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پژوهشي انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران –نشريه علمي   1-12 صفحات
  

شده از  مداري در محالت مسكوني طراحي مقايسه تطبيقي قابليت پياده
  ديدگاه ساكنين

  حوض و فاز يك شهرك اكباتان در شهر تهران محله هفت: نمونه مطالعاتي
  

  3نيا ، سعيد صداقت2، محمدرضا حقي1كيومرث حبيبي
  

  30/08/1393 :تاريخ پذيرش  12/10/1392 :تاريخ دريافت

  چكيده
باشند كه سعي در ايجاد بسـتري مناسـب   ريزان و طراحان شهري ميمحالت شهري از پيش طراحي شده ماحصل تالش برنامه

مناسبي را بـراي طراحـي   وسازها، شرايط ريزي، پيش از شروع ساختامكان برنامه. هاي ساكنان دارندبراي سكونت و رفع نيازمندي
-در اين ميـان، پيـاده  . نمايدمحالت بر اساس اصول رويكرد پايداري و ارتقاي كيفيت زندگي ساكنان در ابعاد مختلف آن فراهم مي

تواند به رضـايت سـاكنان از محـيط مسـكوني     مداري به سبب ارتباط مستقيمي كه با سرزندگي و پايداري محالت شهري دارد، مي
مداري كمتر بـه  رسد برخي از اين محالت از پيش طراحي شده در دستيابي به مفهوم واقعي پيادها اين وجود به نظر ميب. بيانجامد

حوضِ مداري، به مقايسه كيفيت اين مقوله در دو محله هفتاين پژوهش با هدف سنجش پياده. انداهداف آغازين خود نايل گرديده
كننده اين موضـوع از طريـق مـروري بـر متـون معتبـر جهـاني        هاي تبيينشاخص. ه استنارمك و فاز يك شهرك اكباتان پرداخت

ها از طريق پيمـايش ميـداني و تهيـه پرسشـنامه     تحليلي بوده و داده -روش پژوهش حاضر به صورت توصيفي. انداستخراج گرديده
مـداري  كننده پيادهاز متغيرها بر عوامل تبيينها و تعيين تاثير هر يك سازي شاخصبه منظور خالصه). n=150(اند گردآوري شده

جـذابيت  «، »وضـعيت امنيـت  «دهد شش عامـل  هاي پژوهش نشان مييافته. از تكنيك تحليل عاملي اكتشافي استفاده شده است
بـاالترين  به ترتيب » وضعيت سالمت عمومي«و » وضعيت ايمني«، »دسترسي به خدمات محلي«، »رويراحتي پياده«، »رويپياده

مـداري  نتايج حاصل از پژوهش گواه برتري محسوس پيـاده . باشندمداري در سطح محالت مسكوني دارا ميسهم را در تعريف پياده
است كه » دسترسي به خدمات محلي«باشد و تنها در عامل ها ميحوض نسبت به فاز يك اكباتان از ديدگاه ساكنان آنمحله هفت

مـداري در محـالت   تواند به بهبود شرايط پيـاده رسد ارتقاي اين عوامل ميبه نظر مي. باشداالتري را دارا ميفاز يك اكباتان امتياز ب
  .مسكوني بيانجامد و در نهايت سرزندگي و پايداري محالت شهري را موجب شود

  هاي كليدي واژه
  .مداري، محله پايدار، محله طراحي شده، شاخص ذهني، تحليل عاملي پياده
  
  

  شهرسازي دانشگاه كردستان ضو هيئت علميع .1
  دانشجوي دكتري طراحي شهري دانشگاه بوعلي سينا همدان) مسئول مكاتبات(. 2
  دانشجوي كارشناسي ارشد شهرسازي دانشگاه علم و صنعت ايران. 3
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 مقدمه -1

 بـه  شهروندان وابستگي سبب شهرها فيزيكي گسترش امروزه
 بـه  شهر سطح در جاييجابه براي عمومي و شخصي نقليه وسايل
 مسـاله  اين. است شده خود هاينيازمندي ساختن برآورده منظور

 عرضـه  در شهري هايحوزه شدن تخصصي كه بزرگ شهرهاي در
 گزينـي جـدايي  سـبب  خـورد مي چشم به بيشتر كاالها و خدمات
 شده نقليه وسايل از استفاده در مردم ناپذيرياجتناب و هاكاربري
 محيطـي، زيسـت  مشـكالت  ايجـاد  بـر  عـالوه  روندي چنين. است

 هـاي سوخت مصرف افزايش و شهري مديريت هايهزينه افزايش
 خواهـد  شـهروندان  زنـدگي  كيفيت بر نيز منفي تاثيراتي فسيلي،
 در پيـاده  افـراد  حضور شهرها، بر نقليه وسايل سيطره با. گذاشت
 فرسـودگي  مقـدمات  و كنـد مـي  پيـدا  افول تدريج به شهر سطح

  .شودمي فراهم شهري هايبافت اجتماعي و كالبدي
 نمودن فراهم هدف با مداري پياده رويكرد مسائل اين به پاسخ در
 نقل و حمل كاهش و روي پياده به مردم ترغيب جهت مناسب شرايط

 رويكرد اين در. گرديد مطرح جهان از مختلفي شهرهاي در موتوري،
 ريـزي  برنامه ضرورت توجه، كانون در پياده عابر گرفتن قرار سبب به
 برخـوردار  اي ويـژه  اهميـت  از انسـاني  مقياس در و پايين سطوح در
 ريزي برنامه). Ewing et al, 2006; Pikora et al, 2003(شود  مي
 بهبـود  براي را زمينه شهري محالت نمودن مدارپياده راستاي در

 محالت در سرزندگي افزايش و شهروندان رواني و جسمي سالمت
  .انجامدمي شهر پايدار توسعه به و سازدمي مهيا

 شهرهاي برخي مداري،پياده موضوع اهميت اخير هايدهه طي
- مهـم  از. است داده سوق پياده عابر جامع هايطرح تهيه به را دنيا

 و هـا دسترسـي  زندگي، كيفيت بهبود به توانمي هاآن اهداف ترين
 ســرزندگي ســفر، و مســير انتخــاب آزادي هــوا، كيفيــت حركــت،
 ارتبـاط  محـيط،  از يكسـان  اسـتفاده  براي حقوق تساوي اقتصادي،
 سـرمايه،  بازگشـت  و گـذاري سرمايه نقل، وحمل و كاربري مناسب
 معينـي، ( نمـود  اشـاره  پايـدار  محيطـي  ايجـاد  و ايمنـي  و سالمتي
  .)1388گو، ديهاي سنريزي منطقه؛ سازمان برنامه1385

مـداري در حـوزه   اري و انسـان با گسترش تفكرات جديد پايد
و نقل شـهري بسـياري از كشـورهاي جهـان، بـه خصـوص       حمل

بـه  » مـداري پيـاده «كشورهاي پيشرفته، با دستور كار قـرار دادن  
عنوان يكي از اصول توسعه شهري، بيش از سه دهه است كـه بـا   

هـاي  هاي كامل پيـاده و حـذف موانـع و محـدوديت    ايجاد شبكه
سازي و رعايت حق تقدم براي عابرين پياده روي به مناسب پياده

 Wood et al, 2010; Ewing(اند در سطح شهر اهتمام ورزيده

et al, 2006 .( تـر كـردن   مـداري از آن جهـت كـه انسـاني    پيـاده
هاي شهري و افزايش كيفيت زندگي شـهروندان را دنبـال   محيط

ر قرار ها مد نظريزيتواند به عنوان سياستي در برنامهكند، ميمي

توان بازتابي از نظريات نوشهرسـازي،  چنين رويكردي را مي. گيرد
در غالب ... توسعه پايدار، رشد هوشمند، توسعه محالت نوسنتي و 

محالت شهري به جهـت سـاخت و بافـت    . محالت شهري دانست
سازي اين رويكـرد  اي كه دارند، شرايط مناسبي را براي پيادهويژه

حدود محالت شهري و جمعيت همگـن  وسعت م. سازندفراهم مي
ها، شرط الزم براي حضور مردم و انجام سـفرهاي پيـاده را   در آن

مداري با اين وجود عوامل متعدد ديگري نيز بر پياده. كندمهيا مي
توانـد در  هـا مـي  تاثيرگذار هستند كه شناسـايي و بكـارگيري آن  

  .مدار كمك بسزايي نمايدايجاد محالت پياده
ديگر در نظر گرفتن خدمات مـورد نيـاز سـاكنين در    از سوي 

ريزي فاصله مناسبي از واحدهاي مسكوني از اصول اوليه در برنامه
تعيـين تـراكم جمعيتـي، سـرانه     . و طراحي محالت شهري اسـت 

ها، شبكه ارتباطي، فضاهاي باز و ديد و منظـر در طراحـي   كاربري
ريـزي  امـه محله نقش اساسي داشته و كيفيت محلـه در گـرو برن  

  . ها استصحيح آن
مـداري و  پژوهش حاضر با هدف سنجش اصول رويكرد پيـاده 

مقايسه تطبيقي دو محله از پيش طراحـي شـده، صـورت گرفتـه     
هاي مطالعاتي محلـه هفـت حـوض در شـرق     يكي از نمونه. است

طراحي شده و نمونـه ديگـر فـاز     30شهر تهران است كه در دهه 
 50ر تهـران اسـت كـه در دهـه     يك شهرك اكباتان در غرب شه

در اين دو محدوده به سبب سـاختار از پـيش   . طراحي شده است
طراحي شده، بسياري از اصول شهرسازي و معماري رعايت شـده  

ها، شرايط زيست و كيفيـت  با اين وجود طراحي متمايز آن. است
در ايـن  . هـا رقـم زده اسـت   محيط متفاوتي را بـراي سـاكنان آن  

-ي از ساكنين هر محله در خصـوص شـاخص  پژوهش با نظرسنج

مـدار بـه   مداري، امتياز محالت در ايجاد محيطي پيـاده هاي پياده
  .دست آمده است

  پيشنه پژوهشي -2
پيشـنهاد  «اي با عنـوان  در مقاله) 2012( 1منتيرو و همكاران

هايي بـراي  به ارائه شاخص» شاخص براي ارزيابي فضاهاي شهري
ارتباط بـا كـاربران پيـاده و دوچرخـه     ارزيابي فضاهاي شهري در 

هــاي هــاي پــژوهشانــد و بــا ارزيــابي و مــرور شــاخصپرداختــه
بنـدي جديـد و تحـت عنـاويني     دسـته ها را در يك آكادميك، آن

بـد، تمـايز و   چون تنوع و انتخاب، آسايش و راحتي، فـرم و كال هم
در . انـد محيطي و دسترسي قـرار داده تشخيص، مالحظات زيست

 عناصـر  از ارزيابي براي هاييشاخص ارائه پژوهش اين واقع، هدف
 بـراي  سـوار دوچرخـه  و پيـاده  عـابر  بـه  توجـه  با شهري فضاهاي
 .است عمومي نقل وحمل هايايستگاه به دسترسي

-ارزيـابي پيـاده  «وهش خود با عنـوان  در پژ) 2009( 2الحقال

هـاي دو محلـه   به مقايسه خيابان» رد نوشهرگراييمداري در رويك
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مداري در محالت مسكوني  مقايسه تطبيقي قابليت پياده
 طراحي شده از ديدگاه ساكنين  

  
ايـن پـژوهش، اخـتالط و تنـوع     در . از شهر بيروت پرداخته است

-پياده بيشترين تاثير را بر پيادهها و پيوستگي مسيرهاي كاربري

در ) 2006( 3اوينــگ و همكــاران .مــداري محــالت داشــته اســت
گيري كيفيـات طراحـي   شناسايي و اندازه«پژوهش خود با عنوان 

ادراكي كه بر رفتـار راه   هايويژگي» مداريشهري مرتبط با پياده
گذارند را در غالـب يـك چـارچوب مفهـومي ارائـه      رفتن تاثير مي

  .نشان داده شده است 2اين چارچوب مفهومي در شكل . دهند مي
  

  

  
  )Ewing et al, 2006: 225: منبع(مداري چارچوب مفهومي پياده .2شكل 

  
روي و پيـاده «در پژوهشـي بـا عنـوان    ) 2003( 4مودن و لـي 

بــه بررســي » محيطــيارزيــابي اثــرات زيســت: ســواريدوچرخــه
. سواري پرداختـه اسـت  روي و دوچرخههاي موثر بر پيادهشاخص

اسـت  در اين پژوهش بيشتر به شرايط فيزيكي محيط توجه شده 
روي را مشـوق اصـلي افـزايش    و طراحي مناسب مسيرهاي پيـاده 

 . اندساكنين دانسته رويپياده

ي شـهروندگرا؛ ارتقـاي   شهرسـاز «در كتاب ) 2002( 5تيبالدز
هـاي  كيفيـت » هاي شهريهاي همگاني در شهرها و محيطعرصه

كننده حضور انسـاني در شـهر را قابليـت دسترسـي     عمده تقويت
قياس انساني، اختالط كـاربري،  براي همه، آزادي عابرين پياده، م

  .داندهاي ماندگار ميايجاد وضوح و محيطآموزي از گذشته، درس
زنـدگي در ميـان   «در كتاب خود با عنـوان  ) 1987( 6يان گل
به بررسي رفتار مردم در فضاهاي شـهري پرداختـه   » هاساختمان

و نقــل ســواري و حمــلروي، دوچرخــهوي افــزايش پيــاده. اســت
هاي شـهري  رين راهكار براي تجديد حيات بافتتعمومي را اصلي

هاي طوالني مردم بيانگر نواحي رون ماندنبه نظر گل، بي. انددمي
اگر تغيير عبور و مرور از . مسكوني و فضاهاي شهري سرزنده است

 2حالت سواره به حالت پياده ميانگين مدت زمان هر سفر را مثال 
 20به  10دقيقه افزايش دهد، افزايش مدت زمان بيرون ماندن از 

 .تر خواهد داشتبرابر بيش 5دقيقه تاثيري 

افـزايش قابليـت   «د با عنـوان  در پژوهش خو) 1385(معيني 
به بررسـي تجـارب   » ترمداري، گامي به سوي شهري انسانيپياده

وي ضـمن معرفـي جايگـاه     .جهاني در اين حوزه پرداختـه اسـت  
عملكردي خيابان به عنوان عنصر بـارز فضـاي شـهري، بـه طـرح      

خيابـان در  اسـتفاده از   چگونگيهاي مختلف در ارتباط با ديدگاه
مـوثر در جهـت   پـردازد و بـه طـور خالصـه معيارهـاي      جهان مي

مداري كـه در اسـناد طـرح جـامع پيـاده در      افزايش قابليت پياده
  .كندوپا و آمريكا آمده است، اشاره ميدنيا در ار چهارده شهر

  تشريح روش و متدولوژي پژوهش -3
تفاده از و بـا اسـ  تحليلـي   -پژوهش حاضر بـا روش توصـيفي  

. اي و نيز مشاهده ميداني انجام شده اسـت ابزارهاي رايج كتابخانه
به منظور پيشبرد پژوهش در راستاي اهداف ذكر شده، از طريـق  

ي هــا هــاي ســازمانوري بــر متــون معتبــر جهــاني و گــزارشمــر
شـاخص بـراي    23مـداري  المللـي مـرتبط بـا موضـوع پيـاده      بين

سـازي و سـنجش   ه منظور عملياتيب. استخراج گرديدسنجش آن 
حـوض و فـاز يـك شـهرك     هفـت  هاي موردي، محـالت در نمونه

هـاي  سپس به منظور سـنجش شـاخص  . اكباتان انتخاب گرديدند
در پرسشـنامه  . استخراج شده، اقدام به طراحي پرسشنامه گرديد

ها سواالتي مطرح گرديـد كـه همگـي بـه     براي هر يك از شاخص
گانه ليكرت مـورد پرسـش قـرار    5يف صورت ذهني و از طريق ط

ها نيز به منظور معتبر بودن براي تحليـل  تعداد پرسشنامه. گرفت
گيري نيمن به تعداد كل بر اساس آزمون نمونه SPSSافزار در نرم
روش . در نظـر گرفتـه شـد   ) عدد براي هـر محلـه   75(عدد  150

اي متناسـب بـا   انتخاب نمونه در اين پيمايش نيـز، روش خوشـه  
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ها حجم است كه در آن با توجه به جمعيت هر محله، تعداد نمونه
. آيدميدستها بهپرسشنامه گردد و سهم هر محله ازمشخص مي

ها و انتخاب تصـادفي  پس از آن نيز با دردست داشتن نقشه بلوك
ــا اســتفاده از فاصــله سيســتماتيك، ســاير  پرســش شــونده اول، ب
و  هـا  ميـل پرسشـنامه  پـس از تك . شوندگان مشخص شدندپرسش

، از روش تحليل عاملي براي سنجش موضوع استفاده ها ورود داده
 SPSSافـزار  ها، اطالعات وارد نرمپس از تكميل پرسشنامه.گرديد

   .گرديده است تا براي مراحل بعدي تحليل آماده شوند
هاي پرسشـنامه و بـه   مرحله بعدي انجام تحليل بر روي داده

مـداري و  گـذار بـر روي پيـاده   و تـاثير دست آوردن عوامـل مهـم   
هاست كه ايـن كـار بـا اسـتفاده از     امتيازات هر محله از اين عامل

در نهايـت بـا تجزيـه و    . روش تحليل عاملي صورت گرفتـه اسـت  
تحليل امتيازات عاملي به دست آمده و مقايسـه آن در دو محلـه،   

 مـداري در هكارهـايي جهـت ارتقـا قابليـت پيـاده     پيشنهادها و را
  .محالت ارائه شده است

  مباني نظري -4

  مداري مفهوم پياده -4-1
و نقلـي  ر پياده و جايگاه او در نظام حمـل توجه به موضوع عاب

هـاي جديـد،   هاي اخير و با ظهور مسائل و ديدگاهشهرها در دهه
در اين مرحله افزايش سهم عابر پياده بـه  . اي تازه شدوارد مرحله

يي به عنوان امري ضـروري در دسـتور   جاعنوان عنصر اصلي جابه
  ).3 شكل(ريزان شهري قرار گرفت كار برنامه

  

  
  )نگارندگان: منبع( فرايند انجام پژوهش .1 شكل

  
  

  
  )12: 1385معيني، : منبع(جايگاه و سهم عابر پياده در نظام حمل و نقل  .3شكل 

  
ــاده ــرويج پي ــراهم نمــودن  ت ــزايش دسترســي و ف ــداري، اف م

ترين ابزارهـاي دسـتيابي   جايي از مهمهاي بيشتر براي جابه گزينه
مداري جزئـي از  از سوي ديگر، پياده. ايدار هستندو نقل پبه حمل

 سرزندگي است كه در ترويج محيط پايدار و ايجاد مكاني سرزنده
، و ضمن كاهش سر و صـدا و  )4شكل (كند نقش اساسي ايفا مي

باشــد روي نيــز مــيآلــودگي هــوا، مشــوق ســاكنان بــراي پيــاده
)Shamsuddin et al, 2012: 169.(  
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 Shamsuddin et: منبع(مداري ارتباط پايداري، سرزندگي و پياده .4شكل 

al, 2012: 169(  
  

شـهري بـا امنيـت،    مـداري در فضـاهاي   ميزان قابليت پيـاده 
ــذيري و جــذابيت محيطــي، دسترســي، پيوســتگي، مســائل   دلپ

ارتبـاط  ... و نقـل و  جتماعي، ارتباط بين كاربري و حملفرهنگي ا
  ).13 ، ص1385معيني، (مستقيم دارد 

  مداري در محالت شهري جايگاه پياده -4-2
تر كردن شهرها از طريق افزايش قابليت امروزه موضوع انساني

جايي عابر پياده در نظام مداري و توجه دوباره به سهم جابهپياده 
ريـزان و طراحـان شـهري    و نقل شهري در دستور كار برنامهحمل

هـاي  اظ برخي شهرهاي دنيا با تهيـه طـرح  قرار گرفته و بدين لح
ها و جامع عابر پياده اهدافي چون بهبود كيفيت زندگي، دسترسي

سـير و سـفر، سـرزندگي    حركت، كيفيـت هـوا، آزادي انتخـاب م   
محـيط، ارتبـاط   اقتصادي، تساوي حقوق براي استفاده يكسان از 

گذاري و بازگشـت سـرمايه،   و نقل، سرمايهمناسب كاربري و حمل
كننــد  ر را دنبــال مــيسـالمتي و ايمنــي و ايجــاد محيطــي پايــدا 

  ).6 ، ص1385معيني، (
توان مدار ميهاي پيادهترين اهداف عملياتي ويژه حوزهاز مهم

گو، ديهاي سنريزي منطقههسازمان برنام(به موارد زير اشاره نمود 
  ): 24-23 ، ص1388

سـواري و اسـتفاده از   روي، دوچرخـه ترغيب مـردم بـه پيـاده    ‐ 
 نقل عمومي و حمل

ها به منظـور خلـق محيطـي    امكان ايجاد اختالطي از كاربري ‐ 
 انساني براي مردم

اي كه حـامي  ها در حوزهدستيابي به الگويي فشرده از كاربري ‐ 
 سواري استروي و دوچرخهپياده

تامين سطح بااليي از تسهيالت عمومي كه محيطي جـذاب و   ‐ 
 ها فراهم نمايدراحت را براي پياده

حفظ سطح معقولي از پاركينگ و دسترسي براي خودروهـا و   ‐ 
وسايل نقليـه خـدماتي، در عـين حـال بـه حـداقل رسـاندن        

عناصـري تحـت   تعـداد  هاي پاركينگ و نيز كاستن از محوطه
 در راستاي محورهاي اصلي» رورابط پياده«عنوان 

هاي معمـاري و شهرسـازي كـه    ايجاد جزئيات ريزدانه در فرم ‐ 
 آفريندعالقه و پيچيدگي جذابي را در تراز پياده مي

هــاي ايجــاد تــراكم معقــولي از كاركنــان، ســاكنان و كــاربري ‐ 
ر و مـرور  هاي سـفر و عبـو  حمايت از شيوهتفريحي در جهت 

 .سوارهغير

هاي زير را مدار ويژگيبراي يك محله پياده 7اسكورسايت واك
  :)www.walkscore.com( مطرح كرده است

اراي يك مركز است كه اين مركـز  مدار دمحله پياده: مركزيت ‐ 
 .باشد مي تواند خيابان اصلي و يا يك فضاي عمومي

ي از مردم به رشد كسب و كـار و  مناسب وجود تعداد: جمعيت ‐ 
 .انجامد و نقل عمومي ميملصرفه شدن حبه

 .انجامد كه به نزديكي مسكن به محل كار مي: كاربري مختلط ‐ 

تعـداد زيـادي از فضـاهاي عمـومي     : ها و فضاي عموميپارك ‐ 
 .براي گرد هم آمدن و بازي كردن در نظر گرفته شود

راف خيابان را پـر كننـد و   طها، اساختمان: طراحي عابر پياده ‐ 
 .ها قرار گيرندانها در پشت ساختمپاركينگ

تا بيشتر به اندازه كافي نزديك باشند : هاي كارمدارس و محل ‐ 
 .هايشان با پاي پياده بروندساكنين بتوانند از خانه

هـا و  سواران، پيـاده ها براي دوچرخهخيابان: هاي كاملخيابان ‐ 
 .طراحي شده باشندها به نحو مناسبي سواره

  مدارير پيادههاي تاثيرگذار باستخراج شاخص -4-3
مـداري  محققان مختلفي كه در زمينـه پيـاده  پردازان و نظريه
هاي متنـوعي بـراي سـنجش    اند، شاخصهايي انجام دادهپژوهش

در ايـن ميـان دو دسـته شـاخص     . انـد مداري مطرح ساختهپياده
ذهني هاي شاخص. تندص ذهني قابل شناسايي هسعيني و شاخ

-رضايت ساكنان از محيط پيـاده  ها واز پيمايش ادراكات، ارزيابي

هاي عيني مربوط بـه  آيند، در حالي كه شاخصمدار به دست مي
هاي ثانويه به دسـت  ل مشاهده هستند كه غالباً از دادهحقايق قاب

  .آيندمي
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  )نگارندگان: منبع( مداريدي نهايي متغيرهاي ارزيابي پيادهبنو جمعمستندسازي : 1جدول 
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  دسترسي

  *  *  *  *  *      *  *  *  دسترسي به خدمات و نيازهاي روزانه
    *  *  *  *       *  دسترسي به خدمات و نيازهاي هفتگي

  *    *      *        * و نقل عموميهاي حملدسترسي به ايستگاه
    *    *      *    * ها و فضاي عمومي محلهدسترسي به پارك

امنيت و 
  ايمني

  *  *  *  *  *  *    *  *  *  مقابل جرمامنيت در 
  *    *        *   *  امنيت زنان و كودكان

  *      *  *    *  *  *  *  ايمني در ارتباط با وسايل نقليه
  *  *  *  *  *  *  *  * *  حجم ترافيك سواره

  *    *  *  *  *          نور مناسب

تسهيالت 
  پياده

    *      *  *  *    * رويمكاني براي پياده
  *      *      *  *  *    مبلمان

  *      *  *  *      * رويشيب مناسب براي پياده
  *  *    *  *  *      *    روهاعرض مناسب پياده

  *  *      *    *      *  پوش مناسبكف
  *  *  *  *    *  *  *   پيوستگي مسيرها

عناصر 
  كيفي

    *  *    *  *      *    هاتراكم پياده
  *  *  *    *    *     احساس آزادي

  *  *  *  *  *  *  *  *      درختان
      *    *    *   *  خوانايي

      *      *  *    *  *  رعايت مقياس انساني
مالحظات 

زيست 
  محيطي

    *  *  *  *  *  *     پاكيزگي
  *  *      *  *      *    آلودگي هوا

      *    *        *  *  آلودگي صوتي
  

  هاي مطالعاتيمعرفي نمونه -5
ميـان  هـاي مطالعـاتي از   با توجه به اهداف پژوهش، محـدوده 

دو محـدوده، از جهـات   ايـن  . انـد محالت شهر تهران انتخاب شده
گيـري، از پـيش   قـدمت شـكل  . هايي با هم دارندمختلفي شباهت

هاي تعداد جمعيت از جمله مشخصهطراحي شده بودن، وسعت و 
با ايـن وجـود ايـن دو محلـه از لحـاظ      . مشابه اين دو محله است

اوت و منحصـر  اي متفـ هول شهرسازي و معماري داراي ويژگياص
محلـه  . سـازد ها را از يكديگر متمـايز مـي  به فردي هستند كه آن

سـاختمانهاي  (اكباتان با توجه به الگوي مدرن با تاكيد بـر تـوده   
، )فضـا (و توجه كمتر بر فضاهاي بـاز  ) وسيع و بزرگ و بلندمرتبه

در صورتي كه . شبكه معابر با محصوريت كمتر، طراحي شده است
ميـدانها و مسـيرهاي   (ك با توجه به الگوي فضاهاي باز محله نارم
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طبقه و اولويت فضـاهاي بـاز محلـي     4-2، تراكم متوسط )محلي

 .طراحـي شـده اسـت   ) هاي محلي و مسيرهاي مربوطـه ميدانچه(
  .دهدموقعيت اين دو محله را در شهر تهران نشان مي 5شكل 
  

  

  
  )نگارندگان: منبع( يت محالت مورد مطالعه در شهر تهرانموقع .5شكل 

  
مشخص است در محله هفت حوض،  5همان گونه كه در شكل 

طراحي بر مبناي گونه مسكن متعارف صورت گرفته و در فـاز يـك   
ايـن موضـوع   . شهرك اكباتان از گونه آپارتماني استفاده شده اسـت 

اين دو محله از لحاظ اصول شهرسـازي و معمـاري و    سبب گرديده
جـدول  . ي كالبدي، اجتماعي تفاوت داشته باشندها بسياري ويژگي

  .خالصه اي از مشخصات دو محله را نشان مي دهد 2
  

  )نگارندگان: منبع( هاي محالت مورد مطالعهاي از ويژگيخالصه: 2جدول 
 محله هفت حوض فاز يك شهرك اكباتان  مشخصه
 4محله-8منطقه 6ناحيه-5منطقه  موقعيت

 30دهه 50دهه  زمان طراحي
 هكتار109 هكتار75  وسعت
 هزار نفر30 هزار نفر16  جمعيت

 275 213  تراكم جمعيتي

  حوض در نارمكمعرفي محله هفت -5-1
، كار تفكيك اراضي نارمك واقـع در شـرق   1332در نيمه سال 

، 300، 200زمان باير بود، بـه قطعـات    آباد كه در آنمسيل ابراهيم
متري به پايان رسيده و اين قطعات به متقاضـيان كـه    500و  400

محله نارمك به صـورت  . عمدتاً كارمندان دولت بودند، واگذار شدند
  .بندي مهندسي ساخته شده بوديك شهرك مدرن و خيابان

  معرفي فاز يك شهرك اكباتان -5-2
هـا در ايـران و   عمـاري سـاختمان  اكباتان به لحاظ م مجموعه

اين شهرك از سه فاز تشكيل شده . نظير استحتي خاورميانه كم
. چند ورودي اسـت كه هر فاز شامل چند بلوك و هر بلوك شامل 

.سـال بـرآورد شـده اسـت300ودهـا حـدعمر مفيد سـاختمان 

ها دقيـق و  لزله و معماري به كار رفته در آنو سازها ضد زساخت
گذاري خـارجي و بـا   اين پروژه ساختماني با سرمايه. تجذاب اس

هدف كنترل بافت جمعيتي تهـران و انتقـال سـرريز جمعيتـي و     
آموزشـي  در شهرك مـدارس  . اسكان كارمندان دولتي ساخته شد

شهرك همچنين داراي تعدادي . انددر مقاطع مختلف تعبيه شده
، بازارچه براي خريدهاي سـاكنين، تعـدادي مسـجد، بيمارسـتان    

  .باشدمي... باشگاه ورزشي و 

مداري در محالت سنجش و مدلسازي رويكرد پياده -6
  مورد مطالعه

هـا  ها و وارد كـردن آن پس از استخراج اطالعات از پرسشنامه
اقدام به تشكيل ماتريس اوليه اطالعات شد كه  SPSSافزار در نرم

محلـه شـهرك اكباتـان و     2 متشـكل از  ماتريسي گزارش، اين در
-تبيـين  شـاخص  23 و مـاتريس  هايرديف عنوان به حوضهفت

 مـاتريس  در مـاتريس،  هاينستو عنوان مداري بهي پيادهكننده

مطابق با انجام مدل بدسـت آمـده،   . گرديد تشكيل اطالعات اوليه
در جـدول  » احسـاس آزادي «در محالت مقـادير عـددي متغيـر    

ايـن متغيـر    بدست آمد در نتيجـه ) 0.21( 0.4اشتراكات كمتر از 
مناسب نبوده و از مجموعه متغيرها كنار  براي انجام تحليل عاملي

كنندگي مدل و مقدار آمـاره  گذاشته شده، اين مورد قدرت تبيين
KMO در نهايت و در. دهدرا افزايش ميRun     بعـدي تحليـل بـا

خروجـي بعـدي تحليـل عـاملي     . شاخص انجام گرفتـه اسـت   22
 1 و 0همواره بـين  ، KMO ارمقد. است KMOمربوط به آزمون 

هـا  باشد، داده 0.50در صورتي كه مقدار مورد نظر كمتر از  .است
و اگـر مقـدار آن بـين     ،براي تحليل عاملي مناسب نخواهنـد بـود  

باشد، بايستي با احتياط بيشتر بـه تحليـل عـاملي     0.69تا  0.50
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باشــد،  0.7امــا در صــورتي كــه ايــن مقــدار بيشــتر از . پرداخــت
ها مناسب خواهد ها براي تحليل دادهموجود ميان داده همبستگي

از سوي ديگر بـراي اطمينـان از مناسـب    ). 1386زبردست، (بود 
ها براي تحليل عاملي بايـد از آزمـون بارتلـت اسـتفاده      بودن داده

هـاي   آزمون بارتلت اين فرضـيه را كـه مـاتريس همبسـتگي    . كرد
اي نابسـته اسـت،   اي بـا متغيرهـ   مشاهده شده، متعلق به جامعـه 

براي آنكه يك مدل عاملي، مفيد و داراي معنـا باشـد،   . آزمايد مي
الزم است متغيرها همبسته باشند، در غير اين صورت دليلي براي 

اگر اين فرضيه كه متغيرها با هـم  . تبيين مدل عاملي وجود ندارد
رابطه ندارند رد نشود، كاربرد تحليل عاملي زير سوال خواهد رفت 

به همين دليـل اسـت كـه    . براين بايد در آن تجديد نظر كردو بنا
قبل از تحليل عاملي بايد بـه تشـكيل مـاتريس همبسـتگي بـين      

اگـر مـاتريس همبسـتگي واحـد باشـد بـراي       . متغيرها اقدام كرد
دار است تحليل عاملي نامناسب است، آزمون بارتلت هنگامي معنا

اگر آزمـون بارتلـت    .باشد 0.05به آن كمتر از ه كه احتمال وابست
معنــادار باشــد ايــن خطــر وجــود دارد كــه مــاتريس همبســتگي 

باشد ) عناصر غير قطري صفر و 1با عناصر قطري (ماتريسي واحد 
مقـدار   3مطـابق بـا جـدول    . و براي تحليل بيشتر نامناسب است

بدست آمـد   0.748در اين پژوهش برابر با  KMOعددي آزمون 
 بـراي  هـا ميـان داده  موجود گيكه به معني آن است كه همبست

خروجي بعدي مربوط به آزمون . بود خواهد مناسب هاداده تحليل
مـاتريس   كـه  را فرضـيه  ايـن  بارتلـت  آزمـون . باشـد  مـي بارتلـت  

 متغيرهـاي  بـا  ايجامعـه  به متعلق شده، مشاهده هايهمبستگي

 و مفيـد  مـدل عـاملي،   يك آنكه براي .آزمايدمي است، ناهمبسته
 بارتلت آزمون. باشند همبسته متغيرها است الزم باشد، معنا داراي

 0.05 از كمتـر  آن بـه  وابسـته  احتمـال  كه است معنادار هنگامي

مقدار آزمون بارتلت در حد پذيرش قـرار   3مطابق با جدول  .باشد
  ).=0.000Sigسطح معناداري، (دارد 
  

- در شناسايي پياده هاي كايزر ميير اوكين و بارتلتمقادير آزمون :3جدول 

  )نگارندگان: منبع( مداري
 0.748 گيري كايزر ميير اولكينآزمون كفايت نمونه

 آزمون كرويت بارتلت

 1727.217 كاي اسكوئر

 253 درجه آزادي

 0.000 سطح معناداري

  

 كـه  مربوطـه  آمـاري  هـاي آزمـون  مناسـبت  و كنتـرل  از بعد

 و سنجش آزمايش عاملي تحليل در كاربست براي را خام هاي داده

 پرداختـه  مقـدماتي  محاسـبات  مـاتريس  محاسـبه  به نمايند،  مي

 مشـخص  هرعامل بوسيله شده تبيين واريانس آن در كه شود، مي

 جـدول  قالـب  در كـه  مربوطـه  ماتريس ديگر عبارت به. گرددمي

 مشـخص  بـه روشـني   شـود، مـي  داده نشان شده تبيين واريانس

 سـازي خالصـه  و كـاهش  در عـاملي  تحليـل  برآينـد  كـه  كند مي

 منتهـي  نهـايي  چند عامل به مداريپياده هايسنجه و هاشاخص

 تبيين در مربوطه عوامل از هريك سهم اينكه ترمهم و است شده

  . بوده است ميزان چه به مداريپياده
ي كننـده تبيـين  عوامـل  تعـداد  نهـايي  تعيـين  بـا  ارتبـاط  در
 شـرط . نمود رعايت را شرط سه آماري به لحاظ بايد مداري پياده

 تمـامي  بـه  مربـوط  ويـژه  مقـادير  كه است نكته اين به توجه اول

 رعايـت  دوم شرط .باشد 1 از باالتر بايد مداريبيانگر پياده عوامل

عوامـل   تجمعـي  واريانس مجموع كه است تجمعي واريانس مقدار
 اينكـه  سـوم  شـرط  و باشد 60 از باالتر بايد نهايي شده استخراج

 تـا  باشد 10 از باالتر تنهايي به بايد عامل هر شده تبيين واريانس

شـود كـه    شـناخته  موضـوع  مبـين  عامـل  عنوان به مربوطه عامل
  .شودمعموالً در مطالعات شهري شرط سوم محقق نمي

عامــل بــه عنــوان عوامــل  6ايــت در نه 4مطــابق بــا جــدول 
اكباتـان  حـوض و  مـداري در محـالت هفـت   ي پيـاده كننده تبيين

ين عوامل استخراجي بيشـتر از  مقدار ويژه كليه ا. مشخص گرديد
، براي عامل دوم برابر 15.16باشد كه براي عامل اول برابر با  مي 1
اي عامل چهارم برابر و بر 12.39 ، براي عامل سوم برابر 14.95با 
عامل  6چنين مجموع واريانس تجمعي اين هم. باشدمي 10.80با 

 68.95باشد يعني در مجموع حدود مي 68.95بر با استخراجي برا
كنند كه آماره قابـل  مداري در محالت را تبيين ميدرصد از پياده

  .باشدقبولي مي
 تبيين عوامل از يك هر واريانس تعيين از بعد و مرحله اين در

 از هريـك  تـا  داده را دوران عـاملي  ماتريس مداريي پيادهكننده

 بدسـت  مربوطه عوامل با را ارتباط بيشترين مربوطه هايشاخص

 بـه  مربوطـه  عوامـل  شناسايي و براي نامگذاري را شرايط و آورند

 ايـن  واقـع  در .نماينـد  تسـهيل  عامـل  از شـاخص  هر امتياز مدد

 روش بـا  آن هـاي عامـل  كـه  است عاملي ماتريس ماتريس همان

 روش چـرخش  و بـا  شـده  اسـتخراج  اصـلي  هـاي مؤلفه به تجزيه

  .است يافته دوران واريماكس
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مداري در محالت مسكوني  مقايسه تطبيقي قابليت پياده
 طراحي شده از ديدگاه ساكنين  

  
  )نگارندگان: منبع( حوض و اكباتانهاي هفتمداري در محلهپيادهعوامل موثر بر  شده مجموع واريانس تبيين: 4جدول 

F
actors

 مجموع ضرائب عامل چرخش داده نشده مقادير ويژه 
مجموع ضرائب عامل چرخش داده 

 شده

 كل
درصد از 
 واريانس

درصد از 
واريانس 
 تجمعي

 كل
درصد از 
 واريانس

درصد از 
واريانس 
 تجمعي

 كل
درصد از 
 واريانس

درصد از 
واريانس 
 تجمعي

1 4.16 18.12 18.12 4.16 18.12 18.12 3.48 15.16 15.16 

2 3.25 14.15 32.27 3.25 14.15 32.27 3.44 14.95 30.12 

3 2.87 12.51 44.79 2.87 12.51 44.79 2.85 12.39 42.51 

4 2.2 9.57 54.37 2.2 9.57 54.37 2.48 10.8 53.32 

5 1.83 7.98 62.35 1.83 7.98 62.35 1.95 8.48 61.8 

6 1.51 6.6 68.95 1.51 6.6 68.95 1064 7.14 68.95 

  
  )نگارندگان: منبع( منتخب گانهششاز عوامل  مداريمتغيرهاي پيادهبارهاي عاملي : 5جدول 

 شاخص
 عوامل

1 2 3 4 5 6 

  0.818    امكان دسترسي به نيازهاي روزانه به صورت پياده در محله

  0.769    صورت پياده در محلهامكان دسترسي به نيازهاي هفتگي به 

  0.737    و نقل عمومي در محلههاي حملامكان دسترسي به ايستگاه
  0.762    امكان دسترسي به پارك و فضاهاي سبز در محله
     0.925 ميزان امنيت در ارتباط با جرم و جنايت در محله

     0.932 ميزان امنيت زنان و كودكان در محله

 0.937     ميزان ايمني در ارتباط با وسايل نقليه و تصادفات خياباني در محله

 0.928     ميزان حجم ترافيك سواره در محله

     0.854 مندي محله و معابر آن از نور مناسببهره

    0.893  رويميزان برخورداري محله از معابر مناسب جهت پياده

    0.886  مبلمان شهري مناسبميزان برخورداري محله از 

    0.693   وضعيت شيب معابر در محله

    0.866   وضعيت عرض معابر پياده در محله

   0.848   پوش معابر پياده در محلهوضعيت كف

   0.901   پيوستگي معابر پياده در محله

     0.887 ميزان تراكم و ازدحام جمعيت عابرين پياده در محله

    0.806  ميزان برخورداري محله از درختان و فضاهاي سبز

    0.754  ميزان خوانايي محله

    0.759  رعايت مقياس انساني در طراحي محله

0.757      ميزان پاكيزگي محله
0.731     ميزان آلودگي هوا در محله

0.567      صوتي در محله ميزان آلودگي
  



   1393، پاييز و زمستان 8شماره   ،پژوهشي انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران –نشريه علمي  10  
 

امـل و بـا اسـتفاده از    بعد از ايجـاد مـاتريس دوران يافتـه عو   
مداري در عوامـل  گانه تبيين كننده پياده 22هاي جايگاه شاخص

اين مرحلـه بـه شـكل زيـر     . گذاري نمودگانه، بايد عوامل را نام 6
  :انجام گرفته است

 كـل واريـانس را   درصـد از  15.16اين عامـل  : عامل اول] 1[
اري مداين عامل بيشترين نقش را در تبيين پياده. دهدتوضيح مي

بـا مالحظـه   . كندحوض ايفا ميدر محالت شهرك اكباتان و هفت
هـاي  ماتريس عاملي دوران يافته و با توجه به بـار عـاملي متغيـر   

شود كه اين عامل بـا متغيرهـاي   مربوط به اين عامل مشاهده مي
زان امنيـت  ، ميـ م و جنايت در محلهر ارتباط با جرميزان امنيت د

منـدي محلـه و معـابر آن از نـور     زنان و كودكان در محلـه، بهـره  
مناسب و ميزان تراكم و ازدحام جمعيت عابرين پيـاده در محلـه   

تـوان  در نتيجه اين عامل را مـي . باشدبيشترين ارتباط را دارا مي
  . اري كردگذتفسير و نام »وضعيت امنيت«تحت عنوان 

درصـد از كـل واريـانس را     14.95اين عامل : عامل دوم] 2[
ي دهد و با توجه به نتايج با متغيرهاي ميزان برخوردارتوضيح مي

روي، ميزان برخورداري محله از محله از معابر مناسب جهت پياده
مبلمان شهري مناسـب، ميـزان برخـورداري محلـه از درختـان و      

رعايـت مقيـاس انسـاني در     ي محله وفضاهاي سبز، ميزان خواناي
توان اين عامل را مي. باشدي محله بيشترين رابطه را دارا ميطراح

  . كرد گذارينام» رويجذابيت پياده«
ن و توضيح واريانس سهم اين عامل در تبيي: عامل سوم] 3[

اين عامل بـا متغيرهـاي وضـعيت شـيب     . باشددرصد مي 12.39
-معابر پياده در محله، وضعيت كفمعابر در محله، وضعيت عرض 

محلـه   پيوسـتگي معـابر پيـاده در    پوش معابر پيـاده در محلـه و  
 راحتـي «تـوان  اين عامـل را مـي  . باشدبيشترين ارتباط را دارا مي

  .گذاري نمودنام» رويپياده

اين عامل با متغيرهاي امكان دسترسي به : عامل چهارم] 4[
محلـه، امكـان دسترسـي بـه     نيازهاي روزانه به صـورت پيـاده در   

نيازهاي هفتگي به صورت پياده در محلـه، امكـان دسترسـي بـه     
و نقل عمومي در محله و امكـان دسترسـي بـه    هاي حملايستگاه

 10.80پارك و فضاهاي سبز در محلـه ارتبـاط معنـاداري دارد و    
تـوان  ايـن عامـل را مـي   . دهددرصد از كل واريانس را توضيح مي

  .گذاري كردنام تفسير و »محلي دسترسي به خدمات«
درصـد از واريـانس را    8.480ايـن عامـل   : عامل پـنجم ] 5[

دهد و با متغيرهاي ميزان ايمني در ارتباط بـا وسـايل   توضيح مي
نقليه و تصادفات خياباني در محله و ميزان حجم ترافيـك سـواره   

بنـابراين ايـن عامـل را    . باشددر محله ارتباط تنگاتنگي را دارا مي
  .گذاري نمودنام »وضعيت ايمني« توانمي

 7.147در تبيين واريـانس   سهم اين عامل: عامل ششم] 6[
اين عامل با متغيرهـاي ميـزان پـاكيزگي محلـه،     . باشددرصد مي
صـوتي در محلـه    ودگي هوا در محلـه و ميـزان آلـودگي   ميزان آل

وضـعيت سـالمت   «تـوان  مـي ايـن عامـل را   . اط معنادار داردارتب
  .نام نهاد »عمومي

گـذاري عوامـل، بايـد بـه مشـخص نمـودن امتيـاز        پس از نام
محالت از هر عامل يا به عبارتي محاسبه ماتريس امتيازات عاملي 

 در كـه  گانـه  6عوامـل   از يـك  هر امتياز مرحله اين در. پرداخت

 هر در است، پس از استانداردسازي شده شناسايي پيشين مراحل

 استانداردسـازي  جهـت  مرحلـه  ايـن  در. گرددمي مشخص محله

 اسـت،  نموده تبيين عامل كه هر را واريانس از درصدي ماتريس،

 شده استاندارد ماتريس و نموده اعمال عاملي امتيازات ماتريس در

زات عاملي هر محله تر، امتيابه عبارت ساده. شودمي حاصل نهايي
كنندگي واريانس آن ضرب شده و جدول شـماره  در درصد تبيين

  .آيدبه دست مي 6
  

 )نگارندگان: منبع( مداريحوض و اكباتان از هر يك از عوامل تبيين كننده پيادهت عاملي استاندارد شده محالت هفتامتياز: 6جدول 

امتياز 
 نهايي

وضعيت سالمت 
 عمومي

وضعيت 
 ايمني

دسترسي به 
خدمات محلي

راحتي 
  روي پياده

 جذابيت
  عاملوضعيت امنيت  روي پياده

حوضهفت 8.72 1.61 1.72 - 1.84 2.71 0.19 13.11

حله
م

 اكباتان - 8.72 - 1.61 - 1.72 1.84 - 2.71 - 0.19 - 13.11  

  
مشـخص شـده اسـت     6همانطور كه در سـتون آخـر جـدول    

مـداري، بـه دسـت    امتياز نهايي هر محله از مجموع عوامل پيـاده 
آمده است كه در آن محله نارمك داراي برتري محسوسي نسـبت  

جهت درك بهتـر تفـاوت امتيـاز    . به فاز يك شهرك اكباتان است
 7مداري در دو محلـه نمـودار   كنندگي قابليت پيادهعوامل تبيين

  .نيز ترسيم شده است
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مداري در محالت مسكوني  مقايسه تطبيقي قابليت پياده
 طراحي شده از ديدگاه ساكنين  

  

  
  )نگارندگان: منبع( مدارييك اكباتان به تفكيك عوامل پيادهحوض و فاز ت عاملي استاندارد شده محله هفتامقايسه امتياز .6شكل 

  
شـود بيشـترين اخـتالف    مشاهده مي 6همانطور كه در شكل 

و كمترين آن در عامـل  » وضعيت امنيت«امتياز محالت در عامل 
عامـل بيـانگر    6از مجمـوع  . باشـد مي» وضعيت سالمت عمومي«

» دسترسي به خدمات محلي«مداري محالت، فقط در عامل پياده
وضـعيت  «فاز يك اكباتان وضعيت بهتـري دارد و بـه جـز عامـل     

كه هر دو محله وضعيت مشابهي دارند در سـاير  » سالمت عمومي
  .عوامل محله هفت حوض امتياز باالتري كسب نموده است

  گيرينتيجه -7
-پيش طراحي شده ماحصـل تـالش برنامـه   ت شهري از محال

باشـند كـه سـعي در ايجـاد بسـتري      ريزان و طراحان شهري مي
امكـان  . هـاي سـاكنان دارد  مناسب براي سكونت و رفع نيازمندي

و سـازها، شـرايط مناسـبي را    ريزي، پيش از شروع سـاخت برنامه
 براي طراحي محالت بر اساس اصول پايـداري محـالت و ارتقـاي   

در . نمايـد كنان در ابعاد مختلف آن فـراهم مـي  كيفيت زندگي سا
وشهرسـازي،  طول چند دهه اخير بر اساس اصول توسعه پايـدار، ن 

ر نمـودن  مـدا ، پيـاده ...و نقل محور و رشد هوشمند، توسعه حمل
ن متعـددي مطـرح گرديـده    پـردازا محالت شهري از سوي نظريه

ي و مي كـه بـا سـرزندگ   مداري به سبب ارتباط مستقيپياده. است
توانـد بـه رضـايت سـاكنان از     پايداري محالت شـهري دارد، مـي  

  .محيط مسكوني بيانجامد
مداري در محالت از پـيش  اين پژوهش با هدف سنجش پياده

فاز يـك شـهرك   طراحي شده، به مقايسه دو محله هفت حوض و 
عامـل   6هاي اين پژوهش نشـان داد  يافته. اكباتان پرداخته است

، »رويراحتـي پيـاده  «، »رويجذابيت پيـاده «، »يت امنيتوضع«
وضـعيت  «و  »وضـعيت ايمنـي  «، »دسترسي به خـدمات محلـي  «

مـداري  بيشترين نقش را در تبيين قابليت پياده »سالمت عمومي

-مقايسه امتيـاز نهـايي پيـاده   . نماينددر محالت مسكوني ايفا مي

ايط حـوض داراي شـر  مداري در محـالت نشـان داد محلـه هفـت    
تـر نتـايج   بررسي تفصـيلي . بهتري نسبت به فاز يك اكباتان است

وضـعيت  «عامـل   4حـوض در  بيانگر اين اسـت كـه محلـه هفـت    
راحتــي «و » رويجـذابيت پيــاده «، »وضــعيت ايمنــي«، »امنيـت 
تري نسبت به فـاز يـك اكباتـان    داراي شرايط مناسب» رويپياده
اسـت كـه   » حليدسترسي به خدمات م«باشد و تنها در عامل مي

همچنـين هـر دو   . حوض امتياز كمتري كسب نمـوده اسـت  هفت
  .شرايط يكساني دارند» وضعيت سالمت عمومي«محله در عامل 

-در نهايت به منظور ارائه راهكارها براي بهبود شـرايط پيـاده  

هاي مرتبط با هـر عامـل و   توان از شاخصمداري در هر محله مي
بـر همـين   . عوامل استفاده نمـود با در نظر گرفتن ترتيب اهميت 

هاي مرتبط با عامل وضعيت امنيـت ماننـد ميـزان    اساس شاخص
امنيت در ارتبـاط بـا جـرم و جنايـت، امنيـت زنـان و كودكـان،        
وضعيت روشنايي معابر و ميزان تراكم و ازدحام جمعيـت عـابرين   

. هاي نخست مداخلـه در فـاز يـك اكباتـان هسـتند     پياده، اولويت
هـاي مـرتبط بـا عامـل     حوض شـاخص محله هفتهمچنين براي 

دسترسي به خدمات محلي مانند امكـان دسترسـي بـه نيازهـاي     
هـاي  روزانه و هفتگي به صورت پياده، امكان دسترسي به ايستگاه

و نقل عمومي و پارك و فضاهاي سبز داراي اولويت بيشتري حمل
  .باشندبراي مداخله مي

مـداري  يش قابليت پيـاده در پايان برخي پيشنهادها براي افزا
  :شوددر محالت شهري ارائه مي

يابي مناسـب مسـيرهاي پيـاده در محـالت بـه منظـور       مكان ‐ 
 ها و برقراري ايمني بيشترحداقل شدن تقاطع
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ها و تسهيالت تجهيز معابر و فضاهاي عمومي شهر به مبلمان ‐ 
 مورد نياز عابرين پياده

 دماتيهاي خرعايت عدالت فضايي در پراكنش كاربري ‐ 

و نقـل  هـاي حمـل  پيوستگي و ارتباط معابر پياده با ايسـتگاه  ‐ 
 عمومي براي دسترسي آسان به نقاط مختلف شهر

هاي مختلط و سـازگار كـه محـيط    هايي با كاربريخلق محله ‐ 
 كنندگان از فضا فراهم سازدمناسبي براي استفاده

هاي محيطي به منظور ايجاد جذابيت بيشتر شناسايي اولويت
  حركت عابرين پيادهبراي 
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