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 چکیده

ه در ان پیادونقل شهری که با هدف ارتقای جایگاه عابرهای نوین در حوزه حملاز جمله جنبش

ازی سراهمداری و پیادههای پیادهسطح شهر و کاهش تسلط اتومبیل مطرح شده است، سیاست

ست؛ تا ابوده  رهای مختلف با نتایج متنوعی همراهها در شهراههستند. با این وجود اجرای پیاده

پژوهش  ند. دراها باز شدهها با شکست مواجه شده و مجددا به روی سوارهراهجایی که برخی پیاده

قیاس  ونوبی راه خیام جهای به کار رفته در پیادهحاضر با تحلیل و ارزیابی راهکارها و سیاست

وت و ضعف محور سعی در شناسایی نقاط ق تاندارد فضاهای پیاده،ها و معیارهای استطبیقی با مؤلفه

ن بخشی عنواو رفع نواقص آن دارد. نمونة مورد مطالعه پیاده راه خیام جنوبی اورمیه است که ب

ی به طشناخته شده برای بررسی اهداف پژوهش مناسب است. این محور به عنوان مکانی پر جاذ

ورد ها مدهوتی را به خود دیده است که هر کدام از این ایهای طراحی متفاهای اخیر ایدهسال

روش پژوهش  اند.اند یا در مواردی خود باعث ایجاد مشکالت دیگر شدهاستقبال مردم قرار گرفته

 افتهیار ساخت مهین ةمصاحب یهادادهحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و میدانی است. ت-توصیفی

شدند،  لیلتح یگراندد تئور هیبا استفاده از نظر ،یو انتخاب یرباز، محو یکدگذار یبا روش ها

    هتدمن جهای پرسشنامه، به منظور مقایسه بهتر، از آزمون فریهمچنین با تحلیل نتایج داده

راه ادهفیت پیدهد کیها بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان میبندی به معیارها و طرحرتبه

هت هتر جهای بو در برخی معیارها وضعیت مطلوبی ندارد. تدبیر سیاستخیام در حد متوسط است 

ان، نفعافزایش امنیت و عدم پاک کردن صورت مساله همچون حذف مبلمان، توجه به نیازهای ذی

اطع با ورد قپذیری طرح، برختنوع در طراحی و ایجاد تسهیالت برای جذب کاربران مختلف، انعطاف

اریخی تگی و و موارد مشابه، استفاده از الگوهای بومی با زمینه فرهنورود غیرمجاز موتورسیکت 

 اد کرد.تری ایجبخشتر و آرامشهای سرزندهراهتوان با کاربست آنان پیادهراهکارهایی است که می

 ورمیهاای، فریدمن، خیام جنوبی مداری، بافت تاریخی، نظریة زمینهپیادهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه .1

بر مبنای مقیاس انسانی، و قالب صنعتی، اندازه و تناسبات عناصـر شکل دهندة شهر، تا قبل از ان

کرد ها را تعیین میها نیز بر اساس حرکت فرد پیاده بود؛ یعنی او اندازه و فاصلهالگوی جابجایی

، حرکت عابر پیاده، واقعتجربه شده و در  سالاین نوع جابه جایی، هـزاران (. 18: 1383)قریب، 

قدیمی شهرهای متمدن نیز شاهدی بر  مراکز زیباترین. داده استمیها را شکل اختار سکونتگاهسـ

و به دنبال آن حاکمیت تفکر  صنعتیشروع انقالب  زا(. 17-16: 1387مدعاست )کنف الخر،  این

از نقش و اهمیت « شهر مناسب با اتومبیل شخصی»مدرنیسم و به ویـژه مطـرح شدن تئوری 

از دست  فضای شهری، جایگاه و اولویت خـود را در شد و به مرور فرد پیادهده کاسـته فضاهای پیا

سبب بروز مسائل و مشکالت بیشمار  در بسیاری از شهرها (. این روند40: 1383زادگان، )عباس .داد

 ،بویژه مراکز سنتی، های مراکز شهریفعالیتو از آن میان، تضییع امکانات و منابع طبیعـی، افول 

شد  ماشینیزماز  های ناشیبیماریکلی، طور هو ب انسان انزواگزینیافزایش تعداد تصادفات شهری، 

توسعه انسانی  مباحث یافتنبه دنبال شکست شهرسازی مدرن و اهمیت (. 122: 1374)محمدزاده، 

نظران مسائل شهری در مورد شهرسازی مدرن و محیط زیست، انتقادات زیادی از سوی صاحب

فضایی نامطلوب حاصل از نظـام  -شد. لبه تیز انتقادات بیشتر متوجه کیفیات کالبدیمطرح 

در شهرسازی مطرح شده  های جدیدیدیدگاهبود. در تالش برای یافتن راهکـار مناسـب  شهرسازی

 (. معابر56: 1389د )قربانی و جام کسری، شویاد می« گستری جنبش پیاده»که با عنوان  است

 معابر این. است پیاده عابر با آنها در کامل تسلط و دارند فراوانی اجتماعی نقش ، راه هپیاد یا پیاده

 بگیرند شکل هامجتمع فضای یا پیارک میدان، در مسیری بازارچه، بازار، کوچه، صورت به توانند می

 ینا . امروزه(19: 1390 مرتضوی،) آورند فراهم شهروندان فراغت اوقات گذران برای را بستری و

  و روباز هایخانه قهوه یا هارستوران و هافروشگاه با اتومبیل، از خالی و شده سنگفرش معابر

فالح ) اندآمده در مدرن کشورهای در مردم تفریح بسترهای ترین مهم زمرة در فراوان، هاینیمکت

رزیابی هدف این پژوهش سنجش وضعیت پیاده راه خیام و نیز ا (.46: 1391 همکاران، و منشادی

 بررسی راه پیاده اهداف و تاریخچه و تعریف ابتدا حاضر پژوهش در راه سازی است.های پیادهسیاست

 پیاده ارزیابی هایشاخص ادامه، در. شودمی گذاشته بحث به مداریپیاده به توجه اهمیت و گرددمی

 جداول، صورت به ابیارزی از حاصل نتایج موردی، نمونة خصوصیات شناخت با و گرددمی معرفی راه

 راه پیاده عملکرد بهبود و اصالح منظور به پیشنهاداتی پایان در. شودمی ارائه عکس و نمودارها

  .گرددمی مطرح
 

 بیان مسأله .2

 ها و رفتارهایتکنولوژیاز  دهد که ترکیبینشان میهای مختلف  بررسی رشد شهرها در دهه

حرکت سواره و پاسخ گویی در اتکاء به  ریزانبرنامه شیفتگی و یك سو از نوین اجتماعی –فرهنگی 
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به تیازهای بر آمده از آن، از سوی دیگر، موجب فراموشی فضاها به ویژه حرکت پیاده در شهرها شده 

(. 111: 1391)صرافی و محمدیان مصمم،  و سفرهای درون شهری را متعدد و طوالنی نموده است

آورده،  شهر بههستند که میتوانند شور و زندگی را  قش اجتماعیبا باالترین حد نها معابری راهپیاده

مردم را به حضور داوطلبانه در شهر تشویق کنند و در نتیجه، پایداری شهر را تضمین نمایند. 

(Foster et al, 2011: 79.)  ها راهسرتاسر دنیا مراکز شهری سواره محور، بـه سیستم پیادهامروزه در

های تجاری، به در فضاهای عمومی چه نزدیك و چه دور از فعالیت زندگیاقع اند. در وتبدیل شده

رشد یافته است و زندگی شهریِ کامالً تفریحی و اجتماعی  افزایش یافته است ایبرجستهطـور 

، در شهرهای امروزی، ضرورت رویکرد مجدد به حرکـت (. بنابراین50: 1394)نادری و ابراهیم، 

و  شهری مورد توجه جدی مدیران شهر قرار گرفته ونقلحملترین روش پیاده به عنوان سالم

 قابل هایمحله ایجاد (.126: 1395)لنگرودی و همکاران،  اندهای کاری خود قرار دادهسرلوحه برنامه

 به مربوطه مطالعات از بسیاری بنابراین، .است زندگی قابل و پایدار های شهر اصلی اصل پیاده روی،

 و کنندمی خلق دوستانه مدار پیاده شهرهای شهری هایقرارگاه کدام اینکه مورد در طوالنی مدت

(. Talen & Koschinsky, 2013) .اندکرده تمرکز شود اصالح باید شهر فضایی ساختار چگونه

 دسترسی و زمین از استفاده بیشتر تنوع ساکنان، بیشتر تراکم که اند کرده تأیید مطالعات از بسیاری

 ,Agrawal & Schimekدارد ) ارتباط بیشتر پیاده عابر حجم با شدت به زمین از استفاده به رتآسان

 رابطه سواری دوچرخه و روی پیاده با دیگر و اداری تجاری، مسکونی، فضاهای از ترکیبی (.2007

 یخودروها از استفاده و مقصد بین روی پیاده باعث روزانه مقصدهای محلی تنوع زیرا دارد، مثبتی

مشکالت در پاسخ بـه (. Koh & Wong, 2013; Manaugh & Kreider, 2013شود )می ترپایین

مداری با هدف فراهم نمودن شرایط  ، رویکرد پیادهشهری مانند آلودگی محیط و نابسامانی و ...

، در شهرهای مختلفی از جهان موتوریونقل و کاهش حمل رویمردم به پیادهمناسب برای ترغیب 

     به مسئله ارتقاء کیفیت  لذا توجه (.Ewing et al, 2006; Pikora et al, 2003) گردید. مطرح

مختلف حائز  ها از جهاتمحیطاز ایـن  افرادمندی منظـور ارتقاء رضایت به شهریهای محیط

با توجه به  پیاده راه خیام جنوبی اورمیه(. 42: 1384باشد )رفیعیان و همکاران، اهمیت می

های مات مختلفی که در آن صورت گرفته، به زعم بسیاری از شهروندان و کارشناسان در شاخصاقدا

هایی که در کند اما برخی اوقات نامناسب است، تغییر سیاستمختلف برخی اوقات مناسب عمل می

ها های اجتماعی بوده اما در برخی شاخصراه رخ داده گاهی به نفع اجتماع و حامی فعالیتاین پیاده

های مختلف این طرحهای مختلف در شاخص این چنین نبوده است. در این پژوهش به ارزیابی

 پردازیم.راه میپیاده
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 مبانی نظری .3

 محوریپیاده راه سازی و جنبش پیاده  1-3

حد نقش اجتماعى هستند که در آنها تسلط کامل با عابر  باالترینمسیرهاى پیاده، معابرى با 

 باالی فوق را میتوان ابزارى براى فعالیت جمع دانست که کیفیت محیطى را پیاده است. مسیرها

راه اغلب شامل تجهیزاتى براى ارتباطات کنند. یك پیادهاجتماعى را تقویت مى مسالمتبرده و 

برخى مسیرها توسط (. 279-281: 1386)پاکزاد،  تر استتر و نزدیكتر، گستردهاجتماعى وسیع

عبارت دیگر، مسیر تبدیل آیند. بهنظر می گرفته و زنده به هاى خیابانى و... جاننمایش اجناس، کافه

: 2007)کرمونا،  شود، جایى نه فقط براى عبور، بلکه براى ماندن و متعلق بودنبه اتاق شهرى مى

معنی فرایندی است که در آن فضای خیابان از خودروها و دیگر وسایل راه بهفناوری پیاده(. 186

ه پس گرفته شده و اقدامات مناسبی همچون سنگفرش خیابان، اضافه نمودن مبلمان و جزئیات نقلی

 از اروپایی شهرهای در اولین بار برای طرح (. اینHass-Khao, 1993: 21-26) شوددیگر انجام می

اریخی و در شهرهای آمریکا در قالب طراحی ت مراکز حفظ برای بعد به بیستم قرن میانی دهة

به نقل از  Brambilla and Longo, 1976مال ها به وجود آمد ) های تجاری بزرگ و با عنوانهمجموع

Wastson et al, 2003: 11-67باشد که های محدودیت ترافیك می(. پیاده راه سازی یکی از سیاست

به دنبال کاهش اثرات زیان بار زیست محیطی بهبود محیط شهری به عنوان مکانی برای زندگی 

(. پیاده راه سازی به معنی فرایندی است که در آن فضای Brambilla & Longo, 1977) است

خیابان از خودروها و دیگر وسایل نقلیه پس گرفته می شود و به دنبال آن اقدامات مناسبی همچون 

-Hass- Khao, 1993: 21شود )سنگفرش خیابان، اضافه نمودن مبلمان و جزئیات دیگر انجام می

23 .) 

 داف پیاده راه سازیاه 2-3

های خیابان، افزایش ارزش امالک، ( ارتقاء محیط و جاذبه1998از نظر الک وود و استیلینگز )

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

ترین اهداف چرخه از مهمها و در نهایت افزایش ایمنی افراد پیاده یا دونقلیه موتوری در خیابان

مزایای ایجاد  (. Lockwood & Stillings, 1998باشند )راه سازی میهای پیادهاجرای طرح

 تسلی. 3.ادراک زمان؛  2اولویت حرکت پیاده به سواره؛ .1است: مسیرهای پیاده شامل موارد زیر 

و روانی نی، آرامش روحی ِده و مقیاس انساخاطر، ایجاد حس مکان، امنیت محیط، ایمنی عابرین پیا

.مالحظات زیستمحیطی، اقلیمی و  4حاصل از تدابیر کالبدی و تحکیم رابطه انسان و محیط؛ 

    تجاری؛ مبادالتهای متنوع و .ایجاد فعالیت 6.بهبود و افزایش برخوردهای اجتماعی؛  5پایداری؛ 

 (.Andren, 1999: 6) .ایجاد حس مشارکت 8.فرهنگ؛  7
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 ده راهمفهوم پیا 3-3

پیاده روها فضاهایی هستند که عابرین پیاده در آن در رفت و آمد هستند و به عنوان یك فضای 

گیرد های خاص و بناهای ساخته شده در اطراف آن شکل میشود و با مشخصهعمومی شناخته می

را  هاانمکرو و راههای پیاده ی پیادهشبکه(. 1380آید )شفیعی، و به صورت بخشی از زندگی در می

الگوهای متنوع  باهای مختلف و یا هر وسیله دیگر وصل میکند و ها و کفبه یکدیگر به وسیله پله

که طی  استسازی، فرایندی راهپیاده(. 1382)طبیبیان،  دهدخود به شهر یك حالت پیوستگی می

 (.Francis, 1987: 3تبدیل می شود ) راهپیاده به یكآن یك خیابان 

 

 هشپیشینة پژو .4

گردد. ها به حدود نیم قرن پیش برمیراهتوجه جدی و عملی به ساماندهی حرکت پیاده و پیاده

 بازسازی جهت دانمارک و هلند آلمان، کشورهای در 1950 دهةطوریکه اولین گذرهای پیاده در به

هدف جداسازی  با شهرها تاریخی مراکز نوسازی و جهانی دوم جنگ طول در دیده آسیب شهرهای

در شهرهای اروپایی، این (. 220: 1375، مهندسان مشاور گذرراه)عابر پیاده و سواره احداث شد م

    از  حفاظتتاریخی شهرها از تسلط اتومبیل و برای های محدوده ساختنانگاره با هدف خارج 

در پی (. 44: 1380)حبیبی،  های کهن و احیای اجتماعی مراکز شهری، مطرح و اجرایی شدبافت

 به توجه گرفت، شدت بیستم قرن دهة پنجاهول کیفیت زندگی شهری در اروپا که در اواخر نز

تفاهم بر اهمیت فضای پیاده در مقابل پیامدهای یافت.  افزایش پیاده حرکت و انسان حضور مسئلة

سرعت و ماشینیزم در فضای مدرن شهری، از ابتدای قرن بیستم و به موازات آن، تحول رویکردهای 

 و امن هایکندراه تعبیةو  اصالحفضاهای مطلوب شهری، افکار عمومی را متوجه  زمینةدر  نظری

در برخورد با این مسئله، چند روش کلی برای (. Thomas, 2010: 63). کرد پیاده برای قابل کنترل

 اغلب در مراکز)های خاص انجام اقدامات انتخاب شد، مجموعه این اقدامات یا شامل ایجاد محدوده

با حذف کامل تردد سواره یا شامل ایجاد محدودیت زمان و سرعت ترافیك سواره بوده است ( شهرها

شهرهای آمریکایی  در(. 112: 1382)جدلی،  شوندهای آرامسازی ترافیك شناخته میکه به نام طرح

های ها، مبحث توجه به ایجاد مسیرهای تجاری خطی تحت عنوان مالطراحی مجموعهنیز، در قالب ِ

فضاهای شهری پیاده  (. 90: 1372)پروند،  پیاده با نگاهی متفاوت با اروپا و شرق به اجرا درآمد

ها نیست، بلکه پاسخی برای نیاز عالی انسان در شهر است. شهر تنها تراکم فیزیکی بناها و راه

فضاها  این(. 44: 1389)عاشوری،  بستری است که موجب تعالی، کمال و تبلور مدنی جامعه است

، از جایگاه ارزشمندی برخوردارند و با توجه به کالبدی فضاییهم از نظر ارتباطی و هم به لحاظ 

ماهیتشان، برای ادراک هویت فضایی، احساس تعلق به محیط و دریافت زیبایی، از اهمیت اساسی 

نی به برای جلب گرایش شهروندان از زندگی ماشی(. Mohammadzadeh, 2005: 265) .برخوردارند

مداری، مکان باید راحت، باارزش و سودمند باشد و آنها قربانی حوادث نشوند. مردم سمت پیاده
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-Hall & Portefeild, 2001: 128شهروندان حضور دارند ) دهند به جایی بروند که دیگرترجیح می

ایل نقلیه کاهش ها مداخله وسها و مراکز خرید پیاده، خیابان هایی هستند که در آن(. پیاده راه131

راه (، پیاده1384باشند )پاکزاد، یافته یا حذف شده است و معابری با باالترین حد نقش احتماعی می

(Pedestrian Streetاغلب امکانات رفاهی برای آرامش، تفریح یا مجموعه گسترده )ها را ای از فعالیت

ای فعالیت جمعی به خصوص در ارتباط راه ابزاری برپیاده (.8: 1391شود )کریمی و تاجی، شامل می

با اقتصاد شهری، کیفیت محیطی و سالمت اجتماعی است. از بسیاری جهات، مرکز خرید پیاده در 

 (.Fruin, 2004عصر مدرن معادل پالزای قرون وسطا است. )

مـرگ و زندگی «های شهری را در کتابهای حیات بخشی به خیابانشاید بتوان نخستین جرقه

چشمان ناظر » اصطالحجستجو نمود. وی با معرفی ( 1961)بـزرگ آمریکایی اثر جیکوبز شهرهای 

و بر نقش خیابان به  سازدمیارتقای کیفیت خیابانهای شهری را برای عابران پیاده مطرح  «خیابان

برامبیال (. Jacobs. 1961)کنداجتماعی تأکید می تعامالتعنوان یك فضای عمومی شهری در ایجاد 

های پیاده در دوازده محدوده»و  1977را در سال  «نواحی پیاده: راهنمای طراحی»نگو کتاب و لو

 های پیاده در مرا کز شهرها نوشتندپیرامون موضوع محدوده 2000را در سال  «شهر اروپایی

(Brambilla & Longo, 2003 .) ها و چالش»در پژوهش خود با عنوان ( 2008)نیومن و همکاران

راه و از سرمایه اجتماعی به عنوان ابزاری قدرتمند در ایجاد پیاده «در ابتکار خیابان پیادهها فرصت

 Newman) راه بینجامدتواند به موفقیت درازمدت و پایدار طرح پیادهکند که مینواحی پیاده یاد می

et al, 2008( الحقال .)خیابان مداری به مقایسه دو ا تعیین بیست شاخص برای پیاده( ب2009

توان به جذابیت، ایمنی، امتداد های مورد استفاده در این پژوهش میپرداخته است. از جمله شاخص

     رو کامل، کاربری زمین، تعداد خطوط سواره، وجود حریم، محدودیت سرعت، قطعات، پیاده

 هایراه ،روشنایی، تعداد درختان خیابان ای،نشینی مسیر، پارک حاشیهنشینی بناها، عقبعقب

ریزی برنامه»در پژوهشی با عنوان ( 2011(. استانگل )Al-Haghla, 2009) اشاره کرد و ... سواره

ریزی عابر پیاده اشاره میکند. وی مهمترین عوامل به هفده جنبه برنامه «حرکت عابر پیاده در آمریکا

ها، اتصال به شبکه نیاز پیادههای مورد ها، کاربریتأثیرگذار را پیوستگی شبکه عابر پیاده، زیرساخت

 انجمن مرکز شهر ممفیس(. Stangl, 2011) ها معرفی میکندکاربری اختالطونقل عمومی و حمل

ها در آمریکا و شناسایی مسائلی راههای موفق و ناموفق پیادهضمن بررسی و تحلیل نمونه( 2008)

معرفی  راها راهکلیدهای بقای پیادهو ها بر روی ترافیك سواره شدراهکه سبب باز شدن برخی پیاده

 یو فرهنگ ،یاجتماع ،یکیزیف یها کارکردراه ادهیدور، پ یهااز گذشته(. CDM, 2008) میکند

فضاها شکل گرفته است. در چند  نیدر ا زین یاز تعامالت و ارتباطات اجتماع یاریداشته اند. بس

 یآن برا یبوده است و فضا یشهر اداریپ یمهم توسعه  میاز مفاه یکیراه  ادهیگذشته، پ یدهه

متیو . (Yoshii, 2016: 604; Knight et al, 2018: 2است ) دیمف اقتصادو  ستیز طیسالمت، مح

روی به عنوان راهبردی در دستیابی به مدیریت فضای پیاده»در پژوهشی با عنوان ( 2003) بابیانو
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ا در قابلیت حرکت، حفاظت، آسودگی، لذت و پیاده ر عابران، مهمترین نیازهای «جابجایی پایدار

به (. Mateo-Babiano, 2003) هویت معرفی کرده و معیارهای سنجش آنها را مشخص نموده است

تحرک  یدهنده وندیتواند پیاست که م یعموم ییراه فضا ادهی(، پ2017رانش )او همک زایاعتقاد انچ

راد  ییرضا. (Anciaesa et al, 2017: 13باشد ) یاعتعامالت اجتم یبرقرار یبرا یمکان ای اده،یعابر پ

 یمایشهرها، نه تنها س یمرکز یهادر بافت ژهیبه و یراه ساز ادهی( معتقدند پ1395و سالم )

 یو رفتار اجتماع یشهر یزندگ یدر ارتقا ینینو راتییرا عوض کرده، بلکه تغ یمراکز شهر یکالبد

( اعالم 2013و همکارش ) ایباتاتاکار (.73: 1395الم، زاد و س ییافراد به وجود آورده است )رضا

مرتبط  یو روان شناخت یطیمح ستیز ،یاقتصاد ،یراه ها با مسائل اجتماع ادهیپ یداشتند اثربخش

ساکنان  یرا برا شیو آسا تیامن ،یمنیا دار،یشهر پا یبرا یاشالوده یمدار ادهیپ ان،یم نیااست. در 

ها، ابانیدر خ مدر تحرک با کاهش ازدحا تیافو شف تیجب مطلوبمو نیکند. همچنیشهر فراهم م

 ,Bhattacharyya and Mitra)شود یم یاسوخت خودرو و تلفات جاده ینهیها، هزابانیخ یآلودگ

 لیراه، معموال افراد به دل ادهیپ یایمعتقدند به رغم مزا( 2017سدولوس و همکارانش ) (.27 :2013

 نیشوند؛ از ایاطراف دلسرد م طیو مح ادهیعابران پ یارائه شده برا یاهرساختینامساعد ز طیشرا

جامع  یابیراه و ارز ادهیپ طیمح كیستماتیس یابیمعاصر، ارز یزیربرنامه یشرط اصل شیرو، پ

 کهاند نشان داده قاتیتحق. (Sdoukopoulos et al, 2017: 337است ) یمدار ادهیپ یربناهایز

حضور دیگر و امنیت،  عواملی چون حس ایمنیبه  رویمردم به پیادهمایل و ت هاراهادهیپ تیفیک

راحتی  ،یتنوع بصر ت،یو حس محصور اسی، مقشبدر  دید ،یو کالبد دسترسی بصری، شهروندان

 Park et al., 2014; Talavera-Garcia andدارد ) یراه بستگ ادهیو مصفا بودن پ تیآمدوشد و جذاب

Soria-Lara, 2015) 

 ستیو ز یاقتصاد ،یو شناخت آثار اجتماع فیمانند تعر یمطرح شده، عوامل یهاشپژوه

های ها در بافتراهها تاکید بر اثرگذاری پیادهنتایج این پژوهش کند.یها را فراهم مراه ادهیپ یطیمح

خت ها زیرساتاریخی و همچنین تاثیر آن بر تعامالت اجتماعی و اقتصاد دارند. هم چنین این پژوهش

دانند. با این ها را بررسی کرده و ضعف آنها را مشکل بزرگی برای پیاده راه میراهو تجهیزات پیاده

راه پرداخته اند، هدف از پژوهش حاضر هایی که تا کنون انجام شده به بررسی یك پیادهحال پژوهش

نة موردی آن با های اجرا شده در یك پیاده راه در طی سالیان مختلف است که نموبررسی سیاست

 دهد.توجه به زمینه و سیری که دارد این هدف پژوهش را پاسخ می
 

 پژوهش روش .5

و همچنین بخشی از تحقیق بصورت کیفی و با   تحلیلی –پژوهش حاضر با روش توصیفی 

ترین معیارهای ارزیابی پژوهش ه است. اصلیانجام شدای و میدانی استفاده از ابزارهای رایج کتابخانه

(. جامعه آماری شامل جمعیت ساکنان 2مطالعه ادبیات مربوطه استخراج گردیده است )جدول با 

در این شد.  377نفر بود که حجم نمونه طبق فرمول کوکران 20000محالت اطراف و حدود 
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گردآوری دادهها تا زمان اشباع  )گراندد تئوری( پژوهش با استفاده از اصول روش نظریه زمینـهای

از  اعم کدگذاریها و تبیین نظریه براساس فرایند یافته است. شیوه تحلیل دادهنظری ادامه 

 (.1390ت )لك، صورت گرفته اس (ی)انتخاب ینشیگز یو کدگذار یمحور یباز، کدگذار یکدگذار

 به دست آمد. یاز نمونه آمار افتهیساختار  مهیبا استفاده از مصاحله ن قیتحق یهااطالعات و داده

داده ها  سهیحال مدارو از مقا نیمنظم و در ع یندیفرا یانجام شده ط یمصاحبه ها یمحتوا لیتحل

استفاده شد  نیاستراوس و کورب کردیمطابق با روی اسه مرحله ندیکار از فرا نیا یبود و برا

(Strauss & Corbin, 1990.) های حاصل از پرسشنامه بوسیله طیف لیکرتهمچنین داده      

 5هاى طیف مذکور در دستهو همچنین با روش فریدمن مورد آزمون قرار گرفتند.  گذاری شدهارزش

تایى از رده خیلى بد تا خیلى خوب ارزشگذارى شد. در این حالت، عرض فواصل برابر است با تفاضل 

شود. ها که براى مقایسه میانگین ریاضى طیف لیکرت استفاده مىسرى تقسیم بر تعداد دسته

براى مقیاس لیکرت محاسبه شده است. این فواصل در  8/0 نجا عرض فواصل به صورتبنابراین در ای

نشان داده شده است و داده ها نیز بر اساس این مقیاس مورد تجزیه و تحلیل قرار  2جدول شماره 

به اختصار نشان داده شده  1پژوهش در شکل  ندیفرا(. Azemati et al, 2011: 54) است گرفته

 است.

 
 : فرايند پژوهش )منبع: نگارندگان(1شکل 

 

 معرفی محدوده .6

مساحت این  شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی در شمال غربی کشور واقع شده است.

، 1395( و بر اساس سرشماری 1389)مهندسان مشاور طراح و آمایش،  هکتار 3/8577شهر 

خیابان خیام  (.www.amar.org.irت  مرکز آمار ایران نفر است )سای1.040.565جمعیت ارومیه 

شود که در بافت مرکزی های مهم و مشهور شهر ارومیه شناخته میجنوبی به عنوان یکی از خیابان

ود و عبور شیکی از پر رفت آمد ترین خیابان های ارومیه محسوب میاین خیابان این شهر قرار دارد. 

به یك بازار شناخته شده در ارومیه  این خیابان باشد.مرور وسایل نقلیه در این خیابان ممنوع می

 خرم، توان به سینما آزادی و مجتمع تجاری امیر کبیر،مکان ها و مراکز آن می از .تبدیل شده است

دهند. وجود تشکیل می بیشتر مراجعین به این خیابان را جوانان کرد. اشاره …پاساژ ارک و، صدر

از جمله پاساژهای  تجاری کاربری و و زیارتی توریستی مثل سینما، کلیسا های فرهنگیکاربری

 ی این محور است.های برجستهاز ویژگی بزرگ و معروف

http://www.amar.org.ir/
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سازمان  یمأخذ: دفتر شهرساز ه،یدر بافت فرسوده مصوب شهر اورم یجنوب امیخ تینقشه موقع: 2 شکل

 هیشهر اورم یازو نوس یبهساز

 

 روند شکل گیری و سیر تحول فضا .7

ترین عنصر تاریخی توانیم از شاخصبه لحاظ قدمت تاریخی این خیابان می . دوره اول:7-1

نه مریم استفاده کنیم. قبل از احداث خیابان خیام، حیاط وسیعی موجود در خیابان یعنی کلیسای نه

ی بود که در اعصار قدیم به وسیلة زردشتیها کاشته داشت و در ان حیاط درخت نارون بزرگ و قطور

)که  ارومیه« نه مریمکلیسای نه(. »203: 1384مانده بود)انزلی، شده و تا چند سال اخیر باقی

ی است به جا مانده از آشوریان از تاریخ ایران که به ث، میرا(شودکلیسای شرق آشور هم نامیده می

« لحمکلیسای بیت»ن کلیسای قدیمی در جهان پس از شناسان دومیادعای برخی از باستان

های های نویسندگان آشوری، این کلیسا قبال یکی از آتشکدهها و روایتبنا بر گفته. فلسطین است

معروف زرتشتی بوده است و در زمان تولد حضرت مسیح سه موبد زرتشتی، آتشکده زرتشتیان را به 

کلیسای  به دلیل شهرت و قدمت جهانی .بشارت دهند کنند تا دین مسیحیت راکلیسا تبدیل می

های مختلف از این افراد بزرگ و مشهوری در سفرهایشان، در قرن نه مریم(هحضرت مریم )کلیسای ن

اند، مثل یك بنا بازدید کرده اند. بعضی از آنها به ترمیم و بازسازی بنای کلیسا کمك مالی کرده

و  های اخیر سنگ یاد بودی از او در کلیسا نصب بوده استا سالکه ت« بافری»نام شاهزاده چینی به 

های خود از جهانگرد معروف، از این کلیسا بازدید کرده و در سفرنامه «مارکوپلو» بعضی از آنها مثل

 )نقل به مضمون از تاریخ رضاییة تمدن(. .آن نام برده است

های ای تغییرات و دگرگونیدر دهه اول قرن سیزدهم خورشیدی در راست . دوره دوم:7-2

ساختاری، بافت کهن شهر ارومیه نیز همگام با دیگر شهرهای مهم ایران مورد مداخله وسیع و 

ها، گورستان 1929فوریه  5برابر با  1307بهمن  16گسترده قرار گرفت. به موجب قانون مصوب 
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ها و فضاها به پارک ها و فضاهای باز درون شهری به شهرداری متعلق گشت. بخشی از اینخندق

ها و بخشی از آن برای ساخت و سازهای اداری و فضاهای آموزشی مورد استفاده قرار گردشگاه

خورشیدی بقایای برج و بارو و  1312(. چندین سال بعد یعنی در سال Ehles, 1993: 259گرفت )

گردید و به جای های شهر ارومیه تخریب شد و نسبت به پر شدن خندق اطراف شهر اقدام دروازه

(.  در همین سال نقشة ایجاد 82: 1392هایی احداث شد )همپانژاد و یزدانی، باروی شهر نیز خیابان

شود، از طرف ادارة و احداث خیابان اصلی شهر یعنی خیابان پهلوی که اکنون به نام امام نامیده می

نیمه تقسیم کرده است )انزلی،  بلدیة شهر تهیه گردید، این خیابان، شهر را از شرق به غرب به دو

(. خیابان خیام جنوبی اورمیه که در آن زمان بر روی نقشة تهیه شده از آن به عنوان 527: 1384

 1312های منشعب از خیابان اصلی شهر در سال کوچة خیام نام برده شده است یکی از این خیابان

 بود. 

 

 
 جانيشعبه آذربا - یشناس رانيا ادیعکس بن ویآرش منبع: ه،یشهر اوم یدیخورش 1312نقشة سال : 3 شکل

 یغرب

 

 خورشیدی رفته رفته کوچه خیام ظاهری  13از حدود دهه دوم قرن  . دوره سوم:8-3

تر به خود گرفت و مردم آنرا بصورت یك خیابان شناختند. اولین تصاویر رسمی و شهری

گردد. وجود سینما تربیت در بر می 1335و  1328تصویربرداری هوایی از این خیابان به سالهای 

بهمن فعلی( در روبروی این خیابان و موقعیت 22نبش ورودی این خیابان، مدرسه آمریکائیها )

های ای متفاوت از سایر خیابانتر چهرهقرارگیری خاص و مطلوب آن باعث شد تا این خیابان سریع

 موجود در شهر به خود بگیرد.
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 وی، منبع: آرش1328امام در سال  ابانیو خ امیخ ابانیخ )سمت راست(: تقاطع: 4 شکل

 یغرب جانيشعبه آذربا - یشناس رانيا ادیعکس بن

 - یسشنا رانیا ادیعکس بن وی، منبع: آرش1335در سال  هیشهر اوم ییهوا ریتصو)سمت چپ(: 
 یغرب جانیشعبه آذربا

 

ا طی ان یك خیابان شهری رو به رشد خود بعنورخیابان خیام جنوبی روند  . دوره چهارم:8-4

این  شد،ه میفزودمیکرد و روز به روز بر تعداد پاساژ و کاربری هایی مثل داروخانه و خرده فروشی ا

تا اینکه  دند.کرخیابان طی سالیان متمادی بصورت آسفالت درآمد و خودروها در آن عبور و مرور می

اه پیاده ر از خیابان خیام جنوبی به یبخشبه تصمیم شهردار وقت تصمیم به تبدیل  1387در سال 

ین پس عبور ااز  .بود اورمیهگرفته شد. که در نوع خود اقدامی در جهت شروع پیاده راه سازی در 

 خودروها از این خیابان با محدودیت مواجه شد و فضایی مخصوص افراد پیاده گشت.

 

 
 گاننگارند ویمام، منبع: آرشا ابانیدر تقاطع با خ یجنوب امیراه خ ادهیپ یورود: 5 شکل

 

 

 

 

 یجنوب امیراه خ ادهیپ یورود: 6  شکل

، منبع: در شب امام ابانیدر تقاطع با خ

 نگارندگان ویآرش
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بصورت جدی تغییراتی در این  1395در اواسط دهه نود و از حدود سال . دوره پنجم: 8-5

شفته، نصب هر گونه تابلوی تبلیغاتی راه با هدف بهبود کیفیت خیابان و زدودن نماهای بصری آپیاده

از جمله تابلوی پزشکان، وکال و غیره در این خیابان ممنوع اعالم شده و تمام تابلوها برچیده شدند. 

شد و دائما سنگی از دیگر سازی این پیاده راه بیشتر دچار نقص میدر طول این سالها هر سال کف

ه گفته مسئولین بیشتر با هدف حل مشکل جمع آوری شد. تا اینکه در این سالها بسنگ ها جدا می

سازی پیاده راه تغییر کرد، مبلمانی که بودند به کل برچیده شدند، های سطحی، به کلی کفآب

راه های پیاده راه بوجود آمد و بصورت کلی تغییری اساسی در چهره این پیادههایی در کنارهباغچه

 ایجاد شد.

 

 
 نگارندگان وی، منبع: آرش95-90راه طی سال های ه: تصاويری از پیاد7 شکل

 

 
 96-95راه طی سالهای : تصاوير چهره جديد پیاده8 شکل
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ف نیز به هایی با مفاهیم مختلاده راه، المانپس از تغییرات بوجود آمده در پی. دوره ششم: 8-6

سبت سال ه منابایی که هراه اضافه شدند و هر کدام پس از مدتی برچیده شدند و اکنون المانپیاده

اه باقی پیاده ر ند درراه اضافه شده بودند و توسط شهروندان مورد استقبال زیاد قرار گرفتنو در پیاده

ستقبال ورد امکاست راه به شدت میماندند و مابقی از جمله مجسمه سر انسان که از انعطاف پیاده

روع ن محرک شمیتوا های باقی مانده را به نوعیراه حذف شدند. اما المانزیادی قرار نگرفت از پیاده

این  ها بهدهانواخها و کشاندن زندگی شبانه در این پیاده راه به موجب ایجاد امنیت توسط این المان

 مکان جهت عکاسی در شب قلمداد کرد. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 گاننگارند ویمنبع: آرشراه ، های اضافه شده به پیاده: المان10و  9 شکل

 

 های پژوهشجزيه و تحلیل و يافتهت .8

 های ارزيابیشاخص 8-1

 محیط فعالیت و کالبد از -عمومی فضای یك عنوان به–ها با توجه به ماهیت خود راهپیاده

اند. وجود انواع متنوعی از متناسب با نیازهای هر مکان شکل گرفته و خود تأثیر پذیرفته پیرامرون

راه ریزی و طراحی یك پیادهحقیقت است. برنامه گر همینانبیمسیرهای پیاده در سراسر جهان، 

در محدوده و با شرایط موجود  اساس ریز میتواند برنکرده و برنامه تبعیتبندی خاصی لزوماً از دسته

کند.  دنبالراهی را با ساختار و عملکرد متنوع ، اجرای پیادهتوری از امکانار بهرهثهدف حداک

ای برخوردار است از اهمیت ویژهها راهریزی و طراحی پیادهسنجی، برنامهانهای امکصشناسایی شاخ

 هایشاخص نتریاصلی ،2ها نیز پرداخت. در جدول راهآن میتوان به ارزیابی پیاده سکه بر اسا

 .ها گردآوری شده استراهپیاده ارزیابی
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 های شهریراهبی پیادههای ارزيا: مستندسازی شاخص1جدول 

 

 های توصیفیيافته 2-8

سپس در سطح عبارت خرد شدند. در  ها به متن تبدیل وی مصاحبهدر این پژوهش ابتدا کلیه

های گراندد تئوری است، مفاهیم استخراج ی تحلیل دادهی کدگذاری باز، که نخستین مرحلهمرحله

ها مورد های مصاحبه خط به خط خوانده شد، سپس در یك کادر خطشد بدین معنی که ابتدا متن

سازی پایان دید، آنگاه که کار مفهومتفسیر قرار گرفت و از هر کدام یك یا چند مفهوم استخراج گر

یافت، از تجمیع مفاهیمی که حول یك موضوع خاص قرار گرفتند مقولهسازی صورت گرفت. در 

های پژوهش ی هسته استخراج شد و در محور تحلیلی سوم، کدگذاری انتخابی انجام و مقولهمرحله

 منبع تأيید کننده گیری شاخصفاکتورهای اندازه شاخص

 اجتماعی

 (Southworth, 2005a) برگزاری مراسم
 (Southworth, 2005a), (Brambilla & Longo, 2003) حضور اقشار مختلف

 (Risser & Risser, 2010), (Pikora et al., 2003) رویفرهنگ پیاده
 & Brambilla) (Risser & Risser, 2010), (Pikora et al., 2003) نین و کسبهتمایل ساک

Longo, 2003) 

دسترسی و 
اتصال مناسب 

 هاخیابان

های سواره، دسترسی مناسب خیابان
رو ها، دسترسی دسترسی شبکه پیاده

آسان به مسیر، رعایت سلسله مراتب 
 دسترسی به مسیر

(Sapawi & Said, 2012), (Wood et al., 2010), (Gallimore et al, 
2011), (Certin et al, 2007), (Owen et al, 2004), (Southworth, 

2005a) 

 های عمومیپارکینگ

,(Parks & Schofer, 2006) ,( of Downtown Memphis, 

 ,Southworth), (Pikora et al., 2003), (Jacobs, 2003) (گروه 2008

2005a) 
 (Stangl, 2011), (Gallimore et al., 2011), (Al-Haghla, 2009) یونقل عمومحمل

(Pikora et al., 2003) ,( of Downtown Memphis, 2008  گروه) 

 زيست محیطی

های وزش باد، تابش توجه به مزاحمت
 آفتاب

(Owen et al, 2004),  )Risser & Risser, 2010(, (Brambilla & 

Longo, 2003) 
 ,Sapawi & Said), (Al-Haghla, 2009), (Pikora et al., 2003) ای سبزدرختان و فض

2012) (Jacobs, 2003) 
 (Risser & Risser, 2010), (Brambilla & Longo, 2003) اقلیم

های جذابیت
 بصری

جزئیات ریزدانه در نماها، خالقیت 
معماری بناها، درختان و سرسبزی، 

ها، محوطه آرایی، کیفیت سنگفرش
-قیاس انسانی فضا، آبنما، چشمم

اندازهای طبیعی و مصنوعی، خط 
 آسمان

(Al-Haghla, 2009), (Brambilla & Longo, 2003) 

 ایمنی
ایمنی در برابر ترافیك سواره، دور 

کردن تجهیزات مزاحم و خطرساز از 
 مسیر

(Sapawi & Said, 2012), (Gallimore et al., 2011), Shamsuddin 
et al, 2012), Al_Haghla, 2009), (Risser & Risser, 2010), 

(Millington et al., 2009), (Cerin et al., 2007), (Southworth, 
2005a), (Owen et al.l, 2004) 

 امنیت
رفتار ضد اجتماعی، قابل دؤیت بودن، 

-ایمنی در برابر جرایم، پرهیز از کنج

 های تاریك ومخفی
(Gallimore et al., 2011), (Owen et al., 2004), (CABE, 2007) 

 پذیریانعطاف

های متفاوت از مسیر، قابلیت استفاده
ها در آینده، در امکان گسترش فعالیت
های موجود و نظر داشتن زیرساخت

 آتی

(Stangl, 2011) 

 مبلمان
های بهداشتی، ها، سرویسکسویك

 هاروشنایی، نیمکت
(CABE, 2007), (Al-Haghla, 2009), (Monteiro & Compos, 

2012), ((Sapawi & Said, 2012), (Brambilla & Longo, 2003) 

 عناصر شاخص
بناهای با ارزش تاریخی و فرهنگی، 

 (Southworth, 2005a), (Jacobs, 2003) ها و نقاط شاخصها و المانساختمان
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ی هسته، فرآیند تحلیل مقوالت با مقولهحاضر قرار گرفت. پس از این مرحله و با تعیین ارتباط سایر 

داران و ساکنان در قالب سواالت مختلف مورد مصاحبه و هایی مغازهطی مصاحبه .صورت پذیرفت

 شود.پرسش و پاسخ قرار گرفتند که در ادامه به بخشی از آنها اشاره می

 حاصل از  باز عبارات یاول و انجام کدگذار یبدست آمده در مرحله یهاداده یبا بررس

است که از نظر  یابعاد نیمهم تر انگریب میمفاه نیمفهوم بدست آمده است. ا 66ها، مصاحبه

 اینرسیدن بـه  عدم وجود هستند. یا و ، اختاللراه دچار ضعف، کمبود ادهیمشارکت کنندگان در پ

از انجام صورت گرفته است. بعد  هامصاحبهکلیدی  جمالتروش تحلیل سطر به سطر از  با مفاهیم

 مشترکدوم کدگذاری باز، مفاهیم مرحلة ، در کدگذاری باز و شناسایی مفاهیم عملیات مرحلة اولیة

انتزاع برخوردار  از باالتری که از سطح اندشدهبندی طبقه همقول 12در قالب  معناییو مشابه از نظر 

مفاهیم در قالب  ،یمحور یمقوالت، در مرحلة کدگذار ییباز و شناسا یبعد از انجام کدگذاربودند. 

مقوالت و مقوله هسته  م،یمفاه 2در جدول شماره  شدند. یبندمقوالت حاصل دستهدسته بندی 

 ارائه شده است.

 وآمد در محور )آسايش اقلیمی، فعالیت، تسهیالت و زيرساخت، ساعت فعالیت و رفت

 رويداد، زيبايی(

کند، بنظر مصاحبه ادامه پیدا می 13صبح آغاز و تا ساعت  11فعالیت در محور از ساعت 

شوندگان، از دالیل دیر آغاز شدن فعالیت در محور، آن هم در نزدیکی مراکز تجاری و بافت تاریخی 

بانی وجود ندارد و در ای که در برابر تابش آفتاب هیچ سایهتوان نوع طراحیو مرکزی شهر، را می

گیرد، نبود محل استراحت و کمبود صورت نمیبرابر شرایط مختلف محیطی حمایتی از جانب سایت 

تر محلی های خرد مقیاسها و نبود کاربریتجهیزات و مبلمانی مثل آبخوری، تنوع کم کاربری

تا حدود ساعت  17همچون سوپرمارکت، کفاشی، نانوایی و امثالهم دانست. بعدازظهر نیز از ساعت 

تر و ساعاتی که دیگر تابش خورشید شدید محور فعالیت دارد. هر چه به ساعات خنك 22الی  21

شود. در ایام شویم بر تراکم جمعیت حاضر در محور افزوده مینیست و سایه وجود دارد نزدیك می

 2صبح یا تا  7خاص سال و در صورت وجود رویداد این ساعات تغییر کرده و ممکن است مردم از 

 بامداد در پیاده را حضور داشته باشند.

 راه نسبت به قبل از تغییرات )وضعیت اقتصادی، کار در طرح فعلی پیادهمیزان کسب

 کاربری، دسترسی(

کردند، جمالتی مثل داران عموما از پاسخ دادن به این سوال به هر طریقی ممانعت میمغازه

فایده است هر وقت مردم پول داشته باشند خرید این سواالت بی»، «شما از اداره مالیات آمدید»

و جمالتی این چنینی چندین بار توسط افراد مختلف بیان « آیندند هر وقت نداشته باشند نمیآیمی

ها مفید بود و در شد. هر چند همین جمالت و اشاره به اقتصاد و سایر ابعاد در البالی مصاحبه

با  آید، اما در این بین کسانی هم بودند که پاسخ صریح و مستقیم و گاها حتیارزیابی به کمك می
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تواند کسب و کار را دادند. اغلب معتقد بودند که پیاده راه میاستناد به مدارک موجود ارائه می

    بینی نکردن برخی رخدادها مانع از این کارها یا پیشافزایش دهند اما بدلیل ناقص بودن طرح

د طبقه های لوکس که توسط افراهای لوکس مانند فروش کیف و کفششوند.. برخی کاربریمی

قبل از »گفتند شوند کسب و کارشان رونق خوبی داشت اما برخی میخاص اجتماعی خریداری می

کردند و کسب و کارمان کردند و خرید میآمدند مقابل مغازه توقف میپیاده راه شدن با ماشین می

     تند برخی هم مانند افراد سینما که بیش از چهل سال در آنجا مشغول به کار هس«. بهتر بود

آمدند نفر به سینما می 700شود، قبال خصوصا هر روز کسب و کارمان هر روز کمتر می»گفتند می

آمدند دو برابر از روزهای دیگر اما اکنون بسیار کمتر شده، قبال روزهای تعطیل افرادی که سینما می

در این بین برخی «. دآیبودند اما اکنون روزهای تعطیل سینما هم تقریبا تعطیل است و کسی نمی

ها هم مثل کامپیوترفروشی که جاذب خریداران هستند دیگر در پیاده راه وجود ندارند. کاربری

های این چنینی مثل گلفروشی و غیره که الزمة آن توانایی ورود و توقف اتومبیل در مقابل کاربری

 اند.خته یا تغییر شغل دادهمغازه است کسب و کارشان بسیار افت داشته و در نتیجه مغازه را فرو

 داران بعنوان ناظرين در محور )مردم، چیدمان، میزان آرامش و آسايش از ديد مغازه

 نظارت و مراقبت(

امنیت »رفتند. بسیاری از مردم و کسبه از پاسخ دادن به این سوال همچون سوال قبلی طفره می

سوال »، «نیت کامل را در کشور داریمبعد از انقالب ام»، «در همه جای کشور کامال برقرار است

و ... از جمله جمالتی بودند که توسط افراد مختلف « پول باشد همه چی هست»، «سیاسی نپرسید

ها ها و مشاهدات صورت گرفته مشخص شد که حضور موتورسیکلتشد. بعد از مصاحبهتکرار می

وآمد وقتی ماشین رفت»شود. می بیش از هر چیزی امنیت را به خطر انداخته و باعث آزار عابرین

آید اما اینجا این ذهنیت نیست و ناگهان موتور با داند ماشین میکند آدم مواظب است چون میمی

های موجودی که درختی در آن باغچه«. کندآید و به عابرین برخورد میسرعت خیلی زیاد می

ام که افراد من بارها هر روز دیده» نیست و روپوش فلزی هم ندارد معضل دیگری در پیاده راه است.

افتند، کودکان و افراد مسن و ناتوان دائما رود و میها میپایشان در این باغچه که نه در این چاله

در مورد طرح قبلی که وسط پیاده راه بیشتر بود «. ها را پر کندافتند، زنگ زدیم کسی نیامد اینمی

نشستند برای عابرین مزاحمت ها میلوی مغازه روی صندلیجوانان و افرد مزاحم ج»گفتند نیز می

شدند. برخی هم حضور دستفروشان خصوصا آنها که در کردند و مانع از کسب و کارمان میایجاد می

اند و آدامس پزند یا معتادانی که دراز کشیدهراه ذرت میورودی پیاده راه هستند و یا در وسط پیاده

    اگر این مشکل حل شود این »گویند دانند تا جایی که میضل میفروشند را مهمترین معمی

 «.شودراه میراه، پیادهپیاده
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 مستخرج از مصاحبه ها،  یمقوله ها و مقولة هسته ا م،یمفاه: 2 جدول

 مأخذ: نگارندگان
 

 های استنباطیيافته 3-8

هاى پرسشنامه و محاسبه میانگین وزنى به هاى حاصل از فرمدر این قسمت بعد از استخراج داده

و با روش فریدمن ها ارزشگذارى کمك طیف لیکرت، هر یك از فاکتورهاى مورد بررسى در نمونه

نشان  4جدول شماره ارائه شده است.  6و 5ل شماره وکه نتایج آنها در جد مورد آزمون قرار گرفتند

 مفاهیم مقوالت مقولة هسته

پیاده راه پویا و 
محرک 
 اقتصادی

 

 شرایط محیطی
سایه/ تابش  /تمیزی / نورپردازی/ آسایش اقلیمی

 آفتاب/ پوشش گیاهیی ضعیف

 وضعیت اقتصادی

های پشتیبان مثل اغذیه/ مناسب بودن درآمد کابری
دستفروشی معتادان/  نبود دسترسی سواره و کاهش 

هایی مثل خدمات کامپیوتری و فعالیت کاربری
گلفروشی/ دستفروشان/ عالقه مردم به حضور و خرید 

ثل موتورسیکلت/ بساط در صورت نبود تهدید سواره م
 کردن

 ها/ دیدهاجانمایی صندلی چیدمان

 تسهیالت و زیرساخت

سازی/ نبود آب مبلمان/ نورپردازی/ کانیوو/ کف
گرفتگی/ کم بودن سطل زباله/ نبود توالت عمومی/ 

 کمبود آبخوری

 کاربری و فعالیت
کم بودن تنوع/ سازگاری/ همبستگی و وابستگی/ 

 تاریخی/ نبود اداره بنای شاخص مذهبی 

 نظارت و مراقبت
عدم رسیدگی به درختان/ عدم توجه به آسیب 

 های کفدیدگی

 اتصال به خیابان اصلی/ نبود پارکینگ  دسترسی

 گذران اوقات فراغت

پیاده راه به مثابة گذرگاه روزانه/ حضور همیشگی 
برخی افراد مثل پیرمرد دف زن/ پرسه زنی/ نبود 

سکوت/ شلوغی دلچسب/ موسیقی  فضای فراغتی/
 خیابانی/ تماشای مردم

 طراحی شهری و معماری

انعطاف پذیری پایین بواسطة وجود عناصر ثابت در 
مرکز/ اشغال فضا توسط اشیاء با مقیاس غیرانسانی/ 

ها/ نداشتن جذابیت قدیمی بودن برخی ساختمان
های بزرگ و نماها/ نبود تنوع در جداره/ وجود سازه

د اغتشاش بصری/ وجود تابلوهای تبلیغاتی ایجا
 پزشکان و غیره/ نبود فضاسازی و زیبایی پایین

ایمنی، امنیت و روابط 
 اجتماعی

ها/ دانش آموزان/ پاتوق جوانان و نوجوانان/ خانواده
گردشگران/ ممانعت از ورود موتور  سیکلت/ 
نورپردازی در شب. محل توقف و مکث/ پایین آمدن 

 دیدار دوستان/ قدم زدن/ صحبت /امنیت در شب

 رویداد
ایام خاص سال و ثبت شدة تقویم/ موسیقی/ رقص 

های محلی/ موسیقی محلی/ عالیق جمعی/ فعالیت
 هامشترک با همشهری

 همه شمولی/ خلوت/ اندیشیدن/ آرامش ذهنی  مردم
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ها مورد تجزیه و تحلیل قرار وش لیکرت است که به کمك آن دادهدهنده ارزش گذاری متغیرها به ر

 گیرند. می
 رهایمتغ یگذارارزش: 2جدول 

 

ترین( )نامناسب 1ای که عددی بین میانگین گویهدهد، از میزان نشان می 5همانگونه که جدول 

ه نقاط ضعف و قوت توان بدر ارتباط با هر معیار و شاخص مرتبط با آن می ترین( است)مناسب5تا 

با درجة را ، عمده معیارهاپی برد. براین اساس، کاربران سازیراهمختلف پیادهفضا از لحاظ ابعاد 

از نقاط منفی این فضا که در هر دو طرح قبلی و فعلی  .اندارزیابی نموده متوسط و بد )نامناسب(

ارکینگ در اطراف، نبود برگزاری بندی بسیار نامناسب را به خود اختصاص دادند: دسترسی به پدرجه

مراسم و تالش برای ایجاد هویت و شادابی در فضا و منظر طبیعی است. هم چنین در طرح فعلی 

تسهیالت رفاهی و درختان و فضای سبز درجه بسیار نامناسب را کسب کرده است. از سوی دیگر 

ل بودن مسیر و دسترسی به نورپردازی در طرح فعلی مناسب ارزیابی شده است. همچنین میزان فعا

ها اند. در ارزیابی کلی شاخصونقل عمومی و اتصال مناسب خیابان درجة مناسب را کسب کردهحمل

اند و در طرح در هر دو طرح، شاخص زیست محیطی و سیما و منظر درجة نامناسب را کسب کرده

ی این محور این فعلی شاخص کالبدی نیز درجة نامناسب را کسب کرده است که در طرح قبل

اند که نشان ها نیز درجة متوسط را کسب کردهشاخص درجة متوسط را داشته است. مابقی شاخص

باشد و باید سعی در بهبود شرایط که چندان دهندة عدم رضایت زیاد شهروندان از این پیاده راه می

ها و کاشت اغچههم دشوار نخواهند بود کرد. از جمله با تعبیة نیمکت و سرپوش فلزی برای ب

 توان رضایت از این پیاده راه را باال برد.درختان و عدم اجازه به ورود موتورسیکلت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسیار مناسب / 

 اولویت اول

 مناسب/

 اولویت دوم

 متوسط/

 اولویت سوم

 نامناسب/

 اولویت چهارم

 بسیار نامناسب/

 اولویت پنجم

 متغیرهاطیف ارزیابی

 ی/اولویتکمی/کیف

 وزن طیف 1 2 3 4 5

 حدود میانگین وزنی 1 - 8/1 81/1 – 6/2 61/2 – 4/3 41/3 – 2/4 21/4 – 5
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 )منبع: نگارندگان( گذاری نتايجنامه و تحلیل و ارزش: نتايج حاصل از پرسش3 جدول

 طرح فعلی پیاده راه خیام اورمیه طرح قبلی پیاده راه خیام اورمیه
معیارهای مورد بررسی مؤلفه و زیر

 پژوهش
ارزش 

 شاخص
 ارزش

میانگین 

 ایگویه

ارزش 

 شاخص
 ارزش

میانگین 

 ایگویه

86/2 

 متوسط

 66/3 خوب

86/2 

 متوسط

ی( دسترسی و اتصال مناسب خیابان 66/3 خوب
ی )ترافیک

دسترس
 

 ونقل عمومیدسترسی به حمل 5/3 خوب 5/3 خوب

 هیرهای پیاده و سوارتعداد مس 16/3 متوسط 16/3 متوسط

 رضایت از راحتی و جذابیت مسیر 66/2 متوسط 66/2 متوسط

 دسترسی به پارکینگ اتومیبل 33/1 خیلی بد 33/1 خیلی بد

76/2 

 متوسط

 33/3 متوسط

69/2 

 متوسط

 همه شمولی 3 متوسط

ی
اجتماع

 ساعات حضور و فعال بودن محور 83/3 خوب 5/3 خوب 

 همکاری و موافقت ساکنین مردم 83/2 توسطم 66/2 متوسط

 فرهنگ پیاده روی 83/2 متوسط 16/3 متوسط

 برگزاری مراسمات 1 خیلی بد 16/1 خیلی بد

39/2 

 بد

 3 متوسط

03/2 

 بد

 تابش خورشید 5/2 بد

ی
ت محیط

زیس
 

 طراحی منطبق با اقلیم 33/2 بد 3 متوسط

 بزدرختان و فضای س 1 خیلی بد 83/1 بد

 محافظت در برابر شرایط بد هوا 16/2 بد 66/1 خیلی بد

 راحتی و آسایش عابران 16/2 بد 5/2 بد

23/2 

 بد

 5/2 متوسط

36/2 

 بد

 پاکیزگی محیط 16/3 متوسط

سیما و منظر
 

 عدم آلودگی هوا و صوتی 83/2 متوسط 83/2 متوسط

 توجه به نقاط با ارزش 5/2 بد 2 بد

 منظر طبیعی 16/1 خیلی بد 66/1 خیلی بد

 جذابیت های بصری 16/2 بد 16/2 بد

76/2 

 متوسط

 16/3 متوسط

09/3 

 متوسط

 عدم تداخل پیاده و سواره 33/3 متوسط

ت
ی و امنی

ایمن
 

 امنیت و فعالیت شبانه 66/2 متوسط 33/2 بد

 حضور زنان و کودکان 3 متوسط 16/3 متوسط

 دم حضور افراد مزاحمع 3 متوسط 16/2 بد

 نورپردازی 5/3 خوب 3 متوسط

77/2 

 متوسط

 2 بد

49/2 

 بد

 انعطاف پذیری 66/2 متوسط

ی
کالبد

 

 کف سازی 33/3 متوسط 83/2 متوسط

 تامین تسهیالت رفاهی 5/1 خیلی بد 3 متوسط

 مقیاس انسانی 5/2 بد 83/2 متوسط

 ف شدگی فضاخوانایی و تعری 3 متوسط 33/3 متوسط

 تنوع، جذابیت و هویت 2 بد 66/2 متوسط
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های دو طرح قبل و جدید پیاده راه بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن بین شاخص

اند که نشان های اول و دوم دو طرح قرار گرفته( دسترسی در رتبه6خیام جنوبی )جدول شماره 

باشد. در طرح راه میدر بافت تاریخی شهر به یك پیاده دهندة تصمیم درست در تبدیل این خیابان

ای نسبت به طرح قبل مواجه بوده که جدید این پیاده راه، شاخص ایمنی و امنیت با صعود سه پله

نشان دهندة تأثیرات مثبت این طرح بر افزایش ایمنی و امنیت از جمله نورپردازی مناسب که از 

ای مواجه بوده که منظر نیز در طرح جدید با صعود یك پلهاهداف طرح جدید بود است. سیما و 

چنین نبود تابلوهای مزاحم تبلیغاتی بعنوان پاکیزگی محیط و نبود فرسودگی در کفسازی و هم

اغتشاشات بصری در این روند تأثیر بسزایی داشته است، اما کماکان توجه به این شاخص باید در 

های راه قرار گیرد. اما در طرح جدید شاخصبت به این پیادهاولویت اقدامات مدیریتی مسئولین نس

اند که نبود هیچگونه نیمکت و جذابیت خاص، نبود سکانس اجتماعی و کالبدی دچار افت شده

های غول پیکر با مقیاس غیر انسانی تاثیر بسزایی در شکل بندی مسیر و گاها استفاده از مجسمه

 گرفتن این نتایج داشته است.
 

 )منبع: نگارندگان( ها: آزمون فريدمن شاخص4 جدول

 

در پایان و پس از مشخص شدن امتیاز و وزن معیارها و زیرمعیارها، ارجحیت دو طرح و امتیاز 

 7اس و آزمون فریدمن بدست آمد. همانطور که جدول شماره اسپینهایی آن توسط نرم افزار اس

تر دهد بر اساس نتایج بدست آمده طرح قبلی با اختالف اندکی نسبت به طرح فعلی ارجحن مینشا

 باشد. بوده و از دید شهروندان بهتر می

 
 ی پیاده راه خیام )منبع: نگارندگان(: امتیاز نهايی دو طرح اجرا شده5جدول 

  

 

 طرح قبلی پیاده راه خیام اورمیه طرح فعلی پیاده راه خیام اورمیه رتبه

 ایمیانگین رتبه شاخص ایمیانگین رتبه شاخص

 6/4 دسترسی 8/4 ایمنی و امنیت 1

 1/4 اجتماعی 6/4 دسترسی 2

 7/3 کالبدی 8/3 اجتماعی 3

 7/3 ی و امنیتایمن 2/3 کالبدی 4

 7/2 زیست محیطی 9/2 سیما و منظر 5

 2/2 سیما و منظر 7/1 زیست محیطی 6

 ایمیانگین رتبه طرح رتبه

 53/1 قبلی 1

 47/1 فعلی 2
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 یری و پیشنهاداتگنتیجه .9

ترین فرهنگی مراکز شهری یکی از مهم-ارتقای کیفیت محیطی و احیای خصوصیات تاریخی

های مدیران شهری است و در این میان کاهش سلطه وسایل نقلیه و بازگرداندن فضاهای دغدغه

نتقال ا مهای اخیر و با سرعت یافتدر دههاست.  برخوردارشهری به عابر پیاده از اهمیت بسزایی 

. از جمله شوندنیز به سرعت مبادله می های شهریرویکردها و ایدهو تجارب میان کشورها،  اطالعات

ت به بگستری است که در نیم قرن اخیر با چرخشی کامل نسش پیادهبرویکردهایی جن نچنی

ردم را به م ن(ها و میادیخیابان)برای بازگرداندن فضاهای شهری  تالشمحور، لبیرویکردهای اتوم

های علمی های تجربی و پژوهشهای اخیر نمونه. در طول دههدر دستور کار خود قرار داده است

ها صورت پذیرفته است. پژوهش حاضر در تالش است با تدوین راهمختلفی در خصوص پیاده

سازی پرداخته شود و از این طریق نواقص راههای پیادههایی کارآمد به مقایسه سیاستشاخص

ها از منابع راههای اصلی ارزیابی پیادههای داخلی شناخته شود. پس از استخراح شاخصراهادهپی

معتبر، اقدام به سنجش از طریق پرسشنامه و مصاحبه شد، در ادامه جهت مقایسه بهتر از آزمون 

 فریدمن استفاده شد.

 اتیه از نظرشاخص ک 6به موضوع مورد نظر با استفاده از  یابیدست یپژوهش حاضر برا

راه مورد نظر را مورد مطالعه قرار  ادهیشده بود پ یموضوع گرداور نیو صاحب نظران ا شمندانیاند

اند که عابران و شاغالن و متخصصان به طور کلی های به عمل آمده نشانگر آنارزیابی داده است.

اند. نتایج ارزیابی کردهراه خیام را متوسط و رو به ضعیف های صورت گرفته در طراحی پیادهسیاست

دهد، حال آنکه تبدیل معبر به ، نارضایتی در موارد متعدد را نشان می5ارائه شده در جدول شماره 

راه نیز در مواردی مفید ارزیابی شده و در مواردی نارضایتی مردم را پی داشت که این نارضایتی پیاده

دهد که معیار باشد. نتایج نشان میمیها های نامناسب و بعضأ ناقص در سیاستدر پی سیاست

دسترسی و اجتماعی نسبت به سایر معیارها وضعیت بهتری دارند و معیارهای زیست محیطی و 

 نی( و همچن1998) نگزیلیاز نظر الک وود و استسیما و منظر در وضعیت نامناسبی قرار دارند. 

( با استفاده 2009است. الحقال ) تیامن و یمنیا جادیا یراه ساز ادهی(، از اهداف مهم پ1999آندرن )

 جیپرداخته بود. بر اساس نتا ابانیخ یابیبود به ارز تیو امن یمنیاز آنها ا یکیشاخص که  20از 

سبك  یعموم یهاو دوچرخه. استفاده از اتومبیل وتورسیکلتمانند ممانعت ورود م یپژوهش عوامل

 یمنیحس ا شیگذار در افزا ریاند از عوامل تاثتو یم نگیپارک ینیب شیو پ نیمسافر ییجابجا یبرا

و  ی( در پژوهش خود اتصال به شبکه حمل ونقل عموم2011راه باشد. استانگل ) ادهیدر پ تیو امن

و  یسرزندگ زانیدر م. کند یم یمعرف  ادهیعابر پ یزیرعوامل برنامه نیها از مهمتر یاختالط کاربر

های محبوب یی مثل موسیقی خیابانی و دستفروشی خوراکیها تیها و فعالیراه، کاربر ادهیپ ییایپو

 یو پاساژها و برندها یتجار یهایاند. وجود کاربرداشته ییبسزا ریتاثو همچنین ساختمان تاریخی 

شود. البته یراه م ادهیدر پ یو رونق اقتصاد ییایپو شیمحبوب باعث جذب شهروندان و افزا



 1398ی بیست و يك، زمستان سال ششم، شماره.. فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری، .............132

 

 شیباال و افزا تیباعث جذب جمع زین هیمشهر اور یو مرکز یخیراه در بافت تار ادهیپ یریقرارگ

باعث باال رفتن سطح تعامالت  جهیشود که در نتیخصوصا در ساعات خنك روز م یریحضورپذ

( و پارک و 2015الرا ) ایو سور اینگارندگان با طلورا گارس و روابط در آن شده است. یاجتماع

 یبه عوامل یرو ادهیها و تمایل مردم به پراه ادهیپ تیفیهستند که ک دهی( هم عق2014همکارانش )

و  تیو حس محصور اسیدر شب، مق دیشهروندان،  د گریو امنیت، حضور د یمنیچون حس ا

ها با راه ادهیپ ی( اعالم داشتند اثربخش2013و همکارش ) ایباتاتاکار دارد. یبستگ راحتی آمدوشد

و  زایانچ نیچنمرتبط است، هم یوان شناختو ر یطیمح ستیز ،یاقتصاد ،یمسائل اجتماع

تحرک عابر  یدهنده وندیتواند پیاست که م یعموم ییراه فضا ادهی( معتقدند  پ2017همکارانش )

نتایج این پژوهش با پژوهش سدولوس و باشد.  یتعامالت اجتماع یبرقرار یبرا یمکان ای اده،یپ

نامساعد  طیشرا لیراه، معموال افراد به دل ادهیپ یایبه رغم مزا( مشابهت دارد که 2017همکارانش )

بدست  جیبر اساس نتا .شوندیاطراف دلسرد م طیو مح ادهیعابران پ یارائه شده برا یها رساختیز

و  ساتیو ضعف تاس یرفاه التیو تسه هینبود سا ،یفراغت یآمده از پرسشنامه و مصاحبه نبود فضا

فضا  نیباشد و افراد از ایراه م ادهیپ یبرطرف نشده بیها از معایجداره ساز تیفیبودن ک نییپا

عالقمند به  طیدر صورت وجود امکانات و شرا کهیلدر حا کنند،یتردد استفاده م یبرا شتریب

 کاربرتوان چنین استنباط کرد که هرچه مکان دارند. در واقع می نیدر ا یشتریگذراندن اوقات ب

های یشتری به لحاظ کیفیت محیطی )کیفیت عرصهفضا از محیط احساس رضایت و راحتی ب

و آسایش و ...( داشته باشد میزان حضور او در  تمیزان سرزندگی. امنی ،همگانی، کیفیت دسترسی

از آن  کاربرانفضا بیشتر شده و خود این مهم عاملی است برای ارتباط برقرار کردن و تعامل با دیگر 

   های مرتبط با موضوع وصورت گرفته فاکتورها و شاخصهای در انتها با توجه به بررسیفضا.  

    های پرسشنامه و مصاحبه پیشنهاداتی به منظور بهبودهای پژوهش، و بر اساس شاخصیافته

 گردد:سازی به شرح زیر ارائه میراهپیاده
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 دسترسی

نقل  وبه حمل  جمله نزدیکیها از راهها و معیارهای نامبرده در مکانیابی پیادهتوجه به ویژگی -
 عمومی 

 در نظر گرفتن معابر جایگزین سواره -
 راهدر نظر گرفتن پارکینگ در نزدیکی پیاده -

 اجتماعی

 توجه به ناتوانان و کم توانان جسمی -

 هاها و فعالیتهای الزم برای افزایش ساعت باز بودن مغازهایجاد تمهیدات و سیاست -

های مخصوص در طراحی جهت در نظر گرفتن مکانبرپایی مراسمات مختلف )همچنین  -
 گردهمایی(

 در نظر گرفتن الگوهای رفتاری و فرهنگی هر مکان و هر شهر -

 ساماندهی دستفروشان  -

 هانفعان و آگاه نمودن آنان از فرایند طرحهای ذیتوجه به نیازمندی -

 ایجاد نهادهای مردمی جلب مشارکت عمومی )کسبه و عابرین( در نگهداری و ارتقاء مسیر از طریق  -

زيست 
 محیطی

 استفاده از پوشش گیاهی منطبق با اقلیم -

 توجه به تابش نور خورشید به نحوی که آزاردهنده نباشد و در زمستان تابش مناسب باشد -

 توجه به کف سازی و عدم لغزنده بودن در زمستان و عدم انعکاس زیاد نور خورشید در تابستان -

 ها در شرایط مختلف جوی و محافظت در برابر شرایط بدامی فعالیتطراحی بر اساس اقلیم و ح -

سیما و 
 منظر

 شلوغ نکردن پیاده راه در طراحی و کف سازی -

 پاکیزگی و عدم وجود زباله )رسیدگی و نگهداری پس از اجرای طرح( -

 تعریف نفاط ابتدایی و انتهایی مسیر -

 ر اساس الگوهای فرهنگی و رفتاریهای بومی و بها و مبلمان و نشانهاستفاده از المان -

 استفاده از منظر نرم )طبیعی( در طرح با تاکید بر قابلیت سایه اندازی در ساعات گرم تابستان -

 های قدیمی و فرسودهبهسازی نمای ساختمان -

 ممنوعیت استفاده از تابلوهای بزرگ تبلیغاتی -

 تبلیغات مغازه و ساختمان سازی برای عناصر نماسازی و تزئینات وتعریف ضوابط و محدودیت -

 طراحی اصولی مکان تأسیسات شهری از قبیل تیرهای چراغ برق -

 منظرسازی توسط نورپردازی و ... در شب -

ايمنی و 
 امنیت

 راه و ایجاد قوانین برای برخورد قاطعممنوعیت کامل ورود موتورسیکلت به پیاده -

 نبود چاله و امثالهم در کف -

 انتظامیاستفاده از تجهیزات هوشمند  -

 گیرانه معتادان و متکدیان و ولگردانجمع آوری مستمر و پی -

 کالبدی

افزایش انعطاف پذیری از طریق: سادگی تا حد امکان، عدم استفاده زیاد از مبلمان ثابت و استفاده  -
ها، استفاده از درپوش فلزی برای های فلزی پای درختان و چالهاز مبلمان متحرک، استفاده از درپوش

 های سطحی و غیرهآوری آبتم جمعسیس

 سازی و نما با توجه به زمینه فرهنگی، تاریخی و هویتیهای مناسب برای کفاستفاده از طرح -

تأمین تسهیالت رفاهی بخصوص استفاده از مبلمان جهت نشستن و حاالت مختلف بدنی، تعبیه  -
 سرویس بهداشتی و آبخوری

 ساعته24های متنوع و تزریق کاربری -

 وساز در اطراف بناهای تاریخیضوابط ساخت رعایت -

 ها با مقیاس انسانیتناسب ارتفاع ساختمان -

 های غول پیکر در معابر کم عرض پیادهها و مجسمهعدم استفاده از المان -

 های ممکنتهیة ضوابط برای عریض سازی در محل -

 مایی و افزایش زیباییهای پیوسته در مسیر و استفاده از تابلوهایی جهت راهناستفاده از نشانه -

 تعریف فضا و عدم اجازه برای رخنة فضایی -

 استفاده از نوارهای رنگی در زمین برای محدودیت چیدمان بیرون مغازه، تعریف و خوانایی و .... -
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