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 31/20/3111تاریخ دریافت: 

 32/20/3111تاریخ پذیرش: 
 

 های اصلیراه سازی خیابانپیاده محوریت با شهری گردشگری توسعه

 )نمونه موردی: بازار تهران(

 
 2، سعیده فخاری9*میترا صابری

 

 چکیده
ابراین با ا. بنبینیم، مملوء از فضاهنگریم، آن را کلیتی انسجام یافته میهنگامی که از بالا به شهر می

کننده الزامی است. تجدید حیات پسند و دعوتهایی مردمدهنده، محیططراحی تک تک عناصر تشکیل

محیطی بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر بسزایی های اقتصادی، اجتماعی و زیستمراکز شهری از جنبه

با احداث محیطی همگانی جهت دارد، و از سویی دیگر در ارتقاء روحیه شهروندان از منظر اجتماعی و 

تماعی راه نقش اجگشت و گذار و خرید به اقتصادی پرتحرک و توسعه گردشگری شهری دست یافت. پیاده

ای ههای روباز و نیمکتفرش شده و خالی از اتومبیل با رستورانفراوانی دارد که امروزه این معابر سنگ

اند. لذا به عنوان نمونه موردی ر کشورهای مدرن درآمدهفراوان بهترین بستر برای گذراندن اوقات فراغت د

میلیون نفر است  5/3-3شهرداری تهران با جمعیت شناور روزانه بین  30راه بازار تهران که در منطقه پیاده

راه موجب جذب بسیاری از شهروندان به را مورد مطالعه قرار دادیم. قرارگیری بازار تهران در جنوب پیاده

گان کنندای به منظور تأمین خدمات متناسب با حجم استفادهشود و این موضوع توجه ویژهمی این منطقه

ازی راه سراه بازار با محوریت پیادهکند. هدف از این پژوهش بررسی تجدید حیات پیادهراه را طلب میپیاده

ت و تحلیلی اسباشد، این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و نقش آن در توسعه گردشگری شهری می

دهد توسعه گردشگری ها نشان میباشد. یافتهای میگردآوری اطلاعات نیز به روش اسنادی یا کتابخانه

سازی و تجدید حیات بازار شهری تأثیر مستقیم و مثبتی بر رفاه اقتصادی، راهشهری با محوریت پیاده

راه دارای بافت با ارزش، تر پیادهافزایش تعامل اجتماعی و افزایش گردشگران خواهد گذاشت و در بس

  .هایی که باعث ایجاد فضای جمعی و عمومی گردد، وجود داردامکان یا فرصت ایجاد تسهیلات و فعالیت
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 مقدمه

 دهندههسته تشکیل و فرهنگ شهر، هویت شهر، یک تاریخ همچون متنوعی دلایل به تاکنون گذشته از شهرها بازار و مراکز

 انتقال با مراکز این ناکارآمدی و علت فرسودگی به اخیر هایدهه در اما هستند، و بوده گردشگران بازدید و علاقه مورد آن

 از بیش ازدحام و شلوغی پیرامونی، ینواح به سرمایه مدرن، انتقال خرید مراکز و هاخیابان سمت به موجود هایکاربری

 حیات تجدید با لذا اند،داده دست از حدودی تا را گذشته نشاط و رونق این مراکز غیرهو  صوتی و هوا آلودگی گنجایش،

نیز  آن مستقیم پیامد بلکه شد کار و کسب مجدد رونق و شکوفایی موجب توانمی تنها نه این نواحی سازیباززنده و

 گامی و دهدمی را افزایش اجتماعی انسجام و تعامل میزان دیگر سویی بود. از خواهد ناخواسته هایمهاجرت از جلوگیری

 خواهد صوتی و هوا هایآلودگی از قابل توجهی مقدار به که چرا شود،می برداشته شهری زیست محیط ارتقاءی در ارزنده

 خرید و بازدید جهت نواحی این در گذار و گشت به ردشگران راگ تواندمی شهرها مراکز و بازار سازیراهپیاده. کاست

 زیرا ببخشد، مجدد رونقی را آیدمی حساب به گردشگری اشکال ترینجز قدیمی که را شهری گردشگری و نماید تشویق

 کرده جلب خود به را زیادی علاقمندانغیره  و ژئوتوریسم اکوتوریسم، نظیر گردشگری از انواع متنوعی اخیر هایسال در

 محیط به فرهنگی اجتماعی و اقتصادی، هایجنبه از تنها نه شهری بازارسازی راهپیاده محوریت با شهری گردشگری .است

 نقلیه وسایل از استفاده کاهش با نیز محیطیزیست بُعد از بلکه آوردمی ارمغان به را شماریبی منافع شهروندانش و شهر

 عمومی نقل و حمل و پیاده عابر شبکه خوب ارتباط تدارک زیرا خواهد بود پایدار توسعه راستای در و مثبت گامی شخصی،

 رویپیاده تجربه توانندمی بازدیدکنندگان و دهد افزایش گردشگری هایفعالیت برای را هاییفرصت تواندمی دسترس قابل

های اخیر در نتیجه حاد در طول دهه (.50 :0235د )زکریا، داشته باشن زدن قدم با شهر درون هایمکان در بخشیلذت

ها، مشکلات خرید و دسترسی و افول شدن مشکلات شهری مانند آلودگی محیطی، دشواری رفت و آمد، ناامنی راه

یزان رهایی علیه کاهش تحرکات پیاده به وجود آمد که اینک وقت آن است تا مدیران و برنامههای بصری، واکنشارزش

ه به رو در این مقاله را به عنوان یک شهروند به رسمیت شناخته و به رفع نیازهای او بپردازند. از اینشهری، عابر پیاد

تهران واقع شده است مورد بررسی قرار داده شد.  30راه بازار تهران که در شهرداری منطقه عنوان نمونه موردی، پیاده

وانند به تند و تسلط کامل در آنها با عابرپیاده است. این معابر میها، نقش اجتماعی فراوانی دارراهمعابر پیاده یا پیاده

ها شکل بگیرند و بستری را برای گذراندن اوقات صورت کوچه، بازار، بازارچه، مسیری در میدان، پارک یا فضای مجتمع

ال است که احداث شده راه بازار تهران چند س(. با وجود اینکه پیاده31: 3112فراغت شهروندان فراهم کند )مرتضوی، 

گزاری روی، گردشگری، برعنوان فضایی برای پیادهراه که تقویت فضای جمعی و عمومی بهاست اما کارکرد اصلی پیاده

ضای های برای استراحت و ایجاد فها و امکاناتی مانند نیمکتهای ملی و مذهبی، تئاتر خیابانی و فستیوالمراسم و آیین

راه و غیره را ندارد و صرفًا تبدیل به مکانی برای عبور و مرور، خرید های مشرف به پیادهتورانمکث، آبنما، کافه و رس

 و دسترسی مردم به بازار تهران شده است. 

های مختلف موضوع مورد بررسی و برای اطلاعات بیشتر از اثرات و پیامدهای در هر تحقیق علمی جهت اشراف بر جنبه

رسد. محقق با بررسی مبانی نظری تحقیق، محدوده و حیطه نظری لازم و ضروری به نظر میآن، تحقیق پیرامون مبانی 

ل های قبلی متصکند و با بیان تحقیقات انجام شده در این رابطه، تحقیق خود را به پژوهشپژوهش را مشخص می

نقشی در  و تحقیق کنونی چه اندکند تحقیقات قبلی در روشن شدن مسئله چه نقشی داشتهکند، به عبارتی بیان میمی

راه ایجاد کنیم که مردم هدف محقق این است که فضایی در این پیاده(.  55: 3131تبیین مسئله مورد نظر دارد )سرمد، 
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، با توجه به اهدافهمزمان با خرید، احساس آرامش و لذت بردن از مسیر و همچنین جذب توریسم را نیز داشته باشند. 

 ین شرح است :سؤالات پیش آمده بد

ای بافت های دارراههایی که باعث ایجاد توسعه گردشگری در بستر پیادهامکان یا فرصت ایجاد تسهیلات و فعالیت -3

 با ارزش گردد، وجود دارد ؟

 راه بازار فرصت توسعه گردشگری را داراست؟پیاده -0

 

 مبانی نظری پژوهش

عصر جدید با تغییر و تحول فرهنگ کشورمان به صورتی قانونمند  خیابان مهمترین مجرای زندگی اجتماعی است که در

 راه معابری با بالاترین حد و نقش اجتماعی هستند که در آنها تسلط کامل با عابرپیادهتغییر نکرده است. مسیر پیاده یا پیاده

عدود شود. حرکت پیاده جزء مدهی به زندگی جاری در معبر استفاده میبوده و از وسایل نقلیه موتوری به منظور سرویس

های انسانی است که علیرغم پیشرفت فراوان تکنولوژی و تولید ابزارهای گوناگون، از بدو پیدایش بشر، شکل فعالیت

خش برای بهای امن و لذتها برای تبدیل فضای سکونتگاهی به مکانراهاولیه خود را بدون تغییر حفظ کرده است. پیاده

ن های پیاده و از بیریزی شهری به دنبال تقویت محیطهای برنامهاند. امروزه در سیاستاده شدهروی اختصاص دپیاده

روی آسان و ایمن، محدود کند. ازدیاد وسایل نقلیه باعث از بین رفتن بردن موانعی هستیم که توانایی ما را برای پیاده

 رسد ظرفیت اجتماعین درحالی است که به نظر میمقیاس انسانی در سطح شهر و ارتباط چهره به چهره شده است. ای

 د.راه سازی شرایط مناسبی را ایجاد کنهای توسعه شهری و شهرسازی نظیر پیادهتواند به واسطه سلطه سیاستمکان می

های اخیر با توجه به رشد سریع و روزافزون وسعت شهرها و حومه آنها و استفاده از اتومبیل علاوه بر این در سال

عنوان یک وسیله غالب، نشانگر این حقیقت است که حق تقدم در استفاده از فضا همیشه با تهدید از طرف صی بهشخ

 انواع وسایل نقلیه موتوری رو به رو بوده و حق عابر پیاده نادیده گرفته شده است. 

ها در مقیاس همه شهر شان است. این فضاها محل حضور همه شهروندان و مشارکت آنان در زندگی جمعیراهپیاده

راه در سطح جهانی، ای توسعه پیادههای شهروندان باشند. با وجود قدمت چندین دههعمل کرده و باید پذیرای همه گروه

شود. از تجارب داخلی در احداث های اخیر محدود میها به سبک امروزی در کشورمان به سالراهتاریخچه احداث پیاده

رهای ها و مسیچون خیابان مروی، خیابان صف )سپهسالار( و بازار تهران قابل معرفی است. محدودههایی راه، نمونهپیاده

شوند، قبلًا شهرها هویت شهری خود انگیز و هویت بخش در شهرهای امروز شناخته میعنوان عناصری خاطرهپیاده به

جو، شناسانند )کاشانیهای پیاده شان میرا با خیابان یافتند، اما امروزه آنها خودرا در بناهای بلند، گنبد و تک بناها می

(. در میان کلیه سفرهای انجام شده در یک شهر، سفرهای پیاده همیشه مهمترین روش انجام سفر بوده و 60: 3135

می و ها راه حل علراهپیاده روی بخشی از انجام تمامی سفرهای روزانه شهروندان است، به همین دلیلخواهد بود. پیاده

یفیت های اقتصادی و فیزیکی، افت کتوانند با تخریب موقعیتعملی برای بسیاری از مشکلات حاد شهری هستند که می

(. زندگی شهری و مدنی زمانی 050: 3130زندگی، آلودگی، تراکم و کوچ طبقه متوسط از مرکز شهر مبارزه کند )پاکزاد، 

کسب دانش و فرهنگ از جمع باشد و روح جمعی که تابعی از نظام  رسد که حضور مردم در جمع برایبه اوج خود می

بایست در فضاهای عمومی شهر اتفاق بیفتد، اما موضوع مهم این ارزشی، اعتقادات، فرهنگ و سایر اطلاعات است، می

ابان نیست یدار و با ارزش و تاریخی امکان تعریض ختواند درون اتومبیل باشد! در بافت مسئلهاست که این حضور نمی

ها، بهتر است از سیستم حمل و نقل عمومی زیرزمینی استفاده کنیم و و همچنین به دلیل حجم بالای تردد در این خیابان
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صورت عملاً بخشی از سطح شهر غیر قابل استفاده است. سطح معبر را برای مراجعان شهری باز بگذاریم که در غیراین

ع شود و این موضوراه، موجب جذب بسیاری از شهروندان به این منطقه میپیاده قرارگیری بازار بزرگ تهران در جنوب

: 3113شادی، منفلاح کند )کنندگان طلب میمنظور تأمین خدمات متناسب با حجم استفادهراه را بهتوجه ویژه به این پیاده

3.) 

 

 
 سازیراهمدل ارائه شده در اهداف پیاده -9شکل 

 گاننگارند: مأخذ 

راه این است که افراد به جای استفاده از وسایل نقلیه برای خرید و انجام دادن کارهای شخصی به مزایای ایجاد پیادهاز 

ادی ها رونق اقتصراهشوند، تعداد عابران افزایش یافته و همچنین در مناطق تجاری در کنار پیادهروی ترغیب میپیاده

ازی سبخشد و به دلیل جداسازی سواره از پیاده باعث آرامور و مرور نظم میهای شلوغ به عبگردد، در خیابانایجاد می

ها عبارتند از: ایمنی، امنیت، راحتی، پیوستگی، راهریزی برای ساماندهی پیادهگردد. از اهداف اصلی برنامهترافیک می

های تأثیرگذار بر کیفیات لی مؤلفه( دیاگرام مدل تحلی0(. در شکل )3135جو، آسایش، انسجام سیستم و جذابیت )کاشانی

ی خیابان، افزایش ارزش ( ارتقاء محیط و جاذبه3113) 0و استیلینگز 3ووددهد. از نظر لاکها را نشان میراهفضایی پیاده

 یهای بسیار زیبا، کاهش سرعت وسایل نقلیهاملاک، کاهش اثرات منفی وسایل نقلیه بر محیط زیست، خلق خیابان

 سازیراههای پیادهها و در نهایت افزایش ایمنی افراد پیاده یا دوچرخه از مهمترین اهداف اجرای طرحخیابانموتوری در 

راه را ساز فعالیت جمعی و عمومی در پیاده( مدل امکانات زمینه1(. شکل )Lockwood and Stillings, 1998باشند )می

 دهد.نشان می

 

                                                           
1 . Lockwood 
2 . Stillings 
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 هاراههای تأثیرگذار بر کیفیات فضایی پیادهدیاگرام مدل تحلیلی مؤلفه -2شکل 

 گان.مأخذ: نگارند

 

 
 راهساز فعالیت جمعی و عمومی در پیادهمدل امکانات زمینه -9شکل 

 مأخذ: نگارندگان.

 

 ها راهنکات مهم در احداث پیاده

د نمود با ضرایب رشد مناسب برای راه استفاده خواهنقبل از احداث پیاده راه لازم است حجم عابران پیاده که از پیاده -

ه تأمین راسال آینده( تخمین زده شود تا تسهیلات مناسبی با توجه به تقاضای موجود برای پیاده 5سال طرح )معمولًا 

 گردد.

تواند برای خرید در مراکز تجاری مناسب باشد، در صورتی که متر می 112تا  002راه به طول معمولًا احداث پیاده -

ی روی عابران پیاده وسایل حمل و نقل عموماده راه از مقادیر مذکور بیشتر باشد، مناسب است در کنار مسیر پیادهطول پی
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 05متر با عرض  152جایی افراد در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است طول مسیر محدوده مورد مطالعه نیز برای جابه

 متر است. 

 

 تأثیر عوامل محیطی بر گردشگران

دارای  هایراهروی دارند. پیادهای بر روی گردشگران پیاده و میزان تمایل آنها به پیادهمحیطی تأثیر قابل ملاحظهعوامل 

هایی اهرآورد. برعکس؛ پیادهگستر در شرایط آب و هوایی مطبوع، محیطی دلپذیر برای عبور پیاده فراهم میدرختان سایه

نها در تابستان زیر تابش شدید آفتاب تفتیده باشد و هرم گرمای آن پوست سایه بوده و آسفالت سیاه آکه عریض و بی

لی عوامل طور کای برای عابر نداشته باشد، حتی برای عبور سریع نیز نامطلوب است. بهرا بسوزاند و هیچ پناه و سایه

عوامل  و هوا و توپوگرافی( و بندی کرد: عوامل طبیعی شامل )آبتوان به شرح زیر دستهروی را میمحیطی مؤثر بر پیاده

سازی را نشان راه( مدل مفهومی ملاحظات پیاده6شکل )شود. ها( میغیرطبیعی شامل )فضاهای سبز، گیاهان، آلودگی

 دهد.می

 

 

 
 سازیراهمدل مفهومی ملاحظات پیاده -4شکل 

 مأخذ: نگارندگان.

 

 پیشینه پژوهش

ف کلی که شامل: ارائه الگویی از فضای شهری در تعامل با نیازهای اجتماعی در این مقاله با توجه به موضوع، با چند هد

فرهنگی جامعه، ملحوظ ساختن و توجه به نیازهای روحی و انسانی شهروندان و گردشگران در طراحی خیابان و طراحی 

کالبدی در  ا ایجاد اصلاحاتهای متناسب با شرایط محیطی و ارتقاء کیفیت رفتارهای اجتماعی و تأثیرات روانی براهپیاده

سازی پدیده نسبتاً جدیدی در شهرسازی است، اما در ایران راهراه بازاراست روبه رو هستیم. از آنجایی که پیادهپیاده

 توان به چند نمونه اشاره کرد: هایی پیرامون این موضوع انجام گرفته است که از آن بین میپژوهش
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پیاده راه به مثابه یک فضای شهری مطلوب؛ مطالعه موردی بازار »ای تحت عنوان اله(، در مق3133و دخت خرم ) لیرسو

اه ردانند و پیادهآنها فضای شهری موفق را در دسترسی آسان، امنیت، بهداشت و معاشرت پذیری محیط می« امام اهواز

ذیری، مانند سرزندگی )تنوع، نفوذپ هاییاند البته به شرطی که دارای ویژگیرا به مثابه یک فضای شهری موفق دانسته

سازی مناسب، ساعات باز طولانی های مختلف سنی و ...(، انعطاف )مبلمان مناسب با رفتار کاربران، کفپذیرش گروه

راه و ...( باشد. هدف کلی این مقاله پذیری، عدم وجود موانع در طول مسیر پیادهو...(، ایمنی )روشنایی مناسب، رؤیت

راه امام به عنوان یک فضای شهری موفق بوده است و پیشنهاداتی در این راستا ارائه شده که شامل یت پیادهارتقاء کیف

ه پذیرای ها کهایی است که مدت زمان بیشتری در طول شبانه روز فعال باشند و تقویت تنوع در کاربریایجاد کاربری

 های مختلفی باشد. گروه

های گردشگری در مراکز شهری: موردشناسی مرکز شهر زنجان به راهن ایجاد پیادهدر تحقیقی تحت عنوان بررسی امکا

اند و ضمن توصیف بخش بررسی مبانی نظری موضوع و سابقه آن در سطح جهان و ایران و مزایای ایجاد آن پرداخته

ت و ضعف، قوت، فرص ها و کیفیت معابر و تعریف مسیرهای پیاده گردشگری، نقاطمرکزی زنجان از نظر توزیع جاذبه

های تهاجمی و راهکارهای مورد نیاز، از اند و در نهایت استراتژیتهدیدهای آن را از طریق تحلیل سوات ارزیابی کرده

های فرهنگی و هنری، ارتقاء سیما و بدنه شهر از طریق قبیل ساماندهی و کاهش حجم ترافیک سواره، ارتقاء فعالیت

های هماهنگ و سازگار و غیره را وجه بیشتر به حمل و نقل عمومی، توجه به کاربریها و میادین، تطراحی خیابان

زی ساراهارزیابی و مقایسه دو راهبرد پیاده شی با عنواندر این راستا، در پژوه .(3116جوری و همکاران، )اند پیشنهاد داده

با هدف گزینش سیاست مناسب برای ارتقاء بافت مرکزی شهر ایلام در  مداری در مراکز شهری مطالعه موردیو پیاده

جایگاه عابران پیاده در سطح شهر و کاهش تسلط اتومبیل در بافت مرکزی شهر ایلام سعی شده است به مقایسه دو 

راه سازی )حذف کامل خودروهای شخصی( در داخل بخش مداری )تقلیل تردد خودروهای شخصی( و پیادهراهبرد پیاده

 ها از روش مشاهده و پیمایش میدانیآوری دادهتحلیلی و برای جمع - ود. روش تحقیق، توصیفیمرکزی شهر پرداخته ش

 -معیارها و زیرمعیارها مورد ارزیابی قرار گرفته Expert Choice افزارو با استفاده از نرم AHP استفاده شده است. و با روش

دهد سازی را نشان می راهمداری نسبت به راهبرد پیادهرد پیادهاند. بررسی این معیارها در نمونه مورد مطالعه، برتری راهب

مداری بر توسعه گردشگری های پیادهدر پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر شاخص(. 0: 3110آزادخانی و باقلانی، )

عات مورد نظر لاتحلیلی و با استفاده از ابزار پرسشنامه، اط -آباد با روشی توصیفی پیاده شهری: نمونه موردی شهر خرم

و توسعه  سازیراههای پیادهرا گردآوری نمودند و نتایج تحقیق آنان نشان داد که ارتباط مستقیمی )مثبت( بین شاخص

راه ادههای پیکند تأثیر شاخصگردشگری پیاده شهری وجود دارد، و نیز نتایج مدل سازی معادلات ساختاری بیان می

دار است که در این میان شاخص امنیت و دسترسی به ترتیب آباد معنیخرمسازی بر توسعه گردشگری شهری در 

 (. 3110بیشترین تأثیر را بر گردشگری پیاده شهری دارند )مرادپور و همکاران، 

ای هتواند فعالیتهایی که میهای پیاده شهری به ارزیابی خصوصیات و ویژگیدر پژوهشی بنام ادراکات از محیط

ط پیاده کنندگان از محیا توسعه دهد و با کمک ابزار پرسشنامه به بررسی و سنجش میزان ادراک استفادهروی مردم رپیاده

ها نشان داد که نزدیکی به مقاصد، شرایط آب و هوایی خوب، ایمنی و ارائه تسهیلات مناسب برای شهری پرداختند. یافته

 (.Raja, et al, 2013)روی کمک کند ن در درک بهتر محیط پیادهکنندگاطور قابل توجهی به استفادهتواند بهروی میپیاده

های حمل و نقل مورد استفاده روی شهری: دیدگاه های مردم محلی و گردشگران به ارزیابی شیوهای به نام پیادهدر مقاله

راه پیاده هاییرساختروی و ادراک از کیفیت زدر شهر نووی ساد در صربستان و کوپر در اسلوونی و همننین دالیل پیاده
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طور عمده برای رسیدن به تناسب اندام و را با طراحی پرسشنامه انجام دادند، نتایج حاکی از آن است که مردم محلی به

ها فضای بیشتری را راهکنند و در مجموع پیادهروی میگردشگران نیز جهت کشف و بازدید از فضاهای شهری پیاده

 یعنوان یک فرم پایدار تحرک در محیط شهری در ایجاد شهرهای پیادهراه بهند و پیادهکنبرای گردشگران ایجاد می

 .(Farkic, et al, 2015)کند دوستانه ایجاد انگیزه می

های مهم در ایجاد محیط راه یکی از روشگیریم که احداث پیادههای انجام شده نتیجه میبا توجه به مطالعات و پژوهش

وان با تراه را میباشد. مناطق مخصوص تردد عابر پیاده و انواع مختلف پیادهردشگران پیاده میمناسب برای تردد گ

د های غیرهمسطح برای تردراه، ایجاد تقاطعهایی همچون کنترل عبور و مرور وسایل نقلیه شخصی، تعریض پیادهروش

در  ها لازم است ابعاد مختلفیراهیابی و طراحی پیادهنعابران پیاده و پلازا تکمیل نمود و مورد استفاده قرار دارد. در مکا

شناسان نقش مؤثری دارند به همین مداری، شهرسازان، طراحان محیط و جامعهنظر گرفته شود. در پیدایش رویکرد پیاده

رهنگی نیز فریزی و طراحی پیاده، صرفًا جنبه کالبدی یا ترافیکی ندارد، بلکه با اهداف وسیع اجتماعی و دلیل برنامه

 همراه است.

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه

خرداد، از شرق به خیابان ری، جنوب به مولوی و از غرب به خیابان خیام محدود  35منطقه بازار تهران از شمال به 

ار زراه بازار تهران با توجه به قرار گرفتن در بافت تاریخی و سابقه طولانی و به برکت حضور قدرتمند باپیاده .است

تهران به عنوان جاذب سفرهای تجاری و مجاورت با عناصر تاریخی چون مجموعه کاخ گلستان، مسجد امام )ره( و 

های ارزشمندی برای تبدیل شدن به یک فضای مطلقاً پیاده بوده است. این موضوع با توجه به حجم غیره دارای پتانسیل

های مترو در این قسمت در راستای و احداث یکی از ایستگاه بالای سفرهای کوتاه و ازدحام جمعیت پیاده از یک سو

( محدوده مورد مطالعه به نام محور 5پذیر است. شکل)تأمین خدمات دسترسی از سوی دیگر از نظر ترافیکی نیز توجیه

 دهد.پانزده خرداد را نشان می

 

 
 محدوده مورد مطالعه به نام محور پانزده خرداد -5شکل 

 www.region12.tehran.irمأخذ:  

 

 -منطقه مورد مطالعه با واقع شدن در هسته مرکزی تهران از مناطق شلوغ و پر رفت و آمد تهران و جزء مناطق تجاری 

 به دلیل ماهیت ای غنی از لحاظ معماری و شهرسازی است وشود. این منطقه دارای پیشینهفرهنگی مهم آن محسوب می

http://www.region12.tehran.ir/
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شود، محل تردد کلیه اقشار جامعه های متنوع فرهنگی، اداری و تجاری را شامل میای از فعالیتاش که مجموعهکالبدی

 (.02: 3131است )قریب، 

 

  
 محدوده بازار تهران -0شکل 

 30مأخذ: شهرداری منطقه 

 30جذب سفر روزانه نواحی منطقه  -5شکل 

 تهران 30قهمأخذ: طرح تفضیلی منط

 

ای چون کاخ گلستان، بانک ملی و دادگستری، در ضلع جنوبی بازار رضا، در ضلع شمالی این محدوده عناصر برجسته

 05متر و عرض آن حدود  152های متعدد به بازار بزرگ تهران قرار گرفته است. طول کل مسیر سبزه میدان و ورودی

متر جنوبی نیز مجددًا  31متر مسیر عبور دوچرخه،  0متر مسیر عبور کالسکه،  36راه، متر آن به پیاده 5باشد که متر می

ه های ممتد جهت رفاه افراد پیاده در نظر گرفتراه بودن مسیر، در میانه مسیر نیمکتمسیر پیاده است. با توجه به پیاده

ده یه شده است. در این محدوشده است. به علاوه به صورت پراکنده نیز نیمکت برای نشستن و درخت و درختچه تعب

های دسترسی به های عمرانی مسدود گشته است. راههایی جهت فعالیتخانه دوچرخه قرار گرفته است و قسمت 1

گیر است. محدوده محدوده مترو، اتوبوس، تاکسی و موتور است که تجمع موتورسواران در ضلع شرقی کاملًا چشم

بخش، بسیار با اهمیت بوده و نیازمند توجه بیشتری و عناصر تاریخی هویتموردنظر به لحاظ برخورداری از فضاها 

باشد. بازار کهن تهران با عملکردهای ماندگار خود همچون بازار کفش فروشان، بازار طلا فروشان، بازار آهنگران و می

حتی  را در سطح ملی وغیره همگی باعث شده تا این محدوده بیش از بقیه مناطق شهری تهران پتانسیل جذب گردشگر 

ند، االمللی داشته باشد. از سوی دیگر، به دلیل اینکه اکثر عناصر مذکور به ثبت آثار میراثی و فرهنگی کشور هم رسیدهبین

ای ههای انجام شده در اجرای این پروژه بیشتر بر جنبهحساسیت این موضوع دوچندان گشته است، لذا بر اساس بررسی

رای ستوجهی به این عناصر و فضاها گشته است )اندیشهده است و حتی باعث لطمه زدن و بیاقتصادی آن تأکید ش

 (.10: 3113شهر، 
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 الگوی ساختاری منطقه  -8شکل 

 تهران 30مأخذ: طرح تفضیلی منطقه 

 

وجه ند تمحدوده موردنظر به لحاظ برخورداری از فضاها و عناصر تاریخی هویت بخش، بسیار با اهمیت بوده و نیازم

فروشان، بازار طلافروشان، بازار باشد. بازار کهن تهران با عملکردهای ماندگار خود همچون بازار کفشبیشتری می

آهنگران و غیره همگی باعث شده تا این محدوده بیش از بقیه مناطق شهری تهران پتانسیل جذب گردشگر را در سطح 

ور ر، به دلیل اینکه اکثر عناصر مذکور به ثبت آثار میراثی و فرهنگی کشالمللی داشته باشد. از سوی دیگملی و حتی بین

های انجام شده در اجرای این پروژه اند، حساسیت این موضوع دو چندان گشته است، لذا بر اساس بررسیهم رسیده

اها گشته است فض توجهی به این عناصر وهای اقتصادی آن تأکید شده است و حتی باعث لطمه زدن و بیبیشتر بر جنبه

 (.10: 3113سرای شهر، )اندیشه

 

 روش پژوهش

ظر در راه موردنکه پیاده "های اصلی استسازی خیابانراهتوسعه گردشگری با محوریت پیاده"بررسی حاضر پیرامون 

ین منطقه گردد. اشهرداری تهران بزرگ واقع شده است که هسته اولیه شهر تهران محسوب می 30، منطقه 1ناحیه، محله 

با واقع شدن در هسته مرکزی تهران از مناطق شلوغ و پر رفت و آمد تهران با جمعیت شناور بیش از یک و نیم میلیون 

احداث گردیده است. پس قلمرو زمانی تحقیق حاضر از بدو احداث  3135راه در سال گردد. این پیادهنفر، محسوب می

ها و ماهیت موضوع مورد پژوهش و م تحقیق، رابطه تنگاتنگی با هدفباشد. انتخاب روش انجاآن تا زمان حال می

(. تحقیق حاضر از جهت روش و ماهیت توصیفی و تحلیلی 62: 3136امکانات اجرایی آن دارد )آسایش و همکاران، 

از  نای و در روش تحلیلی از روش پیمایشی استفاده شده است. همچنیاست که در بخش توصیفی از مطالعات کتابخانه

اه رابزارهای متنوعی برای ارزیابی استفاده شده است. ابزارهای ارزیابی مشتمل بوده است بر: پرسشنامه در محدوده پیاده

 اسنادی.  ای و مطالعاتبازار تهران، مشاهده و بازدید میدانی، مصاحبه با مسئولان طرح و همچنین استفاده از منابع کتابخانه

ای، پیمایش با ابزار پرسشنامه و مشاهدات مستقیم استفاده ین پژوهش از روش کتابخانهجهت گردآوری اطلاعات در ا

شده است. اطلاعات اولیه و اصلی برای جغرافیا مهم و اساسی است، هرچند که منابع موجود باشد، کار میدانی به عنوان 

ای و مطالعات گردآوری کتابخانه (. در روش305: 3136ماند )بهفروز، یک منبع اساسی اطلاعات دست اول باقی می

های خوارزمی، آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات های دانشگاههای گرانبهای کتابخانهنامهاسنادی از کتب، مقالات و پایان

های شهر تهران و و واحد تهران مرکز، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علم و صنعت و دیگر دانشگاه
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های واقع شده در محلات شهر تهران، استفاده گردیده است. در روش پیمایشی محقق ناگزیر است به ابخانههمچنین کت

محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد و برقراری ارتباط مستقیم با افراد اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. 

راه محدوده بازار تهران انجام پذیرفت. از آنجا که تهران و پیاده 30میدانی و مشاهده مستقیم از منطقه منظور بازدید بدین

، از ها از فضای حرکتشان استساماندهی توسعه گردشگری فضای جمعی و عمومی نیاز به شناسایی فضای ذهنی پیاده

د. شده است که بصورت پرسشنامه تهیه و توزیع ش های پیمایشی است، استفادهترین روشروش پرسشنامه که از متداول

با استفاده از فرمول کوکران بدست آمده است. با توجه و شهروندان و گردشگران در جریان مسیر هستند ، جامعه آماری

نفر بر طبق مطالعات میدانی اولیه و پرس و جو از انتظامات  002220222به جمعیت شناور که در طول یک روز حدود 

 302تعیین گردید تعداد  132( قرار گرفت و عدد 3تخمین زده شد و در نهایت حجم نمونه در فرمول رابطه ) بازار

 تکمیل شد. پرسشنامه توسط عابران  002پرسشنامه توسط شاغلین و 

 

 (3) رابطه

)1(
1

1
2

2

2

2





d

pqt

N

d

pqt

n

 
  

n جامعه آماری =. P ه هستند= درصد افرادی که دارای صفت موردمطالعه در جامع. q  درصد افرادی که فاقد صفت =

= تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین محقق برای وجود آن صفت در  d. موردمطالعه در جامعه هستند

 .= تعداد جمعیت N .درصد است2025جامعه که حداکثر 

با مراجعه  ت گرفت که بر طبق آن پرسشگرگیری غیراحتمالی اتفاقی صورها در این تحقیق با استفاده از نمونهپرسشنامه

کند. پس متغیر وابسته، گردشگران فضای جمعی و به محل، به صورت اتفاقی افراد را برای پاسخگویی انتخاب می

های تفریح و لذت، تعاملات اجتماعی، خرید تشکیل و سنجیده شد. متغیر مستقل عمومی است که از ترکیب شاخص

 های وضعیت کالبدی، وضعیت ترافیک و دسترسی و وضعیتایی( است که از ترکیب شاخصراه )وضعیت فضنیز پیاده

محیطی تشکیل و سنجیده شد. در این پژوهش برای آزمون اعتبار، از اعتبار صوری و اعتبار وابسته به معیار استفاده زیست

ناسب های نامجعه به متخصصان گویهگردید. در واقع برای بررسی اعتبار پرسشنامه از اعتبار صوری که در آن با مرا

ی حذف اگردد، استفاده شد که البته در پرسشنامه حاضر مورد نامناسبی گزارش نگردید و در نتیجه هیچ گویهحذف می

 ها، راهنمایی اساتید مجربها، مقیاسنگشت. در این تحقیق برای تقویت اعتبار و روایی از: اسناد و مدارک، نظرسنجی

درصد 50آلفای کرونباخ بدست آمده  SPSSافزار استفاده گردید. برای تعیین روایی، با استفاده از نرم SPSSافزار و نرم

درصد قابل قبول از نظر آماری است بنابراین پرسشنامه حاضر از روایی 52تعیین گردید که با توجه به اینکه آلفای بالای 

های تحقیق و رابطه بین متغیرها پرداخته خواهد شد. در ادامه مناسبی برخوردار است. در مرحله بعد به بررسی فرضیه

های متناسب برای تجزیه و تحلیل آنها معرفی خواهد شد و در این تحقیق گردد و آزمونهای تحقیق ارائه میفرضیه

 پرسشنامه بین پاسخگویان توزیع شده است.
 روایی و پایایی پرسشنامه -9جدول 

 هاتعداد گویه خ استانداردآلفای کرونبا آلفای کرونباخ

 درصد 50 درصد 50 15
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استفاده شده است که در آن اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه در دو بخش  SPSSافزارها نیز از نرمبرای تحلیل داده

آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. در پرسشنامه چند سؤال باز نیز طراحی شده و مورد پرسش 

 قرار گرفت. 

 

 ها یافته تحلیل و تجزیه 

های آماری توصیفی و و با استفاده از روش SPSSافزار در این قسمت اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه با کمک نرم

استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در بخش اول به توصیف اطلاعات پرداخته خواهد شد که خود شامل سه 

ای مانند سن، اطلاعات توصیفی )مانند میانگین، انحراف استاندارد( متناسب با هر یک از متغیرهای زمینهباشد: قسمت می

جنس، وضعیت تأهل، تحصیلات، پاسخگویان ارائه خواهد شد. اطلاعات توصیفی متناسب با متغیر وابسته ارائه خواهد 

 شوند. شد. اطلاعات توصیفی مربوط به متغیرهای مستقل ارائه می

 های توصیفییافته

درصد از 15دهد که مطابق اعداد ارقام ( توزیع پاسخگویان را بر حسب جنس، سن و میزان تحصیلاتشان می0جدول )

دهند و برای نمایش بهتر سن پاسخگویان، فراوانی آن در پنج درصد آنها را زنان تشکیل می05گردشگران را مردان و 

سال  03تا  31درصد( بین 10یج به دست آمده بیشترین پاسخگویان گردشگران )دسته ارائه شده است؛ با توجه به نتا

سال است )با انحراف  00222سال سن دارند. میانگین سنی پاسخگویان  51درصد( بالای 32سن دارند و کمترین آنها )

د دارای لیسانس درص 11درصد آنها دارای دیپلم و 13سواد و درصد پاسخگویان گردشگران بی5سال( و  30222معیار 

 باشند.درصد دارای مدرک فوق لیسانس به بالا می0درصد آنها دارای فوق لیسانس و 35و 

 
 بررسی متغیرهای جنس، سن و تحصیلات گردشگران -2جدول 

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد نسبی فراوانی )تعداد( جنس
 

 گردشگران
 15 15 15 31 مرد

 322 05 05 353 زن

 - 322 322 002 کل

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد نسبی فراوانی سن

 
 

 گردشگران

 10 10 10 36 سال 31-03

 55 00 00 51 سال 01-13

 55 00 00 51 سال 11-63

 12 31 31 10 سال 61-53

 322 32 32 00 سال به بالا 51

 - 322 322 002 کل

 درصد تجمعی درصد معتبر درصد نسبی فراوانی تحصیلات

 

 

 ردشگرانگ

 5 5 5 36 بی سواد

 61 13 13 322 دیپلم

 55 11 11 33 لیسانس

 16 35 35 60 فوق لیسانس

 322 0 0 33 فوق لیسانس به بالا
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 - 322 322 002 کل

 

دهد. ها و شاخص تفریح و لذت تعاملات اجتماعی و میزان خرید گردشگران را نشان می(، توصیف گویه1جدول )

درصد 36است که « بازدید بافت تاریخی، قطار و درشکه سواری»شود بیشترین میزان به ده میهمانطور که مشاه

بازدید بافت تاریخی، قطار و »پاسخگویان به صورت خیلی زیاد به آن رأی دارند. همچنین کمترین میزان باز هم به 

ان توان گفت بنا بر نظر پاسخگویمیدرصد پاسخگویان به آن خیلی کم رأی دارند. بنابراین 05است که « درشکه سواری

مورد مطالعه شاخص تفریح و لذت در میان گردشگران از میانگین نسبتًا بالایی برخوردار است و بیشترین میزان به 

درصد پاسخگویان به صورت خیلی زیاد به آن رأی دارند. همچنین کمترین 06است که « نشستن، دیدن و گفت و شنود»

درصد پاسخگویان به آن خیلی کم رأی دارند. بنابراین 02است که « های قدیمیتوران یا کافی شاپرفتن به رس»میزان به 

توان گفت بنا بر نظر پاسخگویان مورد مطالعه شاخص تعاملات اجتماعی در میان گردشگران از میانگین بالایی می

شود بیشترین میزان به مشاهده میها و شاخص خرید )برای گردشگران( همانطور که برخوردار است و توصیف گویه

درصد پاسخگویان به صورت خیلی زیاد به آن رأی دارند. همچنین کمترین 52است که « خرید بخاطر قیمت مناسب»

درصد پاسخگویان به آن خیلی کم رأی دارند. بنابراین 1است که « ها و محصولاتخرید بخاطر تنوع مغازه»میزان به 

سخگویان مورد مطالعه شاخص خرید در میان گردشگران از میانگین خیلی بالایی برخوردار توان گفت بنا بر نظر پامی

 است. 

 

 توصیف شاخص تفریح و لذت، تعاملات اجتماعی و میزان خرید گردشگران -9جدول 

ف
ردی

 

توصیف شاخص تفریح و لذت گردشگران 

 پاسخگو( 262)

 درصد طبقات پاسخ معتبر

لی خی زیاد متوسط کم خیلی کم

 زیاد

 بی پاسخ

 0 5 30 02 02 15 وقت گذرانی 3

 3 6 1 00 06 62 آشنایی با دیگران و ایجاد ارتباطات جدید 0

 2 3 30 01 35 10 مرور خاطرات قدیمی 1

 3 36 02 01 35 05 بازدید بافت تاریخی، قطار و درشکه سواری 6

 233/0 میانگین تفریح و لذت

 222/3 انحراف معیار

ف
ردی

 

صیف شاخص تعاملات اجتماعی تو

 گردشگران

 درصد طبقات پاسخ معتبر

خیلی  زیاد متوسط کم خیلی کم

 زیاد

 بی پاسخ

 102 0602 0002 3002 3502 0602 نشستن، دیدن و گفت و شنود 3

 602 002 0602 0302 3302 0202 های قدیمیرفتن به رستوران یا کافی شاپ 0

 0010 میانگین تعاملات اجتماعی

 30222 انحراف معیار

ف
ردی

 

 درصد طبقات پاسخ معتبر توصیف شاخص میزان خرید گردشگران

خیلی  زیاد متوسط کم خیلی کم

 زیاد

 بی پاسخ
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 2 10 03 01 33 31 هاخرید از دستفروش 3

 2 61 16 32 6 1 ها و محصولاتخرید بخاطر تنوع مغازه 0

 0 52 12 33 6 1 خرید بخاطر قیمت مناسب 1

 0 01 06 05 1 33 خرید بخاطر امنیت پاساژ 6

 1 12 01 06 30 3 اطمینان خاطر از اصل بودن کالاها 5

 6/1 میانگین خرید

 21/3 انحراف معیار

 

سی و های کالبدی، ترافیک و دسترسازی( است که از طریق شاخصراهمتغیر مستقل این پژوهش وضعیت فضایی )پیاده

شود در بخش مربوط به (، همانطور که مشاهده می6گران سنجیده شده است. در جدول )محیطی از منظر گردشزیست

درصد پاسخگویان به صورت خیلی 05است که « وجود پوشش کف بازار»وضعیت کالبدی، گردشگران بیشترین میزان به 

آن خیلی کم رأی دارند.  درصد پاسخگویان به0است که « وجود آبنما»زیاد به آن رأی دارند. همچنین کمترین میزان به 

لی محیطی در میان گردشگران از میانگین خیتوان گفت بنا بر نظر پاسخگویان مورد مطالعه شاخص زیستبنابراین می

ه دهد. همانطور که مشاهدها و شاخص ترافیک و دسترسی گردشگران نشان میبالایی برخوردار است و توصیف گویه

درصد پاسخگویان به صورت خیلی زیاد به آن رأی 05است که « بازار از وسایل نقلیه خالی شدن بدنه»بیشترین میزان به 

درصد پاسخگویان به آن خیلی کم رأی 3است که « دسترسی به وسایل نقلیه عمومی»دارند. همچنین کمترین میزان به 

ران از ی در میان گردشگتوان گفت بنا بر نظر پاسخگویان مورد مطالعه شاخص ترافیک و دسترسدارند. بنابراین می

درصد 10است که « بانوجود سایه»شود بیشترین میزان به میانگین بالایی برخوردار است و همانطور که مشاهده می

که  است« دلپذیری و جذابیت محیط»پاسخگویان به صورت خیلی زیاد به آن رأی دارند. همچنین کمترین میزان به 

توان گفت بنا بر نظر پاسخگویان مورد مطالعه شاخص دارند. بنابراین می درصد پاسخگویان به آن خیلی کم رأی6

 وضعیت کالبدی در میان گردشگران از میانگین بالایی برخوردار است. 
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 محیطیهای وضعیت کالبدی، ترافیک و دسترسی و زیستتوصیف شاخص -4جدول 

ف
ردی

 

توصیف شاخص وضعیت کالبدی از نظر 

 گردشگران

 اسخ معتبردرصد طبقات پ

خیلی  زیاد متوسط کم خیلی کم

 زیاد

 بی پاسخ

 1 13 11 33 33 6 دلپذیری و جذابیت محیط 3

 0 10 13 02 0 5 بانوجود سایه 0

 1 05 01 12 33 3 های فرسودهوجود بافت 1

 

 وضعیت کالبدی

 22/1 میانگین

 26/3 انحراف معیار

ف
ردی

 

توصیف شاخص ترافیک و دسترسی از نظر 

 ردشگرانگ

 درصد طبقات پاسخ معتبر

خیلی  زیاد متوسط کم خیلی کم

 زیاد

 بی پاسخ

 1 00 33 32 2 1 نحوه تردد در بازار 3

 0 16 35 35 30 30 افزایش امنیت زنان 0

 1 00 01 3 1 3 دسترسی به وسایل نقلیه عمومی 1

 1 05 35 32 1 0 خالی شدن بدنه بازار از وسایل نقلیه 6

 1 52 06 35 5 1 ودی های متعددوجود ور 5

 3/1 میانگین ترافیک و دسترسی

 26/3 انحراف معیار

ف
ردی

 

توصیف شاخص زیست محیطی از نظر 

 گردشگران

 درصد طبقات پاسخ معتبر

خیلی  زیاد متوسط کم خیلی کم

 زیاد

 بی پاسخ

 0 12 03 05 33 1 وجود آلودگی صوتی 3

 1 56 00 30 5 6 وجود مبلمان شهری 0

 1/3 05 03 6 3/1 1 وجود پوشش کف بازار 1

 1 05 02 1 3 0 وجود آبنما 6

 55/6 میانگین محیطیزیست

 25/3 انحراف معیار

 

 های استنباطییافته

شاخص فروش، شاخص خرید،  ،شاخص تعامل اجتماعی، شاخص تفریح و لذتهای انجام شده، بررسیبا توجه به 

اه( به تفکیک رمتغیر وضعیت فضایی )پیاده محیطی،وضعیت زیست، و دسترسیوضعیت ترافیک ، وضعیت کالبدی

درصد و با توجه به مثبت بودن 15با توجه به مقادیر بدست آمده با اطمینان ها برای همه شاخصشاغلین و گردشگران، 

 شدند. درصد معنادار است که به تفکیک بررسی23/2مقادیر حد بالا و حد پایین شاخص در سطح کمتر از 

درصد و با توجه به مثبت بودن  15با توجه به مقادیر بدست آمده بررسی معناداری شاخص تعاملات اجتماعی با اطمینان 

درصد معنادار است. با توجه به مقادیر بدست 23/2مقادیر حد بالا و حد پایین شاخص تعامل اجتماعی در سطح کمتر از 

توجه به مثبت بودن مقادیر حد بالا و حد پایین شاخص خرید در سطح درصد و با 15آمده شاخص خرید با اطمینان 
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درصد و با توجه به مثبت 15درصد معنادار است. با توجه به مقادیر بدست آمده وضعیت کالبدی با اطمینان 23/2کمتر از 

توجه به مقادیر  درصد معنادار است. با23/2بودن مقادیر حد بالا و حد پایین شاخص وضعیت کالبدی در سطح کمتر از 

درصد و با توجه به مثبت بودن مقادیر حد بالا و حد پایین شاخص 15بدست آمده وضعیت ترافیک و دسترسی با اطمینان 

درصد معنادار است. با توجه به مقادیر بدست آمده شاخص وضعیت 23/2در سطح کمتر از  وضعیت ترافیک و دسترسی

حیطی مبه مثبت بودن مقادیر حد بالا و حد پایین شاخص وضعیت زیست درصد و با توجه15محیطی با اطمینان زیست

 درصد معنادار است.23/2در سطح کمتر از 

رابطه بین توسعه گردشگری فضای جمعی و عمومی و وضعیت ترافیک و دسترسی نشان داد که بررسی سطح معناداری 

توان گفت درصد می15دار است، یعنی با اطمینان درصد معنا25/2دهد که در سطح کمتر از رابطه بین این دو نشان می

رابطه معنادار بین این دو متغیر در نمونه آماری قابلیت تعمیم به جامعه آماری را دارد. بنابراین شواهد کافی برای رد 

آید و فرضیه پژوهشی مبنی بر رابطه معنادار بین توسعه گردشگری فضای جمعی و عمومی و فرضیه صفر بدست می

( قرار  -3و 3پیرسون بین ) rشود. بعلاوه از آنجایی که مقدار ضریب همبستگی ت ترافیک و دسترسی تأیید میوضعی

 توان گفت که شدت رابطه بین این دو متغیر مثبت و در حد متوسط است. دارد می

داری رابطه امحیطی نشان داد که بررسی سطح معنرابطه بین توسعه گردشگری فضای جمعی و عمومی و وضعیت زیست

توان گفت رابطه درصد می11درصد معنادار است، یعنی با اطمینان 23/2دهد که در سطح کمتر از بین این دو نشان می

معنادار بین این دو متغیر در نمونه آماری قابلیت تعمیم به جامعه آماری را دارد. بنابراین شواهد کافی برای رد فرضیه 

ی مبنی بر رابطه معنادار بین توسعه گردشگری فضای جمعی و عمومی و وضعیت آید و فرضیه پژوهشصفر بدست می

توان ( قرار دارد می-3و  3پیرسون بین ) rشود. بعلاوه از آنجایی که مقدار ضریب همبستگی زیست محیطی تأیید می

 گفت که شدت رابطه بین این دو متغیر مثبت و در حد متوسط است. 

 

ایی که ههای دارای بافت با ارزش، امکان یا فرصت ایجاد تسهیلات و فعالیتراه، در بستر پیادهرسدفرضیه اول: به نظر می

 . 9باعث ایجادتوسعه گردشگری در فضای جمعی و عمومی گردد، وجود دارد

رابطه بین توسعه گردشگری در فضای جمعی و عمومی باهر کدام از متغیرهای وضعیت کالبدی، وضعیت ترافیک و 

ر سطح دهد که دمحیطی، نشان داده شده است، بررسی سطح معناداری رابطه بین آنها نشان میوضعیت زیست دسترسی،

درصد برای متغیرهای دیگر معنادار 23/2درصد برای وضعیت ترافیک و دسترسی و کمتر از 25/2که در سطح کمتر از 

دو متغیر در نمونه آماری قابلیت تعمیم به جامعه توان گفت رابطه معنادار بین این درصد می11است، یعنی با اطمینان 

 آید و فرضیه پژوهشی مبنی بر رابطه معنادار بینآماری را دارد. بنابراین شواهد کافی برای رد فرضیه صفر بدست می

شود. بعلاوه فضای جمعی و عمومی و وضعیت کالبدی، وضعیت ترافیک و دسترسی، وضعیت زیست محیطی، تأیید می

توان گفت که شدت رابطه بین این دو متغیر ( قرار دارد می-3و  3پیرسون بین ) rی که مقدار ضریب همبستگی از آنجای

 مثبت و در حد متوسط است. 

 

 راه بازار فرصت ایجاد فضای جمعی و عمومی را داراست.رسد پیادهفرضیه دوم: به نظر می

 کنیم. می برای تحلیل این فرضیه از سؤالات باز پرسشنامه استفاده

                                                           
  لبدی، ترافیک و دسترسی و وضعیّت زیست محیطی در نظر گرفته ایم که به ترتیب از نظر خریداران و شاغلین بررسی می شود.. در این فرضیه تسهیلات را معادل وضعیّت کا6
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 های ایجاد توسعه گردشگری در فضای جمعی و عمومیفرصت -5جدول 

 (n)تعداد  درصد شاخص

 15 درصد1/15 برگزاری جشنواره مردمی و اقوام

 60 درصد33 اجرای تئاتر و نمایش

 10 درصد1/30 فستیوال های دوره ای

 13 درصد30 برگزاری نمایشگاه های فصلی

 00 درصد32 اجرای مسابقات

 1 درصد6/1 اجرای موسیقی زنده

 1 درصد5 بی پاسخ

 002 درصد322 جمع کل

 

های مردمی و اقوام و کمترین درصد متعلق به برگزاری جشنواره1/15( در بین گردشگران بیشترین رأی با 5جدول )

راه دشگران پیادهدرصد از گر5درصد از شاغلین و 03درصد به اجرای موسیقی زنده تعلق دارد. همچنین 6/1رأی با 

ن دانستند. با توجه به باز بودن سؤال، بهتریهایی نمیراه را مناسب برای این چنین فعالیتاند و این پیادهپاسخی نداده

لع ها در حوالی سبزه میدان و یا ضراه بهتر است این فعالیتها از نظر گردشگران پیادهمکان برای برگزاری این فعالیت

 کل گیرد تا گره جمعیتی ایجاد نکند.شمال پیاده راه ش

 

 گیرینتیجه

ها و فضاهای شهری در انطباق کامل با تا قبل از ورود اتومبیل و تحولات حاصل از آن در شهرسازی ایران، راه

ای دهد، در شهرهگرفت. چنانکه تاریخ شهرسازی ایران نشان میفضاهای انسانی و نیازهای اجتماعی شهروندان شکل می

واری استوار بوده است و وسعت شهرها و یرانی نظام کالبدی شهر به طور کلی براساس مقیاس انسانی یا مردمکهن ا

ا و فضاهای هرفتند. این راهای به نقطه دیگر میچنان بود که شهروندان با پای پیاده از نقطهفاصله میان مراکز مختلف آن

و راحت برای تماس اجتماعی و گردش و تماشا، شنیدن اخبار،  شهری علاوه بر نقش ارتباطی و دسترسی، مکانی امن

آورد. با پیدایش حمل و نقل ماشینی ها، تفریح و سرگرمی، مذاکره و دادوستد را فراهم میها و آئینبرگزاری جشن

وسعه تبسیاری از فضاهای شهری که محل زندگی اجتماعی بود، به گذرگاه و توقفگاه وسایل ماشینی تبدیل شده و این 

 به تدریج تمام ساختار کالبدی و اجتماعی شهر را زیر نفوذ برد.

توان به تفکیک سواره از پیاده در ها به سبک امروزی در ایران، میراههای عملی در ارتباط با احداث پیادهاز تجربه

برد. در  ت مرکزی شهر( نامسنگی(، مشهد )خیابان جنت در بافتبریز )خیابان تربیت، خیابان استاد شهریار، محور قلعه

کلانشهر تهران توجه به جنبش پیاده گستری بسیار دیرتر از دیگر شهرها مدنظر مسئولین امور شهری قرار گرفت. این 

یرد. گدرحالی است که معمولاً هرگونه اقدام شهرسازی در پایتخت به صورت الگویی جهت دیگر شهرهای کشور قرار می

سازی خیابان صف )باغ سپهسالار(، خیابان مروی و بازار تهران راهتوان به پیادهده در تهران میهای اجرا شاز جمله نمونه

 اشاره کرد. 
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راه بازار تهران با هدف ایجاد توسعه گردشگری در فضای جمعی و عمومی مورد بررسی قرار در این پژوهش پیاده

ای هسازی است که از ترکیب شاخصراهستقل تحقیق پیادهمتغیر م. تحلیل شد SPSSهای تحقیق نیز با روش گرفت. یافته

به دست آمده است. در شاخص وضعیت کالبدی در بین « محیطیوضعیت کالبدی، ترافیک و دسترسی، زیست»

محیطی در تشاخص زیس از میانگین بالا،نیز شاخص ترافیک و دسترسی در بین گردشگران ، گردشگران از میانگین بالا

با اطمینان  T-testهای در آزمون معناداری تمامی این شاخص .از میانگین خیلی بالایی برخوردار استبین گردشگران 

)پیرسون(  rدرصد معنادار هستند و چون در تمامی شاخص مقدار ضریب همبستگی 23/2درصد و در سطح کمتر از 15

و در حد متوسط است. هدف این پژوهش  ( قرار دارند، شدت رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته مثبت-3و  3بین )

های گردشگری در فضای جمعی و عمومی از دیدگاه گردشگران بود که طی نتایج به دست آورده شناسایی پتانسیل

درصد تمایل 33های مردمی و اقوام دارند و درصد تمایل به برگزاری جشنواره15مشخص گردید که در بین گردشگران 

بزه میدان ها حوالی سیابانی دارند. از نظر گردشگران بهترین مکان برای برگزاری این فعالیتبه اجرای تئاتر و نمایش خ

رسد چون هم به خوانایی راه است. پس بهتر است در جایی باشد که و مسیر به یک شاخص میو سمت شمالی پیاده

درصد از گردشگران 11د نکند. شود و گره جمعیتی ایجاکند و هم فرصت تعاملات اجتماعی فراهم میمسیر کمک می

درصد آنها تمایل به برگزاری هیچ فعالیتی نداشتند و صرفاً 5دانستند و تنها ها را مناسب میراه برگزاری این فعالیتپیاده

رای بافت اه که داردر این پیاده کنند. با توجه به این نتایج ثابت شد:راه استفاده میبه دلیل خرید از بازار تهران از این پیاده

از نظر شهروندان، ایجاد فضای  باارزش است، پتانسیل ایجاد توسعه گردشگری در فضای جمعی و عمومی بالاست.

راه تمایل بیشتری به ایجاد فضای جمعی و گردشگران پیادهو  راه موجود، به وجود آمده استجمعی مناسب در پیاده

راه که دارای بافت با ارزش است، پتانسیل ایجاد توسعه ین پیادهدر ا عمومی دارند. با توجه به این نتایج ثابت شد:

راه موجود، به گردشگری در فضای جمعی و عمومی بالاست. از نظرگردشگران، ایجاد فضای جمعی مناسب در پیاده

  وجود آمده است.
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