
هويت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان ١٣٩٠             

اثرات اجتماعى و اقتصادى پياده راه  سازى در شهر تهران از ديدگاه 
شهروندان (مطالعه موردى: پياده راه ١٧ شهريور)*

      تاريخ د ريافت مقاله: ١٣٩٥/٠١/١٨     تاريخ پذيرش نهايى: ١٣٩٧/٠٦/٠٥

 چكيده
پياده راه ها يا مســيرهاى پياده براى تبديل فضاهاى سكونتگاهى به مكان امن و لذت بخش براى پياده روى اختصاص داده شده اند. 
عرصه هايى كه خود به عنوان بســتر و خاســتگاه، نقش محورى در ارتقاى ســطح تماس ها، ارتباطــات و تعامالت اجتماعى بين 
شهروندان ايفا مى كنند. پژوهش حاضر به بررسى اثرات اجتماعى و اقتصادى پياده راه ١٧ شهريور تهران پرداخته است كه از حيث 
هدف كاربردى و به لحاظ روش توصيفى- تحليلى اســت. در پژوهش حاضر ســه نوع پرسش نامه براى ساكنين، عابرين و شاغلين 
محدوده پياده راه ١٧ شهريور طراحى و پخش شد. براى تجزيه وتحليل سؤاالت پرسش نامه از آزمون هاى كولموگروف- اسميرينوف، 
تى تك نمونه اى و رگرسيون چندمتغيره استفاده شده است. يافته هاى پژوهش حاكى از آن است كه ازنظر هر سه گروه موردمطالعه 

احداث پياده راه در بعد اجتماعى مثبت بوده است ولى در بعد اقتصادى تأثير مثبتى نداشته است.
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 مقدمه
دارند.  انسان ها  اجتماعى  حيات  در  مهمى  نقش  شهرى  فضاهاى   
سه  با  كه  هستند  طراحى شده اى»  «فضاهاى  فضاها  اين  به طورى كه 
برقرارى  «امكان  و  بودن»  باز  و  «وسيع  بودن»،  «عمومى  شاخص 
از منظر عملكردى و كاركردى  اجتماعى شناخته مى شود».  تعامالت 
يكديگر  با  طبعاً  كه  مى شوند  تقسيم  حوزه  چهار  به  شهرى  فضاهاى 
روابطى پويا دارند: فضاهاى مسكونى، كارى، اوقات فراغت و ارتباطى. 
در اين ميان فضاهاى ارتباطى، مخصوص گذر و عبور بوده، لذا داراى 
اوقات  گذران  و  اجتماعى  مبادله  نقش  ازجمله  مختلفى  نقش هاى 
عرصه  به  اتومبيل  ورود  و  شهرها  روزافزون  گسترش  هستند.  فراغت 
فعاليت هاى شهرى و دگرگونى ارتباطات اجتماعى، جذابيت خيابان ها 
به حركت  بيش ازحد  تأكيد  موجب  و  نمود  متأثر  را  پياده  و فضاهاى 
رونق  شرط  اصلى ترين  به عنوان  آن،  مختلف  مسائل  حل  و  سواره 
اقتصادى – اجتماعى شهر، توسط برنامه ريزان و مديران شهرى شد. 
ازدحام  همچون  شهرى  مشكالت  شدن  حادتر  و  اوج گيرى  درنتيجه 
زيست محيطى،  آلودگى  شهرى،  ارزشمند  بافت هاى  تخريب  ترافيك، 
گسترده اى  واكنش هاى  بصرى  ارزش هاى  افول  شهرها،  ايمنى  عدم 
عليه سلطه حركت موتورى در شهرهاى جهان به وجود آمد. يكى از 
اين جنبش ها، جنبش پياده گسترى است كه خواهان اتكاء كمتر به 
اتومبيل و افزايش تعامالت اجتماعى و احياى هويت شهرى مى باشد. 
پياده راه ها نيز به عنوان يكى از نمودهاى فضاى شهرى، مى توانند نقش 
مهمى در بررسى ميزان كيفيت زندگى در يك شهر، ايفا كنند (كاشانى 

جو، ١٣٨٩، ١٥١-١٦١).
اجتماعى  زندگى  اصلى  مكان  عمومى  عرصه هاى  يا  فضاهاى شهرى 
شهروندان است كه نقشى به سزا در تبلور ماهيت زندگى جمعى و حيات 
مدنى انسان ها دارد. از منظر عملكردى و كاركردى فضاهاى شهرى به 
دارند:  پويا  روابطى  يكديگر  با  طبعاً  كه  مى شوند  تقسيم  حوزه  چهار 
 ،١٣٨٣ (فكوهى،  ارتباطى  و  فراغت  اوقات  كارى،  مسكونى،  فضاهاى 
فضاى  شهرى،  فضاى  يك  اينكه  براى  اساسى  شرط  بنابراين  ٢٤٥)؛ 
عمومى تلقى شود اين است كه در آن تعامل و تقابل اجتماعى صورت 
گيرد بر اين اساس تنها راه حل ممكن براى ايجاد ارتباطات عمومى، نه 
روزنامه ها و وسايل ارتباط جمعى، بلكه حوزه فعاليت فضاهاى همگانى 
ارتباطى،  فضاهاى  اين ميان  در   .(Hagelskamp, 2003, 24) است 
مخصوص گذر و عبور بوده، لذا داراى نقش هاى مختلفى ازجمله نقش 
روزافزون  گسترش  هستند.  فراغت  اوقات  گذران  و  اجتماعى  مبادله 
دگرگونى  و  شهرى  فعاليت هاى  عرصه  به  اتومبيل  ورود  و  شهرها 
ارتباطات اجتماعى، جذابيت خيابان ها و فضاهاى پياده را متأثر نمود 
و موجب تأكيد بيش ازحد به حركت سواره و حل مسائل مختلف آن، 

توسط  شهر،  اجتماعى   – اقتصادى  رونق  شرط  اصلى ترين  به عنوان 
برنامه ريزان و مديران شهرى شد. درنتيجه اوج گيرى و حادتر شدن 
مشكالت شهرى همچون ازدحام ترافيك، تخريب بافت هاى ارزشمند 
ارزش هاى  افول  ايمنى شهرها،  عدم  زيست محيطى،  آلودگى  شهرى، 
بصرى واكنش هاى گسترده اى عليه سلطه حركت موتورى در شهرهاى 
جهان به وجود آمد. يكى از اين جنبش ها، جنبش پياده گسترى است 
كه خواهان اتكا كمتر به اتومبيل و افزايش تعامالت اجتماعى و احياء 
جنبش   .(٥٦  ،١٣٨٩ كسرى،  جام  و  (قربانى  مى باشد  شهرى  هويت 
فضاهاى پياده نه تنها سيماى كالبدى شهرها را عوض كرده است، بلكه 
تغييرات نوينى را در كيفيت زندگى شهرى و رفتار اجتماعى و فرهنگى 
مردم به وجود آورده است (اسماعيل زاده و همكاران، ١٣٩٤، ١١٥). 
پياده راه هاى  به  مى توان  پياده راه  سازى  جهانى  تجربيات  با  رابطه  در 
ليمبكر و كتويگر در شهر اسن آلمان، برديك در شهر كاالمازو آمريكا 
در  پياده راه  سازى  كرد.  اشاره  دانمارك  كپنهاگ  شهر  در  استروگت  و 
شهرهاى مذكور اثراتى مانند كاهش تدريجى ترافيك و پاركينگ، رونق 
اقتصادى اين محورها، انطباق مركز شهر با تغييرات فصول، سرزندگى 
پياده راه ها در شبانه روز را به دنبال داشته است. همچنين از تجربيات 
پياده راه  سازى در ايران نيز مى توان به پياده راه هاى جنت مشهد، تربيت 
تبريز، خيام اروميه و ليان بوشهر اشاره كرد. در اين ميان شهر تهران نيز 
داراى پياده راه هاى مختلفى ازجمله كوچه مروى، صف (باغ سپهساالر)، 
پانزده خرداد و هفده شهريور مى باشد (كاشانى جو، ١٣٨٩). پياده راه 
كيفيت  ارتقاء  و  سامان دهى  ازجمله  مختلفى  اهداف  با  شهريور   ١٧
محيطى، اجتماعى و اقتصادى در محدوده مداخله طراحى، دستيابى 
به فضاى شهرى مطلوب و غيره در سال ١٣٩١ به بهره بردارى رسيد 
و به عنوان يك پياده راه فرهنگى و آئينى معرفى شد. اين پياده راه در 
مرز بين مناطق ١٢ و ١٣ شهردارى تهران واقع شده است و ازجمله 
اماكن قديمى شهر تهران محسوب مى شود كه هم ازلحاظ تاريخى و 
در  موجود  اصلى  مسئلة  مى باشد.  اهميت  حائز  اقتصادى  ازلحاظ  هم 
اتومبيل و موتورسيكلت  پياده راه ١٧ شهريور تعطيلى اكثر مغازه هاى 
فروشى مى باشد كه اين امر باعث شده به لحاظ رونق اقتصادى دچار 
مشكل شود و بعد از احداث پياده راه كاربرى هاى جديد به اين محدوده 
از كاربرى ها را پوشش دهد و موفقيت  اضافه شده كه تعطيلى بعضى 
يا عدم موفقيت اين امر نيز جاى ترديد دارد و اين تغييرات به لحاظ 
اجتماعى نيز تبعات مثبت و منفى بسيارى داشته كه پژوهش حاضر 
در پى آن است كه به ارزيابى تأثيرات پروژة پياده راه  سازى ١٧ شهريور 
در ابعاد اجتماعى و اقتصادى بپردازد. سؤاالت تحقيق عبارت اند از: ١)
اجتماعى  ابعاد  در  است  توانسته  شهريور   ١٧ پياده راه  احداث  چگونه 
موجب توسعه و تحول محدوده طرح شود؟ ٢)چگونه احداث پياده راه 
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١٧ شهريور توانسته است باعث توسعه اقتصادى محدوده طرح شود؟ 
و فرضيات مطرح شده نيز شامل: -١ احداث پياده راه ١٧ شهريور باعث 
طرح شده  محدوده  اجتماعى  شاخص هاى  بهبود  و  تعامالت  افزايش 
كسب وكار  رونق  به  منجر  شهريور   ١٧ پياده راه  احداث   ٢- است. 

محدوده طرح شده است.

 پيشينه پژوهش
اثرات  «بررسى  عنوان  با  خود  پايان نامه  در   ،(١٣٩١) ظاهر  وحيد 
 ٩ منطقه   دانشكده  (خيابان  كالن شهرى  مناطق  در  پياده راه سازى 
كرج)» به اين نتيجه رسيده است كه امروزه مراكز كالن شهرها پر از 
هياهو و ازدحام وسايل نقليه موتورى است. اين باعث شده است عابر 
و  امكانات  داراى  زيبا،  امن، خوانا،  مطلوب،  فضايى  يافتن  براى  پياده 
تسهيالت استاندارد دچار سردرگمى شود. لذا در اين پايان نامه باهدف 
به  ابتدا  پياده راه ها  و مهم در شكل گيرى  اصلى  ايده هاى  به  دستيابى 
بررسى نمونه هاى داخلى و خارجى پياده راه ها و بيان شكل گيرى آنها 
كيفيت  بر  را  آن  تأثيرات  و  پياده راه سازى  اثرات  سپس  و  مى پردازد 
زندگى شهرى در كالن شهرها را موردبررسى قرار مى دهد و درنهايت به 
شناسايى ويژگى ها و قابليت ها و از سويى ضعف هاى خيابان دانشكده 
موفق  پياده راه  يك  به  تبديل شدن  براى  كرج  كالن شهر   ٩ منطقه 

پرداخته است.
احمد پوراحمد و همكاران (١٣٩١) در مقاله اى تحت عنوان «سنجش 
شهر  مقدم  و  هفت حوض  محله هاى  در  پياده راه  كيفيت  مقايسه  و 
محله  دو  در  پياده راه ها  مقايسه  و  كيفيت  بررسى  باهدف  تهران»، 
هفت حوض واقع در منطقه ٨ و محله مقدم واقع در منطقه ١٧ شهر 
استفاده  با  و  آنها  ارتقاى سطح كيفى  براى  راه كارهايى  ارائه  و  تهران 
اكثر معيارهاى  تقريباً  نتيجه رسيده اند كه  به اين  ابزار پرسش نامه  از 
كيفى در محله هفت حوض در سطحى متوسط و حتى باالتر از متوسط 
ارزيابى شده است. همچنين معيارهاى فرم و كالبد، آسايش و راحتى و 
تنوع در محله هفت حوض نسبت به محله مقدم از ميانگين و وضعيت 
بهترى برخوردار است كه اين نشان از طراحى مناسب معابر در محلة 

هفت حوض مى باشد.
طرح ارزيابى تأثيرات اجتماعى و فرهنگى احداث پروژه پياده راه بازار 
عبدل آباد (١٣٩٠) اين طرح به سفارش معاونت اجتماعى و فرهنگى 
فردا  ميراث  موسسه  پژوهش  واحد  توسط  و   ١٩ منطقه  شهردارى 
فرهنگى است  نوع مطالعات  اين  از  نمونه اى  درآمد،  اجرا  به   (١٣٩٠)
معروف  بازار  اقتصادى  فضاى  ساماندهى  و  زيباسازى  راستاى  در  كه 
در  احسانى)  (شهيد  عبدل آباد  بازار  گرفت.  صورت  تهران  عبدل آباد 
است،  و پارچه فروشى معروف  بازار پرده   به  حاشيه جنوبى تهران كه 

از  را  ارزان بودن قيمت ها، مشتريان بسيارى  به دليل تنوع اجناس و 
نقاط مختلف تهران و ديگر شهرهاى ايران را به سوى خود جلب كرده 
است. توسعه بازار عبدل آباد در معبرى تنگ به طول تقريبى ١٠٠٠ و 
عرض ١٢ متر، مشكالت زيادى را براى ساكنين محله و خريداران و 
فروشندگان ايجاد كرده بود. وجود تعدادى بى شمارى مغازه  هاى پرده 
جلو  در  كه  دست فروشانى  ديگر،  مغازه هاى  برخى  و  پارچه فروشى  و 
مهمى  بخش  پوشاندن  با  و  كرده  پهن  بساط  خيابان  كنار  و  مغازه ها 
امكان  و  و خودروها شده  عابرين  تردد  كندى  موجب  معبر  عرض  از 
دسترسى را مراجعين را با دشوارى همراه مى كردند، وضعيت نامطلوب 
نبودن  رفاهى و بهداشتى معبر به خاطر جوى هاى خيابان، زباله ها و 
كه ضرورت  بودند  ازجمله مشكالتى  همه  مبلمان شهرى،  و  امكانات 

ساماندهى بازار عبدل آباد را يادآور مى شدند.
به  اقدام   ١٩ منطقه  شهردارى   ١٣٨٩ سال  در  خاطر  همين  به 
ساماندهى دست فروشان، نوسازى معبر و تبديل آن از يك خيابان به 
پياده  راه سنگفرش شده با امكانات بهداشتى و رفاهى كرد. سنگفرش 
كردن اين خيابان، باعث زيبايى بصرى بازار گرديده و ازآنجاكه در اين 
نوسازى جوى هاى آب در زير سنگفرش ها پنهان شده اند، عالوه بر ارتقاء 
سطح بهداشت بازار، مشكل ترافيك در آن حل شد و موجبات رفاه هر 
چه بيشتر فروشندگان، خريداران و ساكنان را فراهم آورد. بااين وجود 

دستاوردهاى اجراى پروژه آن چنان كه پيش بينى مى شد فراهم نشد.
«اثرات  عنوان  با  خود  دكترى  رساله  در   (٢٠٠٧) سؤال١  كامرتلر، 
پياده راه سازى بر ارزش اجاره امالك مسكونى» هدف خود را بررسى 
تأثير پياده راه «سوگى يولو» در ازمير به عنوان يك فضاى باز عمومى در 
ارزش اجاره  امالك مسكونى ذكر مى كند. ايشان در پايان نامه خود به 
اين نتايج دست يافته است كه پياده راه به عنوان يك فضاى باز عمومى 
باز  اقتصادى نسبى قابل اندازه گيرى مانند ديگر فضاهاى  داراى ارزش 
تأثيرى  پياده راه ها  مؤثر  ويژگى هاى  از  يكى  همچنين  است.  عمومى 
است كه بر قيمت امالك دارند و درنهايت تأثير پياده راه ها در ارزش 

امالك به جنبه هاى كيفى و كمى مختلف آنها بستگى دارد.
پياده راه  سازى  و  پياده راه  در حوزه  تاكنون  مطالعاتى كه  اكثر  عموماً 
انجام گرفته ناظر بر بعد كالبدى، طراحى و امكان سنجى بوده است و 
به صورت بسيار اندك در حيطة اقتصادى و اجتماعى مطالبى در اين 
خصوص به رشته تحرير درآمده است. پژوهش حاضر با نگاه اجتماعى 
بر  تغييرات كالبدى در شهر را  اقتصادى در پى آن است كه تأثير  و 
ابعاد اجتماعى و اقتصادى آن موردمطالعه قرار دهد و اين نگرش كه 
در مورد احداث يك پياده راه مى باشد تفاوت اصلى پژوهش حاضر را با 

تحقيقات قبلى نشان مى دهد.

٢١

اثرات اجتماعى و اقتصادى پياده راه  سازى در شهر تهران از ديدگاه ...



شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار ، تابستان ١٣٩٠                       هويت شهر

 چهارچوب نظرى پژوهش
جنبه هاى  از  يكى  به عنوان  پياده  حركت  معاصر،  جهانى  جامعه  در 
حضور انسان در فضاى شهرى كه سبب سرزندگى و پويايى اين فضا 
نقش هاى مختلف آن مى شود مطرح مى گردد. خيابان  افزايش  نيز  و 
به مثابه واحد پايه زندگى عمومى در شهر بهترين و آشكارترين مثال از 
يك فضاى مشترك عمومى است كه افراد در آن، اگرچه در اندك ترين 
ميزان، به كنش متقابل با ديگران مى پردازند (تانكيس٢، ١٣٩٠، ١٠٧). 
گوناگونى  واژگان  مختلف  كشورهاى  در  كه  پياده  مخصوص  خيابان 
آمدوشد  بدون  محدود  ماشين،  بدون  پهنه  پياده،  پهنه ى  همچون 
تفرجگاه  پياده،  محدودة  موتورى،  ترافيك  براى  بسته  پهنه   سواره، 
پياده و پياده راه نيز براى تعريف آنها به كاربرده مى شود. متكامل ترين 
شكل خيابان ها هستند كه اولويت اصلى حركت در آنها به صورت پياده 
مى باشد. تعاريف گوناگونى در مورد پياده راه ها ديده مى شود كه در ذيل 

به برخى از آنها اشاره مى شود:
ايجاد خيابان ها  از  پياده مدار كردن عبارت است  طبق تعريف كوان٣ 
اولين   ١٩٧١ سال  در  هنگامى كه  سواره.  آمدوشد  از  رها  فضاهاى  يا 
عابرين  استفاده  صرف  به منظور  استراليا  سيدنى  در  عمومى  مكان 
پياده اختصاص يافت، سياستمدار محلى مسئول اين امر (لئوپورت كه 
خودش را به عنوان وزير عابرين پياده ناميد) همواره بر گفتن اين جنبه 
مثبت تأكيد داشت كه آن خيابان براى عابرين پياده بازشده بود و نه 
اينكه بر روى آمدوشد سواره بسته گردد (٢٠٠٥ ,Cowan). تيبالدز 
معتقد است پياده راه ها چيزى بيش از مجموعه مغازه ها مى باشد. اين 
مكان ها زمينه هاى فرهنگى، تفريحى، فراغتى، گردشى، زندگى مدنى 
و تبادل ديدگاه ها، عقايد و نظرات جامعه را فراهم مى آورند (تيبالدز، 

.(١٣٨٧
قرار  پيادگان  اختيار  در  انحصاراً  كه  معابرى  يا  نواحى  به  پياده راه ها، 
مى گيرد و وسايل نقليه موتورى تنها به منظور دسترسى و سرويس دهى 
كامًال  پياده راه ها  مى شوند.  اطالق  دارند،  را  آن  به  ورود  ضرورى حق 
متمايز از پياده روها مى باشند. اين معابر مى توانند به صورت كوچه، بازار، 
بازارچه، ميدان، پارك يا فضاى يك مجتمع باشند درحالى كه پياده روها 

تنها در مجاورت خيابان ها قرار دارند (معينى، ١٣٩٢). 
محيط  سازه هاى  كه  مى شود  اطالق  حوزه اى  به  پياده روى  قابليت 
اطراف آن با تأمين آسايش و امنيت براى افراد پياده، اتصال افرادى با 
مقاصد مختلف از طريق صرف وقت معقول و ايجاد جاذبه هاى بصرى 
در سرتاسر مسير را برقرار كرده، آنها را به پياده روى تشويق و از اين 
امر حمايت كند. محيطى باقابليت باالى پياده روى از طريق شبكه اى 
مكان هايى  به  دسترسى همگان  امكان  اتصالى كه  مسيرهاى  از  غنى 
افراد را به پياده رفتن  كه روزانه بايد به آنجا بروند را فراهم آورده و 

تشويق مى كند. چنين محيطى با خيابان هايى كه عبور افراد در سنين 
مختلف و تراكم جمعيت متفاوت در آن آسان است. امنيت و آسايش 
به صورت  پياده رو  متصل  شبكه هاى  مى آورد.  همراه  به  مردم  براى  را 
اشكال گذرگاه ها مثل محل  ديگر  با  و مخاطره  وقفه  يكپارچه، بدون 
اتوبوس ها، ترامواها يا بزرگراه ها، ميزان وابستگى به خودروها را  عبور 
اكتشاف  اين  براى  به اندازه كافى  راه ها  به حداقل مى رسانند. سيستم 
پيچيده مى باشد و اين به علت پيشنهاد ايجاد تجارب بصرى مختلف 
پياده  عابرين  براى  مسير  نشدن  تكرارى  براى  پرتردد  مسيرهاى  در 
مى باشد. اين امر از پياده روى از اهداف مفيدى همچون خريد، رفتن 
به محل كار، يا از ديگر مقاصد چون لذت بردن، سرگرمى و سالمتى، 

.(Southworth, ٢٤٨ ,٢٠٠٥) حمايت مى كند
پس به طوركلى مى توان بيان نمود، مسيرهاى پياده معابرى با باالترين 
حد نقش اجتماعى هستند كه در آنها، تسلط كامل با عابر پياده بوده 
را باالبرده  براى فعاليت جمعى هستند كه كيفيت محيطى  و ابزارى 
و سالمت اجتماعى را تقويت مى كنند (پاكزاد، ١٣٩١). ازاين رو وجود 
پياده راه در شهر به ارتقاء تصوير ذهنى افراد از شهر نيز كمك مى كند 

.(Carmona, ١٠٠ ,٢٠٠٣)

كيفيت در پياده راه هاى شهرى از ديدگاه نظرى
برنامه ريزى و طراحى شهرى براى آفرينش مكان هاى شهرى مطلوب 
كيفيت  سنجش  نيازمند  همواره  موجود  مكان هاى  كيفيت  ارتقاى  و 
ريزان  برنامه  و  ميان طراحان  كه  است. سال هاست  فضاهاى همگانى 
مى شود،  ناميده  مكان  حس  آنچه  و  شهرها  كيفيت  سر  بر  شهرى 
موجب  مكان  حس   .(٣٠  ،١٣٨٤ (گلكار،  دارد  وجود  اختالف سليقه 
ايجاد حس رضايتمندى در استفاده كننده شده و با يادآورى فرهنگ 
مفهوم  بر  فرد،  گذشته  ذهنى  تجارب  يا  و  اجتماعى  يك  تاريخ  يا 
هويت تأكيد كرده و كيفيت فضاى ساخته شده را براى مخاطب ارتقاء 
مى بخشد (رضويان و همكاران، ١٣٩٣، ٨٨). كيفيت در محيط و فضاى 
و  وظيفه  محققين  از  بسيارى  كه  است  اهميتى  چنان  داراى  شهرى 
رسالت اصلى برنامه ريزى شهرى را ارتقاى كيفيت فضا عنوان كرده اند 
بررسى كيفيت، مسائل و امكانات محيط شهرى كشف و تعريف و  با 
ارتباط ميان آنها معلوم مى شود. ازاين رو اجراى صحيح مرحله سنجش 
را  عقاليى  و  موجه  راه حل هاى  تدوين  براى  اساسى  شالوده  وضعيت، 
نظير  برجسته اى  نظريه پردازان  كه  نيست  بى سبب  و  مى آورد  فراهم 
جين جيكوبز٤ (١٩٦١) عمده ترين دليل شكست شهرسازى مدرن را 
شناسى  روش  ناتوانى  و  بى اعتبارى  يا  و  شهر  مسئله  صحيح  تعريف 
سنجش وضعيت آن جهت تدوين راه حل براى مسائل پيچيده اى نظير 

مسائل شهرى اعالن داشته اند.

مهندس رضا كانونى، دكتر محمدتقى رضويانمهندس رضا كانونى، دكتر محمدتقى رضويان

٥

٢٢



هويت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان ١٣٩٠             

و  جامع  شيوه اى  به  چنانچه  شهرى  مكان هاى  كيفيت  سنجش 
صحيح صورت گيرد منجر به آفرينش مكان هاى پايدار مى شود، زيرا 
زيستى  محيط  و  اجتماعى  اقتصادى،  مؤلفه هاى  جامع  بازشناسى  با 
در  فضاهاى شهرى  براى هدايت  الزم  زمينه  آنها  متقابل  ارتباطات  و 
٣١-  ،١٣٨٤ (گلكار،  مى آيد  فراهم  پايدار  توسعه  الگوى  چارچوب 
٣٠). جست وجو در ميان طيف نظريات ارائه شده از صاحب نظرات و 
متخصصين داخلى در رابطه با بررسى كيفيت فضاهاى شهرى، طيف 

مهم ترين  بااين وجود  مى دهد.  قرار  اختيار  در  را  معيارها  از  متنوعى 
مواردى كه قرابت مفهومى بيشترى به موضوع پياده راه دارند را مى توان 

به طور خالصه در جدول ١ عنوان كرد.
اجتماعى  انتخاب شاخص هاى  به  افراد مختلف  نظرات  از  استفاده  با 
اثرات  اين شاخص ها  اساس  بر  و  اقدام شد  پياده راه  سازى  اقتصادى  و 
اجتماعى و اقتصادى احداث پياده راه ١٧ شهريور تهران مورد ارزيابى 

قرار گرفت. (جدول ٢)

٢٣

اثرات اجتماعى و اقتصادى پياده راه  سازى در شهر تهران از ديدگاه ...

مؤلفه هاى مطرح شدهمرجع صاحب نظران

كتاب مرگ و زندگى شهرهاى بزرگ جين جيكوبز
آمريكايى (١٣٩٦)

توجه به فعاليت ها، اختالط كاربرى ها، نفوذپذيرى و قابليت دسترسى، اختالط 
اجتماعى و انعطاف پذيرى

كتاب تئورى شكل خوب شهر كوين لينچ
(١٣٨١)

سرزندگى، معنى (حس)، سازگارى، دسترسى، كنترل و نظارت، كارايى و 
عدالت

مقاله قرائت شهرى و طراحى ويوليچ٥
مكان هاى شهرى كوچك (١٩٨٣)

قرائت پذيرى محيط، آزادى انتخاب، ايجاد انگيزش به وسيله كاربرد فرم هاى 
متباين، امكان زندگى اجتماعى، توجه به پيوندهاى بومى و منطقه اى، به گوش 

رسيدن آواى گذشته

حفظ تسلسل حركت ها، محصوريت فضاها، پيوستگى لبه ها، كنترل محورها و كتاب يافتن فضاهاى گمشده (١٩٨٦)راجر ترانسيك٦
پرسپكتيوها، ممزوج نموده فضاهاى درون و بيرون

تئورى و عمل طراحى شهرى معاصر مايكل ساوث ورث٧
(١٩٨٩)

ساختار و خوانايى، فرم، آسايش و راحتى، دسترسى، بهداشت و ايمنى، حفاظت 
تاريخى، سرزندگى، حفاظت محيط طبيعى، تنوع، سازگارى، گشودگى، 

مراودات اجتماعى، برابرى و مساوات، نگهدارى، انطباق پذيرى، معنى، نظارت و 
اختيار، حس مكان، هويت، ديدها، مناظر، مقياس انسانى يا پياده

يان بنتلى و 
نفوذپذيرى، تنوع، خوانايى، انعطاف پذيرى، سازگارى بصرى، غنا، قابيلت كتاب محيط هاى پاسخ ده (١٣٨٥)همكاران٨

شخصى سازى، پاكيزگى، كارايى، حفاظت و نگهدارى از اكوسيستم ها

متيو كرمونا٩ و 
همكاران

كتاب مكان هاى عمومى – فضاهاى 
عمومى (١٣٩١)

دسترسى، سخت فضا و نرم فضا، فضاى همگانى، ايمنى و امنيت، منظر شهرى، 
اختالط و تراكم، همه شمول بودن

مقاله «مسير پياده گردشگرى» سيد محسن حبيبى
(١٣٨٠)

تمايز و تشخيص، افزايش خوانايى با كاربرد نشانه هاى شهرى، تنوع كالبدى 
و تنوع در كاربرى ها، ايمنى و امنيت، انعطاف پذيرى و حق انتخاب، توجه به 
اصول زيباشناسى شهرى، تأكيد بر نقاط آغازين و پايانى مسير، استفاده از 
عناصر طبيعى، تأكيد بر بناها و عناصر كالبدى باارزش تاريخى، پيوستگى 

مسير، ديد و منظر، ايستايى و پويايى مسير، رعايت حرايم و حفظ قلمروها از 
طريق فضاى عمومى، نيمه عمومى و خصوصى

كتاب راهنماى طراحى فضاهاى جهانشاه پاكزاد
شهرى در ايران (١٣٩١)

مؤلفه هاى سرزندگى (تنوع در طول مسير – نفوذپذيرى)، انعطاف (انعطاف در 
كالبد – انعطاف در عملكرد)، ايمنى (ايمنى پياده در مقابل سواره – امنيت 

پياده در محيط)

سيد محمد معينى
مقاله «افزايش قابليت پياده مدارى 

گامى به سوى شهرى انسانى تر» 
(١٣٨٥)

امنيت، دلپذيرى، جذابيت، مطبوعيت، دسترسى، آموزش / سالمت عمومى، 
پيوستگى، ارتباط بين كاربرى، دسترسى به ايستگاه هاى عبور و مرور، رفتار 

عابر پياده براساس معيارهاى فرهنگى اجتماعى

احسان رنجبر 
و فاطمه رئيس 

اسماعيلى

مقاله «سنجش كيفيت پياده راه هاى 
شهرى در ايران، نمونه موردى: 

پياده راه صف (سپهساالر) تهران» 
(١٣٨٩)

تنوع، انعطاف پذيرى، دسترسى، آسايش و راحتى، نظافت و پاكيزگى، خوانايى، 
هويت، فرم و كالبد، تمايز و تشخيص، سرزندگى و پويايى

جدول ١. معيارهاى ارائه شده در ارتباط با ابعاد كاركردى پياده راه ها در جهان و ايران 



شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار ، تابستان ١٣٩٠                       هويت شهر

 روش پژوهش
توصيفى-  روش  لحاظ  به  و  كاربردى  هدف  از حيث  پژوهش حاضر 
از  تحقيق  اين  در  مورداستفاده  داده هاى  اصلى  بخش  است.  تحليلى 
ديگرى  بخش  و  مصاحبه)  (پرسش نامه،  ميدانى  روش هاى  طريق 
پژوهش،  مفهومى  و  نظرى  چارچوب  قبيل  از  نياز  مورد  داده هاى  از 
از طريق روش كتابخانه اى و مراجعه  اسناد و مدارك و سرشمارى ها 
به سازمان هاى مربوطه به دست آمده است. در پژوهش حاضر سه نوع 
 ١٧ پياده راه  محدوده  شاغلين  و  عابرين  ساكنين،  براى  پرسش نامه 
مورد  گروه ها  اين  نظرات  جمع آورى  از  پس  و  شد  طراحى  شهريور 
شاغلين  و  عابرين  ساكنين،  آمارى  جامعه  حجم  گرفت.  قرار  تحليل 
به ترتيب ١٨٠٧٩٠ نفر، ١٤٠٠٠٠٠ نفر و ٤٠٠ واحد صنفى مى باشد 
و   ٣٨٤  ،٣٨٣ ترتيب  به  نمونه  حجم  كوكران  فرمول  به  توجه  با  كه 
١٩٦ پرسش نامه محاسبه و به روش خوشه اى تصادفى توزيع گرديد. 
نمايش  براى   GIS و   SPSS نرم افزار  از  داده ها  تجزيه وتحليل  براى 
موقعيت محدوده استفاده شده است. براى سنجش پايايى پرسش نامه 
در مرحله پيش آزمايش از آلفاى كرونباخ استفاده شد كه با توجه به 

اينكه جامعه آمارى پژوهش حاضر سه گروه مى باشد براى هر يك از 
گروه ها به صورت جداگانه پايايى سنجيده شد كه براى گروه ساكنان 
عدد ٨٢٣/٠ براى عابرين ٧٩٢/٠ و براى شاغلين ٨١٤/٠ به دست آمد، 

بنابراين پايايى پرسش نامه در حد عالى ارزيابى مى شود.

 معرفى محدوده موردمطالعه
در  غربى  بخش  و  در بخش شرقى منطقه ١٢  پياده راه ١٧ شهريور 
منطقه ١٣ شهردارى تهران قرار دارد (شكل ١) و عمدتاً تحت تأثير 
حدفاصل  شهريور،   ١٧ محور  است.  منطقه  دو  اين  فضايى  سازمان 
ميدان امام حسين (ع) تا ميدان شهدا، از امتداد خيابان شهباز قديم 
شمال  به سمت  بود،  احداث شده  ناصرى  باروى  رد  روى  بر  خود  كه 
ايجادشده است. همين طور ميدان امام حسين (ع) از امتداد دو محور 
احداثى شهباز و شاهرضا كه هر دو بر رد باروى شرقى و شمالى دوره 
سه  ميان  مفصل  به نوعى  و  آمده  وجود  به  گرديده اند  احداث  ناصرى 
حسين  امام  ميدان  محل  در  تهران  شرقى  و  شمالى  مركزى،  حوزه 

مهندس رضا كانونى، دكتر محمدتقى رضويانمهندس رضا كانونى، دكتر محمدتقى رضويان

٥

٢٤

 صاحب نظران

شاخص هاى اقتصادىشاخص هاى اجتماعى

*********جين جيكوبز

*******كوين لينچ

*****ويوليچ

*****كولمن

******دونالد اپليارد

***برايان گودى

كميته مشورتى برنامه ريزى 
(LPAC) لندن*******

******نلسن

********متيو كرمونا و همكاران

*******ساوث ورث

********يان گل

****جهانشاه پاكزاد

***سيد محمد معينى

جدول ٢. شاخص هاى اجتماعى و اقتصادى پژوهش و ارتباط آنها با نظريات انديشمندان مختلف
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ايجادشده است (مهندسين مشاور باوند، الف ١٣٩٠، ج ١، ٤٣-٤٥).
حوزه فراگير پياده راه ١٧ شهريور به مساحت ٥٤٦١٩٢٧ مترمربع و با 
جمعيت ١٨٠٧٩٠ نفر مى باشد. (جدول ٣) اين حوزه با مناطق ٧، ١٢، 
١٣ و ١٤ داراى مرز مشترك است. همچنين در حوزه فراگير نسبت 
جنسى ١٠٤ مرد در مقابل ١٠٠ زن مى باشد. در جدول ٤ مساحت و 

تراكم حوزه فراگير به تفكيك مناطق نشان داده شده است.
فراگير در سال ١٣٨٥، ١٥٨٧٧٥  باالى حوزه  به  جمعيت ١٠ سال 
بيكار  نفر  و ٤٤٢٥  نفر شاغل  تعداد ٦٥٢٦٥  اين  از  كه  مى باشد  نفر 
است. بدين ترتيب نرخ فعاليت در حوزه فراگير در سال ١٣٨٥، ٩/٤٣ 
كل  با  فراگير  حوزه  شاغالن  تعداد  مقايسه  ضمناً  است.  بوده  درصد 
جمعيت حوزه فراگير گوياى نرخ تكفل ٨/٢ نفر مى باشد. بدين معنا 
دارد.  وجود  نفر مصرف كننده   ٨/٢ توليدكننده  يك  هر  مقابل  در  كه 
به عبارت ديگر هر ١ توليدكننده به جز خودش به طور متوسط ٨/١ نفر 
ديگر را تحت تكفل دارد (مهندسين مشاور باوند، ب ١٣٩٠، ج ٢، ٧٤).

 تحليل يافته ها
اثرات  پيرامون  نظرسنجى  پرسش نامه هاى  از  حاصل  داده هاى 
اجتماعى و اقتصادى احداث پياده راه ١٧ شهريور از ساكنين، عابرين 
و شاغلين در پياده راه با استفاده از تكنيك هاى آمار توصيفى تحليل  
سن،  شناختى  جمعيت  ويژگى هاى  توصيف  راستا  اين  در  مى شوند. 
جنسيت و... نمونه آمارى پاسخ دهندگان بيان شده و سپس مؤلفه ها و 
متغيرهاى پژوهش به كمك شاخص هاى آمارى مركزى و پراكندگى 
نظير ميانگين، انحراف استاندارد، كمترين، بيشترين و دامنه تغييرات 

توصيف مى شوند.
درصد فراوانى نمونه آمارى مربوط به ساكنين را، ٧/٦١ درصد مردان 
و ٣/٣٨ درصد زنان، عابرين را، ٤٤ درصد مردان و ٥٦ درصد زنان و 
شاغلين را، ٤/٧٢ درصد مردان و ٦/٢٧ درصد را زنان تشكيل داده اند. 
درصد فراوانى رده سنى ساكنين ٢/٣٦ درصد كمتر از ٢٥ سال، ١/٤٥ 
درصد افراد ٢٥ تا ٤٠ سال و ١٢ درصد ٤٠ تا ٥٥ سال و ٨/٦ درصد 

٢٥

اثرات اجتماعى و اقتصادى پياده راه  سازى در شهر تهران از ديدگاه ...

كلمنطقه ١٤منطقه ١٣منطقه ١٢منطقه ٧ شرح

٧١٣٩٦٥٠٦٧١٣٤٧١٠٢٤٠١٣١٨٠٧٩٠حوزه فراگير

كلمنطقه ١٤منطقه ١٣منطقه ١٢منطقه ٧ شرح

٢٠٥٠٤٧٥١٨٨٣٠١٤٩٧٦٣٣٥٥٥٢١٠٣٥٤٦١٩٢٧مساحت حوزه فراگير (مترمربع)

٣٤٨٢٦٩٣٥٦٤٣٥٣٣١تراكم حوزه فراگير (نفر در هكتار)

شكل ١. موقعيت پياده راه ١٧ شهريور در شهر تهران

جدول ٣. جمعيت محدودة فراگير محور ١٧ شهريور به تفكيك مرزبندى منطقه اى در سال ١٣٨٥(مأخذ: مهندسين مشاور باوند، ب ١٣٩٠، ج ٢: ٦٣)

 جدول ٤. تراكم جمعيت در واحد سطح در محدودة فراگير محور ١٧ شهريور به تفكيك مرزبندى منطقه اى در سال ١٣٨٥ (مأخذ: مهندسين مشاور 
باوند، ب ١٣٩٠، ج ٢، ٦٤)



مهندس رضا كانونى، دكتر محمدتقى رضويانمهندس رضا كانونى، دكتر محمدتقى رضويانشماره هشتم/ سال پنجم/ بهار ، تابستان ١٣٩٠                       هويت شهر

٢٦

عابرينساكنين گروه مورد پرسش

درصد فراوانىدرصد فراوانىهدف از سفر

١٤/١٩/٩اقتصادى

٣٠/٢٢٨/٩اجتماعى

١٧/٧١٤/٦گردشگرى

٧/٦٤/٧عبورى

١٠/٢١٧/٢محيط جذابيت

٢٠/٣٢٤/٧شركت در مراسم

١٠٠١٠٠مجموع

سال،   ٢٥ از  كمتر  درصد   ١/٥٢ عابرين  سنى  رده  سال،   ٥٥ باالى 
٩/٢٧ درصد افراد ٢٥ تا ٤٠ سال و ٣/١٣ درصد ٤٠ تا ٥٥ سال و ٨/٦ 
از ٢٥  درصد باالى ٥٥ سال و رده سنى شاغلين ٣/٤١ درصد كمتر 
سال، ٣/٤٢ درصد افراد ٢٥ تا ٤٠ سال و ٣/١٤ درصد ٤٠ تا ٥٥ سال 

و ٢درصد باالى ٥٥ سال سن داشته اند.
درصد فراوانى نمونه آمارى ساكنين بر اساس وضعيت اشتغال ٥/٣٧ 
و ٥/٥ درصد  درصد شغل دولتى و ٨/٣٩ درصد شغل آزاد داشته اند 
آمارى  نمونه  خانه دار،  درصد   ٥/١٢ و  بيكار  درصد   ٧/٤ بازنشسته، 
عابرين ٤/٢٣ درصد شغل دولتى و ٧/٣٠ درصد شغل آزاد داشته اند و 
٨/٧ درصد بازنشسته،٧/١٧ درصد بيكار و ٣/٢٠ درصد خانه دار بوده اند. 
اينكه اين گروه همگى در پياده راه  در نمونه آمارى شاغلين به دليل 
١٧ شهريور مشغول به كار بوده و شغل آزاد داشتند اين مورد از آنها 

بر  عابرين  و  ساكنين  آمارى  نمونه  فراوانى  درصد  نشد.  پرسش گرى 
اساس هدف سفر به اين محدوده در جدول ٥ بيان شده است. بر اساس 
نتايج به دست آمده در هر دو گروه عامل اجتماعى بيشترين درصد را 
به خود اختصاص داده و به عبارت ديگر عامل اجتماعى بيشتر از ساير 
به  انگيزه در گروه ساكنين و عابرين جهت مراجعه  ابعاد باعث ايجاد 
اين محدوده شده است. در نمونه آمارى مربوط به شاغلين نيز به جهت 
اينكه اين گروه فقط به دليل اقتصادى و كسب درآمد به اين محدوده 

سفر مى كنند اين سؤال از گروه شاغلين مورد پرسش گرى واقع نشد.
اين  با  آشنايى  مدت  اساس  بر  ساكنين  آمارى  نمونه  فراوانى  درصد 
مى شود.  مشاهده  كه  همان طور  است.  بيان شده   ٧ جدول  در  محيط 
بيش از ٥٠ درصد از ساكنين و شاغلين اين محدوده بين بيشتر از ٥ 
سال است كه با اين محدوده آشنا هستند كه اين امر داللت بر قدمت 

شاغلينعابرينساكنين گروه مورد پرسش

درصد فراوانىدرصد فراوانىدرصد فراوانىبا چه وسيله اى به اين مكان آمديد؟

٣٦/٢٣٥/٢٥٦/٦پياده

٢٢/٤٢٥٢٩/٦شخصى اتومبيل

١٨/٥١٦/٩٢/٦اتوبوس

١٦/٤١٣٤/١تاكسى

٣/٤٦/٨٥/١مترو

٣/١٣/١٢موتورسيكلت

١٠٠١٠٠١٠٠مجموع

جدول ٥. درصد فراوانى نمونه آمارى ساكنين و عابرين براساس هدف سفر به پياده راه ١٧ شهريور

جدول ٦. توزيع فراوانى و درصد فراوانى نمونه آمارى ساكنين، عابرين و شاغلين بر اساس طريقة آمدن به اين مكان
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ساكنان و شاغلين، حس تعلق و همچنين هويت بيشتر اين گروه ها 
به ويژه ساكنين واقع در اين محدوده مى باشد كه اين عوامل مى تواند 
تأثير مثبتى بر هويت مكان نيز بگذارد. همچنين بيش از ٥٠ درصد 
عابرين نيز بين ١-٥ سال است كه با محيط آشنايى دارند و مى توانند 
قضاوت خوبى در مورد روند مثبت يا منفى تغييرات اين مسير در قبل 

و بعد از احداث پياده راه باشند.
ميانگين  مركزى  ميانگين  طريق  از  متغير  به  شاخص ها  تبديل  با 
استاندارد،  انحراف  ميانگين،  نظير  آمارى  شاخص هاى  مؤلفه ها، 
پرسش نامه  متغيرهاى  براى  تغييرات  دامنه  و  بيشترين  كمترين، 
كه  همان طور  است.  آمده   ٨ جدول  در  شاغلين  و  عابرين  ساكنين، 
اجتماعى  شاخص هاى  از  گروه  سه  هر  مى شود  مشاهده  جدول  در 
رضايت بيشترى نسبت به شاخص هاى اقتصادى دارند. به عبارت ديگر 
نيست. رضايت بخش  گروه  سه  هر  ازنظر  اقتصادى  شاخص هاى 

 آزمون فرضيات
در اين راستا از آزمون كولموگروف-اسميرنوف جهت آزمون برازندگى 
به  شاخص ها  تبديل شدن  از  بعد  و  پژوهش  متغيرهاى  نرمال  توزيع 

تأثير  جهت   (t-te s t) نمونه اى  تك  استيودنت  تى  آزمون  از  متغير 
محدوده  اقتصادى  و  اجتماعى  شاخص هاى  بر  شهريور   ١٧ پياده راه 

استفاده مى شود.

آزمون كولموگروف-اسميرنوف
جهت طبيعى بودن (نرمال) توزيع آمارى متغيرهاى پژوهش از آزمون 
آزمون كولموگروف- آمارى كولموگروف-اسميرنوف استفاده مى شود. 
جهت  كه  شود  مشخص  كه  مى شود  انجام  منظور  بدين  اسميرنوف 
آزمون هاى  و  روش ها  از  فرضيات  آزمون  و  داده ها  تجزيه وتحليل 
درصورتى كه  شود؟  استفاده  آزاد)  (توزيع  پارامترى  غير  يا  پارامترى 
توزيع متغير از توزيع نرمال پيروى كند از آزمون هاى پارامترى در غير 
اين صورت از آزمون هاى ناپارامترى (توزيع آزاد) جهت تجزيه وتحليل 
و آزمون فرضيات پژوهش استفاده مى شود. در بعضى مواقع باوجود غير 
نرمال بودن متغير به دليل حجم باالى نمونه از آزمون هاى پارامترى 

استفاده مى شود.
فرضيه هاى آزمون كولموگروف-اسميرنوف به صورت زير مى باشند:

H: متغير از توزيع آمارى نرمال پيروى مى كند.
0

٢٧

اثرات اجتماعى و اقتصادى پياده راه  سازى در شهر تهران از ديدگاه ...

شاغلينعابرينساكنينگروه مورد پرسش

 درصد فراوانىدرصد فراوانىدرصد فراوانىمدت آشنايى با اين محدوده

٠١٠/٢٦/٥٤/١ تا ١ سال

١١٦/٤٥٤/٧٢٩/١ تا ٥ سال

٥٤٧/٤٣٠/٥٣٢/٧ تا ١٠ سال

٢٦٨/٣٣٤/٢بيشتر از ١٠ سال

١٠٠١٠٠١٠٠مجموع

 گروه هاى مورد 
انحراف متغيرپرسش

دامنه تغييراتكمترينبيشترينميانگيناستاندارد

ساكنين
٠/٤٧٨٨٨٣/٢٨١٠٤/٥٨١/٨٣٢/٧٥اجتماعى

٠/٦١٣٨٢٢/٩٢٥٣٤/٦٧١٣/٦٧اقتصادى

عابرين
٠/٤٨٧٨٥٣/٣٥١٨٤/٦٣١/٨٣٢/٨اجتماعى

٠/٦١٣٨٢٢/٩٢٥٣٤/٥١١/٠٦٣/٤٥اقتصادى

شاغلين
٠/٤٩١٨٣٣/٢٩٥٩٤/٥٨٢/٤٢٢/٨اجتماعى

٠/٦٤٢٢٧٢/٨٦٦٠٤/٦٧٣٣/٤٥اقتصادى

جدول ٧. درصد فراوانى نمونه آمارى سه گروه براساس مدت آشنايى با پياده راه ١٧ شهريور

جدول ٨. شاخص هاى آمارى متغيرهاى مربوط به نمونه آمارى ساكنين، عابرين و شاغلين
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H: متغير از توزيع آمارى نرمال پيروى نمى كند.
1
 

معنى دارى  سطح  كولموگروف-اسميرنوف،  آزمون  براى  هرگاه 
باشد  بزرگ تر   ٠/٠٥ خطاى  سطح  از   P-value يا   (sig) آزمون 
آزمون  صفر  فرض  درصد   ٩٥ اطمينان  با    (P-value=sig<٠/٠٥)
اطمينان  با  موردنظر  متغير  يعنى  مى شود  تأييد  بودن)  نرمال  (فرض 
يا   (sig) معنى دارى  سطح  اگر  ولى  دارد،  نرمال  توزيع  درصد   ٩٥
  (P-value=sig<٠/٠٥) از سطح خطا ٠/٠٥ كوچك تر باشد P-value

با اطمينان ٩٥ درصد فرض صفر آزمون (فرض نرمال بودن) رد مى شود 
يعنى متغير موردنظر با اطمينان ٩٥ درصد توزيع نرمال ندارد.

و  اجتماعى  متغيرهاى  براى  كولموگروف-اسميرنوف  آزمون  نتايج 
پياده راه ١٧  پيرامون  به ساكنين، عابرين و شاغلين  مربوط  اقتصادى 
شهريور در جدول ٩ آمده است. مشاهده مى شود كه سطح معنى دارى 
از سطح خطاى ٠٥/٠ كوچك تر مى باشند  آزمون براى تمام متغيرها 
(٠/٠٥>P-value=sig)  يعنى اينكه توزيع آمارى متغيرها با اطمينان 
نرمال بودن) رد  آزمون (فرض  نرمال نيست و فرض صفر  ٩٥ درصد 

مى شود.
گروه  سه  براى  پژوهش  متغيرهاى  تمام  آمارى  توزيع  ازآنجايى كه 
داده ها  آمارى جهت تحليل  اينكه روش  به  با توجه  و  بود  نرمال  غير 
اين  و  (t-te s t) مى باشد  نمونه اى  تك  تى  آزمون  پژوهش  فرضيات  و 
آزمون بر ميانگين مورد انتظار يا ارزش آزمون بنا نهاده شده است و 
ميانگين متغير با ارزش آزمون (ميانگين مورد انتظار) مقايسه مى شود 
حد  قضيه  طبق  مى شود.  استخراج  آزمون  از  الزم  استنباط هاى  و 
وقتى حجم  متغير  ميانگين  آمارى  توزيع  استنباطى  آمار  در  مركزى 
نمونه زياد باشد (بيشتر از ٣٠) به طور مجانبى به توزيع آمارى نرمال 
ميل مى كند لذا آزمون تى تك نمونه اى كه شرط استفاده از آن توزيع 
نرمال متغير مى باشد در حالت حجم نمونه زياد (بيشتر از ٣٠) براى 

متغير نرمال توان آمارى بيشتر از آزمون غير پارامترى دارد درنتيجه 
براى متغيرهاى غير نرمال هم در صورت برقرار بودن شرايط مذكور 
استفاده مى شود. چون   (t-te s t) نمونه اى  پارامترى تى تك  از آزمون 
حجم نمونه در اين پژوهش براى ساكنين ٣٨٣، عابرين ٣٨٤ و شاغلين 
و كسبه فعال ١٩٦ مى باشد كه خيلى بيشتر از ٣٠ مى باشد، بنابراين 
نمونه اى  تك  تى  پارامترى  آزمون  از  نيز  نرمال  غير  متغيرهاى  براى 

(t-te s t) استفاده مى شود.
در ارتباط با فرضيه اول پژوهش حاضر (احداث پياده راه ١٧ شهريور 
باعث افزايش تعامالت و بهبود شاخص هاى اجتماعى محدوده طرح شده 

است) آزمون تى استيودنت تك نمونه اى (t-te s t) استفاده شد.
مؤلفه)  هر  انتظار  مورد  (ميانگين  آزمون  ارزش  با  مؤلفه  ميانگين 
آزمون  ارزش  با  ميانگين  تفاوت  مقايسه مى شود در صورتى  يعنى ٣ 
معنى دارى باشد يعنى اينكه سطح معنى دارى آزمون از سطح خطاى 
٠/٠٥ كوچك تر باشد (٠/٠٥>P-value=sig)  نتيجه مى شود احداث 
پياده راه ١٧ شهريور بر مؤلفه تأثير معنى دار داشته است اگر مؤلفه در 
از صفر بزرگ تر  با ارزش آزمون  تفاوت ميانگين  جهت مثبت باشد و 
موجب  پياده راه  احداث  و  دارد  قرار  مطلوبى  سطح  در  مؤلفه  باشد 
نشده  حاصل  بهبودى  صورت  اين  غير  در  است  شده  مؤلفه  بهبودى 

است.
ساكنين،  گروه  سه  در  اجتماعى  شاخص  براى   t-te s t آزمون  نتايج 
عابرين و شاغلين در جدول ١٠ آمده است. مشاهده مى شود كه سطح 
معنى دارى آزمون در هر سه گروه از سطح خطاى ٠/٠٥ كوچك تر و 
از صفر بزرگ تر مى باشد يعنى اينكه  با ارزش آزمون  تفاوت ميانگين 
احداث پياده راه ١٧ شهريور ازنظر هر سه گروه موجب بهبودى شاخص 
 ٩٥ اطمينان  با  پژوهش  اول  فرضيه  درنتيجه  است.  شده  اجتماعى 

درصد تائيد مى گردد.
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 گروه هاى مورد 
آماره كولموگروف –Zتعدادمتغيرپرسش

اسميرنوف
سطح معنى دارى

(Sig)
نتيجه آزمون نرمال بودن

ساكنين
غير نرمال٣٨٣٠/٠٦٦٠/٠٠٠اجتماعى

غير نرمال٣٨٣٠/١٢٤٠/٠٠٠اقتصادى

عابرين
غير نرمال٣٨٤٠/٠٦٩٠/٠٠٠اجتماعى

غير نرمال٣٨٤٠/١٢٤٠/٠٠٠اقتصادى

شاغلين
غير نرمال١٩٦٠/٠٧٧٠/٠٠٧اجتماعى

غير نرمال١٩٦٠/١١٤٠/٠٠٠اقتصادى

جدول ٩. نتايج آزمون كولموگروف-اسميرنوف براى برازندگى توزيع نرمال متغيرهاى مربوط به ساكنين، عابرين و شاغلين
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در ارتباط با فرضيه دوم (احداث پياده راه ١٧ شهريور منجر به رونق 
تك  استيودنت  تى  آزمون  نيز  است)  طرح شده  محدوده  كسب وكار 

نمونه اى (t-te s t) استفاده شد.
ساكنين،  گروه  سه  در  اقتصادى  شاخص  براى   t-te s t آزمون  نتايج 
عابرين و شاغلين در جدول ١١ آمده است. مشاهده مى شود كه سطح 
معنى دارى آزمون در هر سه گروه از سطح خطاى ٠٥/٠ كوچك تر و 
تفاوت ميانگين با ارزش آزمون از صفر كوچك تر مى باشد يعنى اينكه 
در  بهبودى  موجب  گروه  سه  هر  ازنظر  شهريور   ١٧ پياده راه  احداث 

شاخص اقتصادى نشده است.
پس با توجه به نتايج آزمون t-te s t مشاهده شد كه ازنظر هر سه گروه 
اقتصادى  توسعه  پياده راه موجب  احداث  و شاغلين،  عابرين  ساكنين، 
محدوده نشده است و كسب وكار محدوده رونق نيافته است درنتيجه 

فرضيه دوم پژوهش با اطمينان ٩٥ درصد رد مى گردد.

نتايج رگرسيون چند متغيره
در اين روش بر اساس بتاى استاندارد به دست آمده متغيرهاى مالقات 
هويت  پويايى،  و  سرزندگى  امنيت،  جمعى،  فعاليت هاى  گفتگو،  و 
و   تاريخى  ميراث  حفظ  سنى،  اقشار  تمام  براى  مناسب  اجتماعى، 
اشتغال زايى،  خريدوفروش،  تسهيل  مشاركت،  تعلق،  حس  فرهنگى، 

رونق كسب وكار و كاهش هزينه هاى حمل ونقل به عنوان متغيرهايى 
بودند كه بيشترين سهم را در ميزان تغييرات متغير وابسته (بهبود 
لذا  داشتند.  شهريور)   ١٧ پياده راه  اقتصادى  و  اجتماعى  وضعيت 
با  معنى دارى  ارتباط  داراى  فوق  متغيرهاى  تمامى  اينكه  به  توجه  با 
متغير وابسته هستند بنابراين در مدل نهايى باقى مانده اند. نتايج نشان 
ميزان  از   (R2= ٠/٩١) درصد   ٩١ پيش بين  متغيرهاى  اين  مى دهد 
بيانگر  تعيين  ضريب  مى كنند.  پيش بينى  را  وابسته  متغير  واريانس 
ميزان  در  نيز  درصد)   ٩ حدود  (در  ديگرى  متغيرهاى  كه  است  اين 
تأثيرگذار  شهريور   ١٧ پياده راه  اقتصادى  و  اجتماعى  وضعيت  بهبود 
بوده اند كه در مطالعه حاضر بررسى نشده است. نتايج تحليل واريانس 
يك طرفه نيز معنى دار بودن رگرسيون و رابطه خطى بين متغيرها را 
اين  به  مربوط  نشان مى دهد. جدول ١٢و ١٣اطالعات  نهايى  گام  در 
با  تخمين،  معادله  برآورد  به منظور  مى دهند.  نشان  را  تجزيه وتحليل 
توجه به اطالعات به دست آمده و معنى دار بودن مدل نهايى رگرسيون 
چند متغيره در اين پژوهش، مى توان ميزان بهبود وضعيت اجتماعى 
و اقتصادى پياده راه ١٧ شهريور را با تقويت شاخص هاى اجتماعى و 

اقتصادى در منطقه موردمطالعه تخمين زد (جدول ١٢).
نتايج حاصل از تجزيه وتحليل داده ها در مورد قدرت تبيين متغيرهاى 

مربوط به شاخص هاى اجتماعى و اقتصادى در ميزان بهبود وضعيت 

٢٩

اثرات اجتماعى و اقتصادى پياده راه  سازى در شهر تهران از ديدگاه ...

تفاوت ميانگين با آماره tدرجه آزادى گروه
سطح معنى دارىارزش آزمون

٣٨٢١١/٥٠٠٠/٢٨١٠٣٠/٠٠٠ساكنين محالت پيرامون پياده راه

٣٨٣١٤/١٣٠٠/٣٥١٧٨٠/٠٠٠عابرين پياده راه

١٩٥٨/٤٢٣٠/٢٩٥٩٢٠/٠٠٠شاغلين و كسبه فعال در پياده راه

تفاوت ميانگين با ارزش آماره tدرجه آزادى گروه
سطح معنى دارىآزمون

٠/٠٧٤٦٥٠/٠١٨-٢/٣٨٣-٣٨٢ساكنين محالت پيرامون پياده راه

٠/١١٢٨٥٠/٠٠٠-٣/٥٨٢-٣٨٣عابرين پياده راه

٠/١٣٤٠٠/٠٠٠-١٩٥١٦/٢٣٨شاغلين و كسبه فعال در پياده راه

جدول ١٠. نتايج آزمون t-te s t براى شاخص اجتماعى در سه گروه

جدول ١١. نتايج آزمون t-te s t براى شاخص اقتصادى در سه گروه
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٣٠

نام متغير گام
ضريب

رگرسيون

ضريب تعيينضريب تعيين

تعديل شده
F مقدار(P) مقدار

٠/٣٩٢٠/٤١٠٠/٣٩٥١٠٣/١٠٠/٠١٠مالقات و گفتگو١

٠/٤٧١٠/٤٣٢٠/٤١٢٩٥/٢٤٠/٠٢٠فعاليت هاى جمعى٢

٠/٣١٥٠/٣٠٢٠/٢٨٩١٤٢/٨٧٠/٠٠٠امنيت٣

٠/٣٦٨٠/٣٢٠٠/٣٠٣١٢٨/٤٣٠/٠٠٠سرزندگى و پويايى٤

٠/٤١٥٠/٣٨٦٠/٣٦٧١٠٩/٥٧٠/٠١٠هويت اجتماعى٥

٠/٤٤١٠/٥٠٢٠/٤٩٦٩٠/٦٧٠/٠٢٠مناسب براى تمام اقشار سنى٦

٠/٣٢١٠/٣٨٩٠/٣٥٦١١٢/٥٤٠/٠٠٠حفظ ميراث تاريخى و فرهنگى٧

٠/٣٧٩٠/٤٢٠٠/٤٠٢٩٧/٨٧٠/٠٠٠حس تعلق٨

٠/٣١١٠/٣٠٤٠/٢٨٨١٤٠/١٢٠/٠٠٠مشاركت٩

٠/٣٨٩٠/٣٥٦٠/٣٣٤١٢٢/١٢٠/٠٠٠تسهيل خريدوفروش١٠

٠/٣١٢٠/٣٤٣٠/٣٢١١٣٥/١٣٠/٠٠٠اشتغال زايى١١

٠/٣١٣٠/٣٢٩٠/٣١١١٣٣/٦٥٠/٠٠٠رونق كسب وكار١٢

٠/٣٩٠٠/٤٦٧٠/٤٤٩٩٢/٤٥٠/٠٢١كاهش هزينه هاى حمل ونقل١٣

  متغيرهاى پيش بین
ضرايب ضرايب استاندارد نشده

t استانداردشده
مقدار (P)محاسبه شده

بتا (β)خطاى معيارضريب ورود

٩/٦٥٠/٠٠٠-٣١/٣٣/٦٤ عدد ثابت (عرض از مبدأ)

٣/٨٥٠/٢٧٩٠/٣٢٣٦/٨٧٠/٠٠٠مالقات و گفتگو

٣/٧٤٠/٢٩٣٠/٣١٢٦/٤٣٠/٠١٠فعاليت هاى جمعى

٥/٦٦٠/٣٧٩٠/٤٨١٨/٢٣٠/٠٠٠امنيت

٤/٧٥٠/٣٥٧٠/٤٣١٧/٧٨٠/٠٠٠سرزندگى و پويايى

٣/٩٦٠/٣٥٠٠/٣٥١٧/١٢٠/٠٠٠هويت اجتماعى

٣/٧٠٠/٢٨٩٠/٣٠٢٦/٣٢٠/٠١٠مناسب براى تمام اقشار سنى

٤/١٢٠/٣٨٠٠/٤٠٣٧/٢٣٠/٠٠٠حفظ ميراث تاريخى و فرهنگى

٣/٦٣٠/٣٠١٠/٢٥٢٥/٤٢٠/٠١٠حس تعلق

٥/٢٢٠/٣٨١٠/٤٧٢٨/١٢٠/٠٠٠مشاركت

٤/٤٤٠/٣٢٦٠/٤١٤٧/٥٦٠/٠٠٠تسهيل خريدوفروش

٥/١٢٠/٣٤٥٠/٤٦٦٨/٠٣٠/٠٠٠اشتغال زايى

٤/٩١٠/٣١٢٠/٤٤٣٧/٩٦٠/٠٠٠رونق كسب وكار

٣/٦٧٠/٢٩٠٠/٢٨٧٥/٦٤٠/٠١٠كاهش هزينه هاى حمل ونقل

جدول ١٢. ضرايب رگرسيون چندمرحله اى براى تبيين رابطه شاخص هاى اقتصادى و اجتماعى و بهبود وضعيت اجتماعى و اقتصادى پياده راه ١٧ شهريور

جدول ١٣. ضرايب متغيرهاى واردشده در معادله رگرسيون نهايى
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  ١٣ جدول  به صورت  شهريور   ١٧ پياده راه  اقتصادى  و  اجتماعى 
محاسبه شده است.

اساس  بر  مى دهد  نشان   ،٢ شكل  در  مندرج  اطالعات  درنهايت، 
تبيين  در  «امنيت»  متغير  نقش  و  بتا، سهم  از ضريب  حاصل  نتايج 
پياده راه  اقتصادى  و  اجتماعى  وضعيت  «بهبود  وابسته  متغير  
مشاركت،  متغيرهاي  و  است  متغيرها  ساير  از  بيشتر  شهريور»   ١٧
خريدوفروش،  تسهيل  سرزندگى،  كسب وكار،  رونق  اشتغال زايى، 
و  مالقات  اجتماعى،  هويت  فرهنگى،  و  تاريخى  ميراث  حفظ 
كاهش  سنى،  اقشار  تمام  براى  مناسب  جمعى،  فعاليت هاى  گفتگو، 
گرفتند. قرار  بعدي  اولويت  در  تعلق  حس  حمل ونقل،  هزينه هاى 

 نتيجه گيرى
گروه هاى  و  افراد  اثرگذارى  و  نقش پذيرى  از  حاصل  عينيتى  فضا 
دو  متعامل  عملكردهاى  پيامد  ديگر،  به سخن  يا  و  مكان  در  انسانى 
محيط اجتماعى- اقتصادى و طبيعى- اكولوژيك است. فضاى شهرى 
جزئى از ساخت شهر است كه از كليت هماهنگ و پيوسته برخوردار 
پياده راه ها  مى باشد.  محصوركننده  بدنه  داراى  كالبدى  حيث  از  بوده 
هم به عنوان يكى از فضاهاى عمومى شهرى داراى نقش هاى مختلفى 
ازجمله نقش ترافيكى، اقتصادى، اجتماعى، گردشگرى و غيره هستند 
از اين نقش ها در فضاهاى شهرى مى تواند  كه توجه ويژه به هركدام 
ديگر  سطوح  و  شهر  عمومى  فضاهاى  در  را  پايدارى  و  مثبت  اثرات 
به وجود آورد. تجربيات جهانى در حوزه پياده راه  سازى نشان  شهرى 
مى دهد كه كشورهاى مختلف با اهداف مختلف اقدام به پياده راه  سازى 
مى كنند تا از اين طريق باعث عملكرد مطلوب فضاهاى عمومى بشوند. 
كارشناسان شهرى دانماركى معتقدند كه با ٢٠ سال تحقيق و مطالعه 
فضاهاى شهرى و تأثير آن بر زندگى شهرنشينى دريافته اند كه اصالح، 
بهبود و توسعه پياده راه ها، ٤ برابر زندگى عمومى و شادابى شهرها را 
افزايش مى دهد. اين موارد و تمامى موارد ذكرشده در پژوهش حاضر 
اهميت پياده راه ها در به گشت زندگى شهروندان نشان مى دهد. با توجه 
به تأثير پياده راه  سازى در ابعاد مختلف در شهر، پژوهش حاضر باهدف 
بررسى اثرات اجتماعى و اقتصادى پياده راه ١٧ شهريور نگارش يافته 
است. بدين منظور از رويكرد ذهنى (پرسش نامه) براى سنجش تأثيرات 
مناطق  بين  مرز  در  واقع  شهريور   ١٧ پياده راه  اقتصادى  و  اجتماعى 
يا  تائيد  با  ارتباط  در  است.  استفاده شده  تهران  شهردارى   ١٣ و   ١٢
فرضيه  آزمون  جهت  گرديد.  عمل  بدين صورت  پژوهش  فرضيات  رد 
اول ابتدا با استفاده آزمون تى استيودنت تك نمونه اى (t-te s t) تأثير 
احداث پياده راه ١٧ شهريور بر مؤلفه هاى شاخص هاى اجتماعى براى 

تأثير  سپس  و  شد  سنجيده  شاغلين)  و  عابرين  (ساكنين،  گروه  سه 
احداث پياده راه ١٧ شهريور بر شاخص هاى اجتماعى به طوركلى براى 
سه گروه سنجيده شد يعنى اينكه آيا تأثير احداث پياده راه ١٧ شهريور 
تهران بر شاخص هاى اجتماعى مثبت بوده است و آيا درزمينة مذكور 

بهبودى حاصل شده است؟
سطح معنى دارى آزمون براى تمام مؤلفه ها از صفر كوچك تر مى باشد 
بر  شهريور   ١٧ پياده راه  احداث  اينكه  يعنى   (P-value=sig<٠/٠٥)
تمام مؤلفه هاى شاخص اجتماعى تأثير داشته است. مشاهده مى شود 
كه مؤلفه هاى تعامل اجتماعى در سطح بااليى قرار دارند چون تفاوت 
ميانگين با ارزش آزمون از صفر بزرگ تر و معنى دار است يعنى اينكه 
احداث پياده راه ١٧ شهريور تهران باعث افزايش تعامالت اجتماعى هر 
سه گروه ساكنين، عابرين و شاغلين شده است و بدين طريق قسمت 

اول فرضيه اول با اطمينان ٩٥ درصد تائيد مى گردد.
در ارتباط با فرضيه دوم، نتايج آزمون t-te s t براى شاخص اقتصادى 
كه سطح  مى دهد  نشان  را  و شاغلين  عابرين  ساكنين،  گروه  سه  در 
كوچك تر   ٠/٠٥ سطح خطاى  از  گروه  سه  هر  در  آزمون  معنى دارى 
يعنى  مى باشد  كوچك تر  صفر  از  آزمون  ارزش  با  ميانگين  تفاوت  و 
اينكه احداث پياده راه ١٧ شهريور ازنظر هر سه گروه موجب بهبودى 
در شاخص اقتصادى نشده است؛ بنابراين فرضيه دوم با اطمينان ٩٥ 

درصد رد مى گردد.
پژوهش حاضر با پژوهش منصورى (١٣٩٢) در بعد اقتصادى پياده راه 
نظر  در  فعاليت هاى  كه  مى كند  بيان  را  نتيجه  اين  كه  شهريور   ١٧
يك  به عنوان  شهريور   ١٧ پياده راه  جمعى  فضاى  براى  گرفته شده 
پياده راه فرهنگى- آئينى اگرچه ظاهر فرهنگى دارند (كتاب و سى دى 
فروشى) اما با امور روزمره ويژه  فضاهاى جمعى موفق، سنخيتى ندارد. 
استفاده كنندگان  روزمره  زندگى  با  تماماً  پيش بينى شده  فعاليت هاى 
يا  و  رستوران  مانند  فعاليت هايى  مى رسد  نظر  به  و  نيستند  عجين 
پژوهش  با  همچنين  و  است  مناسب تر  محلى  خدمات  واحدهاى 
احداث  اجتماعى  تأثيرات  با  رابطه  در   (١٣٩١) همكاران  و  پوراحمد 
پياده راه كه باعث افزايش امنيت، حس تعلق، كاهش آلودگى و غيره 

مى شود همسو مى باشد.
پياده راه  اقتصادى  بعد  در   (١٣٩٢) همكاران  و  اصل  رزاقى  پژوهش 
نتيجه گرفته است  با پژوهش حاضر همسو مى باشد كه  ١٧ شهريور 
تبديل  با  رابطه  در  مصاحبه شوندگان  از  طيف  ناراضى ترين  از  كسبه 
خيابان به پياده راه بوده است. نمايشگاه هاى اتومبيل كه كاربرى غالب  
ازاين رو حجم  ندارند و  پياده راه سازگارى  با ماهيت  در پياده راه است 

٣١

اثرات اجتماعى و اقتصادى پياده راه  سازى در شهر تهران از ديدگاه ...
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قابل توجهى از مشتريان خود را ازدست داده اند. تأمين نيازهاى معيشتى 
صورت  در  بنابراين  دارد،  قرار  مازلو  نيازهاى  هرم  رده  پايين ترين  در 
عدم تأمين آن، احساس رضايت از شاخص هاى ديگر اين پياده راه نيز 
ممكن نخواهد بود؛ اما در بعد اجتماعى با پژوهش حاضر همسو نيست، 
اين  پياده راه ١٧ شهريور به  رزاقى اصل و همكاران در بعد اجتماعى 
نتيجه رسيده اند كه در گذشته با توجه به امكان حضور وسايل نقليه و 
رونق كاربرى هاى موجود، حضور بيشتر مردم در ساعات طوالنى ترى از 
شبانه روز امنيت بيشترى را در خيابان تأمين مى كرد، با پياده راه شدن 
خيابان، ركود كاربرى هاى تجارى و از دست دادن طيف قابل توجهى 
از استفاده كنندگان فضا، امنيت به ميزان قابل توجهى كاهش پيداكرده 
است. ساكنان از نبود احساس امنيت به ويژه در ساعات شب ناراضى 
بودند و پياده راه شدن محور را عامل اصلى آن مى دانستند؛ اما نتايج 
پژوهش حاضر حاكى از آن است كه هر سه گروه پرسش شونده از ابعاد 
احداث  از  بعد  كه  امنيت  بعد  در  بخصوص  پياده راه  احداث  اجتماعى 
پياده راه، امنيت (تمامى ابعاد آن) در اين محدوده افزايش پيداكرده است.
براى تقويت هر چه بيشتر وضعيت اجتماعى و اقتصادى پياده راه ١٧ 
امنيت، مشاركت،  رگرسيون شاخص هاى  نتايج  براساس  بايد  شهريور 
خريدوفروش،  تسهيل  سرزندگى،  كسب وكار،  رونق  اشتغال زايى، 
گفتگو،  و  مالقات  اجتماعى،  هويت  فرهنگى،  و  تاريخى  ميراث  حفظ 
فعاليت هاى جمعى، مناسب براى تمام اقشار سنى، كاهش هزينه هاى 
حمل ونقل، حس تعلق به ترتيب موردتوجه قرارگرفته و براى تقويت 
تك تك شاخص ها اقدام شود. در توضيح بيشتر اين امر مى توان اين گونه 
بيان كرد كه خيابان ١٧ شهريور قبل از اينكه تبديل به پياده راه شود 
محل فروش اتومبيل و موتورسيكلت بود و ازدحام جمعيتى به خصوص 
آرامش  سلب  باعث  موتورسيكلت  و  اتومبيل  خريدوفروش كنندگان 
ساكنين شده  همچنين  و  فضا  اين  به  مراجعه كننده  افراد  آسايش  و 
فروشگاه هاى  و حذف  پياده راه  به  محور  اين  تبديل  از  بعد  اما  بودند؛ 
اتومبيل ابعاد اجتماعى مثل آسايش و آرامش، امنيت و غيره وضعيت 
بهترى را نشان مى دهد و ازاين جهت هر سه گروه نيز از بهبود وضعيت 
وضعيت  در  اما  مى كنند؛  رضايت  احساس  اجتماعى  شاخص هاى 
اقتصادى به دليل اينكه باالى ٧٠ درصد اين مكان محل خريدوفروش 
اين  پياده راه شدن اين محور و حذف  با  اتومبيل و موتورسيكلت بود 
كاربرى ها باعث شد رونق اقتصادى اين مكان تنزل پيدا كند كه بعدها 
با تغيير كاربرى ها و ايجاد كاربرى ها جديد سعى در احياى اقتصادى 
اين محور كردند كه هنوز هم نتوانسته است پويايى اقتصادى خود را 
به دست آورند كه هر سه گروه مورد پرسش نيز از اين امر احساس 

رضايت نمى كردند.
در جهت بهبود وضعيت پياده راه ١٧ شهريور پيشنهاد ها ذيل به عنوان 

مهم ترين آنها ارائه مى گردد.

پيشنهادات
قبيل،  از  تمهيداتى  با  شهريور   ١٧ پياده راه  در  امنيت  افزايش   (١
افزايش حضور نيروهاى انتظامى بخصوص در شب و زمان هاى خلوت 
(قرارگيرى كانكس پليس)، برگزارى جشن ها و مراسم هاى مختلف در 

اين فضا در جهت جذب بيشتر مردم و افزايش امنيت
پياده راه  در  تحولى كه  تغيير و  در هرگونه  مردم  دادن  مشاركت   (٢
١٧ شهريور انجام مى شود يا خواهد شد و همچنين تسهيل روندهاى 
ادارى و بسترسازى در جهت مشاركت هرچه بيشتر مردم مانند ايجاد 
كارگروهى  تشكيل  غيره)،  و  (صنايع دستى  مردمى  نمايشگاه هاى 
و  غيرانتفاعى  انجمن هاى  اصناف،  نمايندگان  ساكنين،  از  متشكل 
مسئولين در جهت مشاركت هرچه بيشتر مردم و انعكاس نظرات آنها 

در راستى بهبود وضعيت پياده راه ١٧ شهريور
٣) رسيدگى به وضعيت كاربرى هاى تعطيل و نهايى كردن تكليف آنها 
هم در جهت سرزندگى و پويايى فضا و هم در راستاى افزايش حضور 
مردم و همچنين تعريف كاربرى هاى جديدى كه باعث رونق كسب وكار 
در  محل)  ساكنين  نظرات  و  نيازها  (براساس  اشتغال زايى  افرايش  و 

پياده راه ١٧ شهريور خواهد شد.
٤) با مرمت و احياى بدنه و بناهاى تاريخى موجود در امتداد مسير و 
ميادين و تأكيد بر نقش هويتى پياده راه ١٧ شهريور، اين فضا تبديل 

به مقصد (كاركرد اصلى پياده راه ها) بيشتر افراد مى شود نه عبور آنها.
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Ab s tract
Pede s trian paths or trails are allocated to change the residential spaces into a safe and pleasant place for walking. 

These areas which are mo s tly considered as a basis and origin, play a central role in promoting social contacts, 

communication and interaction among citizens. Definitions and indicators in this  s tudy are used from the views 

of experts such as Jean Jacobs, Donald Aplyard, Coleman, Brian Goody and others. In addition to definitions and 

concepts discussed by theori s ts in the field, the experiences of different cities and countries in the Pede s trianization 

are also considered as part of the theoretical foundations of the  s tudy. This  s tudy aims to examine the social and 

economic effects of 17 Shahrivar Pede s trian path in Tehran. It has a functional purpose and used a descriptive – 

analytical method. To collect the required information, documents, library and field  s tudies have been used. In 

the present  s tudy, three types of que s tionnaires were designed for residents, pede s trians and workers of the 17 

Shahrivar Pede s trian path which were analyzed after survey.  The sample size of the resident, pede s trians, and 

working populations were 180790 and 1400000 people and 400 trading units, respectively. According to Cochran 

sample volume formula, respectively, 383, 384 and 196 que s tionnaires were computed and di s tributed using the 

clu s ter random sampling method. For final assessment of the reliability of the que s tionnaire in pre-te s t, Cronbach's 

alpha was used which was assessed as excellent for all three groups. Finally, for analysis of the que s tionnaire, 

Kolmogorov–Smirnov, single sample and multiple regression te s ts were used. The findings of the research show that 

the con s truction of the 17 Shahrivar pede s trian is closer to its social and tourism goals and mo s t people who use this 

route are residents of the pede s trian area. The results show that for all three groups, Pede s trian path con s truction was 

negative in terms of social aspect, yet regarding the economic aspect, it had a positive effect. The significance level 

of the te s t for all components is less than zero, that is, the con s truction of the pede s trian on 17 Shahrivar has affected 

all the components of the social index. It is observed that the components of social interaction are at a high level 

because the average difference with the value of the te s t is greater and larger than zero, that is, the con s truction of 

the pede s trian route on 17 Shahrivar in Tehran has increased the social interactions of all three groups of residents, 

pede s trians and employed people. In this way, the fir s t part of the fir s t hypothesis are assured with 95% confidence. 

In relation to the second hypothesis, the results of t-te s t for the economic index in the three groups of residents, 

pede s trians and employees indicate that the significance level of the te s t in each of the three groups is less than 

0.05 and the difference between the mean and te s t value is zero. It means that the con s truction of the 17 Shahrivar 

roadway in terms of all three groups did not improve the economic index. Therefore, the second hypothesis is 

rejected with 95% confidence.
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