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 فصلنامه مطالعات عمران شهری  1397دوره دوم، شماره ششم، پاییز 

 
 13/03/1397تاریخ دریافت: 

 27/05/1397تاریخ پذیرش: 

 

 مداری فضاهای شهری با رویکرد نوشهرگراییارزیابی قابلیت پیاده

 )نمونه موردی: محله کیانپارس در شهر اهواز(
 

 3معصومه گشتیل، 2سعید ملکی، 1کامران رضایی جعفری

 

 چکیده
انسان  در سالهای اخیر رویکردهای نوین شهرسازی و برنامه ریزی شهری در جهان، رهیافت و نگرشهای

از این  محوری و  پیاده محوری را به جای الگوهای تکنوکراتیک و ماشین محور هدف قرار داده است. یکی

هیافت رجنبه ها، همبستگی و قرابت خاصی با  رویکردها، نوشهرگرایی می باشد که در بسیاری از اصول و

حاضر که به  های پیاده محور دارد و در بسیاری از معیارها و شاخصها اشتراکات زیادی با هم دارند. پژوهش

 با وام گیری منظور ارزیابی قابلیت پیاده مداری محله کیانپارس اهواز با رویکرد نوشهرگرایی صورت گرفته،

تفاده از شاخص پیاده مداری مستخرج از رویکرد نوشهرگرایی را با اس 32ت پیشین، از مبانی نظری مطالعا

انپارس از روش پیمایشی مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که محله کی

 شاخص از نظر قابلیت پیاده مداری مناسب و واجد شرایط 5شاخص مورد بررسی، تنها در  32مجموع 

ع الگوی شخیص داده شده است و در بقیه شاخصها فاقد قابلیت مناسب برای پیاده روی می باشد و درمجموت

ری این محله ماشین محوری بر این محله حکمفرما است. در پایان راهکارهایی برای افزایش قابلیت پیاده مدا

 ست.و تغییر رویکرد ماشین محوری ان به سمت رهیافت پیاده محوری ارائه شده ا

 . پیاده مداری، نوشهرگرایی، فضای شهری، فرهنگ پیاده روی، اهواز، کیانپارس واژگان کلیدی:

 

  

                                                           
 .ایران اهواز، چمران شهید دانشگاه گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مربی. 1
 malaki@scu.ac.ir ایران ،شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی . 2
 .ایران ، شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز جغرافیا و برنامه ریزی دانشجوی دکترینویسنده مسؤل،  . 3
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 مقدمه

 عاریفت با نمودکه مطرح شهری ریزیبرنامه در را جابجایی شیوه و دسترسی از جدیدی مقیاس شهرها، مدرن توسعه

 ماعیاجت و فردی زندگی و زیست محیط بر خودرو با جابجایی زیانبار اثرات دیگر، طرفی از .بود متفاوت آن سنتی

 اندازه، صنعتی، بانقال از قبل تا .کندمی ناپذیر اجتناب را بر خودرو متکی جابجایی هایشیوه در بازنگری لزوم شهروندان،

 .بود پیاده ردف حرکت براساس نیز هاجابجایی الگوی و انسانی مقیاس مبنای بر شهر، دهندهتشکیل عناصر فواصل و تناسبات

 :Marshall, 2005د )کرمی تعیین را سفر مقاصد و مبادی بین فاصله و اندازه جابجایی، برای انسان توانایی آستانه واقع در

 و رعتس آن، از استفاده و خودرو اختراع دیگر طرفی از و شهرها سریع گسترشو  رشد و صنعتی انقالب شروع (. با16

 هااربریک تفکیک و بندیمنطقه اصول مبنای بر شهری هایبافت بندیتقسیم با .یافت افزایش جابجایی امر در راحتی

 اجتماعی شاراق از ایعمده بخش استفاده امکان و خودرو انبوه تولید. یافت افزایش هافاصله عملکردی، اهداف براساس

 جین یدهعق به «خیابان زندگی»محتوای  مفهوم از ایعمده بخش (.64: 1390 گردید )سلطانی، پدیده این تشدید موجب

 آوردن عرصه اهمفر با که هستند جوش و جنب پر و روهای شلوغپیاده این او، نگاه از است نهفته آن روهایپیاده در جیکوبز

 و پیاده تردد جایگاه که نیست (. شکی304-296: 1375بخشند )شوای، معنا می شهر مرکز به اجتماعی، متقابل روابط

 اب ناکافی آشنایی همچون عوامل متعددی از ناشی موضوع این که است شده کمرنگ امروز ما شهرسازی در دوچرخه

ریزی امهبرن نظام نادرست تصورات و صلب مقررات ضوابط و به دلبستگی خودرومبنا، نقل و حمل آلترناتیوهای جایگزین

 هرهایشبا   امروزی شهرهای شرایط بین بنیادین تفاوت به میان توجه این در .است ترددها کیفیت و نوع از طراحی و

 (.27: 1386 ،)معینی آیدحساب می به سالم فرد هر برای جابجایی یافتة شیوة تکامل نخستین یافتن، راه .است مهم گذشته

 و گرفته قرار تعامل در هاآن با پذیرند،می آنها تأثیر از و یابندمی در هاپدیده از تازهای درك در محیط، پیاده حرکت با افراد

 هایگذشته از پذیریاماله نوعی و عابران پیاده شرایط به نوین رویکرد با اخیر دهة چند در .آورندمی دست به را تغییر توانایی

 .ته استگرف صورت شهری فضای از هاپیاده سهم جهت احیای در گوناگونی هایفعالیت و مطالعات ورود خودرو، از پیش

 تعمیم مکانا بستر محیط، مالحظات دلیل به لیکن گرفته صورت راستا در این اجرایی اقدامات و مطالعات نیز ما کشور در

 است که  اهواز شهر در معمول مطالعات توسعه برای تالشی حاضر مطالعه. است جغرافیایی محدود مختلف نقاط به نتایج

 با استخراج هاست. در این راستا این پژوهش در پی آن است ک نظر گرفته در مطالعه مورد عنوان به را محله کیانپارس

کور مورد ارزیابی با رویکرد نوشهرگرایی، وضعیت محله کیانپارس را از لحاظ معیارهای مذ مداری پیاده قابلیت معیارهای

 و تحلیل قرار دهد.

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 1راهپیاده

ر تمام یا گردد که حرکت پیاده در آن در اولویت بوده و حرکت سواره دراه، نوعی فضای شهری محسوب میپیاده

احت برای گردد. پیاده راه عالوه بر تأمین دسترسی، فضایی سرزنده، امن و ربخشی از ساعات شبانه روز حذف می

اید که در آن نمهای اختیاری ایجاد میهای مختلف  اجتماعی، برقراری تعامالت اجتماعی و انجام فعالیتحضور گروه

 (.12: 1389جو کاشانی؛ 65: 1386پاکزاد، های متنوع قرار دارند )کاربری

                                                           
1 Walkable Street 

1 Walkability 
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 2مدارو محله پیاده 1مداریپیاده

دار، فضایی ممحله پیاده .(King et al, 2003: 54باشد )روی یک مکان میمداری به معنای میزان قابلیت پیادهپیاده

ه با شبکه به آورد؛ این مکان سرزنداحساس آسایش، راحتی و امنیت فراهم میمطلوب و جذاب برای پیادگان به همراه 

نی و جنسی های مختلف سها، مسیرهای دسترسی مناسب به انواع مقاصد و امکان حضور گروهای از خیابانهم پیوسته

 (30: 1385؛ معینی، 18: 1389یزدی، آورد )اصغرزادهفراهم می

 

 مداری و ارتباط آن با پیاده نوشهرگرایی جنبش پیشنهادی اصول

 نیدرو هایطراحی محله و ریزیبرنامه در آنها نقش ساختن و مشخص نوشهرگرایی اصول بهتر شناخت منظور به

 بوجود دیدج های مسکونیتوسعه زمینه در اگرچه نوشهرگرایی جنبش .شودمی اصول پرداخته این بیشتر تفسیر به شهرها

 از شبی گسترش مخالف و است تأکید کرده موجود هایبافت اصالح و بافت درون هایبرتوسعه همواره ولی است آمده

 .(Nozzi, 2005: 24باشد )می زمین رفتن هدر در نتیجه شهر و هرز و اندازه

 روشنی به که اندگرفته درنظر موجود هایبافت اصالح منظور به را نوشهرگرایی اصولینبش ج طرفداران راستا همین در

 & CNU؛87: 1999از )ارنت،  عبارتند اصول این مهمترین .سازدمی عملی را نوشهرگرایی منشور در شده مطرح اهداف

HUD, 2000:19:) 
  

 مداریپیاده-1

 پیاده و حرکت پیاده به توجه موجود هایبافت در ریزیبرنامه نوشهرگرایی برای پیشنهادی اصول مهمترین از یکی

 شکلی به و شندبا و جذاب ایمن رویپیاده برای باید میادین و هاخیابان معتقد است نوشهرگرایی .باشدمی معابر، سازی

های کاربری که کندمی تأکید لذا .کند تهییج رویپیاده برای را آنها و کرده فراهم را ساکنین موجباب آسایش که شوند طراحی

 .گیرد قرار ساکنین ایدقیقه10 رویپیاده فاصله ر د هفتگی و روزانه خدماتی

 

 
 محله در معابر سازیپیاده از اینمونه (:1) شکل

 

 پیوستگی و اتصال-2

                                                           
WalkableNeighbourhood1 
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 هریش دسترسی با کارکردهای فضاهای از روشنی مراتب سلسله بافت، رعایت یک در دسترسی و نفوذپذیری قابلیت

 تعریف مچنینه و پیوسته معابر است شبکه معتقد وشهرگرایی. نشودمی تلقی مهمی امر بسیار نوشهرگرایی برای ایمحله و

و  افزایش و یروپیاده تسهیل و ترافیک کاهش باال موجب کیفیت با رویپیاده شبکه و هاکوچه و هامراتب خیابان سلسله

 .شودمی رویپیاده به عموم ترغیب
 

 هاتوقفگاه مدیریت و ایجاد-3

 .نگرندمی کار رهعنوان چا به آن به شهری ریزانبرنامه اغلب که کنندایفا می شهری برنامه هر در مهمی نقش هاتوقفگاه

 به روییادهپ به ساکنان آن تشویق اصلی اهداف از یکی که طوریبه شودمی تلقی امری مهم نوشهرگرایی برای مسئله این

کی از مؤثرترین یآن به نقطه دیگر است و  انجام هایراه مؤثرترین از یکی و است دیگر نقطه ای بهنقطه از رانندگی جای

وسایل نقلیه مجاز در  هایی را برای تعدادی ازداند که محدودیتها میهای انجام آن را توسعه برنامه بهینه توقفگاهراه

 (.Revell, 2007: 37آورد )یک مکان به وجود می

 

 پژوهش پیشینة

 از رخیب به اینجا در گرفته که صورت زیادی هایپژوهش شهری هایدر محیط  مداری پیاده قابلیت بررسی زمینة در

 .شودمی خالصه اشاره صورت به موارد

 مطالعه یک عنوان به کنگ،هنگ در مداریپیاده پیمایش موضوع با (2010) در سال همکارانش و 1هونگ یمطالعه

 به مربوط هایوکاستی کم شناساندن و شهر روی درپیاده شرایط از شدن آگاه جهت ریزانبرنامه کمک به راستای در جامع

 شهرهای برای پاك هوای آسیا توسعه و بانک 2مداریپیاده جهانی معیارهای از پژوهش این در. است ذکر قابل روهاپیاده

 از درصد مردم 50 تنها که داد نشان مطالعه این .است استفاده شده کنگهنگ شرایط با آنها سازیبومی از پس 3آسیایی

 روهاپیاده سازیو عریض بانسایه ایجاد پاکیزگی، ها،خیابان روشنایی ناراضی، بهبود افراد و بوده راضی فعلی وضعیت

  .انددانسته ضروری را هاتقاطع در هاافزایش نشانه و عابران راه سر بر موانع حذف ها،در خیابان سرعت و ترافیک کاهش

 نوجوانان سطح سالمت در کلیدی عاملی محلی، سطح در مداریپیاده آیا :فعال هایهمسایگی» عنوان با ایمطالعه در

 در نوجوانان اجتماعی -اقتصادی  وضعیت و مداریپیاده رابطة و همکاران، 4میستر توسط «آید؟می حساب به بلژیکی

محالت  در ساکن نوجوانان میان در تنها رابطه این داد که نشان رگرسیون مدل از استفاده با گنت شهر سال در 15 تا 13 سنین

 .است معنادار برخوردار ترکمترپایین اجتماعی -اقتصادی  سطح با

 شهرداری 6منطقه  :موردی مطالعه تجاری، و مسکونی هایمکان ارتباط با در پیاده، عابر رفتار» عنوان با پژوهشی در

 در عملکردی/فضایی کیفیت سازمان ارتقای منظور به پیاده عابر رفتار ارزیابی معینی، به سیدمحمدمهدی توسط «تهران

 هایمکان با ارتباط در روی،پیاده پتانسیل گیریروی، اندازهپیاده افزایش در مؤثر هایشاخص طریق بررسی از شهری مراکز

 هایشاخص شناسایی های بهقابلیت از استفاده با محقق .است شده تجاری پرداخته و مسکونی هایمحیط در رویپیاده

 نشان مطالعه مورد کاربری دو در رویپتانسیل پیاده هاینقشه .است پرداخته رویپیاده پتانسیلGIS ارزیابی  جهت مؤثر

                                                           
1 . Hung 
2 . GWI 
3 . CAI-ASIA 
4. Femke De Meester 
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 ازجمله اجتماعی -فرهنگی  هایشاخص تجاری، هایدر محیط و فیزیکی هایشاخص مسکونی، هایمحیط در دهد کهمی

 .هستند پیاده عابر حرکت بر مؤثر عوامل

 

 متغیرهای پژوهش

جهت استخراج متغیرهای پژوهش از مبانی نظری و مطالعات پیشین وام گرفته شد. در این زمینه بعضی از منابع به 

طور ( به1391صورت نظری به طرح موضوع پرداخته و دستاوردهایی جالب توجهی داشتند. رهنما و ابوالفضلی )

مداری محورهای شهری با تأکید بر رویکرد سایر منابع به تبیین قابلیت پیادهمشخص و در قالب مطالعه نظری و بررسی 

-مداری، در خاتمه و به عنوان نتیجه کار خود شاخصهنوشهرگرایی پرداخته و با تطبیق اصول رویکرد نوشهرگرایی و پیاده

اما معیارهای مذکور را در هیچ  ارائه کرده است، 2مداری در تطبیق با نوشهرگرایی را به شرح جدول شماره های پیاده

عنوان های مذکور عیناً بهمطالعه موردی و میدانی خاصی به مرحله سنجش و ارزیابی در نیاورده است. لذا شاخص

های این پژوهش انتخاب شده و به صورت میدانی و عملی در نمونه مورد مطالعه به مرحلة تجربه و متغیرها و شاخص

 ارزیابی خواهد رسید.

 
 های پیاده مداری با رویکرد نوشهرگرایی(: شاخص1ول )جد

 منبع مورد استناد مداریشاخص پیاده اصول نوشهرگرایی

 (1389)کاشانی جو،  (Kumar, 2009) (Shay, 2003) (Park, 2008)  عرض پیاده رو تسهیالت پیاده روی

 (1389)کاشانی جو،  (Ramirez, 2006) (Tolly, 2003) کیفیت کف سازی

( )کاشانی جو، 1379)مهدیزاده،  (Forsyth & Crewe, 2009) (Fabian & et., 2010) (Ramirez, 2006) مبلمان شهری

1389) 

 (Tolly, 2003) نورپردازی

 (1379)مهدیزاده،  سرویس بهداشتی

 (Forsyth & Southworth, 2008 )(Tolly, 2003) (Fabian & et., 2010) (Zehner, 2012) تسهیالت افراد معلول

 (1379)مهدیزاده،  پیوستگی مسیر پیوستگی

 (Park, 2008( ،)Kumar, 2009) خوانایی مسیر

 

 

اختالط کاربری 

 )نظام کاربری زمین(

وجود کاربریهای مسکونی و 

 تجاری )کاربری مختلط(

( Forsyth & Crewe, 2009( )Frank, 2006( )Tolly, 2003( )Park, 2008( )1389)کاشانی جو، 

(Shay, 2003( )Kumar, 2009) 

نبود کاربری بازدارنده مانند اداری 

 و آموزشی

(Moudon & et, 2006) 

 (Moudon & et, 2006(، )1389)کاشانی جو،  کاربریهای جاذب شهری

 (Moudon & et, 2006(، )1389)کاشانی جو،  هااندازه بلوك

وجود عناصر دارای 

 ارزش )جذابیت(

 (1389)کاشانی جو،  مقیاس انسانی

( Tolly, 2003( )1389(، )کاشانی جو، 1379(، )مهدیزاده، 1375( )شهرسازی، 1980)راپاپورت،  جذابیت بصری

(Ramirez, 2006( ،)Shay, 2003) 

 (1389)کاشانی جو،  توجه به زمینه های تاریخی ساختار سنتی

 

 تنوع

وجود خرده فروشی فعال و 

 گوناگون

 (Forsyth & Crewe, 2009( )Moudon & et, 2006( )1389)کاشانی جو، 

 (1389)کاشانی جو،  تنوع در بدنه

 (Frank, 2006) تنوع در ساختمانها
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 .13-14: 1393منبع: رهنما و ابوالفضلی،  

 

 هامواد و روش

تحلیلی و  -ای و روش بررسی آن توصیفی توسعه –های کاربردی پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش

نظری های آن از مبانیای است که ابعاد و گویههای آن پیمایش میدانی و استفاده از پرسشنامهروش گردآوری داده

( استخراج شده و پایایی آن در مرحلة پیش آزمون و به وسیلة آلفای 5: 1393مطالعات پیشین )رهنما و ابوالفضلی، 

برای هر یک از ابعاد( مورد تأیید قرار گرفت. حجم نمونه از جامعة آماری جمعیت محله  8/0کرونباخ )اغلب باالی 

 382نفر( با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران  46760) 1390کیانپارس در آخرین سرشماری رسمی سال 

ها با مراجعه به مراکز مسکونی، تجاری و عمومی محله و به روش اتفاقی )در دسترس( نمونه به دست آمد. انتخاب نمونه

ای( صورت ونهتک نمو در دو سطح توصیفی و استنباطی )آزمون تی SPSSها با استفاده از نرم افزار آماری و تحلیل داده

 گرفت.

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه

« پل سیاه»های منطقه دو شهر اهواز است. این منطقه در غرب رودخانه کارون و حد فاصل کیانپارس یکی از محله

 و خط آهن،« آبادکیان»، از غرب به «بلوار ساحلی»، قرار دارد. کیانپارس از شرق به رودخانه کارون و «پل سوم اهواز»تا 

 .شودمنتهی می« امانیه»و از جنوب به « المللینمایشگاه بین»و « کمربندی سابق اهواز»از شمال به 

« شهید مدرس»نام دارد که به بلوار « چمران»باشد. بلوار اصلی کیانپارس، محله کیانپارس دارای سه میدان اصلی می  

ن اصلی است. بیست خیابان شرقی، سمت رودخانه کارون کیانپارس دارای چهل خیابا .گرددو نمایشگاه دائمی منتهی می

 

 تراکم

 ( )Frank, 2006( )Moudon & et, 2006( )Tolly, 2003( )Frank, 2006( )1389)کاشانی جو،  تراکم مسکونی

Kumar, 2009) 

 (Frank, 2006( ) Tolly, 2003( )Park, 2008( ) Kumar, 2009) تجاریتراکم 

 

 

 

 حمل و نقل هوشمند

 ,Forsyth & Southworth, 2008( ) Ramirez, 2006( ) Tolly(، )1391(، )معینی، 1389)کاشانی جو،  دسترسی به حمل و نقل عمومی

2003( )Shay, 2003) 

تفکیک مسیر پیاده و دوچرخه از 

 وسایط نقلیهسایر 

( Forsyth & Crewe, 2009( ،) Fabian & et., 2010( ،) Tolly, 2003) 

 (Kumar, 2009( ،) Fabian & et., 2010 ) مدیریت تقاطع پیاده و سواره

 ,Kumar(، )1390حسینی و همکاران، (،  ) سلطان1379(، )مهدیزاده، 1375( )شهرسازی، 1980)راپاپورت،  ایمنی ترافیکی

2009( ،) Forsyth & Crewe, 2009 

 (Forsyth & Southworth, 2008( ،)Ramirez, 2006(، )1375)شهرسازی،  کوتاهی مسیر پیاده

 (Ramirez, 2006( ،)Shay, 2003(، )1389)کاشانی جو،  ارام سازی ترافیک

پایداری زیست 

 محیطی

 (Forsyth & Crewe, 2009( ،)Fabian & et., 2010( )1379)مهدیزاده،  وجود فضای سبز حاشیه ای

 (Ramirez, 2006(، )1389)کاشانی جو،  محافظت در برابر اب و هوا

 (Ramirez, 2006( )1379)مهدیزاده،  آلودگی زیست محیطی

کیفیت زندگی 

 )اجتماعی(

 (1389( )کاشانی جو، 1379)مهدیزاده،  تمرکز شاد عابران )تعداد(

 (Tolly, 2003(، )1389کاشانی جو،  مشارکت عمومی

(، سلطان حسینی و همکاران، 1391(، )معینی، 1389(، )کاشانی جو، 1375( )شهرسازی، 1980)راپاپورت،  امنیت از جرایم

1390( )Fabian & et., 2010( ،)Tolly, 2003) 

 (1391( )معینی، 1389( )کاشانی جو، 1379)مهدیزاده،  فرهنگ پیاده روی
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های شرقی کیانپارس به بلواری اند. انتهای خیابانقرار گرفته« آبادکیان»و بیست خیابان غربی، سمت راه آهن و همجوار با 

واقع شده « بلوار چمران»نام دارد. این بلوار تقریباً به موازات « بلوار ساحلی»شوند که در کنار رودخانه کارون منتهی می

 .شوداست و به پل هفتم اهواز ختم می

 
 

 (: مشخصات محله کیانپارس اهواز2جدول )

 تراکم نوع جمعیت مساحت)هکتار( محله

 85 ذهنی-کالبدی 46760 397789 کیانپارس

 .1396منبع: مرکز آمار ایران، 

 

 
 شهرداری 2بررسی( در منطقه (: نقشه موقعیت محله کیانپارس اهواز )محله مورد 2شکل )

 

 های پژوهشیافته

 رویتسهیالت پیادهمداری منطقه از نظر ارزیابی قابلیت پیاده

مداری از همانطور که در قسمت مبانی نظری اشاره شد، بر مینای رویکرد نوشهرگرایی، برای ارزیابی قابلیت پیاده

ها برمبنای طیف لیکرت )از بسیار که این شاخص شاخص استخراج شده است 8روی در مجموع نظر تسهیال پیاده

 3نامناسب تا بسیار مناسب( در محلة کیانپارس مورد پیمایش قرار گرفته است که نتایج توصیفی آن در جدول شماره 

 مندرج است.

 
 روی )به درصد(تسهیالت پیادهمداری کیانپارس از نظر قابلیت پیاده (: نگرش پاسخگویان نسبت به3جدول )

  بدون پاسخ بسیار مناسب مناسب متوسط نامناسب بسیار نامناسب

 عرض و ابعاد پیاده رو 3/1 0/1 8/16 4/30 2/38 3/12

 کیفیت کفپوش پیاده روها 5/0 6/1 7/20 7/48 3/24 2/4

 مبلمان شهری پیاده روها )مثل نیمکت برای نشستن( 8/0 0/1 7/9 4/26 9/35 2/26
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 وضعیت روشنایی و نورپردازی پیاده روها 8/0 1/2 7/25 9/41 8/22 8/6

 خدمات و سرویسهای بهداشتی 0/1 0/1 1/13 4/31 5/38 9/14

مناسب سازی پیاده رو و ایجاد تسهیالت الزم برای  0/1 3/1 6/13 0/33 9/36 1/14

 معلولین

 پیوستگی و یکپارچه بودن مسیرهای پیاده رو 0/0 0/23 7/38 4/26 7/10 0/1

 خوانایی و وضوح مسیرهای پیاده رو 0/1 3/1 7/15 5/33 9/36 5/11

 

حال جهت تحلیل استنباطی و قضاوت در مورد قابلیت پیاده مداری منطقه از نظر تسهیالت پیاده روی، از آزمون 

نامطلوب یا بسیار برای پاسخ بسیار  1ها )از کد شود. در این راستا با کدگذاری پاسخای استفاده میتک نمونهاستنباطی تی

برای  4برای میانگین یا حد وسط، کد  3برای پاسخ نامطلوب، نامناسب یا ضعیف، کد  2نامناسب یا بسیار ضعیف، کد 

و  3برای پاسخ بسیار مطلوب، بسیار مناسب با عالی(، بر مبنای میانگین )عدد  5پاسخ مطلوب، مناسب یا خوب و کد 

 (. 4ای به عمل آمد )جدول شمارة تک نمونهون تیسطح متوسط در طیف لیکرت( از آن آزم
 

 رویمداری منطقه از نظر تسهیالت پیادهای ارزیابی قابلیت پیادهتک نمونه(: نتایج آزمون تی4جدول )

 3مقدار آزمون =  

 حد باال حد پایین اختالف میانگین داریسطح معنی tمقدار  میانگین

 -35/0 -54/0 -446/0 000/0 -111/9 55/2 عرض و ابعاد پیاده رو

 -01/0 -17/0 -089/0 035/0 -118/2 91/2 رو پیاده کفپوش کیفیت

 -67/0 -87/0 -770/0 000/0 -263/15 23/2 رو پیاده مسیرهای شهری مبلمان

 03/0 -16/0 -066/0 163/0 -397/1 93/2 روها پیاده نورپردازی و روشنایی وضعیت

 -44/0 -63/0 -537/0 000/0 -127/11 46/2 بهداشتی سرویسهای و خدمات

 برای الزم تسهیالت ایجاد و رو پیاده سازی مناسب

 معلولین

51/2 181/10- 000/0 495/0- 59/0- 40/0- 

 82/0 62/0 720/0 000/0 494/14 72/3 رو پیاده مسیرهای بودن یکپارچه و پیوستگی

 -33/0 -52/0 -421/0 000/0 -740/8 58/2 رو پیاده مسیرهای وضوح و خوانایی

 

روی چنین مداری منطقه از نظر تسهیالت پیادهو یا قابلیت پیاده« حد مناسب بودن»اکنون جهت تفسیر نتایج آزمون 

( را نشان دهد  مناسب 3شود: در صورتی که نتیجه آزمون تفاوت مثبت معناداری با میانگین )حد وسط = عدد تعریف می

روی محله مورد تأیید قرار گرفته، ولی در صورتی که نتیجة مداری منطقه از نظر تسهیالت پیادهبودن و یا قابلیت پیاده

آزمون اختالف معناداری با میانگین )حد وسط( را نشان ندهد و یا این اختالف منفی باشد، نامناسب بودن و یا عدم 

 گیرد.ر میهای مورد بررسی مورد تأیید قرامداری محله از نظر شاخصقابلیت پیاده

به دست آمده برای شاخص  Sigتوان گفت که با توجه به توضیحات مذکور و بر اساس نتایج به دست آمده می

( بوده بنابراین شرط تفاوت معنادار داشتن با 05/0روها باالتر از حد مورد نظر )پیاده نورپردازی و روشنایی وضعیت

 Sigشاخص دیگر مورد بررسی که دارای  7شد. همچنین در مورد با( در مورد این شاخص صادق نمی3میانگین )عدد 

باشد، با توجه منفی بودن اعداد مربوط به ستون اختالف با میانگین، ( می05/0)ضریب خطا( کمتر از حد مورد نظر )

ت با توان نتیجه گرفت که شرط داشتن اختالف یا تفاوت مثبجدول، می Tکران باال و کران پایین و همچنین آمارة 
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های مورد بررسی در این بعد، توان گفت که از نظر تک تک شاخصباشد. لذا میمیانگین در مورد آنها نیز صادق نمی

 باشد.مداری میمحلة کیانپارس فاقد قابلیت پیاده

 مداری محله از نظر نظام کاربری زمین و ساختار و سیمای کالبدی شهرارزیابی قابلیت پیاده

های مختلط های نظام کاربری زمین )شامل کاربریروی از جنبهمداری و مشوق پیادههای پیادهدر این بعد، شاخص

های آموزشی، نظامی، اداری ...، وجود روی از قبیل کاربریهای مزاحم و بازدارنده پیادهمسکونی و تجاری، نبود کاربری

ت، ساختار و تنوع و تراکم شهری مورد ارزیابی های جذاب مثل پارك و ...(، وجود عناصر دارای ارزش جذابیکاربری

 5ها نیز بر مبنای طیف باشد. نحوة سنجش شاخصشاخص می 12گیرد که در مجموع مشتمل بر و پیمایش قرار می

تا بسیار مناسب بوده است که نتایج توصیفی آن در  -از منظر قابلیت پیاده مداری -ای لیکرت و از بسیار نامناسب درجه

 مندرج است. 5شماره جدول 

 
مداری کیانپارس از نظر نظام کاربری زمین و ساختار و سیمای کالبدی شهر قابلیت پیاده (: نگرش پاسخگویان نسبت به5جدول )

 )درصد(

  بدون پاسخ بسیار مناسب مناسب متوسط نامناسب بسیار نامناسب

 کاربری مختلط )تجاری و مسکونی( 8/0 9/14 1/29 3/28 4/19 6/7

 نبود کاربری بازدارنده 0/1 3/1 4/13 5/32 2/37 7/14

 های جذاب شهریکاربری 3/1 3/1 5/16 7/31 6/36 6/12

 هااندازه بلوك 8/1 4/3 6/24 8/44 5/22 9/2

 واجد مقیاس انسانی بودن 0/1 6/2 9/20 4/48 3/23 7/3

 جذابیت بصری 3/1 4/3 4/25 0/45 0/22 9/2

 های تاریخیتوجه به زمینه 3/1 8/0 6/12 8/29 6/36 8/18

 وجود خرده فروشی فعال و گوناگون 5/0 3/17 2/32 3/29 7/14 0/6

 هاتنوع در بدنه ها و جداره 0/1 4/2 4/25 9/42 5/21 8/6

 هاتنوع در ساختمان 0/1 1/8 0/23 6/41 5/21 7/4

 تراکم مسکونی 0/1 3/6 0/27 5/44 4/19 8/1

 تراکم تجاری 3/0 4/20 7/27 2/32 4/13 0/6

 

های مذکور، بر مبنای شاخصاز لحاظ  مداری منطقهجهت تحلیل استنباطی و قضاوت در مورد قابلیت پیادهاکنون 

آید ای به عمل مینمونهتکهای توصیفی مذکور آزمون تیو سطح متوسط در طیف لیکرت( از داده 3میانگین )عدد 

شاخص مورد بحث،  12توان چنین گفت که از در مجموع و به طور خالصه می (. براساس نتایج جدول مذکور6)جدول 

تجاری و مسکونی،  سه شاخص کاربری مختلط )تجاری و مسکونی، وجود خرده فروشی فعال و گوناگون و تراکم

مورد تأیید  هامداری محله براساس این شاخصدارای اختالف معنادار مثبت با میانگین بوده و مناسب بودن قابلیت پیاده

 9شاخص دیگر فاقد اختالف مثبت با میانگین بوده و لذا محله مورد نظر از لحاظ این  9که گیرد. در حالیقرار می

 مداری است.شاخص فاقد قابلیت پیاده

 
 سیمای شهرمداری منطقه از نظر نظام کاربری زمین و ساختار و ای ارزیابی قابلیت پیادهنمونهتک(: نتایج آزمون تی6جدول )

 3مقدار آزمون =  
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-سطح معنی tمقدار  میانگین

 داری

اختالف 

 میانگین

 حد باال حد پایین

 36/0 13/0 245/0 000/0 128/4 25/3 مسکونی( و )تجاری مختلط کاربری

 -41/0 -61/0 -511/0 000/0 -477/10 49/2 بازدارنده کاربری نبود

 -34/0 -53/0 -432/0 000/0 -770/8 57/2 شهری جذاب هایکاربری

 12/0 -06/0 032/0 471/0 722/0 03/3 هابلوک اندازه

 04/0 -13/0 -045/0 297/0 -044/1 96/2 بودن انسانی مقیاس واجد

 13/0 -04/0 045/0 308/0 021/1 05/3 بصری جذابیت

 -51/0 -71/0 -/610 000/0 -319/12 39/2 تاریخی هایزمینه به توجه

 52/0 29/0 403/0 000/0 023/7 40/3 گوناگون و فعال فروشی خرده وجود

 04/0 -14/0 -050/0 288/0 -064/1 95/2 هاجداره و ها بدنه در تنوع

 18/0 -01/0 -085/0 094/0 677/1 08/3 هاساختمان در تنوع

 26/0 08/0 167/0 000/0 691/3 17/3 مسکونی تراکم

 55/0 32/0 433/0 000/0 448/7 43/3 تجاری تراکم

 

 مدارهای شبکه حمل و نقل هوشمند و پیادهمداری منطقه از نظر شاخصارزیابی قابلیت پیاده

های یک محیط واجد قابلیت مدار از ملزومات و مکملبدون شک وجود یک شبکة حمل و نقل هوشمند و پیاده

مداری است. به سخن روشن، تا زمانی که پیش نیازهایی همچون کوتاهی مسیرهای پیاده، تفکیک مسیر پیاده و پیاده

دوچرخه از مسیرهای ماشین رو، مدیریت تقاطع پیاده، ترافیک آرام و مطمئن و همچنین در دسترس بودن حمل و نقل 

محقق  -نصراف از تداوم پیاده روی به هر دلیلی جهت اطمینان از امکان انتخاب جایگزین در صورت ا -عمومی مناسب 

مداری محوری محیط شهری نیز مورد استقبال قرار نگرفته و محقق نخواهد شد. در این قسمت قابلیت پیادهنشود، پیاده

از نقطه نظر شهروندان و برمبنای طیف  -معیار  6مشتمل بر  -های حمل و نقل هوشمند محله کیانپارس از نظر شاخص

 ارایه شده است. 7رجه ای لیکرت مورد پیمایش قرار گرفت که نتایج توصیفی و اولیه آنها در جدول شماره د 5

 
 )به درصد( های شبکه حمل و نقل هوشمندمداری کیانپارس از نظر شاخصقابلیت پیاده (:  نگرش پاسخگویان نسبت به7جدول )

بسیار  مناسب متوسط نامناسب بسیار نامناسب

 مناسب

  پاسخ بدون

 دسترسی به حمل و نقل عمومی 6/1 8/0 3/12 6/30 2/37 5/17

 تفکیک مسیر پیاده و دوچرخه 3/1 3/1 5/17 2/32 6/34 1/13

 مدیریت تقاطع پیاده و سواره 0/1 3/1 6/12 4/31 4/36 3/17

 ایمنی ترافیکی 0/1 9/8 3/24 6/40 2/20 0/5

 پیادهکوتاهی مسیر  3/1 3/1 5/16 4/31 6/36 8/12

 آرام سازی ترافیک 0/1 2/9 23/0 7/38 0/22 0/6

 

های توصیفی ذکر مداری محله کیانپارس بر اساس معیارهای مذکور، از دادهحال جهت ارزیابی استنباطی قابلیت پیاده

(. نتایج آزمون حاکی از آن است 8آید )جدول شماره ای به عمل مینمونهتک)میانگین( آزمون تی 3شده بر مینای عدد 

سازی ترافیک، در مورد ( برای معیار آرام05/0( از مقدار مورد قبول )164/0محاسبه شده ) Sigکه با توجه به باال بودن 
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 95شاخص باقیمانده در سطح اطمینان باالی  5این شاخص اختالف معناداری با میانگین وجود ندارد و همچنین برای 

توان چنین نتیجه گرفت که محله کیانپارس از نظر تمامی درصد، اختالف معنادار با میانگین منفی وجود دارد. لذا می

 باشد.مداری مناسب میهای شبکه حمل و نقل هوشمند، فاقد قابلیت پیادهشاخص

 
 های شبکه حمل و نقل هوشمندنظر شاخصمداری منطقه از ای ارزیابی قابلیت پیادهنمونه(: نتایج آزمون تی تک8جدول )

 3مقدار آزمون =  

 حد باال حد پایین اختالف میانگین داریسطح معنی tمقدار  میانگین

 -50/0 -69/0 -593/0 000/0 -136/12 41/2 عمومی نقل و حمل به دسترسی

 -31/0 -51/0 -411/0 000/0 -212/8 59/2 دوچرخه و پیاده مسیر تفکیک

 -47/0 -66/0 -563/0 000/0 -354/11 44/2 سواره و پیاده تقاطع مدیریت

 22/0 02/0 122/0 018/0 368/2 12/3 ترافیکی ایمنی

 -34/0 -53/0 -438/0 000/0 -849/8 56/2 پیاده مسیر کوتاهی

 18/0 -03/0 074/0 164/0 395/1 07/3 ترافیک سازی آرام

 

 محیطی پیاده محوریهای پایداری زیستشاخصمداری منطقه از نظر ارزیابی قابلیت پیاده

مداری باید واجد آن هایی است که یک محیط شهری دارای قابلیت پیادهپایداری زیست محیطی یکی دیگر از جنبه

باشد. این بعد به مواردی همچون آسایش اقلیمی و محافظت عابرین پیاده در برابر آب و هوا و نامالیمات جوی، عدم 

رو اندازها و مسیرهای پیادهآلودگی زیست محیطی آلودگی خاك، آب و هوا، صوتی، بصری و ... در چشموجود هرگونه 

اشاره دارد که در قالب دو شاخص و از نظر شهروندان برمبنای طیف لیکرت )از بسیار مناسب تا بسیار نامناسب( مورد 

  ارایه شده است. 9پیمایش قرار گرفته و نتایج توصیفی آن در جدول 

 
 )به درصد(محیطی های پایداری زیستقابلیت پیاده مداری کیانپارس از نظر شاخص (: نگرش پاسخگویان نسبت به9جدول )

  بدون پاسخ بسیار مناسب مناسب متوسط نامناسب بسیار نامناسب

 محافظت در برابر آب و هوا 0/1 5/0 0/12 8/28 0/39 6/18

 زیست محیطیآلودگی  0/1 8/1 5/21 5/50 4/20 7/4

 

محیطی، از های پایداری زیستمداری محله کیانپارس بر اساس شاخصحال جهت ارزیابی استنباطی قابلیت پیاده

(. بر اساس نتایج 10ای به عمل آمد )جدول شماره نمونه( تی تک3های توصیفی مذکور برمبنای میانگین )عدد داده

توان درصد می 99افظت در برابر آب و هوا در سطح اطمینان باالی آزمون مذکور در مورد شاخص آسایش اقلیمی و مح

محیطی نیز اصالً تفاوت های زیستگفت که اختالف معنادار منفی با میانگین وجود دارد و در مورد شاخص آلودگی

های از نظر شاخصتوان چنین قضاوت کرد که محله کیانپارس معنادار مثبت )و البته منفی( با میانگین وجود ندارد. لذا می

 محوری است.پایداری زیست محیطی فاقد قابلیت پیاده

 
 محیطیهای پایداری زیستمداری منطقه از نظر شاخصای ارزیابی قابلیت پیادهنمونه(: نتایج آزمون تی تک10جدول )

 3مقدار آزمون =  

 حد باال حد پایین اختالف میانگین داریسطح معنی tمقدار  میانگین
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 -54/0 -73/0 -638/0 000/0 -182/13 36/2 هوا و آب برابر در محافظت

 04/0 -13/0 -048/0 265/0 -117/1 95/2 محیطی زیست آلودگی

 

 فرهنگی -های اجتماعیمداری منطقه از نظر شاخصارزیابی قابلیت پیاده

فرهنگی و معیارهای مثل وجود فرهنگ مداری، بعد اجتماعی و یکی دیگر از ابعاد  مهم در ارزیابی قابلیت پیاده

شاخص از شهروندان محله  4باشد. این بعد نیز در قالب روی، امنیت اجتماعی و روحیه مشارکت و شادابی و ... میپیاده

 مندرج است. 11کیانپارس مورد پیمایش و نظرسنجی قرار گرفت که نتایج توصیفی آن در جدول 

 
 )به درصد( فرهنگی -های اجتماعیمداری کیانپارس از نظر شاخصقابلیت پیاده ه(: نگرش پاسخگویان نسبت ب11جدول )

  بدون پاسخ بسیار مناسب مناسب متوسط نامناسب بسیار نامناسب

 تمرکز شاد عابران )تعداد( 0/1 9/7 3/22 7/38 3/22 9/7

 مشارکت عمومی 0/1 8/1 2/20 3/50 0/22 7/4

 امنیت از جرایم 0/1 0/1 4/13 2/31 2/37 2/16

 فرهنگ پیاده روی 0/1 3/1 8/17 5/32 3/34 1/13

 

شود )جدول شماره ای گرفته مینمونههای مذکور بر مبنای میانگین آزمون تی تکاکنون همانند موارد پیشین از داده

متوسطی (. براساس نتایج آزمون مذکور تنها برای یک شاخص )شاخص تمرکز و شور و نشاط عابران( در سطح 12

درصد، اختالف منفی با عدد مورد آزمون )سطح متوسط( وجود  95ها، در سطح اطمینان باالی بوده و در بقیه شاخص

 شود.مداری محسوب میدارد و لذا از ابعاد اجتماعی و فرهنگی، محله کیانپارس فاقد قابلیت مناسب پیاده

 
 فرهنگی -های اجتماعیمداری منطقه از نظر شاخصت پیادهای ارزیابی قابلی(: نتایج آزمون تی تک نمونه12جدول )

 3مقدار آزمون =  

 حد باال حد پایین اختالف میانگین داریسطح معنی tمقدار  میانگین

 11/0 -11/0 000/0 000/1 000/0 00/3 عابران )تعداد( شاد تمرکز

 01/0 -16/0 -077/0 043/0 -800/1 92/2 عمومی مشارکت

 -45/0 -64/0 -548/0 000/0 -152/11 45/2 جرایم از امنیت

 -31/0 -50/0 -405/0 000/0 -086/8 60/2 روی پیاده فرهنگ

 

 گیریبحث و نتیجه

های از باال به پایین و ریزیریزی شهری در جهان در حال حاضر حرکت از برنامهرویکردهای مسلط و برتر برنامه

گرا، رشد هوشمند، شهرسازی مشارکتی، ریزی شهرسازی انسانسمت برنامهشهرسازی تکنوکراتیک )فن ساالرانه( به 

محله مبنایی و ... بوده است که در همه این رویکردها، محوریت عمده به نقش انسان و تعامالت اجتماعی به جای 

و اهمیت مداری شهرها و فضاهای شهری نقش ماشین محوری و معطوف شده است و در این بین افزایش قابلیت پیاده

ریزی شهری در جهان که تأکید و های جدید برنامهغیر قابل انکاری را به خود اختصاص داده است. یکی از رهیافت

محوری دارد، رهیافت نوشهرگرایی است که در بسیاری از ابعاد، اصول و مداری و یا پیادهتمرکز خاصی بر روی پیاده

خورد. در پژوهش محوری به چشم میها و رویکردهای پیادهد دیدگاههای آن همبستگی و قرابت قابل توجهی باشاخص
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مداری با رویکرد نوشهرگرایی را استخراج و با استفاده از شاخص پیاده 32های پیشین، گیری از پژوهشحاضر که با وام

تیجه رسیده است که محلة مداری محله کیانپارس در شهر اهواز نموده است، به این نآنها اقدام به ارزیابی قابلیت پیاده

روی، ساختار و سیمای شهری، حمل کیانپارس در حال حاضر از تمامی ابعاد )از جمله تسهیالت و پیش نیازهای پیاده

ای اساسًا ماشین محور مداری بوده و محلهمحیطی، اجتماعی و فرهنگی و...( فاقد قابلیت پیادهو نقل، پایداری زیست

روهای آن از نظر اندازه و اند، پیادههای آن عمدتاً برای حرکت سریع اتومبیل ساخته شدهبانکه خیاباشد؛ به طوریمی

ها، پیوستگی، خوانایی، پاکیزگی و زیبایی، آسایش اقلیمی و محافظ در برابر آب و هوا و ... برای ابعاد، کیفیت کفپوش

محور باشد ندارد. های پیادهه عنوان مکمل مسافرتباشد. همچنین حمل و نقل عمومی مناسبی که بروی مناسب نمیپیاده

روی جایگاه چندانی روی نیست و بنابراین فرهنگ پیادهبخشی برای پیادهاز لحاظ اجتماعی نیز امنیت آن در سطح اطمینان

ی، لزوم مداری فضاهای شهردر بین شهروندان این محله ندارد. بنابراین با توجه ضرورت و منافع ارتقاء قابلیت پیاده

محوری بدیهی مداری و پیادهاتخاذ راهکارهای مناسب برای تغییر رویکرد ماشین محوری محله کیانپارس به رهیافت پیاده

 رسد. به نظر می

 

 پیشنهادها

 تواند مثمرثمر باشد:در این زمینه پیشنهادی زیر به عنوان نمونه می

 برای معلولین هم قابل استفاده باشد روها تا جایی که حتیسازی پیادهسازی و همسطحمناسب -

 روهااستفاده از کفپوش مناسب برای پیاده -

 روهاایجاد روشنایی و نورپردازی مناسب برای پیاده -

روها به مبلمان شهری و تجهیزات و تسهیالت مورد نیاز )از قبیل نیمکت برای استراحت، ابخوری، تجهیز پیاده -

 شناختی و...(های زیباییسرویس بهداشتی، المان

 های شهریها و جدارهلزوم توجه با کیفیات زیبایی شناختی دیواره -

ایجاد تمهیداتی به منظور مقابله با نامالیمات جوی )مثل باران، گرما و سرما و ...( و افزایش آسایش اقلیمی  -

 روهاپیاده

 های اجتماعیناامنیروها و فضاهای شهری و برخورد با عوامل بروز بهبود امنیت اجتماعی پیاده -

 های محلیسازی ترافیک و انحراف ترافیک عبوری از خیابانسازی و ایمنآرام -

 های پیاده و سواره به نفع پیادهمدیرت تقاطع -

 رویهای بازدارنده پیادههای جذاب و کاهش کاربریافزایش کاربری -

 های تجاری و مسکونی مدیریت تراکم آنهاافزایش تنوع در ساختمان -

 روی.اذ راهکاری مناسب به منظور تغییر فرهنگ ماشین محوری مردم به سمت فرهنگ پیادهاتخ -
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