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  چكیده
بوده  یو محققان علوم پزشک یو طراحان شهر زانیمورد توجه برنامه ر ریاخ یکه در سالها یمهم یاز چالش ها یکی

تا در محافل  دیموجب گرد ،یدر جامعه شهر یروز افزون معضل سالمت دیباشد. تشد یجامعه م یاست، سالمت عموم

ارتباط، توافق محققان علوم  نیارائه شود. در ا «2یسالمت عموم» با « 1فرم شهر» در خصوص ارتباط  ینظرات ،یمعل

 گریو د یرو ادهی، مانع پ لیبه استفاده از اتومب شتریب قیتوسعه پراکنده، با تشو یاست که ساختار کالبد نیبر ا یشهر

 یها یماریاز ب یانواع مختلف شیافزا تیهوا، و در نها یآلودگاز  یسطح باالتر جیترو نیو همچن یبدن یها تیفعال

 یبدن تیچاقی در بروز بیماریها و اختالل های مرتبط با آن و نقش فعالمعضل گردد. با توجه به اهمیت  یم یجسمان

 یدنب تیتحرک و فعال زانیفرم شهر و م یارتباط مولفه ها یروزانه و مستمر در کاهش چاقی، در این پژوهش بررس

قرار گرفت. مطالعه ی روابط این متغیرها به دلیل  توجهموضوع، مورد  نیا یقاتیتحق نهیشیپ یبررس قیشهروندان، از طر

توسعه  ی نهیبه یمطلب در برنامه ریزی های سالمت محور و انتخاب الگو نیا تیو ناموزون شهرها و اهم عیرشد سر

 یرو ادهیپ زانیبا م یفرم شهر نیرابطه ب یگونگچ یبه دنبال بررس پژوهش نیا نیمورد توجه بوده است. بنابرا ،یشهر

ارتباط فرم شهر  نهیبر پژوهش صورت گرفته در زم یراستا با مرور نیباشد و در ا یم یجسمان یسالمت یارهایروزانه و مع

فرم شهر در  رگذاریتاث یو تدقیق مناسبات میان این دو مفهوم، به شناخت شاخص ها نییعالوه بر تب ،یو سالمت عموم

 جیاست و نتا "یفیتوص"و روش آن  یتوسعه ا -یکاربرد ق،یمقاله، نوع تحق نیپرداخته است. درا ،یمدار ادهیمبحث پ

شامل تراکم  یشاخص کم 4فرم شهر،  یکالبد یمولفه ها نیدهد که در ب یموضوع، نشان م اتیادب ینیحاصل از بازب

 ییبایشامل ز یفیشاخص ک 2و   یبه خدمات عموم  6یو دسترس  5یابانیخ یوندی، هم پ 4ی، اختالط کاربر 3یمسکون

 .باشند رگذاریتاث یافراد ساکن در محالت و مناطق شهر یو تحرک بدن یرو ادهیپ زانیتوانند بر م یم ت،یو امن یشناس

 . یسالمت عموم ،8یمدار ادهیپ ،7یشهر یختگیفرم شهر، گس کلیدی: هایواژه

  مقدمه -1
شهر و فضاهای کالبدی آن در جهت  یکیزیآن محدوده های ف یو مداوم است که ط ایپو ندییشهر، فرا یکیزیتوسعه ف

متعادل و  یکیزیف قیبرنامه باشد به تنس یو ب عیروند سر نیو اگر ا ابندی یم شیافزا یفیو ک یکم ثیاز ح یهای عمودی و افق

ای مواجه خواهد  دهیهای شهری را با مشکالت عدسامانه  جهیو در نت دیموزون فضاهای شهری نخواهد انجام

 تیدرصد جمع 65افزون بر  2225تا سال  گرددیم ینیب شیاست و پ یمشکل جهان کیرویة شهرها  یسترش ب.گ]1[ساخت

                                                 
1 - Urban form 
2 - Public health 
3 - Housing Density 
4 - Mixed use 
5 - Street Connectivity 
6 - Accessibility 
7 -  Urban sprawl 
8 - Walkability 
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شکل و  رییمختلف تغ املعو خود بر اثر اتیح یموجود زنده است و ط کیشهر چون  .[2]کنند یجهان در شهرها زندگ

 نیزمان تام راتییرا با توجه به تغ نشیساکن یازهایاست که کالبدش ن یشهر خوب شهر کنیل ابد،ی یگسترش م

در اندازه شهرها،  یتر قیعم راتییشکل گرفته، موجب تغ یکه پس از انقالب صنعت یو فن یاقتصاد دهیچی.تحوالت پدینما

 . [3]است  دهیگرد ینیشهرنش شدساکن در آنها و آهنگ ر تینسبت جمع

 یقیعم راتیتوانند تاث یهمه م ،یزیبرنامه ر ماتیو تصم یشهر یطراح ،یحمل و نقل عموم ستمیس یتوسعه، طراح یالگوها

 یو استفاده از حمل و نقل عموم یراه رفتن و دوچرخه سوار تیامن لیتسه یداشته باشند. اگر جامعه ما برا یکیزیف تیبر فعال

داشته  یفعال تر یتوانند سالم تر باشند و زندگ یه شده باشد ، مردم مساخت الحمل و نقل فع ی دهیسنج یفرم ها یو همه 

 لیم و اوا11سده  یکرد، در ط دایو حومه ها توسعه پ دیشهر و حومه آن آغاز گرد انیم یکه سفرها یاما از زمان .[4]باشند

موسوم به  ریاخ یها در سالهاکالنشهر عیحمل و نقل مانند قطار و ترامواها و گسترش سر یها شرفتیپ یم، و در پ22سده 

گشته که باعث  یو اقتصاد یحمل و نقل، و توسعه اجتماع ن،یزم یاز کاربر دهیچیپ ییالگو جادیمنجر به ا “یشهر یختگیگس”

 د،یتوسعه جد یالگوها جادیدنبال داشته باشد .به دنبال ا هرا ب یا دهیو مشکالت عد ابدیشتابان  یرشد یشهر یآلودگ دیگرد

سبب  یختگیگس نیا جهیدر شهرها شد. در نت عیوس یجاده ها جادیشهر و حومه باعث ا نیشده ب جادیا ادیز یرهاتعداد سف

سالمت  چارچوبدر  رییتغ نیو همچن رهیوغ یحرارت ریو اثرات جزا هینقل لیاز وسا یناش یشامل آلودگ ییها یآلودگ جادیا

 . [5]گشته است یعموم

قی در کشورهای در حال توسعه ناشی از فقدان فعالیت بدنی کافی در دوره ی کودکی و ارتباط، افزایش شیوع چا نیدر ا 

تغییر در شیوه ی زندگی است که تا حدود زیادی با متغیرهای مرتبط با سبک زندگی مانند گسترش شهرنشینی، رشد 

هنگی درکنار کاهش تحرک و فعالیت تغییرات اجتماعی و عادتهای فر ،اقتصادی، افزایش درآمد، افزایش سرانه ی دریافت انرژی

 .[6]جسمانی و نیز دوری از زندگی فعال به وقوع میپیوندد

 نیبشر، هرگز به اندازه ا خیدر تار نیاز ا شیهمراه هستند.تا پ یبدن تیبا عدم فعال 21مزمن قرن  یها یماریاز ب یاریبس

به  یموجود تا حد یچاق تیو وضع تیکه روند عدم فعالشود  یتحرک نبوده اند. گفته م یروزانه خود ب یدوره مردم در زندگ

از حد مواد  شیدلسرد و به مصرف ب یبدن تیافراد را از فعال ییها طین محیمربوط است. چن یشهر طیساخت مح یچگونگ

به عنوان  ،یو دوچرخه سوار یرو ادهیبه خصوص پ ،یبدن تیفعال زانیدر م ینقش مهم یکنند. فرم شهر یم قیتشو ییغذا

است  یرموتوریغ هینقل طیوسا گری، دوچرخه و د ادهیپ یکند. حمل و نقل فعال شامل سفر با پا یم فایا ،ییجابه جا یوش هار

 نییاست، تع  یبدن تیسطح فعال شیقادر به افزا  یطیمح ستیو ز یاجتماع یایمزا دیتول نیکه در ع یاستراتژ کیو به عنوان 

انتخاب هر دو قشر بزرگسال و  ،ینشان داده اند که مدل توسعه شهر نیشیپ قاتیاز تحق یاریتعداد بس نیشده است. همچن

 دهد.  یقرار م ریسفر تحت تاث هینقل لهینوع وس انتخابخردسال را در 

باب، اهمیت شناخت آن را تبیین  نیمختلف در ا اتینظر ینوشتار، با بررسی ادبیات موجود در این زمینه و جمع بند این

را  «یسالمت عموم»و « فرم شهر» نیارتباط ب نهیزم نیصورت گرفته در ا یپژوهش ها یروند تکامل یبا بررسمی نماید. سپس 

درک بهتر و روشن تری از می تواند  ،یگذار در سالمت عموم ریتاث یشهر یاشاخص ه ینموده  و در نهایت، با معرف نیتبب

 دهد. ارتقا سالمت عمومی ارائهتوسعه در  نقش فرم شهر و مدل های

 میمفاه -2
 یگشته است م نییموضوع تب یکه از واژگان اصل یفیتعار نیاتریمقاله حاضر، ابتدا به ارائه گو یدرک بهتر مبحث اصل یبرا

 .یشهر فشرده، سالمت و سالمت عموم ،یشهر یختگیعبارتند از فرم شهر، گس میمفاه نی. امیپرداز

  شهر فرم -1-2

 شهرها رشد  الگوی یا شکل. شود می تعریف زمان از خاصی برهه در انسان های فعالیت ضاییف توزیع الگوی عنوان به شهر فرم

 و بیرونی گسترش دوگانه فرآیند یک صورت به شهر رشد کلی طور به اما. است برخوردار زیادی تنوع از مختلف کشورهای در

 دیگری از ای جداگانه و متفاوت کالبد روش دو این از هرکدام. است مجدد سازماندهی و درونی رشد یا سریع فیزیکی رشد
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 رشد و گردد می ظاهر رویه بی افقی گسترش اصطالح به یا شهر محدوده افزایش شکل به بیرونی گسترش. نمایند می ایجاد

 یا و فرم مورد در که هنگامی ما منظور الزاما.  [7]شود می نمایان 1فشرده رشد الگوی و جمعیت ریزی درون صورت به درونی

 اشاره بعد سه در شهری های محدوده از فیزیکی فرم به میتواند شهری فرم .نیست روشن می کنیم، صحبت شهری الگوی

مطالعات  در که و شود می بیان ریاضی زبان به معموال و معرفی مفهومی مدل یک بعنوان شده ساخته فرم. باشد داشته

 است، 12ساختمان فرم، از منظور. [8]است زمین یک یا ساختمان یک کیفیات از ای نماینده و تمثال معرفی آن هدف تئوریک،

 از برخی، تعاریف این تمامی رغم علی .[9]شود می شامل را ساختی انسان عنصر هر بلکه و معماری ابنیه معنی به صرفا نه البته

 بعنوان. است فرمی غیر معانی و از خصوصیات ای مجموعه کننده بازتاب ضمنی بصورت شهری فرم کننده توصیف های واژه

 قوی های کانون بین در و خیابان دانه-شبکه خرد کنار در زمین های کاربری از ترکیبی به 11محور نقل و حمل توسعه، مثال

 گسترده سطوح در پایین تراکم ریزی نشده و برنامه های توسعه به  12گسیختگی شهری حالی که در، دارد اشاره نقل و حمل

 . [12]دارد اشاره

 گسیختگی شهری -2-2

 نقش یک که کاربری است تک و ناهماهنگ، کنترل بدون، ریزی برنامه بدون توسعه "گسیختگی شهری"توسعه پراکنده یا 

 کم توسعه یک عنوان به و ندارد اطراف های کاربری با ای رابطه هیچ عملکردی نظر از و کند نمی فراهم کاربری از ترکیبی

 . [11]رسد می نظر به افتاده جدا توسعه و گریخته و جسته ،متفرق، نواری یا خطی تراکم

  فشرده شهر -3-2

 حمل و سواری دوچرخه، روی پیاده برای که باشد مقیاسی و فرم دارای که است شهری فشرده شهر 13الکین تعریف طبق

 بر تأکید،  فشرده شهر فرم در .[12]باشد مناسب، شود می اجتماعی تعامالت تشویق باعث که تراکمی با همراه عمومی نقل و

 .[7]هاست حاشیه در شدن پخش و گسترش از اجتناب حال عین در و بازیافتی های زمین و موجود شهری مراکز رشد

 سالمت -4-2

سالمت یک مفهوم چندبعدی است که شامل مشخصات افراد مانند محیط اجتماعی و فیزیکی آنها می شود که ممکن 

همچون خانواده، محل کار، مدرسه و  -سالمتی نتیجه ی شرایط محیط زندگی  شود. بنابراین است از یک دیدگاه کلی دیده 

کار بر . [13]می باشد -هنجارها، ارزش ها، ایدئولوژی -و ویژگی های شبکه اجتماعی که فرد در آن قرار دارد -محیط محلی

رگذار است، گرچه این تاثیرگذاری در حد روی موضوع محیط زیست محلی، نشان داده است که این عامل بر سالمتی تاثی

 .[14]متوسط است و مکانیسم های درگیر در این موضوع، ناشناخته باقی مانده اند

  عمومی سالمت -5-2 

 پیشگیری هنر و دانش مجموعه از عبارتست عمومی سالمت. دارد ارتباط جامعه در بیماری و سالمت میزان با عمومی سالمت

. شود جامعه توسعه به منجر که جمعی دسته تالش از استفاده با بشر توانمندی و تندرستی ارتقای و فظح، تامین و بیماری از

 دیدگاه از اینرو از .رودمی شمار به جامعه و فرد سالمت ضامن طریقی به و یافته گسترش انسان زندگی حوزه در مفهوم این

 و هاسیاست، هارسالت میدان، است کرده ارائه سالمتی از 14بهداشت جهانی سازمان که استانداردی تعریف مطابق جهانی

 [15].کندمی پیشروی جهانی جامعه سمت به فرد از و گردیده شمول جهان، عمومی سالمت هایفعالیت و وظایف

در ادامه مقاله مهمترین و رایج ترین مشکالت سالمتی که فرم شهر می تواند برای شهروندان ایجاد کند و در رشته های 

 نشناختی اثبات گردیده است، می پردازیم:ارو و علمی همچون ترافیک، پزشکی

                                                 
9 -compact city 

10 - Building 

11 -transit oriented development 

12 -urban sprawl 

13 - Elkin 

14 -World Health Organization -WHO 
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 فرم شهری و مشكالت رایج سالمتی ناشی از آن -3
 عدم تحرک بدنی و بیماری های مرتبط -1-3

د فشار خون تاکنون تعداد زیادی از تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که عدم فعالیت بدنی، چاقی و تعدادی  از بیماریها ) مانن

باال، آسم، مشکالت داخلی و سردرد های شدید( با برخی از ویژگی های رشد پراکنده ی شهری در ارتباط هستند. این ویژگی ها 

ضعیف، و قرارگیری فروشگاه ها و  همپیوندیعبارتند از توسعه کم تراکم و  پراکنده، توسعه تک عملکردی، شبکه خیاباتی با 

اکنون مردم در تمام سنین، بیشتر وقت خود را در ماشین می  . [16]عمومی در خارج از فواصل پیاده رویایستگاه های حمل و نقل 

گذرانند و به ویژه در مناطق شهری ،کمتر زمان خود را صرف پیاده روی و دوچرخه سواری، ، به عنوان وسایل جابه جایی و گذران 

برای رفتن به مدرسه پیاده روی  12-1182ند، بیش از نیمی از کودکان در دهه به طور مثال در نیوزیل.  [17]اوقات فراغت، می کنند

می کردند و با دوچرخه جابه جا می شدند اما اکنون کمتر از یک سوم برای جابه جایی های خود این رفتار حرکتی را برمی 

 .[18]گزینند

  اری های مرتبطمرژیم غذایی نامناسب و بی -2-3

در این زمینه نشان داده است که دسترسی محدود به امکانات خرید مواد غذایی مانند سوپرمارکت پژوهش های صورت گرفته 

 .[19]ها، بر مصرف مواد غذایی مانند میوه و سبزی تاثیر منفی می گذارند

 صدمات ترافیكی -3-3

الی ترافیک و سرعت تصادفات ترافیکی به شدت با برخی ویژگی های مناطق شهری، شامل خیابان های چند خطه، حجم با

با رشد پراکنده ی شهرها، در پی سفرهای طوالنی خودرویی و سرعت باالتر ترافیکی در مناطق  . [20]باالی خودروها مرتبط هستند

اگرچه در طی سالهای اخیر، نرخ پیاده روی و دوچرخه سواری .  [21]پراکنده تر، سرانه حوادث و تلفات ناشی از آن بیشتر می شود

تا ثابت باقی مانده است و نرخ مرگ و میر و صدمات دوچرخه بهش یافته است، نرخ مرگ ومیر و صدمات عابرین پیاده نسمردم کا

صدمات عابرین پیاده، بیشتر در مناطق شهری و در بین کودکان رایج بوده که این مورد بیشتر ناشی . [18]سواران افزایش یافته است

 . [22]از تصادفات خودرویی می باشد

 شرایط بیماری های تنفسی و قلبی -4-3

گسیخته شهری در ارتباط هستند، زیرا رشد  "گسیختگی"انتشار آالینده ها توسط ماشین های سنگین و آلودگی هوا با مدل  

یه موجب گذراندن زمان بیشتری در خودرو می شود. در خیابان های شلوغ تر و پرترافیک، رانندگان و مسافرانی که داخل وسیله نقل

زیرا آالینده های تولید شده توسط موتور خودرو، می توانند . [23]هستند نسبت به افراد پیاده، بیشتر در معرض آلودگی هستند

 .[24]موجب ایجاد آسم و حمله قلبی شود

 انزوای اجتماعی  -5-3

می کنند، مردم منزوی می  در توسعه های کم تراکم که مردم بیشتر وقت خود را در ماشین می گذراند و کمتر پیاده روی

این مسئله می تواند در مورد کسانی که  .توسعه کم تراکم با مشارکت مدنی کمتر و تضعیف حس اجتماعی همراه است .[25]شوند

همبستگی اجتماعی برای سالمتی مهم است. افرادی که در جوامع  .حتی یک خودرو ندارند، موجب بروز محرومیت اجتماعی گردد

االی اجتماعی زندگی می کنند، احتماال طول عمر بیشتری داشته، از نظر سالمت قلب و عروق،شرایط بهتری دارند و با همبستگی ب

 .[24]در مورد بیماری های جزئی، سریع تر بهبود می بابند و از نظر روانی سالم تر هستند

 اضطراب و استرس -6-3

فشارخون باال، افزایش تعداد روزهای بیماری و  موجب ایجاد شواهدی وجود دارد که ازدحام ترافیک و مسیرهای ترافیکی،

در مقابل، دسترسی به فضاهای سبز با کیفیت باال، با بهبودی سریع استرس و نرخ پایین .  [26]عملکرد شغلی ضعیف تر می شوند

 دیگر سالمتی، ضعیف تر است. با این وجود، ارتباط بین فرم شهر و سالمت روانی، نسبت به ابعاد. [27] افسردگی در ارتباط است
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 شواهد با توجه به مطالب فوق، یکی از عوامل مهم فرم شهر که بر سالمت عمومی تاثیرگذار است، جنبه پیاده مداری آن است.

و  به مروردر این راستا در ادامه مقاله دهند. ساکنان مناطق پیاده مدار تر فعالیت بدنی بیشتری انجام می نشان می دهد که  همواره

 بازبینی تعدادی از پژوهش هایی که به طور خاص، ارتباط فرم شهر و پیاده مداری را مدنظر داشته اند، می پردازیم.

 مبانی نظری -4
 نظریات پژوهش -1-4

شهری و منطقه ای که همواره  زانیاست که امروزه توسط آن دسته از برنامه ر دییاصطالح نسبتاً جد کیسالمت  زییبرنامه ر

 زانیدر گذشته برنامه ر پا به عرصه وجود نهاد. ،بزنند وندیپ نانیشهرنش یو روح یکیزیشهری را با سالمت ف طیآنند تا مح یدر پ

، بهبود یهمچون رفاه اجتماع یمسائل اساس یدر خصوص برخ شیخو ماتیاتخاذ تصم درسالمت و بهداشت  نیشهری و مسئول

 بیشهرها، تخر یکیزیفضای ف ندیآن گسترش ناخوشا جهیگ نبوده اند، که نتهماهن گریکدیو سالمت چندان با  یانسان یزندگ

شهرها،  یبه مناطق داخل ی، اصالت دهشهریدرحمل و نقل  لیبر اتومب شتریهرچه ب هی، تک یستیو تنوع ز یعیهای طب سکونتگاه

 یط 1184در سال  .[28]از سوی طبقات کم درآمد بوده است ینینش هیگسترش حاش زیشهری و ن یکاهش فضاهای عموم

زده شد. دو سال بعد در سال  داریجرقه شهر سالم و پا نیدر کانادا اول «یبهداشت هیخدمات اول یماورا»تحت عنوان  یکنفرانس

سازمان  ریبه تعب .دیمطرح گرد یجهان زشیحرکت و خ کیبه عنوان  یسازمان بهداشت جهان یموضوع شهر سالم از سو 1186

و  یکیزیف طیبخشد و آن گونه مح یخود را توسعه م یعموم یها استیاست که به طور دائم س یلم شهرشهر سا یبهداشت جهان

 یبرا عیبه تجارب و منابع در سطح وس یدسترس ا،یو پو یزنده، نوآور یداشتن اقتصاد شهر ،یاساس یازهاین نیسالمت و رفاه، تأم

داشتن  ،یدرمان یو خدمات یداقل سطح مناسب از بهداشت عمومداشتن ح ،یفرهنگ راثیارتباط با م یراجامعه ب قیهمه، تشو

 .[24]مناسب یساختار شهر

تحقق  یبرا  یمدل کالبد کیدر جهت ارائه  ،یشهر یزیبرنامه ر یظهور و توسعه انواع متعدد جنبش ها ،1182پس از دهه 

 نیب نیدر ا است. اریند اما اصول مشترک آنها بسدار یاریبس یها تفاوت ها و شباهت ها هینظر نی. ابه وقوع پیوست داریشهر پا کی

 :عبارتند از و رویکرد شهر سالم یشهر داریپا یزیمهم مربوط به برنامه ر یها هینظر

 یینوشهرگرا -1-1-4

میالدی تعداد زیادی از معماران و شهرسازان آمریکایی از فرسودگی و زوال مراکز شهری و افزایش فزاینده  1182در دهه 

لی که پراکنده و متفرق، وابسته به اتومبیل و دارای فاصله با مراکز شهری بودند، اظهار نارضایتی کردند. در سالهای پایانی جوامع مح

تی مشهور است( اصول برنامه ریزی است که محالت سنتی و طراحی محالت نئو سنو نوشهرگرایی )که به طراحی  1182دهه 

این نارضایتی منجر  1112ابتدای دهه  . ک محیط مساعد پیاده روی را به وجود می آوردمحالت قابل زیست و قابل پیاده روی در ی

 .[29] به ظهور جنبش نوشهرگرایی شد

ور است( اصول برنامه ریزی است که محالت قابل سنتی و طراحی محالت نئو سنتی مشهنوشهرگرایی )که به طراحی محالت 

اصول پیشنهادی جنبش مهمترین در این بین،  اده روی را به وجود می آورد.زیست و قابل پیاده روی در یک محیط مساعد پی

 تقویت و حفظ، بافت در تراکم افزایش، پیوستگی و اتصال، پیاده مداریشامل  نوشهرگرایی در برنامه ریزی محله های شهری

 تقویت، ساکنان مشارکت از ستفادها، معماری و طراحی بهبود کیفیت و تاریخی ارزش واجد بافتهای به توجه، سنتی ساختارهای

 .[30] می باشد شهری در بافتهای امنیت افزایش جهت طراحی ابزار از استفادهو  ها توقفگاه مدیریت و ایجاد، عمومی نقل و حمل

 15رشد هوشمند -2-1-4

نقظه مشترک بین تعریف واحدی از رشد هوشمند وجود ندارد و این مفهوم به دوره زمانی و نوع نگرش بستگی دارد. تنها 

نظرات رایج در تعریف این مفهوم، این است که رشد هوشمند نوعی مدل توسعه است که از احیای مرکز شهر و حومه های قدیمی  

پشتیبانی می کند، حمل و نقل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری را توسعه میدهد و فضاهای باز و اراضی کشاورزی را حفظ می 

                                                 
15 - smart growth 
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استراتژی در تضاد با استراتژی توسعه مستمر شهر به سمت حومه است که فضاها و اراضی سبز موجود در  کند.رشد هوشمند یک

حومه را مورد بحث قرار می دهد و تمرکز اصلی آن بر توسعه ای است که بر اساس حفظ منابع و برنامه های موجود در جهت به 

اهای باز و اراضی کشاوری باشد. در واقع جوامع منطبق با رشد حداکثر رساندن بهره وری از زیر ساخت های موجود و حفظ فض

کمک  هوشمند، جوامع فشرده ای هستند که می توانند در دستیابی به اهداف سالمتی از طریق تاثیرگذاری بر رفتار های رایج،

 [.31]کنند

 شهر فشرده -3-1-4

و به ظهور  دیبخش یشتریبهبود شهر مدرن را انسجام بمربوط به تحول و  یهادگاهید دار،یپا یمباحث مربوط به توسعه شهر

 یو استفاده از آن در سامانده یتراکم شهر شیکه بر افزا یا دهیها، اآن انیمنجر شد که از م یدر شهرساز دیجد یهادهیا

آن را  شتریب یداریپا نهیشهر، زم یدارد با تحول در عناصر فرم کالبد یاست که سع فشردهبا نام شهر  یا دهیدارد، ا دیتأک یشهر

است که  یبه بعد، شهر فشرده را مورد توجه قرار داده است. شهر فشرده مفهوم 1112از دهه  یزیبرنامه ر اتیفراهم سازد. ادب

 یطیمح ستیو ز یاقتصاد ،یاجتماع یبا اثرات منف قابلهم یارائه شده و برا یشهر یهاطیدر مح داریبه توسعه پا دنیرس یبرا

است،  یبیترک هایکاربر دمانیکه تراکم در آن باال و چ داندیم ییشهر مطرح گشته است. برتون شهر فشرده را جا یگسترش افق

سه بعد شهر  یبه طور کل .دهدیقرار م قیرا مورد تشو یسوارو دوچرخه یروادهیدارد و پ یخوب یحمل و نقل عموم ستمیس

شهر فشرده از  یبه الگو دنی. رسهایکاربر دیشهر با تشد ،یبیترک یر با کاربرعبارتند از: شهر پرتراکم، شه فشرده از نظر برتون

 قیمرتفع تشو یهادر ساختمان یاست و زندگ یابیقابل دست نیاز زم نهیبه یبردارموجود و بهره یمتراکم کردن شهرها قیطر

رشد  باشد،یم رامونیپ یبر روستاها یتوسعه شهر یشهر فشرده کاهش اثرات منف یاز اهداف اصل یکیجا که . از آنشودیم

 .[32] فتدیموجود اتفاق ب یهانیدر داخل زم یستیبا یشهر ندهیآ

 پیشینه تحقیقاتی -2-4

 از معاصر شهری های محیط از بسیاری که دهند می نشان، شود می افزوده آنها شمار بر روز به روز که تحقیقات از تعدادی

 اخیر سالهای در که هایی پژوهش از تعدادی بخش این در. دارند نقش چاقی شیوع در و کنند نمی پشتیبانی سالم زندگی سبک

 از ای خالصه و داده قرار بررسی مورد،  اند پرداخته شهری ساخت انسان محیط های شاخص و بدنی فعالیت ارتباط بررسی به

 .گردد می ارائه آن نتایج

که در سال « گذارد  یم ریتاث یبدن تیبر فعال یده شهرساخته ش ستیز طیچگونه مح» تحت عنوان  یدر مقاله ا -

 ابان،یخ اسیمق ابانها،یخ هم پیوندی ،یتراکم، اختالط کاربر یو همکاران انجام گرفته است، شاخص هاهندی  توسط  2222

فته است . طبق قرار گر یافراد، مورد بررس یبدن تیفعال زانیدر م وثرم یو ساختار منطقه، به عنوان شاخص ها شناسی ییبایز

مدل  گریبا د سهیشناخته شده اند اما در عمل و در مقا ییراه جابجا نیمحبوب تر یو دوچرخه سوار یرو ادهیگزارش پ نیا جینتا

در زمان را  ییعامل صرفه جو ،ییجا بهجا یدر استفاده از خودرو برا سندهیکنند. نو یم فایرا ا ینقش کوچک ،یرفت و آمد یها

پژوهش ، راهکار  نیو نقد صورت گرفته در ا لینموده است. با توجه به تحل انیب یو دوچرخه سوار یرو ادهیپ آن بر حیعلت ترج

 که یحمل و نقل ستمیو س نیزم یکاربر یالگو ط،یمح یمانند طراح یدر عوامل یو سالمت عموم یبدن تیارتقا فعال یبرا یینها

 .[33]است دهیگرد شنهادیدهد، پ جیرا ترو یو دوچرخه سوار یرو ادهیپ

و  چاقی، بدنی فعالیت و شهری گسیختگی  بین ارتباط «عنوان  تحت پژوهشی در 2223 سال در همکاران اوینگ و -

 جسمانی فعالیت با که فردی سالمت از هایی جنبه و منطقه سطح در شهری توسعه های شاخص بین ارتباط بررسی به »بیماری

 سالمت به مربوط بخش و شهری کالبدی بخش دو در مطالعه این در گیری اندازه وردم معیارهای .اند پرداخته، ارتباطند در

 های تراکم در جمعیت نسبت و ناخالص و خالص تراکم)مسکونی تراکم شامل شاخص چهار شهری بخش در. باشند می جسمانی

 بخش در و( ها بلوک اندازه و طول)خیابانی دسترسی(، میزان تمرکز توسعه بر هسته)  مرکزیت درجه، کاربری اختالط(، مختلف

 درصد، عروقی و قلبی های بیماری و دیابت، باال فشارخون، چاقی به دهندگان پاسخ ابتالی میزان قبیل از معیارهایی سالمتی

 مدت، شده توصیه جسمانی فعالیت دهندگان انجام درصد، مختلف زمانی های بازه در جسمانی فعالیت هرگونه دهندگان انجام
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 فردی متغیرهای کنترل از پس که است آن از حاکی نتایج. اند گرفته قرار بررسی مورد  BMI و دقیقه حسب بر روی پیاده زمان

. دارد( باال فشارخون چاقی و، روی پیاده دقیقه مدت با توجه قابل اما کوچک ی رابطه منطقه، یک گسیختگی  شاخص، رفتاری و

 جنبه از برخی و بدنی فعالیت انواع از برخی با توجهی قابل طور به تواند می شهری فرم که داد نشان اکولوژیک ی مطالعه این

 .[34]باشد ارتباط در سالمتی های

 زیست بررسی بدنی، فعالیت در محلی های تفاوت «در پژوهشی تحت عنوان  2223سایلنس و همکارانش در سال  -

ه  و وضعیت فعالیت بدنی و اضافه وزن ساکنان را در دو محله شرایط زیست محیطی محلی را مورد ارزیابی قرار داد» محیطی 

مورد مقایسه قرار کرده اند. در این راستا برای کامل کردن بررسی محیطی، از هر یک از این دو محله که از لحاظ پیاده مداری 

دگان از طریق مصاحبه و نفر فرد بزرگسال انتخاب شده اند. بدین ترتیب قد و وزن پاسخ دهن 127شرایط متفاوتی دارند، 

پرسش نامه و شرایط فعالیت بدنی از طریق پرسشنامه و شتاب سنج مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی های جمعیتی پاسخ 

دهندگان این پژوهش شامل سن، جنس، نژاد و تحصیالت می باشد.نتایج تجزیه و تحلیل های این پژوهش نشان داد که درک 

رتر از ویژگی های محله سکونتشان، به صورت برخورداری از تراکم باال، تنوع اختالط کاربری، ساکنان مناطق پیاده مدا

دسترسی به اختالط کاربری، به هم پیوستگی خیاباتی، زیبایی و امنیت می باشد. این افراد نسبت به افرادی که در محالت 

نی انجام می دهند و در صورت کنترل ویژگی های دقیقه بیشتر فعالیت بد 72کمتر پیاده مدار زندگی می کنند ، حداقل 

 . [35]  فردی، ، کمتر در معرض شیوع چاقی قرار دارند

، یکی 2225همکاران در سال  در طول زمان و با انجام تحقیقات بیشتر، توسعه یافته است. فرانک و پیاده مداریمفهوم  -

راکم خالص مسکونی، شبکه خیابانی به هم پیوسته و اختالط از مفاهیم جدیدتر این واژه را به صورت ترکیبی از متغیرهای ت

کاربری زمین ارائه کردند تا از این طریق تفاوت در سطوح انجام فعالیت بدنی میان ساکنین محالت مختلف، را جستجو کنند. آنها 

 32ی، زندگی می کنند، روزانه درصد از آنانی که در جوامع کمترقابل پیاده رو 18در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که تنها 

دقیقه یا بیشتر فعالیت بدنی انجام می دهند. آنها همچنین پیش بینی کرده اند که اگر مردم در محالتی زندگی کنند که مقاصد 

خدماتی آن تقاطع های زیادی -سفر متنوعی مانند فروشگاه ها و دیگر تسهیالت داشته باشد و بین مناطق مسکونی و تجاری

 .[36]شته باشد تا از سفرهای خودرویی با سرعت باال جلوگیری شود، به انجام فعالیت بدنی متمایل تر خواهند بودوجود دا

 در شهری طراحی از هایی جنبه گیری اندازه و شناسایی»  عنوان با ای مقاله در 2226 سال در همکاران و اوینگ -

 کمی و کرده شناسایی را هستند تاثیرگذار مداری پیاده در که را شهری کالبدی های کیفی ویژگی«  مداری پیاده با ارتباط

 که شهری طراحی از خصوصیاتی و ها جنبه برای را گیری اندازه های پروتکل و عملیاتی تعاریف پژوهش این. نموده اند  سازی

 کارشناس یک از گرفتن مشارکت( 1 شامل پژوهش این های روش. دهد می توسعه را دارد رابطه مداری پیاده با شود می ادعا

 گیری اندازه( 4، کارشناس همکاری با شهری طراحی کیفیت بندی رتبه( 3، خیابانی مناظر از ویدئو کلیپ گرفتن( 2، فنی

 بندی رتبه و کالبدی معیارهای درونی بدنی رتبه پایایی آزمون( 5، ها کلیپ ویدئو طریق از خیابانی مناظر کالبدی خصوصیات

 انتخاب( 7، شهری طراحی کیفی بدنی رتبه و کالبدی های ویژگی بین ارتباط آماری تحلیل و تجزیه( 6 ،شهری طراحی کیفیت

 بر شهری طراحی های ویژگی برای گیری اندازه های پروتکل و عملیاتی تعاریف ی توسعه( 8 و کردن عملیاتی برای ها ویژگی از

 5 برای، شهری طراحی ویژگی 1 بین از، تحقیق این در گرفته صورت های پژوهش پایان در.  آماری می باشد روابط ی پایه

، انسانی مقیاس، 17بصری محوطه، 16تصویرسازی توانایی شامل که شد داده توسعه سنجش های پروتکل و عملیاتی تعاریف ویژگی

 در یمحیط طراحی های کیفیت بندی رتبه برای که است این پژوهش این ضعف نکات از .شوند می پیچیدگی و شفافیت

 هستند محیط آن در ساکن افراد که را محیط این نهایی کاربران و کرده تکیه کارشناسی نظرات بر،  مداری پیاده بر تاثیرگذاری

 .[37]است نگرفته نظر در را

                                                 
16 - Imageability 
17 -Visual enclosure 
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، فعال نقل و حمل و محلی مداری پیاده بین وابستگی»  عنوان تحت ای مقاله در 2226 سال در همکاران و  لورنس -

 پیاده محالت در ساکن این مساله پرداخت که مردم اثبات به ای مقایسه های روش از استفاده با «هوا کیفیت و بدن جرم ی توده

جابه  برای که مدار( پیاده های فروشی خرده و باال مسکونی تراکم، متصل خیایانهای، کاربری اختالط های مشخصه با)  مدارتر

کمتر پیاده مدارتر  با محالت در ساکن افراد به نسبت، کنند می استفاده بیشتری یسوار دوچرخه و روی پیاده از جایی های خود

  ،BMI 18کنند. می تولید کمتری هوایی آلودگی و کنند می رانندگی کمتر، دارند کمتری 

 نطقهم ریزی برنامه انجمن در ترافیک کارشناس، شهری ریز برنامه  شامل کارشناسان از ای مجموعه تحقیق این پژوهشگران

 از گرفتن مشارکت با شهرسازی زمینه در پژوهش این و باشد می اطفال متخصص و ترافیک مهندس، سالمت روانشناس، ای

 این در آنها. باشد می چاقی و بدنی فعالیت با شهر فرم بین ارتباط سنجش پژوهش هدف. است گرفته انجام سالمتی کارشناسان

 های نسبت و خالص مسکونی تراکم، خیابانی اتصال، کاربری اختالط از کیبیتر که مداری پیاده از واحدی شاخص پژوهش

 این های شاخص. اند داده قرار ارزیابی مورد آمریکا سیاتل منطقه در سالمتی به مربوط با آمار ،   فروشی خرده کف مساحت

 صورت های بررسی نتایج رند. طبقگی می قرار بدنی فعالیت با  همراه نقل و حمل و BMI، مداری پیاده دسته سه در پژوهش

 کاهش، بدنی فعالیت با همراه سفرهای در فرد هر شده صرف زمان مدت در افزایش 3221% با مداری پیاده در افزایش  5، %گرفته

 در گرمی %525 کاهش،   نیتروژن اکسیدهای انتشار در  گرمی %526 کاهش، سفر خودرویی کمتر BMI  ،625% در امتیاز 2232

این نتایج نشان دادند که الگوهای توسعه با تعدادی از بیماری های مزمن در ارتباط . است همراه  فرار آلی ترکیبات رانتشا

 به وابستگی با مستقیم طور به منقطع خیابانی شبکه و تراکم کم توسعه، بندی ذون که دهد می نشان پژوهش این هستند.

، بدنی فعالیت بر تاثیرگذاری با عوامل این و دارد ارتباط عمومی نقل و حمل از استفاده و روی پیاده با معکوس طور به و اتومبیل

 .[38]گذارند می تاثیر سالمتی بر ،هوایی های آالینده تولید و چاقی

 و آب تغییرات و مسکونی تراکم ارتباط" موضوع روی بر همکارانش و  کیمبرلی توسط که تحققیاتی پژوهش در -

 با سفر رفتار ارتباط بررسی طریق از هوایی و آب تغییرات با مسکونی تراکم بین رابطه، است گرفته انجام 2212 سال در، "هوایی

 این از و است موثر موتوری سفرهای رفتار در مسکونی تراکم اینکه فرض با پژوهش این در. است گردیده بررسی مسکونی تراکم

 تاثیر و محالت ساخت انسان عوامل تحلیل به، است شده ای گلخانه هایگاز افزایش و هوایی و آب شدید تغییرات موجب طریق

 در، مقصد و مبدا در تراکم، کاری سفرهای در، پژوهش این نتایج اساس بر. است شده پرداخته جامعه افراد سفر رفتار در آن

 غیر سفرهای در همچنین. ستا موثر -عمومی نقل و حمل یا و سواری دوچرخه، روی پیاده، شخصی وسیله -سفر وسیله انتخاب

 های ویژگی، گیرد می صورت شخصی کارهای و خرید، سرگرمی و تفریح، اجتماعی های فعالیت در شرکت منظور به که، کاری

 و سفر هزینه، کیفیت طریق سه از حداقل گذاری تاثیر این و است موثر ها فعالیت نوع این در شرکت به گیری تصمیم در سفر

 مسافت -خودرو بر مستقیم طور به تراکم، اقتصادی اجتماعی عوامل کنترل از پس اینکه نهایت در. باشد می جایی جابه فاصله

 موتوری سفرهای و شده طی مسافت -خودرو، تراکم شدن برابردو  با تقریبا. گذارد می مستقیم تاثیر  سفر نوع انتخاب و شده طی

 یعنی گذارد می سفر رفتار بر بزرگتری تاثیر، منطقه مراکز به دسترسی در شدید افزایش، مقایسه در. یابد می کاهش درصد 5

 .[39]شده طی مسافت -خودرو در کاهش درصد 22 تقریبا

تاثیرات عوامل فردی، اجتماعی و محیطی بر »، تحت عنوان 2212و همکاران در پژوهشی که سال 11الیورا بروشادو -

اده اند، عوامل تاثیرگذار بر سالمتی در دسته بندی هایی شامل عوامل انجام د« رفتار فعالیت جسمانی در میان بزرگساالن

دموگرافیک و بیولوژیکی، عوامل روحی و روان شناختی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل محیط کالبدی و ویژگی های 

ی از عوامل و فاکتورهای فعالیت جسمانی مورد بررسی قرار داده اند. براساس نظریات ارائه شده در این پژوهش فعالیت جسمان

در میان بخش های تاثیرگذار بر فعالیت جسمانی که  شخصی، اجتماعی و زیست محیطی تاثیر می پذیرد و ابعاد متنوعی دارد.

در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند، عوامل کالبدی محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. در این بخش وجود 

                                                 
 Body Mass Index شاخص جرم بدن - 18

19 . Olivera-Brochado   
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قلی فعال، تسهیالت پیاده روی در محیط های شهری، فرصت های طبیعی مانند آب و هوا و مناظر زیرساخت های حمل و ن

جذاب، ویژگی های کالبدی محیط انسان ساخت )مانند ساختمان ها، دسترسی به امکانات، دسترسی به محل کار، آسایش، 

حیط)مانند تشویق پذیری از محیط برای انجام ایمنی، رضایت از امکانات، برنامه ریزی و طراحی شهری(، تاثیرات فردی از م

فعالیت فیزیکی( و تاثیرات محلی)مانند ایمنی محلی، وجود زمینه فرهنگی در آن، برخورداری از فضاهای طبیعی(به عنوان 

الیت عوامل تاثیر گذار بر سبک زندگی افراد جامعه معرفی  شده اند. براساس یافته های این پژوهش میزان و عادات انجام فع

بدنی در میان مردم کشورهای مختلف نیز متفاوت است. به طور مثال میانساالن بلژیکی فعالیت بدنی خود را به طور منظم از 

طریق وسایل ورزشی خانگی خود انجام می دهند و سالمتی خود را از این طریق حفظ می کنند، اما میزان انجام فعالیت 

 .[40]شدت به تسهیالت خدماتی و ویژگی محیط های شهری بستگی دارد فیزیکی در میان میانساالن پرتغالی به

 رویی پراکنده " عنوان با چاقی و شهری رویی پراکنده ارتباط حول ای مقاله در 2212 سال در همکاران و  اسلیسکی -

 به مطالعه این .پرداختند اطارتب این بررسی به "کانادایی جوانان در چاقی و بدنی فعالیت، فعال نقل و حمل با آن ارتباط و شهری

 کانادایی ساله 17 تا 12 جوانان بین در وزن اضافه شیوع پی در که جاقی با مرتبط اجتماعی و روانی، جسمی مشکالت وقوع دلیل

 شهری رویی پراکنده ارتباط از مقطعی چند و سطحی چند تحلیل و تجزیه یک پروژه این. است گرفته صورت، بود شده مشاهده

 طبق. است گرفته انجام کانادا از متروپلیتن منطقه 33 در که است ساله 11 تا 12 جوانان میان در آن با مرتبط مسائل و چاقی و

 مدت به نفر 1 نفر 3 هر از، است فعال نقل و حمل درگیر بیشتر و قهدقی 32 میزان به روز در نفر یک، نفر 4 هر از، پژوهش نتایج

 می محسوب چاق که داشتند اظهار که افرادی میان از و دهد می انجام شدید تا متوسط بدنی تفعالی روز در  بیشتر و دقیقه 62

،  ای منطقه و فردی اطالعات کردن وارد با نهایت در و. است داشته ابتال مفرط چاقی و وزن اضافه به نفر یک نفر 4 هر در،شوند

 در است ممکن آن تاثیرگذاری که است عمومی سالمت با طمرتب مسئله یک، شهر ی پراکنده رشد مدل که گردیده گیری نتیجه

 وزن اضافه و چاقی با مستقیم طور به شهری رویی پراکنده،  گرفته صورت پژوهش نتایج اساس بر. باشد منفی یا مثبت جهت

 ساله 15 تا 12 جوانان بین در فعال نقل و حمل و شدید تا متوسط بدنی فعالیت مهار طریق از آن ارتباط بلکه شود نمی مربوط

 متفاوت ساله 48-43 بزرگساالن برای نتایج این. است گردیده مشاهده ارتباط این وجود پژوهش این های بررسی در که باشد می

 انسان محیط ی زمینه در، شهری توسعه های سیاست اتخاذ هنگام در بنابراین، است داده دست به بیشتری نسبت و است

 درنهایت و بدنی فعالیت افزایش برای توان می طریق این از که چرا. است گردیده عنوان روریض افراد سن کردن وارد، ساخت

 .[41]نمود ریزی برنامه، آن از ناشی های بیماری و چاقی کاهش

  پاپونیس و اوزبیل توسط 2212 سال در که "جایی جابه جهت روی پیاده بر شهر فرم اثرات "عنوان تحت پژوهشی در -

 تراکم حد چه تا که است پرداخته شده این تعیین به، آتالنتا ای منطقه نقل و حمل کمسیون نظر تحت، ستا گردیده انجام

 عمومی نقل و حمل های ایستگاه از اطمینان و محور پیاده نقل و حمل با خیابانی شبکه هم پیوندی و، کاربری اختالط، شهری

 اساس این بر است. گردیده تهیه آتالنتا سریع نقل و حمل شبکه ایه ایستگاه تمام از پژوهش این های داده. است ارتباط در

 .است گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد مترو ایستگاه 4 در شرایط

 و حمل های ایستگاه اطراف محلی شرایط، پژوهش این در گرفته صورت های تحلیل و تجزیه از آمده بدست نتایج براساس

 فاکتورهای میان در. است ارتباط در روی پیاده حالت از خروج یا دسترسی امکان زایشاف با توجهی قابل طور به عمومی نقل

 ها ایستگاه اطراف در روی پیاده حالت افزایش باعث نقلی و حمل های ایستگاه اطراف محیط کاربری اختالط، بررسی مورد محلی

 سهم از باالتری نسبت با تر متراکم و تر مستقیم اتارتباط با خیابانی های شبکه و، شود می جایی جابه های روش دیگر به نسبت

 در خیابانی هم پیوندی معیار اهمیت بر نتایج است. همچنین بوده ارتباط در عمومی نقل و حمل سیستم کاربران میان روی پیاده

 نقل و لحم سرویس های ویژگی کنترل صورت در، شاخص این که دهد می نشان و کند می تاکید گرا نقل و حمل مطالعات

 ارتباط در،   روی پیاده حالت از اطمینان با شدت به،  فردی های ویژگی و کاربری اختالط، جمعیت تراکم همچنین و عمومی

 اثرات، زمین کاربری اختالط و معابر شبکه، پژوهش این رگرسیون مدل در شده برآورد شده استاندارد ضرایب براساس. است

 .[42]دارد، جایی جابه های روش دیگر بین در مداری دهپیا سهم بر ای مقایسه قابل مثبت
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 بزرگساالن میان محلی محیط و بدنی فعالیت بین ارتباط » عنوان تحت پژوهشی در 2213 سال همکاران و جو -

. اند پرداخته،هستند ارتباط در چین در شهری های محیط  در بدنی فعالیت با که محیطی ذهنی متغیرهای تعیین به، «شانگهای

. شدند انتخاب، شانگهای شهر حومه در یکی و مرکز در یکی، دبیرستان دو آموزان دانش والدین بین از پژوهش این ی مونهن

 تکمیل  محلی مداری پیاده از خالصه یک و  المللی بین بدنی فعالیت پرسشنامه یک که است صورت این به پژوهش انجام روش

 نتایج این پژوهش حاکی از آن است که. است شده محاسبه  سنج شتاب طریق از کنندگان شرکت بدنی فعالیت سطوح و کرده

 جابه گزینه عنوان به بدنی فعالیت به بیشتر، حومه در ساکن کنندگان شرکت به نسبت شهر مرکز در ساکن کنندگان شرکت

، مسکونی تراکم شاخص سه که دارد آن از نشان محیطی های شاخص بررسی و آورند می روی فراغت اوقات گذراندن و جایی

 تراکم های شاخص این بین در. دارند چینی بزرگساالن بدنی فعالیت میزان در توجهی قابل تاثیر ترافیک ایمنی و خیابانی اتصال

 در خیابانی اتصال معیار و داشته توجهی قابل و مستقیم ارتباط تفریح عنوان به و فراغت اوقات در بدنی فعالیت میزان با مسکونی

 در شده بررسی محیطی های شاخص دیگر از ترافیکی امنیت. است داده دست به را شدیدی و منفی ارتباط وجود، شرایط نهمی

 زنان و مردان بین نتایج این و است گردیده اثبات شدید تا متوسط بدنی فعالیت با آن منفی ارتباط که است پژوهش این

 . [43] است نداشته چندانی تفاوت چینی بزرگسال

 یافته های پژوهش -5
ابیم که ارتباط فرم شهر با سالمت عمومی و از جنبه تحرک بدنی، از طریق ی بررسی تحقیقات صورت گرفته، در میبا 

ابه جایی افراد، برقرار می شود. بر این اساس مهمترین ایجاد محیط های پیاده مدار و تاثیرگذاری بر الگوهای حرکتی و رفتار ج

محیطی که از فرم شهر و مدل توسعه آن نشات می گیرند، شامل پیاده مداری، دسترسی، حمل و نقل  مولفه هایی کالبدی و

و شرایط کلی  و هم چنین استفاده از ابزارهای طراحی در جهت تقویت امنیت در محیطخیابانی فعال، اتصال و هم پیوندی 

 ته می شود.می باشد. در ادامه مقاله به تحلیل و بررسی این موارد پرداخ محیطی

 پیاده مداری -1-5

به طور کلی . در بین مطالعات مختلف متفاوت است«  پیاده مداری »، تعریف فوق  یپژوهش ها جیبا توجه به نتا

، تعدادی از ویژگی های مختلف محلی را ترکیب کرده اند. در این مفهوم، تاکید بر پیاده مدارینویسندگان در تبیین مفهوم 

طی مجرد نیست، بلکه بر روی این است که چگونه ویژگی های مختلف محلی با همدیگر ترکیب می شوند روی یک متغیر محی

 .[28] تا محیطی ایجاد گردد که در آن مردم احساس راحتی و امنیت کنند و برای راه رفتن مساعد باشد

ه برنامه ریزی و در زمینه تاثیر با توجه به نتایج پژوهش های مورد بازبینی که مهمترین تحقیقات صورت گرفته در رشت

شاخص به عنوان مهمترین و تاثیرگذار ترین شاخص ها در ایجاد  6فرم شهر بر مبحث پیاده مداری هستند، به نظر می رسد 

که شاخص مولفه ها  نیاانگیزه در افراد به پیاده روی، دوچرخه و استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی، قابل استخراج باشند. 

 یعبارتند از تراکم، تنوع، دسترسپیاده مداری را برای هر مقیاس محیطی از قبیل محله، منطقه و شهر تشکیل می دهند،  واحد

 .تیو امن یشناس ییبایز ،یابانیخ یوندیبه خدمات، هم پ

 دسترسی-2-5

  بدنی در ارتباط است. دسترسی )یا سهولت دستیابی( به طیف وسیعی از امکانات و تسهیالت محلی، به شدت با فعالیت  

اسناد تحقیقاتی همواره نشان داده اند که مردمی که تسهیالت الزم برای فعالیت بدنی را در نزدیکی خود فراهم دارند ، نسبت 

به کسانی که اعالم داشته اند که این تسهیالت را در نزدیکی خود ندارد، برای شرکت در فعالیت بدنی متمایل تر هستند)به 

(. دسترسی به امکانات مانند انجام گرفته است 2225و همکارانش در سال  22توسط دانکنآنالیز چندسطحی که طور مثال 

مسیرهای دوچرخه، پارک های محلی و دیگر فضاهای سبز، سواحل یا مراکز تفریحی به طور مثبت و شدیدی با میزان فعالیت 

ا وجود موانع برای دسترسی به تسهیالت )مانند شیب تپه ها، عدم وجود این چنین تسهیالتی ی  .[44] بدنی در ارتباط است

                                                 
20  - Duncan et al 
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جاده های شلوغ با گره های ترافیکی( و یا درک افراد از ناکافی بودن این تسهیالت، با انجام فعالیت بدنی ارتباط معکوس دارد. 

راکز خدماتی دارند، به انجام به طور مشابه مردمی که در مطالعات میدانی گزارش داده اند که در محله خود فروشگاه ها و م

مقاصد و فرصت های موجود برای پیاده روی ، راه رفتن به محل  این خدمات، با ارائه ی .[45]فعالیت بدنی متمایل تر هستند

 کار یا خرید را، جایگزین یک ورزش مشخص می کنند.

 یشناس ییبایز-3-5

بر میزان پیاده روی ساکنین محله پرداخته اند. کیفیت مطالعات زیادی به بررسی تاثیر مبحث زیبایی شناسی محلی 

و به ویژه با پیاده روی به عنوان نوعی از اشکال  [44]زیبایی شناسی محالت با فعالیت بدنی ارتباط قوی و مستقیمی دارد

عینی زیبایی  اتی که از معیارهایعورزش. چرا که با ایجاد حس بصری، افراد را به پیاده روی بیشتر تشویق می کند. مطال

وجود دارد، اما مطالعاتی حرکتی شناسی استفاده کرده اند، نشان می دهند که ارتباطات معدودی بین زیبایی شناسی و رفتار 

ک محیط استفاده کرده اند، همواره نشان می دهند که کیفیت زیبایی شناسی محالت ارتباط مثبت با پیاده ادراکه از مبحث 

، در مطالعه خود  2224در ساال  22و میکامک و همکاران 2225در سال 21ارد. پیکورا و همکاران دساکنان روی و راه رفتن 

نشان می دهند که در بررسی میزان راه رفتن و پیاده روی، برداشت و درک از برخی ویژگی های محیطی،  از معیارهای عینی، 

  .[46],[47] تعیین کننده تر هستند

 طیمح یطراح قیاز جرم از طر یریشگیپ-4-5

و ساختار شهرها و محالت  یطراح ،یزیبرنامه ربه از جرم است که  یریشگیپ مهم در ارتقاء پیاده مداری، یاستراتژ کی

جرم  یمکان که احتمال وقوع عوامل اساس تیریو مد یجرم را با استفاده از اصول طراح یفرصت ها یاستراتژ نیتمرکز دارد. ا

چهار  CPTED23دهد.  یآورد ، کاهش م یم نییهدف، فرصت( در مقطع زمان و مکان را پا ای ی)قانون، مجرم، قربان تیو جنا

 :ردیگیرا به کار م یاستراتژ

 (تیمنطقه )حس مالک تیو تثب تیتقو •

 نیکه همچ ییدر مکان ها تیاغلب مجررمان را از ارتکاب جرم و جنا ' ابانیچشم در خ' یعینظارت، مانند نظارت طب جادیا •

 کند. یمنصرف م وجود دارد، ینظارت

 (یکیزیو ف نیاستفاده از موانع نماد قیاز طر ی)محدود کردن دسترسیکنترل دسترس •

 .[49] (کنترل توسعه ،یفضا )نظارت رسم یکیزیف تیریمد •

 ساختمانی تراکمافزایش  -5-5

فواصل کاهش یافته و از گسترش  افزایش تراکم موجب میشود مساکن ، فروشگاه ها و خدمات به یکدیگر نزدیکتر شده و

های داخل  های موجود شهری، حداکثر استفاده بهینه از زمین افقی شهر جلوگیری شود . این اصل باعث می شود در بافت

ه در آن پیاده روی تسهیل شده و منابع و خدمات به طور کاراتر و تر حاصل شود ک بافت صورت گرفته و اجتماعی فشرده

 .[35]زندگی شهروندان ایجاد شود ته شده و در نهایت مکانی راحت، مطبوع و مناسب برایموثرتر به کار گرف

 )محیط انسان ساخت(شرایط محیطی -6-5

آن  یفرصت ها باشد و هم برا یکننده  جادیتواند ا یهم م یبدن تیدر مشارکت افراد در فعال 24محیط انسان ساخت

کینگ  صورت گرفته ریاخ یها یموثر است. بر اساس نظر سنج یبدن تیعدم انجام فعال ایدر انجام  نیرا قرار دهد، بنابرا یموانع

 یدر تعداد .[49]باشد یشخص )محله فرد( م یزندگ طیمح ،یبدن تیعالکننده ف نییعوامل تع نیاز مهمتر یکی و همکارانش،

تپه  ن،یسنگ کیرو، تراف ادهیم وجود پعد ایمانند وجود  یطیمح یها ریمتغ نه،یزم نیصورت گرفته در ا یقیاز مطالعات تحق

به  ،تیجرم و جنا یباال زانیو م گران،یولگرد، مناظر لذت بخش، مشاهدات مکرر از ورزش د واناتیح ،یابانیخ یها، چراغ ها

                                                 
21 -  Pikora et al 

22 - McComack et al  

23 - Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) 
24 -Built environment 
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د مانن گرید ینقش مثبت، و بعض یعوامل مانند وجود مناظر جذاب دارا نیاز ا یبعض شناخته شده اند. رگذاریعنوان عوامل تاث

 .باشند یم ینقش منف یدارا ،یجرم و ناامن یسطح باال

 گیرینتیجه -6
، به عنوان دو مفهوم از مفاهیم سالمت عمومیو  شهر فرمآن چه در این نوشتار به دنبال آن بودیم، یافتن رابطه میان 

حرکتی و سالمت عمومی  کدام یک از مولفه های محیطی می تواند در رفتارپاسخ بدین پرسش بود که  بنیادین شهرسازی و

رایج ترین مشکالت ، و الگوهای توسعه شهر فرمضمن واکاوی تعاریف مختلف در باب  ؟ با این هدف، ابتداجامعه تاثیر گذار باشد

جنبه های اصلی تاثیر ، محققان به این ارتباطسیر نگاه  کلی انی. سپس با بسالمتی که از فرم شهر تاثیر پذیر هستند، ارائه شد

شاخص های اصلی و استخراج گردید  ،فرم شهر بر سالمتی که مورد توجه محققان علوم شهری و ترافیکی بوده است گذاری

و در بخش آخر این نوشتار،  مفاهیم، تبیین گشت. پس از روشن شدن اینمحیطی و کالبدی  تاثیر گذار بر رفتارهای حرکتی 

 بیان گردید.فه های اصلی یافت شده، یکدیگر،  از طریق تشریح مولارتباط این دو مفهوم با 

( تراکم باالیی از جمعیت و 1می توان اظهار نمود که محالت پیاده مدار، محالتی هستند که:  اساس نتایج بدست آمده،بر 

( از اختالط مناسب کاربری ها)به عنوان مثال: وجود انواع فعالیت های خرده فروشی، کاربری 2سکونت را ارائه می دهند،

( شبکه دسترسی آنها متشکل از مسیرهایی خوانا، مستقیم، 3ی و تجاری در یک منطقه یا محله واحد( برخوردار هستند،مسکون

( ساکنان آنها به خدمات بیشتری از جمله فروشگاه ها، فضاهای سبز، خطوط حمل و نقلی و ... 4به هم پیوسته می باشد،

( مسیرهای عبوری و فضاهای محلی از جذابیت های بصری 6برقرار است و  ( امنیت و ایمنی در آنها به خوبی5دسترسی دارند، 

از طریق ویژگی هایی مانند تراکم پایین جمعیتی،  "25کمتر پیاده مدار"در مقابل محالت  و مناظر دلنشینی برخوردار هستند.

ده روی و دوچرخه سواری، کاربری اراضی یکنواخت )مثال تنها مسکونی(، شبکه بهم پیوسته ضعیف، امکانات ناکافی پیا

 .[35] شناخته می شود آسان و راحتدسترسی دسترسی ضعیف مانند عدم قرارگیری مقاصد و تسهیالت سفر در فواصل 

نتایج نشان داده اند که ساکنان محالت با پیاده مداری باال، در طول هفته حدودا در اکثر مطالعات بازبینی شده، هم چنین 

کمتر پیاده مدار ، سفر پیاده دارند و به احتمال زیاد این سفرها به منظور رفتن به محل کار و یا فروشگاه برابر ساکنین محالت  دو

 ها می باشند
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