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 چکیده

ریزی ریزی از نوع مدرن )اتومبیل گرا( بوده اما در برنامهریزی شهری بشتر متوجه برنامههای گذشته برنامهبا وجود این که در سال
ریزی انسانگرا تغییر ریزی به سمت برنامهت برنامهشهری نوین، که رهیافت توسعه پایدار شهری را به دنبال خواهد داشت، محوری

مداری فضاهای شهری خصوصا محالت مسکونی مورد تاکید ریزی شهری نوین )انسانگرا(  قابلیت پیادهرویکرد داده است. در برنامه

افتد، از اهمیت آنها اتفاق میای که حیات و زندگی روزمره شهروندان در مداری در فضاهای محلهویژه قرار گرفته است. قابلیت پیاده
ها و دهد که کشورهای پیشرفته دنیا تالشزیادی برخوردار است. نتایج حاصل از مطالعه تجارب جهانی در این زمینه نشان می

و اروپا  شمار شهرهای مختلف امریکاتوان به اسناد بیاند. در این ارتباط میهای عمرانی بسیاری را در این زمینه انجام دادهعملیات

ها برای تشویق مردم به باشد اشاره نمود. اسناد اخیر منجر به اعمال سیاست دولتهای جامع پیاده مطرح میکه در قالب طرح

های شهرداری لندن برای تبدیل شدن به مداری گردیده است. به عنوان مثال سیاستروی و ایجاد شهرهایی با قابلیت پیادهپیاده
ریزی مداوم و درست، سال برنامه 11باشد یا کپنهاگ که در طول موید اهمیت این موضوع می 2112ا سال مدار تیک شهر پیاده

مدار در گردیده است. کشورهای دیگری نیز همچون هلند، آلمان، فرانسه نیز تجربیات موفقی در موفق به کسب عنوان شهر پیاده

مداری محالت مسکونی است که از شناسایی معیارهای سنجش قابلیت پیادهاند. هدف از این نوشتار مداری کسب کردهزمینه پیاده
 ها و معیارها مورد شناسایی قرار گرفتند. المللی شاخصو اسنادی معتبر بین طریق مطالعه کتابخانه

 مداری ها و معیارهای پیادهمداری، محالت مسکونی، شاخصقابلیت پیاده  واژگان کلیدی:

                                                                 
 

  .(ahad_shabanpour@yahoo.com)  یسنده مسئول:نو

 باشد.مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن می
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                                                            مقدمه         -1

 ریزیبرنامهموضوع  .ریزی شهری شده استای است که در چند دهه اخیر وارد ادبیات برنامهمداری کلمهمفهوم قابلیت پیاده
 توانمیگرفت بطوریکه  خود بهبعد از جنگ شکل جدی  هاینوسازیدر شهرهای اروپا با شروع  01و طراحی پیاده از اواخر دهه 

ها، محالت . امروزه عالوه بر خیابانو فضاهای ویژه عابرین پیاده برای نخستین بار در شهرهای اروپا ایجاد شدند هاخیابانگفت، 

های دور، محالت مسکونی شهرها به عنوان از گذشتهمسکونی نیز موردتوجه بسیاری از پژوهشگران شهری قرارگرفته است. 
ای که حیات قابلیت پیاده مداری در فضاهای محله  .لهای حیات شهری دارای نقش اساسی در زندگی ساکنان آنها داشته اندسلو

های روزانه افراد در که برخی از فعالیتافتد، از اهمیت زیادی برخوردار است. ازآنجاییها اتفاق میوزندگی روزمره شهروندان در آن

های معتقد است که محله 0تواند نقش موٍثری بر زندگی روزمره ساکنین داشته باشد. پرسمنمحله می افتد، محیطمحله اتفاق می

 .روی در آن جریان داشته باشدیادهروی، طبیعت امن، سالم و زیبا بوده و پشهری باید دارای فضای باز و مناسب مسیرهای پیاده
روی و کاهش حمل و نقل موتوری، در جهت ترغیب مردم به پیاده مداری با هدف فراهم نمودن شرایط مناسب رویکرد پیاده

ریزی در شهرهای مختلفی از جهان مطرح گردید. در این رویکرد به سبب قرار گرفتن عابر پیاده در کانون توجه، ضرورت برنامه

و تعاریفی که از محله دررویکردهای . با توجه به مقیاس محله گرددای برخوردار میسطوح پایین و در مقیاس انسانی از اهمیت ویژه
عنوان یک مداری در محالت بهای برخوردار است. افزایش قابلیت پیادهکالسیک وجود دارد، حضور و فعالیت پیاده از اهمیت ویژه

ست که با مدار این ا توجه در اقدامات مرتبط با توسعه پیادهاصل مهم در تمامی الگوهای توسعه محلی موردتوجه است. نکته قابل

یابد. کم چندان می مداری در محله اهمیت دو پرداختن به مسئله پیاده افتد،روی در فواصل کوتاه اتفاق میتوجه به اینکه پیاده

تحرکی، عدم فعالیت بدنی ساکنین، افزایش آلودگی هوا، احیاء و سرزندگی محالت مسکونی، حضور مردم، منفعت اقتصادی و حفظ 
کند. امروزه به مداری را در محالت مسکونی ترغیب میزجمله مواردی است که لزوم توجه به قابلیت پیادهارزش های اجتماعی ا

ترین و پویاترین روش جا به جایی و ترین، اقتصادیویژه با آغاز هزاره سوم، ضررورت رویکرد مجدد به حرکت پیاده به عنوان سالم

یران امور شهری قرار گرفته است. آنچنان که بسیاری از مسئوالن شهرها حمل و نقل شهری مورد توجه جدی کارشناسان و مد
های گوناگونی در سطح جهان به ها و گردهماییعابرمداری(( را سرلوحه برنامه کاری خود قرار داده اند و همایش –مداری ))پیاده

ه استفاده روز افزون از وسایل نقلیه مشکالت شود. امروزمنظور تبیین اهمیت این موضوع و تبادل نظر در این زمینه برگزار می

اء محالتی با آید و احیمداری امری ضروری به شمار میچندانی را برای شهرها بوجود آورده، از این رو  بازگشت به رویکرد پیاده
شویق و ترویج قابلیت ساخت بیشترین نقش را در تبین شرایط محیط فیزیکی انساناجتناب ناپذیر است. دراین مداریقابلیت پیاده

ها و معیارهای سنجش مداری، در پی شناسایی شاخصکند. این پژوهش ضمن مرور تجربیات جهانی پیادهمداری ایفا میپیاده

 مداری در مطالعات مختلف بوده است. پیاده

   

مبانی نظری                                                             -2   
 2محله مسکونی مفهوم 2-1

نگاه برخی ازمحققین غربی به این مقوله  هایی دارد.مفهوم محله ازدیدگاه محققین غربی با دیدگاه محققین ایرانی تفاوت

های قدیمی بافت عمـدتاً به که نگاه ایرانیان به مفهوم محله،عمدتاً معطـوف به بافت های حاشیه ای و مهاجرنشین است درحالی

بینند نمی الزاماً عناصر ضعیف یا حاشیه ای اجتماعی را هـاهای اجتمـاعی محلـهمحققین ایرانی دربافت رهاست.موجود در بدنه شه
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شـوندکه اغلـب محـل سـکونت ای شـهرها مـیحاشیه های ضعیف وشامل بخش ها عموماً ها محلهغربیگاه که ازدیددرحالی

ها در برلین، محله چینی ها در شیکاگو، محله ترك نشینرك، محله پورتوریکوئینیویو هستند. محله سیاهان )هارلم( در مهـاجرین

. محالت مسکونی، زیر سیستمهایی از سیستم شهری، [1]تدرشهرهای کانادا مصادیقی ازاین نوع نگرش به مفهوم محلـه اسـ

تند که از تعامل بین آنها هویت متشکّل از عناصر کالبدی، موقعیتی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی با کارکردهای مشخص هس

. [3]ارتباط اجتماعی استمحل . از نظر مکنزی محلّه واحد های نزدیک به هم از لحاظ فیزیکی است و [2]گیردای شکل میمحلّه

 است. محله بعنوان بخشی ازیک ناحیه شهری است کـه درآن روابـط چهـره بـه چهـره حـاکم انسانی، درفرهنــگ جغرافیــای

محله . [4] از ساکنانش درك می کنند یک اجتماع محدود شده ازنظر فضایی است که اغلب افراد غیر محلی آن را سریعتر محله
 . [2]شهر اسـت کـه واجـد خـصوصیاتی یکدسـت و مشابه باشد  قسمت نسبتاً بزرگی از

 

 جایگاه محله مسکونی در شهر  2 -2
زندگی روزمره  دهد.ها ساخت و بافت اصلی شهرها را تشکیل میفت که محلهتوان گدر رابطه با جایگاه محله در شهر، می

ها، دهد. این تأثیر، از طریق نوع زیرساختدرك بوده و آن را تحت تأثیر قرار میطور محسوسی قابلمردم در مقیاس محله به

گیرد. و همسایگان شکل میین تجهیزات و خدمات شهری موجود در مقیاس محله، فاصله سفرها و تعامالت اجتماعی ساکن
 .[6]افتندریزی و طراحی شهری در مقیاس محله اتفاق میبرنامهتصمیمات 

 

                  6مداریمفهوم قابلیت پیاده 3 -2

های زیادی بر سر تعریف آن وجود داشته ای دارد، تاکنون بحثمداری محبوبیت فزایندهرغم آنکه اصطالح قابلیت پیادهعلی

 مداری میزان مطلوبیت محیط مصنوع برای حضور مردم، زندگی، خرید،مالقات، گذران اوقات و لذت بردن ازقابلیت پیاده ». است
مداری موضوع مهم قابلیت پیاده. [8] باشدروی یک مکان میمداری به معنای میزان قابلیت پیاده. پیاده[7] «آن در یک پهنه است

پذیری اجتماع از سلب حق مالکیت، در باب پایداری محالت مسکونی برای داشتن احساس انعطاف در حال ظهور از رشد محاوره ای

     .[9]کاهش در قیمت مسکن، جرم و حتی عدالت زیست محیطی است

 

 مداری در محالت شهری جایگاه پیاده 2-4

 عابر پیاده در نظام جاییجابهدوباره به سهم پیاده مداری و توجه  کردن شهرها از طریق افزایش قابلیت ترانسانیامروزه موضوع 
های طرحو بدین لحاظ برخی شهرهای دنیا با تهیـه  قرارگرفته و طراحـان شـهری ریزانبرنامهنقل شهری در دستور کار  حمل

 ر، سـرزندگیحرکت، کیفیـت هـوا، آزادی انتخـاب مسـیر و سـف و هادسترسی جامع عابر پیاده اهدافی چون بهبود کیفیت زندگی،

 و بازگشـت سـرمایه، گذاریسرمایهنقل،  حملکاربری و  مناسب اقتصادی، تساوی حقوق برای استفاده یکسان از محـیط، ارتبـاط

زیر  هایویژگی مدار پیادهبرای یک محله  7سایت واك اسکور. [01]کنند میسـالمتی و ایمنـی و ایجـاد محیطـی پایـدار را دنبـال 
  : استشده مطرح  را

 .                                                                            خیابان اصلی و یا یک فضای عمومی باشد تواندمی دارای یک مرکز است که این مرکـز مدار پیادهمرکزیت: محله  - 

                        .         انجامدمینقل عمومی  لحمشدن  صرفهبه و وکارکسبجمعیت: وجود تعداد مناسبی از مردم به رشد    ‐
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  .                                         انجامدمیکاربری مختلط: که به نزدیکی مسکن به محل کار   ‐

 .فته شودبرای گرد هم آمدن و بازی کردن در نظر گر و فضای عمومی: تعـداد زیـادی از فضـاهای عمـومیها پارك ‐ 

 .قرار گیرند هاساختماندر پشت  هاپارکینگ ، اطراف خیابان را پـر کننـد وهاساختمانطراحی عابر پیاده:  ‐ 

 .با پای پیاده بروند هایشانخانهساکنین بتوانند از  کافی نزدیک باشند تا بیشتر اندازهبهکار:  محلمدارس و  ‐ 

   شده باشند.به نحو مناسبی طراحی هاپیاده، سوارانرخهدوچبرای  هاخیابان :8کامل هایخیابان  ‐

 

 روش شناسی  -3
ی یافته ها و نتایج علمی در زمینه ی آخرینبا بررسی و مطالعه تحلیلی است. پژوهش -دراین مقاله، روش پژوهش توصیفی

تلف انجام شده است. در این راستا این هایی از شهرهای مخنمونه یشهری و همراه با ارائهمحالت مسکونی در  مداریپیادهنقش 

 شهری بوده است. همچنین در پی آن مداری در محالت مسکونی پیادهدنبال روشن ساختن نقش  به ی اسنادیپژوهش با شیوه

 . این نتیجه رهنمون شویم بودهایم که با بررسی ادبیات موجود، به

 

 مداری تجربیات جهانی پیاده -4
 ده مدار  محالت مسکونی پیا -0-1

اند. در این بخش سعی شده بیشتر به موضوع پیاده انجام داده مدار کردن خیابان ها و شهرها کشورهای بسیاری اقداماتیدر زمینه پیاده
محالت مسکونی اشاره شود و بعلت اختصار در نوشتار تنها به ذکر سه مورد با توجه به قرارگیری این کشورها در قاره های مداری در 

                                            ، فرانسه و استرالیا اشاره کرد. توان به آلمان، هلند، دانماركمداری میف اکتفا نموده ایم. از جمله کشورهای پیشرو در پیادهمختل

   انگلستان

خیابان ها مورد نیاز  آنان  تمرکز دولت بر توسعه مناطق مسکونی کم جمعیت اطراف شهرها و ایجاد جاده ها و 1981تا سال 

های جدیدی را پیش گرفت و به این نتیجه رسید که ادامه ساخت جاده ها برای به بعد، سیاست 1981بود. دولت انگلستان از سال 
تردد مردم غیر ممکن بوده و همیشه این جاده ها از خودرو مملو خواهتد شد. ایجاد شهرك مسکونی بدون نیاز به تردد خودرو از 

 .                                                                                                                 [11]است مورد استفاده قرار گرفته  2111وش های موفق در انگلستان بوده که یکی از بهترین نمونه های آن ادینبورگ از سال ر

  امریکا

توان به مدار میاند. از جمله شهرهای پیادهمداری اقدامات قابل توجهی را انجام دادهری در زمینه پیادهدر امریکا شهرهای بسیا

-قابلیت پیاده ریزان شهری برای سنجشاز طرف برنامه های مطرح شدهسیسکو و نیویورك اشاره کرد. از تمامی شاخصفرانسان

. در واقع شهر نیویورك استمداری دارای امتیازات باالیی در پیادهر شهرها نسبت به دیگمداری در محالت مسکونی، شهر نیویورك 
ها در شهر نیویورك از خانواده  %27، 2111های سرشماری سال مدارترین شهرها در کشور امریکا است. طبق دادهیکی از پیاده

حققان گروه بهداشت و محیط زیست دانشگاه های سرشماری )که توسط مکنند. نتایج تجزیه و تحلیل دادهاتومبیل استفاده نمی

مداری باالیی برخوردار هستند. به دهد که بیشتر محالت مسکونی در شهر نیویورك از قابلیت پیادهکلمبیا انجام شده( نشان می
دیگری در شهر باشند. نا گفته نماند که محالت درصد را دارا می 89درصد امتیاز ممکن 111از   10منهتن  و 9بروکلین عنوان مثال

 . [02]مداری پایینی برخوردارندت پیادهنیویورك هستند که از قابلی

                                                                 
-8 Complete Streets 
-9 Brooklyn 
-01 Manhattan 



 

 ایران 

محله نارمک در شرق تهران مصداق بارز یکی از محالت مسکونی پیاده مدار می باشد. این محله مسکونی تمامی مایحتاج 
روی در سطح حله نارمک تهران با چند دقیقه پیادهروزانه و حتی هفتگی ساکنینش را در سطح محله برآورده کرده است. ساکنین م

توانند به تمامی خدمات عرضه شده دسترسی داشته باشند. ساکنین محله نارمک نسبت به محله احساس تعلق و عالقه محله می

 .  [2]دهند کرده و سکونت در آن را به بسیاری از محالت دیگر ترجیح می

 

 های پیاده مدار خیابان -4-2

 تجربه هلند  -وونرف
وونرف ها که در واقع خیابانهای واحد همسایگی طراحی شده جهت محدود کردن سرعت خودرو و اولویت بخشی به حرکت 

. اساس طراحی وونرف بر ایجاد خیابان های پیاده و فضاهای جمعی قرار دارد که [13] روزانـه سـاکنان هـستند پیاده و زندگی

جهیزات جدید خیابانی، قلمروی امن و زیبا برای بازی کودکان، آسایش سالمندان،گذران فراغت و همراه بامنظرسازی و استقرار ت
توسعه پیوند های اجتماعی و عاطفی پدید می آورد و به همین دلیل با استقبال عامه روبرو شده است. این برنامه در هلند، در سطح 

شهر هلند به وجود آمد و پس از  211وونرف در بیش از  811حدود  1979ملی، مورد تصویب قانونی قرار گرفته است. تا پایان سال 

آن نیز توسعه ای روز افزون یافته است. در وونرف هدف ترافیکی عبارت است از اولویت دادن به حرکت پیاده و محدود کردن 

 .[10]یط بهره مند خواهند گردید رسد با افزایش وونرف در هلند نهایتا محالت مسکونی نیز از این شراحرکت سواره به نظر می
                                                                                                                                                                                                     دانمارك

ریزی بلند مدت توانسته بافت تاریخی و مرکزی شهر کپنهاگ را ز معدود کشورهایی است که با یک برنامهدر واقع دانمارك یکی ا

ترین شهرهای پیاده جهان میزبان پنجمین به عنوان یکی موفق 2110مدار سازد. به همین دلیل شهر کپنهاگ در سال پیاده
ریزی  دقیق و اند با یک برنامهبود. مدیران و مسئوالن شهر توانسته«شهرهایی برای مردم »با شعار  Walk 21 المللیکنفرانس بین

مداری، محالت رسد با این نسبت افزایش یافته پیادهبرابر افزایش دهند. به نظر می 6مداری کپنهاگ را تا حساب شده سطح پیاده

   .[12]مسکونی اطراف مرکز شهر نیز به آن اضافه خواهد شد 

 

 ها یافته -5

   چین

روی های فیزیکی محیط  انسان ساخت بر روی افزایش سطوح پیادهای با عنوان بررسی ویژگی( مقاله2112وانگ و همکاران )

مداری محالت مسکونی ها و معیارهای پیادهاند. هدف از این مطالعه شناسایی شاخصسواری محالت مسکونی انجام دادهو دوچرخه

مداری و  ارتباط بین تاثیر محیط ساخته شده حیط فیزیکی ساخته شده بر قابلیت پیادهوانع مبوده که در این راستا به شناسایی م

تواند نقش پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده که چگونه جزئیات خاص محیط انسان ساخت میمداری میبر پیاده
ی که اگر طراحی محیط ساخته شده در راستای کند. بطورمداری محالت مسکونی ایفا بسزایی در افزایش سطوح قابلیت پیاده

کند. در ادامه مطالب راهکارهایی مدار کردن محالت مسکونی ایجاد میمداری محالت مسکونی نباشد موانعی را بر سر راه پیادهپیاده

ر کردن محالت مداری مطرح شده است. این مقاله صریحا به نقش محیط ساخته شده در قابلیت پذیبرای غلبه بر موانع پیاده
 .  [16]شمردمسکونی اشاره داشته و آن را مهمترین عامل در بین دیگر عوامل برمی

 های غرب امریکا متروپلیتن 
-اند و در آن به ارزیابی تاثیرات پیادهمداری مهم است؟ را مورد مطالعه قرار داده( عنوان آیا پیاده2110میرس و همکاران )

های مسکن، حق سلب مالکیت و جرم پرداخته اند. در این مطالعه ارزش گذاری شده ارتباط بین شمداری بر پابداری محله، ارز



 

ای، ارزش مسکن محله، سلب حق مالکیت و ایمنی از جرم مورد مداری و چهار عامل شامل: پایداری محلهمناطق با امتیاز پیاده

مداری بر وضعیت و کیفیت محالت مسکونی تاثیرگذار است.  سنجش قرار گرفته است و به دنبال آنست که چگونه قابلیت پیاده

مداری محالت مسکونی نه تنها بر ارزش قیمت مسکن در محله بلکه بر سلب حق دهد که پیادهنتایج حاصل از این تحقیق نشان می

های امریکا را بر اساس تنمحله در  شهرهای متوسط مقیاس از متروپلی 171مالکیت و ایمنی از جرم تاثیر مثبت دارد. این پژوهش 
های متصل شونده و دسترسی امتیاز بندی کرده و در ادامه مداری از قبیل تراکم مسکونی، کاربری مختلط، خیابانهای پیادهشاخص

به این نتیجه  اند پرداخته است. نهایتامداری باالیی برخوردار بودهبررسی ارزش مسکن در محالت مسکونی که از امتیاز پیادهبه طور خاص به 

 . [9]بردمدار هستند بیشتر از دیگر محالت از افزایش قیمت بهره میرسیده که ارزش مسکن در محالتی که پیاده
 سان فران سیسکو 

امتیاز  111اند. محالت مسکونی این شهر از مدار بودن دادهسان فران سیسکو یکی از شهرهایی است که به آن لقب پیاده

باشد. پنتال در سال اند. البته این در تمامی شهر سان فران سیسکو یکسان نمیامتیاز کسب کرده 86مداری ممکن قابلیت پیاده

اقتصادی عنوان کرده  -چهار محله مسکونی این شهر را مورد ارزیابی قرار داده و معیار انتخاب محالت را وضعیت اجتماعی  2119
اقتصادی. در این تحقیق تراکم مسکونی، کاربری مختلط،  –عیت باال اجتماعی است. دو محله با وضعیت پایین و دو محله با وض

ها و حمل و نقل عمومی، ایمنی و امنیت، اتصاالت خیابانی بعنوان شاخص در نظر گرفته شده است و ارتباط بین این شاخص

نکته قابل توجه در این ر گرفته است. شان مورد ارزیابی قرامدار بودناقتصادی ساکنین برای سنجیدن پیاده – وضعیت اجتماعی

مدارتر باشند ولی بعد از تر باید پیادهاقتصادی پایین –شد محالت با وضعیت اجتماعی پژوهش این جاست که در ابتدا تصور می
 . (Pentella,2009)خص گردید که این گونه نبوده است انجام تحقیق مش

 مالزی 

مداری محالت شهری به یک مقایسه تطبیقی بین دو محله در پیاده عنوان قابلیت ای با( در مقاله2113آزمی و همکاران )

مالزی پرداختند که هدف از این مطالعه کشف درك آگاهی ساکنین محالت از سطح دسترسی به امکانات به صورت پیاده بیان شده 

مداری محالت را بر مبنای این تحقیق پیاده و ویلکاکسون استفاده شده است. T-Testو برای سنجش سواالت پرسشنامه از آزمون 
های این تحقیق محالت را به مراکز خرده فروشی و ارائه تسهیالت رفاهی مورد سنجش قرار داده است. یافته دسترسی ساکنین

-شان میمداری برای دسترسی به خدمات و امکانات رفاهی را نگیری از قابلیت پیادهکیفیت میزان ادراك ساکنین در جهت بهره

 . (Azmi, 2013)دهد

  ایران

های مسکونی )مطالعه موردی، محله هفت حوض و فاز یک اکباتان(  مداری در محله( قابلیت پیاده1393حبیبی و همکاران  )

ها از طریق پیمـایش میـدانی و تهیـه تحلیلی بوده و داده -را مورد بررسی قرار دادند. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی
های پژوهش ها از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. یافتهاند. برای تجزیه و تحلیل دادهگردآوری شدهـنامهپرسش

، «دسترسی به خدمات محلی»، «رویراحتی پیاده»، «رویجـذابیت پیاده»، «وضـعیت امنیـت»دهد شش عامـل نشان می

مداری در سطح محالت مسکونی دارا می یب بـاالترین سهم را در تعریف پیادهبه ترت« وضعیت سالمت عمومی»و « وضعیت ایمنی»
مداری به منظور های موثر بر افزایش قابلیت پیاده(، در پژوهشی با عنوان تبیین شاخص1392. محمدی و خلوصی)[19]باشند

ت به عنوان راهکار طراحی شهری محالت مداری در سطح محالارتقای پایداری اجتماعی در محالت، را با هدف تاثیر ارتقای پیاده

در این وردی این مطالعه محله چیذر است. پایدار بر ابعاد پایدار شدن اجتماعی در سطح محالت مورد مطالعه قرار دادند. نمونه م
ین تحقیق پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از ا 181پژوهش از روش تحلیل همبستگی برای تجزیه و تحلیل 

دهد که عواملی چون پیوستگی مسیر، طراحی مطلوب، توجه به ابعاد زیبا شناختی، تجهیز مسیر )عوامل کالبدی(؛ در کنار نشان می



 

( در دکترا خود با عنوان افزایش 1382معینی ). [21]ت تاثیرگذار استمداری محالدیگر عوامل غیر کالبدی بر افزایش قابلیت پیاده

شهر در اروپا و امریکا داشته و در آن به دنبال بررسی و  10تر، مروری بر تجارب داری، گامی به سوی شهر انسانیمقابلیت پیاده

-مداری در شهر با استفاده از تجارب جهانی بوده است. در این رهگذر وی به شناسایی معیارها، شاخصشناخت بیشتر موضوع پیاده

پردازد. معینی با مروری بر تجارب شهرها برای امکان حضور هر چه بیشتر شهروندان می مداری درهای برای ارزیابی قابلیت پیاده
مداری در فضاهای شهری ارتباط مستقیم به امنیت، دلپذیری و جذابیت رسد که میزان قابلیت پیادهجهانی نهایتا به این نتیجه می

 . [13]بری و حمل و نقل و غیره بستگی داردمحیطی، دسترسی، پیوستگی، مسائل فرهنگی اجتماعی، ارتباط بین کار

 

 ها تحلیل یافته -6

 

 مداری قابلیت پیاده یهاشاخصمنابع  معرفی(، 1جدول)
 مداری شاخص های محیط ساخته شده قابلیت پیاده اقتباس شده مآخذ

Sallies and frank(2003)- Owena, Baumand, Coffeee, 
Hugo(2003)- Cerin , Duncan, Macfarlane, Ko and, 

Chan(2006)- Azmi, Karim, Ahmad(2013) 

 

 تراکم مسکونی و جمعیتی

Parks, Schofer(2006)- CERIN, BRIAN, SAELENS, 
SALLIS, FRANK(2006) 

 
  های متصل شوندهخیابان  

Wang, Chau, Ng Leung(2015)- Sallies and 
frank(2003)- Pentella(2009)- Hooper, Corti, 

Knuiman(2014) 

 
  دسترسی به خدمات

Gilderbloom ,Riggs, Meares(2015)- Gebel, Bauman, 
Owen, Foster, Corti(2009)- Sallies and frank(2003) 

 
 هااختالط کاربری

Lee and  Moudon(2006)- Pentella(2009)- Lesliea, , 
Neil Coffee, Lawrence Frankc, Owen, 

Bauman ,Hugo(2007) 

 
 ایی شناسی محیط زیب

 منبع، نگارندگان
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  قابلیت پیاده مداری محالت مسکونی



 

                                              
      

                                                                                                                                                    

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 منبع، نگارندگان 

 

مداری استفاده شود .از جدول و نمودار ها و مطالعات معتبر با موضوع پیادهدر تهیه جدول و نمودار باال سعی شده تا از پژوهش

ها، معیارهایی برای سنجش  لزامی است. این شاخصمداری اهای برای پیادهها و زیر شاخصباال به خوبی پیداست که چه شاخص

از ساکنین  00NEWSالمللی معتبر با نام اختصاری باشد که نهایتا در یک پرسشنامه بینمداری محالت مسکونی میقابلیت پیاده
گیرد و ز تعلق میها امتیاهای ارائه شده در همین پرسشنامه  به هریک از شاخصگیرد. سپس بر اساس فرمولمورد پرسش قرار می

 گیرد. های آماری انتخاب شده توسط محقق مورد تجزیه و تحلیل قرار مینهایتا بر اساس روش

 

 نتیجه گیری  -7

امروزه محالت مسکونی جایگاه اصلی خود را در بین فضای شهری از دست داده و به فضاهای سوت و کور و خوابگاهی تبدیل 
ان شهری باید سعی در احیای دوباره محالت مسکونی کرده و این محالت را به شادابی و سرزندگی ریزان و طراحاند. لذا برنامهشده

مدار بودن محالت مسکونی در تمام سطوح زندگی ساکنین دوران گذشته بازگردانند. مطالعات متعددی ثابت کرده است که پیاده

ر اقتصادی، از نظر سالمت عمومی و فعالیت بدنی و حتی از نظر باشد بعنوان مثال از لحاظ روابط اجتماعی، از نظتاثیر گذار می

نشینند. تردد به مدار با یکدیگر مالقات کرده و به گفتگو میروحی روانی. ساکنین در حین انجام کارهای روزانه در محالت پیاده
اقتصادی برای ساکنین به همراه صورت پیاده در فواصل کوتاه برای رسیدن به محل کار یا تحصیل یا حتی خرید روزانه صرفه 

مداری محالت مسکونی بحث داشته و قیمت مسکن در این محالت از قیمت باالتری برخوردار است. از جمله مزایای قابلیت پیاده

                                                                 

-00  Neighborhood Environment Walkability Scale 

های محیط فیزیکی ساخته شده شاخص  

نی تراکم مسکو  

 انواع سکونت

ها نوع ساختمان
ویالیی، 

.آپارتمانی و ..  

-تعداد آپارتمان

 3،6،12های 

  طبقه
مجتمع های 

  مسکونی

 کاربری مختلط

 
 

تنوع و سازگاری 
  کاربری ها

 اختالط کاربری ها 

هشوند های متصلخیابان  

 فاصله تقاطع ها 

 تعداد تقاطع ها 

  محالت آمدوشد بین

بمناسدسترسی   

 به خدمات روزانه و
 محلی 

 پیوستگی معابر

به حمل و نقل 

 عمومی 

 به خدمات رفاهی

  طزیبایی شناسی محی
 
 

 امنیت و ایمنی 

  تجذابیت و مصلوبی

  

 پاکیزگی محیط

  آسایش و راحتی

 وجود مناظر طبیعی

 امنیت از جرم

 ایمنی از ترافیک

 امنیت از آلودگی 



 

سالمت عمومی ساکنین و انجام فعالیت بدنی است که امروز این گونه محالت برای ساکنین خود سالمتی و طول عمر بیشتر و 

تواند ساکنینش را از لحاظ روحی و روانی در شرایط مطلوب قرار داده و مداری میکمتر به همراه دارند. یک محله پیادهبیماری 

دهد که سرزندگی و نشاط را برای ساکنین و محله مسکونی به ارمغان آورد. نتایج حاصل از مطالعه در این پژوهش نشان می

مداری محالت مسکونی تاثیرگذار سترسی، ایمنی و زیبایی شناسی در قابلیت پیادههای تراکم مسکونی، کاربری مختلط، دشاخص
بایست یکسری امکانات فراهم گردد که در این راه باید به زیر مداری میباشد. لذا برای داشتن محالت مسکونی با قابلیت پیادهمی

دهند ورد مطالعه قرار گرفتند به خوبی نشان میهای مطرح شده توجهی ویژه مبذول داشت. کشورهایی که مهای، شاخصشاخص

 مداری بهره الزم و کافی را ببرند. ها برای رسیدن به قابلیت پیادهاند تا از تمامی این شاخصکه سعی کرده
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