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 چکیده:
شا   فضاهای  مالک  و  انسان که صاحب  به  توجه  شتابان هوشمند شدن شهرها،  رشد  با  است کممروزه  به هری  و  است  رنگ شده 

یکی از عناصر فضای شهری  ها در فضای شهری توجهی نشده است. خیابان به عنوان راحتی انسان از بشر یعنی آسایش و ترین نیمهم 

می  نمایدمحسوب  اقدام  پیاده  عابر  راحتی  و  تسهیل  راستای  در  شهری  مدیریت  است  الزم  بنابراین  پیاده شود،  زیرا  محله    مداری. 

با  مداری  العه با هدف ارزیابی کیفیت پیاده ی دارد. از این رو این مطزیست-فضایی و ادراکی-های کالبدیداری با مولفه ارتباط معنی 

صورت  گران گرگان  در محله میخچه    spss  افزارها در نرم مه و تحلیل دادهعدد پرسشنا  1۰۰استفاده از  تحلیلی و  -روش توصیفی

است. تحقیقهایافته   گرفته  می  ی  که  نشان  ادراکی  بستگیهمدهد  شاخص  پیاده -بین  با  کالبدی۰.۹1۷مداریزیستی  با  -و  فضایی 

همآمده  دست به  ۰.۶۲۰مداریپیاده  از  نشان  که  پیاده است  با  متغیر  دو  این  باالی  می بستگی  تمامی  هم  .باشدمداری  بین  چنین 

زیباییشاخص زیر امنیت،  و  ایمنی  تامین  راحتی،  و  آسایش  تامین  زیست های  و  اجتماعی  انسجام  پیاده شناختی،  با  مداری  محیطی 

دهد که ساکنین به تامین آسایش و راحتی بیشتر از تامین ایمنی و امنیت در  تحقیق نشان می نتایج    دار وجود دارد.بستگی معناهم

ت امحله  بیشتری  اهمیت  ساکنان  برای  تنوع  و  زیبایی  تامین  و  دارند  زیستوجه  پایداری  و  اجتماعی  انسجام  دارد.ز  لذا    محیطی 

دار  ها و عناصر هویت پذیری، طراحی تسهیالت و مبلمان شهری مناسب، طراحی المان ها و نفوذراهکارهایی مانند افزایش دسترسی 

 گردد.اد می مانند نهر آب و صدای پرندگان در جهت زیباسازی محیط پیشنهزیبا و استفاده از عنصر مختلف طبیعی  
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 مقدمه  -1
های پیاده محور  عابر پیاده و فضاویت دادن به نقش  ها، اولعتی، اختراع اتومبیل و گسترش شهرنبا شروع انقالب ص          

از کیفیات فضایی عرصه در شهرها و فضاهای شهری ک ها  راهمی شهر، فضاهای باز شهری و پیادههای عمومرنگ شده و 

عرصه است؛  خاستگاکاسته شده  و  بستر  عنوان  به  خود  که  تماسهایی  ارتقاء سطح  در  محوری  نقش  و  ه،  ارتباطات  ها، 

شهرها در گذشته از قابلیت    هکچنانهم  (.۴۸،  1۳۹۸  و همکاران  صارمی )  کنند هروندان ایفا میت اجتماعی بین شتعامال

های زیستی به  لگوی جابجایی مردم در داخل کانون ترین اروی به عنوان اصلیری باالیی برخوردار بوده و پیادهمداپیاده

(.  ۲  ،1۳۹۷  فت )پوراحمد و همکارانرجامعه به شمار میرای کلیه اقشار  دسترس بودن آسان بهزینه بودن یا دردلیل کم

های شهری است کم رنگ شده  توجه به انسان که صاحب و مالک فضاها،  وزه با رشد شتابان هوشمند شدن شهراما امر

  است. شاید این شتاب و پیشرفت برای رفع نیازهای انسان در آینده و کمک به کاهش اتالف وقت او باشد؛ اما متاسفانه

ضرورت  آن  که  مهمچنان  به  افدارد  راحتی  و  آسایش  یعنی  بشر  نیاز  است  ترین  نشده  توجهی  شهری  فضای  در  راد 

شود، جایی که امکان  یکی از عناصر فضای شهری محسوب میخیابان به عنوان    (.۷۵:1۳۹۶عبدالهی،    ،دهکردی)کریمی

ات و ... را برای همگان فراهم روی، تردد، تبلیغتجمع، پیاده  فراغت، بازی، خرید،  ها، تفریح، گذران اوقاتده بین انسانمراو

و راحتی عابر پیاده اقدام    بنابراین الزم است مدیریت شهری در راستای تسهیل(.  ۴۸  ،1۳۹۸  و همکاران  صارمی)آورد  می

پیادهنماید.   که  محچرا  بودن  معنیمدار  ارتباط  مولفهله  با  کالبدیهاداری  ادراکی-ی  و  بنابراین زیستی  -فضایی  دارد. 

بافت شده و می تواند حیات  جوش در یک  ودوام زندگی و جنبتواند موجب  میکیفیت خوب مراکز مختص عابرین پیاده  

عمده  دوباره نقایص  از  یکی  امروزه  اما  کنند.  تضمین  را  شهری  مراکز  پایداری  نتیجه  در  بخشد.  ساکنان  زندگی  به  ای 

های پیاده و حرکت دهی فضاکت سواره  و غفلت از حفظ و سامانان، وابستگی بیش از حد نیاز به حرهای سطح جهشهر 

های  های اجتماعی، فرهنگی و بصری در فضامده کاهش کیفیت شهری و افول ارزش پیاده است. این امر یکی از عوامل ع 

سازی محیط توجه به عابر پیاده و مناسبیت و  (. بنابراین اهم۲  ،1۳۹۷  مد و همکارانشهری محسوب می شود )پوراح

(.  ۹۶:1۳۹1،  زاده، تمریعباس)   های امروز ماسترو در شهرهای پیشهای شهری از چالششهری برای حضور وی در فضا

میخچه  محله  راستا  این  در  پیادهگ لذا  لحاظ  از  گرگان  شهرستان  مورد ران  آن  محله    مداربودن  گیرد.  می  قرار  بررسی 

های اصلی  دسترسی به محله از یکی از خیابانگران از محالت تاریخی گرگان بوده و در مرکز شهر واقع است و  میخچه 

 گیرد. شهر صورت می

میزان و    هاهای آنو شاخصزیستی  -فضایی و ادراکی -های کالبدیتاثیر مولفه  این پژوهش قصد دارد تا به بررسی        

های  های طراحی شهری و ارایه راهبرد یابی به معیاردستگران گرگان بپردازد و در پی  محله میخچه ر  روی دترغیب پیاده

گویی به  و در پی پاسخمداری است  های پیادهمداری محله بر مبنای مولفهابی به پیادهیطراحی محالت شهری جهت دست

 است:   این سوال

مولفه و  اصول  کیفیتهاتحقق  پیادهی  بر  موثر  فضایی  میخچههای  محله  با    ای محله  ه گران گرگان کمداری در 

 ، چگونه صورت گرفته است؟ باشد بافت قدیمی می

 

 

 

 



محدثه  ......گرگان گرانخچهیمورد مطالعه: محله م نمونه یم یدر محالت قد  یمدارادهیپ یهاطبق شاخص یمدارادهیپ تی فیک  یابیارز 
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  پیشینه پژوهش-2 

توسط شهرساز و معمار آمریکایی به    1۸۵۸اقدام به منظور تفکیک حرکت سواره از پیاده در دنیا، در سال  نخستین       

فشار  ۲»اولمستد«نام   کاهش  برای  را  طبیعی  مناظر  دیدن  و  بکر  طبیعت  در  حضور  و  گرفت  زندگی  هاصورت  روانی  ی 

کرد   مطرح  همکارانشهروندان  و  ا(۵۰  ،1۳۹۸  )جهانگیر  پس  امریکا،  متحده  ایاالت  در  نوع  .  این  دوم،  جهانی  جنگ  ز 

نام »مال« خیابان با  پیاده  بیشتر هم  ۳های  با مقاصد تجاری در مرکز شهرشکل گرفتند که  بودند و در عین حال  سو  ها 

   (. 1۰۸:1۳۹۶، وند و بهزادپورغیاثحسینی)کربالییخرید و گردش بود  های مطلوب برای شان ایجاد محیطهدف

ز جنگ  بزرگ اروپا به وجود آمد. پس اهای  در شهر  1۹۴۰برای نخستین بار در اواخر    مدارهای پیادهدر اروپا خیابان     

رو و سواره شکل سازی معابر و پیادهها، اندیشه جدا های جنگ و نوسازی مراکز تاریخی شهرجهانی دوم و بازسازی خرابی

پا به  های اروها به دلیل تهدید مراکز شهر شهرتاریخی  مرکزی و  های شخصی از نواحی  خودرو  ۵۰گرفت. در اواخر دهه  

های  تقریبا تمام شهر   1۹۷۵که تا سال  طوری ههای ارزشمند شهری به بیرون رانده شدند بافیک و تخریب بافتوسیله تر

های  راهو مرکزی خود محدود کردند و پیادهمهم و تاریخی اروپا، ورود اتومبیل را به بخش های بزرگی از ناحیه تاریخی  

اولین    1۹۷1هنگامی که در سال  (.  1۰۸:1۳۹۶بهزادپور،    غیاثوند وحسینی)کربالییها به وجود آمد  تجاری در آن-تاریخی

مدار مسول محلی این امر  مکان عمومی در سیدنی استرالیا به منظور صرف استفاده عابران پیاده اختصاص یافت، سیاست

شد سواره وباز شده بود نه آنکه بر روی آمد  همواره بر گفتن این جنبه مثبت تاکید داشت که آن خیابان برای عابران پیاده

  (.Cowan, 2005:285) بسته گردد

میالدی تعداد زیادی از معماران و شهرسازان آمریکایی از فرسودگی و زوال مرکز شهری و افزایش    1۹۸۰اما در دهه      

م با  فاصله  دارای  و  اتومبیل  به  وابسته  متفرق،  و  پراکنده  که  محلی  جوامع  بودن فزاینده  شهری  نارضایتی  راکز  اظهار  د، 

سال در  دهه  کردند.  پایانی  دهه    1۹۸۰های  ابتدای  نوشهراین    1۹۹۰و  جنبش  ظهور  به  منجر  شد.  نارضایتی  گرایی 

وجود هروی را بروی در یک محیط مساعد پیادهکه محالت قابل زیست و قابل پیادهنوشهرگرایی اصول برنامه ریزی است  

 . (۳ ،1۳۹۷احمد و همکاران )پورمی آورد 

مداری صورت گرفته است که در ذیل های ایرانی و خارجی فراوانی در زمینه پیادهپژوهشهای اخیر  چنین در سالهم    

  مطالعات نویسندگان و محققان به همراه عنوان، روش تحقیق و نتیجه گیری ارایه می شود: برخیبه 

انجام    یعامل   لیتحل-یفیبا روش توص  «یمدارادهیپ   یدر ارتقا   یمنظر شهر  تیفیک  راتی تاث  یابیارزعنوان »پژوهشی تحت  

در    یمدارادهی پ   یدر ارتقا  یانکارقابلرینقش غ   یبصر  یهاتیفیکدهد  . نتایج حاصل از این پژوهش نشان میشده است

 داری شبکه پا  یو طراح  یسنجامکان  پژوهشی تحت عنوان »  (. ۹1،  1۳۹۹  و همکاران  دارد. )الدن مقدم  یعموم  یفضاها

است. نتایج پژوهش حاکی از آن   صورت گرفته  با روش مشاهده و مصاحبه «بر نگاه کاربران د یبا تاک یدر مراکز شهر اده یپ 

  ،یزیانگاول، نقش  تیدر اولو  یتر مانند سرسبزملموس   ی هاتیفی، کاست  گروه   ۵  در  نظر مردممورد  یهاتیفیککه  است  

در    ادهیپ   یریحرکت، نفوذپذر  اتصال با ساختا  ت،یدوم، هو  تیناسازگار در اولو  یهاتیو خارج کردن فعال   تیو امن  یمنیا

)پندار و    پنجم شدند   تیدر اولو  تیفعال  تیت چهارم و تنوع و جذابیدر اولو  یی فضا   یبندو استخوان   ییسوم، خوانا  تیاولو

با روش   «یروادهیپ   ی فیک  یهابر اساس مولفه   یمدارادهیپ   تیسنجش مطلوب  پژوهشی با عنوان »(.  1۸۳:1۳۹۸آقاجانی،  

از پژوهش نشان میانجام شده است  یلیتحل-یفیتوص جامعه    یمدن  اتیدر ح  یها نقش مهمراهادهیپ دهد  . نتایج حاصل 

)عبدالهی و    به حضور داوطلبانه در شهر کند  قیآورده و مردم را تشو  یشهر  یبه مناطق مرکز  یتوانند سرزندگ یدارند و م
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-یفیبا روش توص  «یمدارادهیپ   کردیمناسب با رو  یمبلمان شهر  یطراح  پژوهشی تحت عنوان »(.  1۹۷،  1۳۹۸همکاران  

می  یلتحلی نشان  پژوهش  نتایج  است.  گرفته  محرنگ  ریتاثدهد  صورت  در  فضاها  ،یشهر  طیها  برا  یوجود   ی مکث 

جد و  بودن  مدرن  توقف،  و  ز  د یاستراحت  مبلمان،  طب  طیمح  یباسازیبودن  مناسب  نور  از  استفاده  مصنوع   یعیبا    ،یو 

از رنگادهیپ   یباسازیز استفاده  با  آرامش  یهاراه  پ متنوع و    ر عوامل مطلوب د  نیتربزرگ  مهمیهاراهادهیبخش و وجود 

مناسب  یطراح شهر  یسازو  استادهیپ   یمبلمان  خسروی،  )  راه  و  »  (.۵۷:1۳۹۷باقرپیری  عنوان  با    یابیارز  پژوهشی 

هفت شاخص  « انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که  شهر مراغه  یخیمعابر بافت تار   یمدارادهیپ   تیقابل

فعالو  حمل    ت،یجذاب  مبلمان،   ت،یامن  ،یمنیا  ،یدسترس  ،یمدارادهیپ   یاصل و  قرار   ی اجتماع   یهاتینقل  مورد سنجش 

است تنها    گرفته  دارا  ۲۰که  موجود  معابر  روستایی،    است  یمدارادهیپ  یهایژگیو  یدرصد  و    (.1۲۳:1۳۹۸)ناصری 

صورت گرفته    یمتوال  یبیآن« با مطالعات ترک  یچند وجه  دیمدار و فوا  اده یپ   یبر محله ها  یمرور   پژوهشی تحت عنوان »

انجام شده تالش است.   برا  یمطالعه  پ   یروادهیپ   نهیشده در زمییارائه موارد شناسا  یبود  نهاادهیو محله    ت یمدار که در 

شکل  به  مادهیپ   یشهرها  یریگمنجر  پ یمدار  حاضر  حال  در  حدیم  یروادهیشود.  تا  رکود    یجهان   یهاچالش  یتواند 

  را  برطرف کند  ست،ی ز  طیمح  بیآب و هوا، تخر  رییتغ  ت،سوخ  یو جنگ تجار  یلیفس  ی هابه سوخت  یوابستگ  ،یاقتصاد

(Hirwani & vaiya, 2020:46)  .« عنوان با  پ   یطراحپژوهشی  با  مدادهیمحالت  از فرمار در سنگاپور    ی هااستفاده 

  ی ها، برامحله  یروادهیپ   تیبهبود قابل  یبرا  FBC  یها که اصول و روش  دهدینشان م  قیتحق  . نتایج« انجام شدیاهیپا

.  (Zhang Et Al, 2016:23)  است  دیبطور بالقوه مف  زین  ایآس  یریگرمس  یدر شهرها  یمشابه شهر  یهاطیمح  ریسا

به   «کوچک در سطح محله  اسیرو در مقادهیپ   یعوامل طراح  دنیسنج  یبرا  دی جد  یابیمدل ارز  پژوهشی تحت عنوان »

  یروهاادهیدر پ   یاشکاالت  ییابزار قادر به شناسا  نیا  صورت گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است    روش پرسشنامه

  یروهاادهیشهر برسانند و خواستار بهبود پ   زانیرخود را به برنامه  ی ازهایدهد تا نیامکان را م  نیمحله است و به ساکنان ا

 Aghaabbasi & Et)  آماده است  یو محققان شهر  زانیراستفاده توسط برنامه  یابزار برا  نیموجود شوند. سرانجام، ا

Al, 2017:97)  .« عنوان  با  مح  پژوهشی  پ   تیرضا  رگذاریتأث  یطیعوامل  دادهبا    اده«ی عابر  از   ،  GIS  یهااستفاده 

از تراکم باالتر که شانس    ادهیعابران پ انجام شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است    یسطحچند  یهاپرسشنامه و مدل

ها  که تراکم تقاطع  ی خواهند داشت در حال  یشتریب  ت یکند، رضایمتعدد فراهم م   یدادهایو رو  هاتیفعال  یبرا  یشتریب

 .(Kim & Seung lee, 2014:10) دارد یمدارادهیبر پ  یاثر منف

 مبانی نظری پژوهش -3

با انتقاد    ۴ها، جیکوبز  راهگذار بر پیادهز میان اندیشمندان تاثیرا  مداری:اندیشمندان در باب پیاده   هاینظریه  -3-1-1

های آن بخش مهم  راهپیادهخیابان ها و  نظر وی  ارد. بهها تاکید دراهرابطه با خیابان، بر اهمیت پیادهاز تفکر مدرنیستی در  

های اصلی شهر جذاب ستند. او اعتقاد داشت اگر خیابانترین جزء حیاتی آن ههای عمومی شهر بوده و مهمو اصلی مکان

   (.Jacobs, 1961:26) باشند، شهر جذاب و جالب خواهد بود
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داند،  میو مرده  روح  ون خودروی شهر را بیهای بدحال که بسیاری از خیابانعین، در1۹۶۰پرداز دهه  نظریه  ۵رگناشپرای 

ها با  شد آزاد عابران پیاده شوند، مشکل ساز خواهند بود و اگر خودرووها مزاحم آمدکه خودروصورتیشود که درآور مییاد

 های شلوغ  کانون مکن کاهش یابد، می توان در ترین حد م نند و ترافیک عبوری نیز به پایینسرعت پایین حرکت ک

رگن راه حل این مشکل را در طراحی جزایر  اشپرای (. Speiregan, 1960:72) ن ها اجازه حضور دادشهری، به هر دوی آ

پای افزایش گذرامن پیاده،  پیاده و آسانگاهین آوردن سرعت ترافیک،  از آنهای عابر  )فیضی و    داند ها میسازی استفاده 

 .  (1۸۰، 1۳۹1 همکاران

مومی، به ویژه در اسکاندیناوی  های ع ها و نحوه طراحی مناسب فضاراهآثار خود به بحث در زمینه پیاده  نیز در  ۶یان گل 

میمی تاکید  و  فضاپردازد؛  کیفیت  بهبود  کمک  به  هکند  فعالیتهای  این  خالی  جای  باید  فعالیتمگانی،  با  را  های  ها 

 .(Gehl, 1987:114)  های شهری جاری بماندی در فضاچنان زندگگزینشی و اجتماعی پر کرد تا هم

مداری میزان مطلوبیت قابلیت پیاده»کند:  گونه بیان میمداری را این قابلیت پیاده  ۷نوسال: مداریپیادهمفهوم -3-1-2 

 « استهای سریع بردن از آن در یک پهنه  خرید، مالقات، گذران اوقات و لذتمحیط مصنوع برای حضور مردم، زندگی،  

(Nosal, 2009:84)  .از طریق پیاددر این فضا امکان مشاهده مکانههاست که  ساس شور و  ها و احها و فعالیتروی، 

این پدیده از نظر ادراک شود.  محیط شهر برای شهروندان فراهم میهای نهفته در  ها و جاذبهتحرک زندگی و کشف ارزش 

 (.  ۲۷1:1۳۸۵)پاکزاد، یی از اهمیت اساسی برخوردار است یبا هویت فضایی، احساس تعلق به محیط و دریافت ز

بخش از سفر باشد، اگر منطقه یا محله کیفیت شرایط تواند یک حالت لذتمداری میکه پیاده  داردبیان می  ۸استیو       

پیادهراه رفتن، ایمنی و امنیت، آسایش و راحتی   پیاده را فراهم کند.  ارتباط مردم با  افراد  مداری به قابلیت مکان برای 

مختلمقصد تالشهای  و  زمان  از  مناسب  مقدار  در  بصر  ف  ارایه  برای  میو  مربوط  شبکه  سراسر  در  سفر  در   شود ی 

(Zakaria & Ujang, 2014:646).  پیاده مکان  نزدیکی، یک  خود  این  که  است.  مقصد  به  نسبت  کوتاهی  فاصله  مدار 

برای ترغیب  .  (1۳۹۶احمد و همکاران.)پور  کندبرای رسیدن به مقصد را فراهم می  پیوستگی و دسترسی برای افراد پیاده

آوردن به سبک زندگی سالم و فاصله گرفتن از خودرو، فراهم آوردن بستر ها به روی  روی و تشویق آنندان به پیادهشهرو

 ۹کوآن  مداری است.ه این بحث، ارزیابی قابلیت پیادهرین مفاهیم مرتبط ب تاسب نقش اساسی دارد. یکی از مهمو کالبد من 

یا از خانه به    ی به نقطه دیگرازدن پیرامون یک محدوده، از نقطه  مداری، سهولت امکان قدممعتقد است که قابلیت پیاده

 (.  ۸۸، 1۳۹۸ و همکاران آبادیبختیار نصر) تسهیالت محلی است

های محصوری هستند  مدار، خیابانهای پیادهخیابان  مدار در جهت ارتقا کیفیت شهری:های پیادهخیابان -3-1-3

عابر پیاده است،   ها حذف شده و تسلط یک سواره در آنکه تراف انسابنابراین آ  با  ن برای توقف، مکث، تغییر زادی عمل 

فضایی از جایگاه  -ها هم از نظر ارتباطی و هم به لحاظ کالبدیجهت و تماس مستقیم با دیگران بسیار زیاد است. این فضا

شان از نظر ادراک  ه به ماهیتارزشمندی در ارتقا و بهبود کیفیت محیطی در مراکز شهری برخوردارند. این فضاها با توج

اجتماعی تعامالت  ارتقا  و  محیط  به  تعلق  احساس  فضایی،  زیبایی،  هویت  دریافت  برخوردارند   و  اساسی  اهمیت   از 

بهزحسینیبالیی)کر و  فضا  (.11۴:1۳۹۶ادپور،  غیاثوند  نقش  بنیانبنابراین  تقویت  در  پیاده شهری  و  های  اجتماعی  های 

ها دارای نقش اجتماعی عمده هستند که می توانند شور و  راهیاری دارند که در این میان پیادهفرهنگی شهر اهمیت بس

   (. 11۵)همان: ضور داوطلبانه در شهر تقویت کنندسرزندگی را به فضاهای شهری آورند و مردم را به ح
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پیادهفضا-4-1-3 شبکه  پشتیبان  شبکه    : مداریهای  پشتیبان  پهنهپیادهفضاهای  کاربریمداری،  با  های  هایی 

 ، (Chang & Park, 2018:117)های بصری رند و با حمایت از ارزشگیمیبر  ها را درای از فعالیتمختلط، دامنه گسترده

هر حضور  اجتماعی،  و  میفرهنگی  تقویت  را  شهروندان  بیشتر  فضاچه  قیبل  مکانکنند.این  مشخصها،  با  هایی  که  اند 

محیطی و ساختار بهینه و برخورداری از شرایط مناسب زیست   (Filingeri Et Al, 2017:431)  مکانات الزمتخصیص ا

هنگی و  های مثبت فرو از فعالیت  (Pojani & Parajuli, 2017:142)    کالبدی، به تنوع و سرزندگی بیشتر فضا کمک

می حمایت  مراجعان  محرکاجتماعی  نقش  در  و  در  کنند  توسعه  اقتصادی های  و  فرهنگی  اجتماعی،  مختلف    مباحث 

(Middleton, 2018:296)  این فضا  (. ۵۰:1۳۹۷  دهکردی،شیعه، مشرف)  شوند. ظاهر می تواند  انواع  پشتیبان می  های 

پایانهشامل فضا های شاخص تاریخی و مذهبی و تخصیص کاربری جدید، مراکز  ها و مراکز خدماتی، بناهای باز شهری، 

 ها باشد. اقلیمهای شهری و خرد های سبز، پارکفضا، آموزشی

بدین  های موثر در پژوهش  مطابق با مطالعات انجام شده متغیرها و شاخص:  های پژوهشمتغیرها و شاخص-5-1-3

میصورت   که  ارایه  پیادهمولفهگردد  کالبدیهای  کلی  رده  دو  به  زیستی-مداری  و  شدند.  -فضایی  بندی  دسته  ادراکی 

کالبدیریزمولفه  با  -های  امنیت  و  ایمنی  به  ایمنی    ۲فضایی  آقاجانی،  شاخص  و   & Hirwani)(،  1۹۳:1۳۹۸)پندار 

vaiya, 2020:55)،  

(Zhang Et Al, 2016:33) و  (۹۷، 1۳۹۹و همکاران  )الدن مقدم و امنیت(Aghaabbasi & Et Al, 2017:97) 

)عبدالهی    (،1۹۳:1۳۹۸، )پندار و آقاجانی،  (۹۷،  1۳۹۹و همکاران    )الدن مقدم شاخص دسترسی    ۴و آسایش و راحتی با  

 و نفوذپذیری   (Kim & Seung lee, 2014:15)، (1۲۸:1۳۹۸، )ناصری و روستایی، (۲۰۴، 1۳۹۸و همکاران 

(Hirwani & vaiya, 2020:55)  ،(Zhang Et Al, 2016:33)  ( 1۳۹۹و همکاران    الدن مقدمو اختالط کاربری ،

۹۷)  ،(Zhang Et Al, 2016:33)  ( ۶۳:1۳۹۷باقرپیری و خسروی،  و تسهیالت ،)(Verstaevel Et Al, 2019:21)   

مولفه شوند. همبندی میطبقه  ادراکیچنین  زیست-های  به  با  زیستی  روستایی،  )   هاآلودگیشاخص    ۲محیطی  و  ناصری 

 Aghaabbasi)(، ۶۳:1۳۹۷باقرپیری و خسروی، )  سایش اقلیمی و آ (۹۷، 1۳۹۹و همکاران   )الدن مقدم(، 1۲۸:1۳۹۸

& Et Al, 2017:97)  پندار و آقاجانی،  ۹۷، 1۳۹۹و همکاران   )الدن مقدمشاخص غنای حسی   ۳و زیبایی و تنوع با( ،)

)ناصری و   ( و تناسبات بصری1۲۸:1۳۹۸(، )ناصری و روستایی، ۲۰۴، 1۳۹۸)عبدالهی و همکاران ( و خوانایی 1۹۳:1۳۹۸

خسروی،  ) ،  (1۲۸:1۳۹۸روستایی،   و  با  ۶۳:1۳۹۷باقرپیری  اجتماعی  انسجام  و  شمولی  ۲(  همه  و    شاخص  )عبدالهی 

پذیری  (Hirwani & vaiya, 2020:55)(،  ۲۰۴،  1۳۹۸همکاران   اجتماع  و  (، ۹۷،  1۳۹۹و همکاران    )الدن مقدم، 

(Aghaabbasi & Et Al, 2017:97)   مولفه  پژوهش توان مدل  می  1شماره    شکلدر    شوند. بندی میطبقه و  و  ها 

 ها را مشاهده کرد. های آنشاخص
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 نگارندگان : . منبعپژوهش: مدل 1شماره  شکل

 

 معرفی محدوده پژوهش -4

این محله جزو محالت    (1جدول شماره  )  .گران واقع در شهرستان گرگان استمیخچه   محدوده مورد پژوهش محله        

از شمال و در بافت تاریخی شهرستان و در نزدیکی مرکز شهر واقع شده است.  نفر    ۵۰۰۰با جمعیت تقریبی    قدیمی شهر،

و از غرب به خیابان شهدا   متری و میدان شهرداری، از شرق به محله گرگانجدید  پیر، از جنوب به محله پانزدهبه محله سر 

گردد و  شمسی( باز می  11قرن  وران صفویه )پیشینه تاریخی محله با توجه به آثار و شواهد موجود به دشود.  ختم می

از دالیل انتخاب    (.1۳۹۵:۲۲هکتار دارد )مناجاتی،    ۸  حدودباشد و مساحتی  تعدادی اماکن مذهبی و تاریخی می  دارای

می مطالعه  مورد  نمونه  عنوان  به  محله  کرد:  این  اشاره  زیر  موارد  به  و همتوان  قدیمی،  موقعیت  دیگر محالت  با  جواری 

و از  محله از لحاظ شغلی و درآمد    دستی تقریبی جمعیت ساکن دربه مرکز و سایر نقاط شهر، یکهای مناسب  دسترسی

مهم  موارد  میخچه همه  تکیه  که  است  نکته  این  می  تر  محله  مرکزی  هسته  در   .باشدگران  محله  امنیت  طرفی  از  ولی 

سازی  های باریک و ناایمن محله و کفچنین کوچه . همنامناسب استخصوص برای زنان و کودکان  ساعات پایانی شب به

بعضی قسمت نامناسب در  و های  دارد  است  ها وجود  پیاده  نیاز  و کیفیت  این    مداری محلهوضعیت  تمامی  بودن  دارا  با 

  رسی شود.های مثبت و منفی برویژگی
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 مرکز محلههایی از محله و عکسازهای هوایی : عکس1شماره  جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1400نگارندگان، )منبع: 

 پژوهشروش  -5

تحلیلی است و به لحاظ زمانی از نوع تحقیقات مقطعی    –حاضر به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی    پژوهش      

آوری محسوب می شود. ابزار گرد   مینگر و به لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی و به لحاظ فرایند جزء روش ک آینده

های تحقیق در  ابعاد مختلف متغیر مبتنی بر    ،شنامهای و میدانی و پرسمطالعات کتابخانه  مطالعه حاضر اطالعات اولیه در  

ت اولیه در قالب مقیاس پنج  مداری است؛ که در ابتدا مطالعه و پایلورات ساکنین در مورد قابلیت پیادهجهت ارزیابی نظ

فضایی و  -توصیف روابط بین مولفه های کالبدی  بررسی و تحقیق به  شود. سپس  بندی انجام میرجهای لیکرت و دگزینه 

میپیادهادراکی  -زیستی امداری  در  و  تحلیلپردازد  از  استفاده  با  میانگین، همبستگی،  هایی  دامه  توصیفی،  تحلیل  چون 

و تاثیر  رگرسیون  و  روابط  میزان  مسیر،  )کالبدی تحلیل  مستقل  متغیرهای  ادراکی-گذاری  و  متغی-فضایی  بر  ر  زیستی( 

پیاده )کیفیت  بررسی میوابسته  و  تحلیل  تحقیقمداری محله(را  روش  لذا  توصیفی  کند.  پژوهش  می-این    باشد. تحلیلی 

هایی مواجه بود و به همین  گیری ویروس کرونا با محدودیتر، با توجه به شرایط شیوع و همه جامعه هدف تحقیق حاض

دفی ساده مشخص  گیری تصاکه به روش نمونه  بسنده شد، ران گرگان  گمیخچه از ساکنین محله  نفر    1۰۰دلیل به تعداد  

چنین در مورد روایی، پرسشنامه توسط متخصصین بود و هم  ۰.۸در مورد پایایی، آلفای کرونباخ پرسشنامه معادل  شدند.  

 شود.استفاده می  spssافزار محیط نرمهای پرسشنامه از تحلیل داده برایبررسی و سواالت تصحیح و بازنگری شد. 

 

     

 عکس از محله و هسته مرکزی  محله    های هواییعکس 

  

 

گرگانجدید،  همجواری  سرپیر،  خ  متری 1۵ها:   ،

 شهدا 

 هکتار  ۸مساحت محله :  

م 

شهردا 

 ری 
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 ها بحث و یافته  -6

توصیفیداده  به :های  دادهآدستنتایج  فرعی  عوامل  از  می  ها مده  که  نشان  )دهد  تحقیق  پاسخگویان  نفر( 1۰۰از کل 

-۴1در گروه سنی )  ٪۲۶سال(،    ۴۰-۳1در گروه سنی )  ٪۳1سال(،    ۳۰-۲۰در گروه سنی )  ٪ ۲۴ زن،  ٪۳1مرد و    ۶۹٪

و  ۵۰ باالی  ٪1۹سال(  پا  سال هستند.  ۵1  در گروه سنی  میزان  بیشترین  نیز،  نظر تحصیالت  زیر از  به گروه  سخگویان 

متاهل و    ٪۶۳  ،در مورد وضعیت تاهل افراد  تعلق دارد.   ٪۴تر با  لیسانس و بااله گروه فوق و کمترین میزان ب  ٪۴۳دیپلم با  

هستند  ۳۷٪ بین    . مجرد  و    ٪۳1  مالک،   ٪۵1پاسخگویان  از  هستند  ٪1۷مستاجر  اقامت    . رهنی  وضعیت  مورد  در 

در محله میخچه  سال 1۰بیشتر از  ٪۵۴سال و درنهایت  1۰-۵ ٪1۷سال،  ۵-1 ٪۲۰کمتر از یک سال،  ٪۹پاسخگویان، 

ت  از مشاهدادارای منزل آپارتمانی هستند.    ٪۳۶دارای ملک ویالیی و    ٪۶۴از بین پاسخگویان،   اند.گران سکونت داشته 

مالک و دارای ملک ویالیی و با    بودن محله، بیشتر ساکنینشود که با توجه به قدیمی  نگارنده نیز این نتیجه حاصل می

 سکونت زیاد در محله باشند. 

از مولفه مون میانگین برای هرجداول آز:  مداریبررسی میزان کیفیت پیاده    دهد که میانگین امتیاز نشان میها  یک 

کالبدیمولفه  ادرا۵۵.۲۶فضایی  -های  پیاده  ۳۶.۲۶زیستی  -کی،  میانگین  بنابراین    ۲۰.۴۲مداری  و   است.  شده  ثبت 

مداری است، که از بین  ن امتیاز میانگین مربوط به پیادهفضایی و کمتری-بیشترین امتیاز میانگین مربوط به مولفه کالبدی

مولفه  شاخص میانگین  -کالبدیهای  با  دسترسی  شاخص  میانگین    1۶.۵۷فضایی،  با  ایمنی  شاخص  و  میزان  بیشترین 

بیشترین   ۸.۳1محیطی با میانگین  زیستی نیز شاخص زیست   -لفه ادراکیهای موو از بین شاخص  کمترین میزان  ۴.۵۹

دهد که  ت نگارنده نیز نشان میمشاهداکمترین میزان را داراست.    ۲.۴۶فرهنگی با میانگین  -امتیاز و شاخص اجتماعی

همچنین این  از دسترسی خوبی به نقاط مهم و مختلف شهر برخوردار است.    این محله به دلیل قرارگیری در مرکز شهر

این موارد هم   باشد کههای باریک میایمن و کوچه های ناارگانیکی که داراست دارای تقاطع  محله به دلیل بافت طبیعی و

بر کفپوش   آم مناسب مسیرناعالوه  پایین  ایمنی در محله میها، موجب  این موارد  نشان  1شماره  شکل    شود.دن  دهنده 

 است.

 

 

 

 

 

 

 

یمنییی محلییه شییده اسییت. مدن اسازی نامناسب مسیرها موجب پایین آایمن و کفو تقاطع های ناهای باریک  : کوچه2شماره    شکل

 1400، منبع: نگارندگان
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شده است که  مشخص    ۲، مطابق جدول شماره  1۰بستگی پیرسون طبق اطالعات بدست آمده از آزمون همچنین  هم       

کالبدی  شاخص  ادراکیفضای -بین  و  پیاده-ی  میزان  با  میخچه زیستی  محله  ساکنان  بین  در  سطح مداری  دلیل  به  گران 

و  ۰.۹1۷مداریزیستی با پیاده-شاخص ادراکیبستگی بین  داری وجود دارد. همچنین هم، رابطه معنا%۵داری کمتر از  معنا

پیاده-کالبدی با  که  دستهب  ۰.۶۲۰مداریفضایی  است  همآمده  از  پیادهبسنشان  با  متغیر  دو  این  باالی  می  تگی  مداری 

زیرهم  باشد. تمامی  بین  زیبای شاخصچنین  امنیت،  و  ایمنی  تامین  راحتی،  و  آسایش  تامین  انسجام  یهای  شناختی، 

زیست و  پیادهاجتماعی  با  هممحیطی  معنامداری  دارد.بستگی  وجود  زوجهمدار  بین  و  همولفهچنین  آسایش  تامین  ای 

زیبایی و  زیستشناراحتی  و  راحتی  و  آسایش  تامین  تامین  ختی،  اجتماعی،  انسجام  و  راحتی  و  آسایش  تامین  محیطی، 

هم اجتماعی  انسجام  و  امنیت  و  معناداری  ایمنی  همبستگی  ضریب  بیشترین  میان  این  در  که  دارد،  بین  وجود  بستگی 

 باشد. می ۰.۶۸۵محیطی با عدد های تامین آسایش و راحتی و زیستمولفه 

 مداری های پیادهبستگی مولفه:  آزمون هم2جدول شماره 

Correlations 

 پیاده مداری  کالبدی فضایی  ادراکی زیستی 

 Pearson Correlation 1 **.614 **.917 ادراکی زیستی

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 100 100 100 

 Pearson Correlation **.614 1 **.620 کالبدی فضایی 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 100 100 100 

 Pearson Correlation **.917 **.620 1 پیاده مداری 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

اثر  میزان  مولفهبررسی  پیادهگذاری  بر  رتبه :  مداریها  منظور  اثربه  میزان  و  مولفه بندی  وشاخصگذاری  بر  ها  ها 

تحقیق(. جدول آزمون رگرسیون سی سطح نخست و دوم  )برر  شود.استفاده می  11نان از آزمون رگرسیون مداری ساکپیاده

مولفه  میبرای  نشان  اصلی  مولفههای  بین  کالبدیدهد  ادراکی -های  و  و   زیستی-فضایی  مستقل(  متغیر  عنوان  )به 

( حداقل  sig= 0که وقتی )دهد  جدول میانگین نشان می  مداری )به عنوان متغیر وابسته( ارتباط خطی برقرار است.پیاده

مداری( است. با توجه به جدول رگرسیون به ازای یک ابطه خطی با متغیر وابسته )پیادهمستقل دارای رهای  یکی از متغیر

تغییر در کا پیاده  ۰.۰۹1فضایی  -لبدی واحد  در  ادتغییر  مولفه  تغییر در  واحد  ازای یک  به  و  زیستی -راکیمداری محله 

ی محله برقرار است: مدارهای اصلی و پیادهمولفه ر بین  شود. معادله خطی زیمداری محله ایجاد میتغییر در پیاده  ۰.۸۶1

توجه به ضرایب بتا میزان تاثیر    . با مداری محلهیادهپ   =(  ۰.۸۶1زیستی )-( + مولفه ادراکی۰.۰۹1فضایی )-مولفه کالبدی

کالبدی مولفه  از  بیشتر  خیلی  زیستی  ادراکی  است.  -مولفه  اثر   ۳شماره    شکلفضایی  بر  مولفه گذاری  میزان  اصلی  های 

 دهد. مداری محله را نشان میپیاده

 

 
10 Pearsonian Correlation  
11 Regression 
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 مداریهای اصلی بر پیادهگذاری مولفهای میزان اثرنمودار میله: 3شماره شکل

در بررسی بین سطح دوم و سوم تحقیق، هر  :  مداریهای اصلی پیادهها بر مولفهمیزان اثرگذاری شاخصبررسی  

وان متغیر مستقل در نظر گرفته  ها( به عنهای آنها )شاخصمولفه عنوان متغیر وابسته و جز ه  های اصلی بیکی از مولفه 

)دو متغیر    ج آزمون رگرسیون، ارتباط خطی بین دو شاخص تامین آسایش و راحتی و تامین ایمنی و امنیتنتای  شود.می

مولفه کالبدی و  نشان-مستقل(  را  وابسته(  )متغیر  ازای  دهد.  می  فضایی  آسایبه  تامین  در  تغییر  واحد  راحتی  یک  و  ش 

فضایی ایجاد  -تغییر در کالبدی  ۰.۲۳۸فضایی، به ازای یک واحد تغییر در تامین ایمنی و امنیت  -تغییر در کالبدی  ۰.۹۷۶

+ )تامین    ۰.۹۷۶فضایی برقرار است: )تامین آسایش و راحتی(  -ها و مولفه کالبدیبین شاخصشود و معادله خطی زیر  می

فضایی را -ر مولفه کالبدیها بگذاری شاخصمیزان اثر   ۴شماره    شکلفضایی.  -مولفه کالبدی   =  ۰.۲۳۸و امنیت(    ایمنی

 دهد. نشان می

  

 فضایی-ها بر مولفه کالبدیگذاری شاخصای میزان اثرنمودار میله: 4شکل شماره

های  اکی زیستی )متغیر وابسته( و شاخصاصلی ادردهد که بین مولفه  ایج آزمون رگرسیون نشان میچنین نتهم         

محیطی )متغیرهای مستقل( رابطه خطی برقرار است. به ازای یک واحد تغییر شناختی و زیستانسجام اجتماعی، زیبایی

تغییر در    ۰.۵1۷شناختی  به ازای یک واحد تغییر در زیباییتغییر در مولفه ادراکی زیستی،    ۰.1۴۲انسجام اجتماعی  در  

معادله خطی  شود.  زیستی ایجاد می-تغییر در ادارکی  ۰.۴۰1محیطی  و به ازای یک واحد تغییر در زیستزیستی  -دراکیا

  ۰.۵1۷شناختی(  + )تامین زیبایی  ۰.1۴۲اجتماعی(    زیستی برقرار است: )ایجاد انسجام-ها و مولفه ادراکیزیر بین شاخص 

-ر مولفه ادراکیها بگذاری شاخصمیزان اثر  ۵شماره    شکل.  ییستز-مولفه ادراکی  =  ۰.۴۰1محیطی(  + )پایداری زیست 

 دهد. زیستی را نشان می

 

 

0.976

0.238
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1.2

تامین ایمنی و امنیتتامین آسایش و راحتی

ه  ت س ب ا و ر  ی غ ت ی: م د ب ل ا ی-ک ی ا ض ف
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ادراکی زیستیفضایی-کالبدی

ه  ت س ب ا و ر  ی غ ت ی:م ر ا د م ه  د ا ی پ
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 زیستی -ها بر مولفه ادراکی گذاری شاخص: میزان اثر5شمار ه  شکل

 

این امر این نکته می           اصلی شهر در جهت از دیرباز جزو هسته   تواند باشد که مرکز محله مورد مطالعهدلیل  های 

مراسمات میت  برگزاری  رمضان  ماه  و  محرم   ایام  فعالیتاریخی  گویا  و  اجتماعیباشد  د-های  از  محله  با فرهنگی  یرباز 

زیبایی    مردم اهمیت چندانی ندارد و تامین  ها عجین شده است و به همین دلیل این بعد برایساکنین محله و زندگی آن

 مبین این مطلب می باشد.   ۶شماره  شکل در اولویت اول می باشد. ع برای ساکنینو تنو

 

 

 

 

 

 

 

 shabestan.irمنبع:  ای اصلی در برگزاری مراسمات ایام محرم. گران به عنوان هستهمرکز محله میخچه  :6شماره  شکل

های شهری محله از نمای مطلوبی برخوردار نیستند و این مورد می  شود که جدارهاز مشاهدات نیز مشخص می          

پی بودن بسیاری از  دردلیل پیه چنین بهم  شناختی از نظر مردم در اولویت است.کی از دالیلی باشد که بعد زیباییتواند ی

است.هاکوچه  یافته  زیبایی جداره  ۷و    ۶شماره    شکل  ، خوانایی محله کاهش  عدم  و  نشان عدم خوانایی  را  های شهری 

 دهد. می
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ایجاد انسجام اجتماعیعتامین زیبایی و تنوپایداری زیست محیطی
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        طلبد. منبع: نگارندگانو تنوع را میزیبایی  به نیازی شهری نامناسب، هاجداره:  6شماره  شکل                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع:   را کاهش داده است.ان، خوانایی و ایمنی و امنیت محله های پنهو گوشه نقاط کورپی با درهای پیکوچه: 7شماره  شکل 

 نگارندگان 

 و بحث  بررسی-7

دو          و  فردی  عوامل  تاثیر  حاضر  پژوهش  کالبدی  در  اصلی  ادراکیایی  فض-مولفه  پیادهتی  زیس  -و  محله  بر  مداری 

قرار گرفت.   بررسی  داد کهیافتهنمونه، مورد  نشان  رگرسیون در سطح دوم  آزمون  ادراکی  های  بیشترین -مولفه  زیستی 

گذاری محیطی ناموان عامل کالبدی، اجتماعی و زیستترین عامل شناسایی شده با عندر پژوهشی مهم  گذاری را دارد. اثر 

این عامل نشان  شده است. ارتقای   دهندهتفسیر  به  پیاده منوط  ارتقای کیفیت و کمیت تردد  بهبود و  امر است که  این 

کالبدی )زیبایی شناختی و کارکردی نظیر وضعیت مبلمان شهری، وضعیت بناهای خاص فرهنگی مانند  -کیفیت بصری

اجتماعی نمایشگاه   و  گردشگری(  فضاهای  وضعیت  پارک  -ها،  )وجود  محیطی  برایزیست  مناسب  سبز  فضای  تمام    و 

مقدم و همکاران الدن)( است  های سنی و ... و وجود فضاها و مبلمان مناسب در فواصل معین جهت استراحت افرادگروه

1۳۹۹ ،1۰۲  .) 
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گذاری فضایی تامین آسایش و راحتی اثر-دیهای کالبطح سوم نشان داد که از بین مولفههای آزمون رگرسیون در سیافته

تامین زیبایی و تنوع بیتشرین اثرگذاری را در    زیستی،-های ادراکیامنیت دارد و از بین مولفهمنی و  ری از تامین ایبیشت

/  ۲۴۹گام حاکی از آن است که مولفه فعالیت اجتماعی با بتای  بهر تحقیقی دیگر نتایج رگرسیون گامدمداری دارد.  پیاده

و    )عبدالهید  روی شهر کرمان داررین تاثیر را بر پیاده/ کمت1۳۸ی  1۲بیشترین تاثیر و مولفه ایمنی و امنیت با ضریب بتا 

  روی رابطههفضایی و ترغیب پیاد-دهنده این است که بین ابعاد کالبدی نتایج تحقیقی دیگر نشان  (.1۹۷،  1۳۹۸همکاران

مثبت و  دارد.  مستقیم  ابعاد کالبدی،هب  وجود  بین  در  )  طوریکه  با  ایمنی  فضا۰/۹۹شاخص  ابعاد  بین  در  و  یی شاخص  ( 

نتایج تحقیقی دیگر نیز نشان  (.  1،1۳۹۷  )پوراحمد و همکارانعاملی را دارا بوده اند  مقدار بار  ( بیشترین  ۰/۷۵امنیت با )

های  وجه به عناصر کالبدی، گسترش پارکهای اجتماعی، تمیل ساختاری فعالیتمی دهد که با رعایت اصولی چون تک

(.  1۳۹۸،  ۴۷جهانگیر و همکاران  )شود  مداری میافه و رستوران باعث ارتقای پیادهشهری و ایجاد فضاهای جمعی مانند ک 

بستگی بین انسجام کالبدی با فضای پیاده محور و مدیریت  کند: همگونه تایید میتحقیقی فرضیات مورد نظر خود را این 

به عبا پیاده محور یکپارچه و مدیریت تردد  تردد خودرو مثبت و معنادار است.  ایجاد فضای  افزایش ضریب  با  رت دیگر 

افزایش میخودرو، می سرزندگی مثبت و معنادار    بستگی بین کیفیت محیط ویابد. همچنین همزان انسجام کالبدی نیز 

  شکل (.  ۵۳،  1۳۹۶  و همکاران  شکور)  یابدیزان سرزندگی نیز افزایش میحیط، معبارت دیگر با باالبردن کیفیت ماست؛ به

 دهد. را نشان می سطوح مختلفگذاری در مدل مسیر با توجه به تاثیر  ۸شماره 
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 گیری نتیجه -8

ها و نواقص  موجود، آگاهی از نقاط قوت، کاستیالگوی ارزیابی از محیط سکونتی شهری می تواند در شناسایی وضع         

مداری و  تواند بررسی پیادهع گردد. یکی از موارد ارزیابی میهای سکونتی موثر واقحتمالی با هدف ارتقای کیفیت محیط ا

در باشد.  سکونتی  محالت  موجود  وضعیت  در  آن  )کالبدی  کیفیت  مولفه  یا  بعد  دو  حاضر،  زیستی-پژوهش  و  -فضایی 

تامشاخص قابل سنجش )  ۵( شامل  ادراکی ین  تامین آسایش و راحتی، تامین ایمنی و امنیت، ایجاد انسجام اجتماعی، 

 
12 Beta Coefficient 
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زیست پایداری  و  تنوع  و  پیادهزیبایی  کیفیت  برای  میخچهمدمحیطی(  محله  مورداری  گرگان  گرفت.   گران  قرار    ارزیابی 

        دهد که:ها نشان مینتایج یافته

پیاده  * قدیمیکیفیت  محالت  در  می  مداری  یافته  این  و  نیست  باال  برنامهطلچندان  و  مدیریت  فرایند  در  که  یزی ربد 

گذاری هر یک از  له توجه شود. در بررسی میزان اثرمداری محگذار بر کیفیت پیادهالت شهری به ابعاد و معیارهای اثر مح

برایمعیار بعد،  دو  بر  کالبدی  ها  آ-مولفه  تامین  شاخص  زیستیسایش  فضایی  مولفه  برای  و  راحتی  شاخص  -و  ادراکی 

 گذاری را داراست.تامین زیبایی و تنوع بیشترین اثر 

نکته جالب پژوهش حاضر در این است که با توجه به بررسی شواهد موجود مبنی بر پایین بودن ایمنی و امنیت در   *

باز محله پیاده  هم  ،  کیفیت  ارتقای  برای  وساکنین  آسایش  تامین  خواستار  بیشتر  بعد    مداری  تامین  و  هستند  راحتی 

تواند  دارد. دلیل این امر این نکته می  فرهنگی-شناختی نیز برای ساکنین از اهمیت باالتری نسبت به بعد اجتماعیزیبایی

شهر گرگان در جهت برگزاری مراسمات تاریخی ایام محرم  و ماه  های اصلی  ه مرکز محله مورد مطالعه از هسته باشد ک

ها عجین شده است و  یرباز با ساکنین محله و زندگی آنفرهنگی محله از د -های اجتماعیباشد و گویا فعالیتمی  رمضان

اول می باشد.    به همین دلیل این بعد برای مردم اهمیت چندانی ندارد و تامین زیبایی و تنوع برای ساکنین در اولویت

هایی را تدوین  مرکز محله و مسجد می توان برنامهالبته در بحث ایجاد انسجام اجتماعی در محله با وجود نقاط مثبت  

های دیگر  های دیگر سال، در بخشهای آن و در ماهعی در عین تنوع بخشیدن به فعالیتبستگی اجتماکرد که از این هم

 بستگی اجتماعی نمود.چه بیشتر تشویق به ایجاد این هممحله را هر بی بهره گرفت و ساکنیننیز به خو

رعی را به صورت کامل  های فارتباط بین گذرهای اصلی و شریان  ها به گذرهای اصلی محله،بستها و بناتصال کوچه*  

نقاط دید کم ایمن و  های باست ولی این اتصاالت به صورت کوچه ا  برقرار کرده های ناایمن را باعث شده  تقاطعریک با 

هم کوچهاست.  این  پیچنین  و  باریک  سطح  درهای  در  محله  امنیت  و  ایمنی  و  محله  خوانایی  که  شده  آن  موجب  پی 

 هایی را اندیشید. ها چارهها و تقاطعسازی این گذریرد و بنابراین باید در جهت ایمن مطلوبی قرار نگ

ف شهر وجود دارد ولی بعضی  این محله مسیرهای اصلی دسترسی به نقاط مختل  دهد که درچنین شواهد نشان میهم*  

 بینی کرد. ای افزایش کیفیت تمهیداتی را پیشها از کیفیت مطلوب برخوردار نبوده و باید در راستدسترسی

های  ت جدید در حوزهمداری در محالریزی برای ارتقای کیفیت پیادهتواند در فرایند برنامههای زیر میبنابراین پیشنهاد 

 شناختی ارایه گردد:  آسایش و راحتی و سپس حوزه زیباییتامین 

 ها به نقاط مختلف شهر پذیری و افزایش کیفیات آنها و نفوذافزایش میزان دسترسی  -

ان را امالت در بین ساکنای مناسب که خود ایجاد امکان ارتباطات و تع سهیالت شهری مناسب و مبلمان محلهطراحی ت  -

 آورد. فراهم می

 بودن محله.ای افزایش خوانایی و خاطره انگیزدار زیبا در فضاهای عمومی برده از المان یا طراحی عناصر هویتاستفا -

ین غنای  سازی محیط محله که خود به تامآب، صدای پرندگان و ... در زیبا  استفاده از عناصر مختلف طبیعی مانند نهر  -

 نماید. دی میحسی ساکنین کمک زیا

به شکل توجه  بر  عالوه  برنامهبنابراین  براساس  میهای شگیری محالت جدید   به  هری،  کالبدی محالت  بایست  محیط 

 ها و نیاز ساکنان این محالت توجه زیادی داشت.قدیم و خواسته 

استفاده  کرونا،  ویروس    گیریهمه توان به این مورد اشاره کرد که با توجه به شیوع و  های مهم این تحقیق میاز محدودیت

جمع  برای  پرسشنامه  روش  میاز  مواجه  مشکل  با  را  اطالعات  تعداد  آوری  به  آماری  جامعه  دلیل  همین  به  و  کرد 

مداری در محالت جدید و سپس مقایسه تواند در زمینه کیفیت پیادهتحقیقات آتی میچنین  محدودتری انتخاب شد. هم

 جدید توسعه یابد.  این کیفیت در محالت قدیم و 
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