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 شهر تهران حوض  و مقدمهاي هفتمحله در راه كيفيت پياده سنجش و مقايسه
 

 3لسبویی زاده و مهدی رمضان 2، آرزو حاجی شریفی1احمد پوراحمد*

 ت علمیأعضو هی3ریزی شهری دانشگاه تهران، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه2اه تهران، استاد جغرافیای دانشگ1

 گروه مدیریت جهانگردی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران 

 6/11/02 ؛ تاریخ پذیرش: 12/8/09تاریخ دریافت: 

 چکیده
دچار تغییراتی  و نوع زندگی مردم شهرها یافزون آن، چهرهودروی شخصی و تولید روزبا اختراع خ

فضای شهری که تا آن زمان بر اساس مقیاس انسانی و با توجه به حرکت کند عابر پیاده و سطح  شد.
از آن پس با مقیاس خودروها و با توجه به حرکت سریع و سطح ادراک از  شد،ادراک او تعریف می

کاربر اصلی فضاهای شهری رو به فراموشی  عنوانبهرفته وجود انسان رفته طراحی شد. هادرون آن
تجاوز به حریم پیاده و آمار باالی تصادفات منجر به مرگ عابرین، نتیجه تسلط کامل اتومبیل . گذاشت

دو محله  در هاراهپیاده مقایسه کیفیت وهدف ما در این تحقیق، بررسی  بر فضای شهری ماست.
 برایهایی کارراه ارائه و تهران شهر 11ع در منطقه مقدم واق محله و 8منطقه  واقع در حوضهفت
تحلیلی -توصیفی ی که در این پژوهش از آن استفاده شده،روش تحقیق است.ها آن سطح کیفی یارتقا

در  .استنامه روش میدانی و پیمایشی به همراه تهیه و تنظیم پرسشو گردآوری اطالعات با استفاده از 
 در یفیکهای معیاراکثر  تقریباًدهد که است. نتایج نشان میاصلی استفاده شده  لفهؤم دهنامه از تدوین پرسش

های فرم لفهؤم در سطحی متوسط و حتی باالتر از متوسط ارزیابی شده است. در مورد حوضهفت محله
مقدم با  در محله، نسبت به معیار مشابه 2/15و  8/10، 5/09های آسایش و راحتی و تنوع با میانگین و کالبد،
 ،در این محله نیز هالفهؤسایر ممیانگین شود و تفاوت زیادی بین دو محله مشاهده می 8/6، 5/19، 2/1میزان 

 حوضهفتپایدار  یکه نشان از طراحی مناسب معابر در محله داردمقدم  یوضعیت بهتری نسبت به محله
ی ر محلهدی شهر سازنده بخشی از مؤلفه عنوانبهو در مقابل فراموشی انسان پیاده  ای مطلوببه شیوه

مطالعات احداث  کار از جمله اختصاص دادن زمین به فضای سبز و پارکینگ،راهمقدم دارد. چندین 
 درونی نقل و حملی شبکه اصالح و معابر تعریضها و بهبود وضعیت روگذر و زیرگذرخط دوچرخه، 

 .منطقه پیشنهاد شده است
 

 1مقدم محله ،حوضهفت یمحله روی،قابلیت پیاده سنجش کیفیت، راه،پیاده :هاي کلیديواژه

 

                                                             
 apoura@ut.ac.irنویسنده مسئول: *
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 مقدمه

 لهطرح مسأ
نیاز به حرکت سواره و تخلف از  حد از شیبوابستگی  ،شهرها در سطح جهان ییکی از نقایص عمده

ط کاهش کیفیت محی مدهدهی فضاهای پیاده و حرکت پیاده است. این امر یکی از عوامل عحفظ و سامان

واکنش و  برای شود.میفضاهای شهری محسوب  بصری در فرهنگی و های اجتماعی،شهری و افول ارزش

در عرصه ی های جدیدها و دیدگاهگرایش ،گذشته یاین وضعیت در طول چند دهه در برابرجویی چاره

 دانش شود.ییاد م 1گستریسازی یا پیادهجنبش پیادهآن به  که ازمطرح شده است  ریزی جهانبرنامه

 حرکت کارکرد و تیفیک به، موجود یهاشرفتیپ همه وجود با ،کیتراف یمهندس و شبکه یزیربرنامه

 ستهینگر آن به سواره معابر یمنیا و سواره حرکت لیتسه و تیهدا لحاظ از صرفاً و نداشته یتوجه ادهیپ

، شهروندان یروان و یاجتماع یزهااین نیمأت قبال دری تیمسئولبی و ادهیپ حرکته ب یتوجهیب نیا. است

 (.01: 1311 ،یتوسل) است شده بدل یشهر یزیربرنامه مزمن یماریب کی به امروز
عابر پیاده و فضاهای مربوط به به  یتوجهیبعوارض ناشی از شود که از آنجا ناشی می لهأمساهمیت 

، است افتهی بازتابتهران  شهر در جمله از و سوم جهان یشهرها در حادتر و ترناموزون یصورت به ،او
 هنوز و داده دست از را خود کهن ییفضا تیفیک و ساختار یکلبه، سواره حرکت هجوم برابر در کهیطوربه

در شهر تهران با شکل گرفتن . (10: 1310 زاده،یمهد) ابندی دست نینو یتیفیک به اندنتوانسته
 روزروزبه یطراح و یزیربرنامه معابر، و فضاها بر سواره حرکت یجیتدر یسلطه باسازی های شهرجنبش

 یفرهنگ و یاجتماع یهاجاذبه و هاارزش از جهینت در و گشت دور ،ادهیپ انسان یازهاین و اسیمق از
 ابان،یخ محله،چون  مطلوب و سازگار یشهر عناصر کارکرد و مفهوم نیا در .شد کاسته یشهر یفضاها

 گفت توانیم. داد دست از را خود یانسان یغن یمحتوا و کرد دایپ یماهو و یفیک رییتغ ...و گذر، دانیم
 و ه استگرفت قرار توجه مورد ترکم ادهیپ انسان یعیطب حقوق و ازهاین ،ادهیپ حرکت ،معاصر یشهرساز در
 حساب به سواره حرکت از یتابع عنوانبه بلکه یشهر یفضا از مستقل یبخش عنوانبه نه ادهیپ یهاراه

 احساس نوع هر که شد بدل آوررنج و یاجبار پرمخاطره، دهیپد کی به ادهیپ سفر در نتیجه ؛است هآمد
 یبرا یزیربرنامه ،جیرا یشهرساز سنت در واقع در کند.یم نابوددر شهروندان  را اقیاشت و ییبایز ،تعلق
 .((Qureshi, 2007: 309 است بوده انسان یبرا یزیربرنامه بر دمـمق وارهـهم نـیماش

رنگ شدن کم و شهرسازی نوین در شهر تهرانگسترش جنبش  وجود باآن است که  تأملقابلنکته 
با رعایت شهرسازی مدرن ایرانی  ی، اولین تجربهحوضهفت یمحله، نقش عابر پیاده در مقابل سواره

 کردهریزی طرح آن را که بانک ساختمانیباشد میپیاده  توجه به نیازهای انسان وسازی اصول شهر
به درآمد نفتی( و در  تهران و در شرایط اقتصادی )وابستهدر شهر که  است محالتییکی از  و است

                                                             
1- Pedestranization 
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 موجبه دنبال  .گرفت برای ساکن شدن کارمندان دولت شکل (1305تا  1330) هایسال یفاصله
درآمد  اجرا یمرحلهطرح های مختلفی تهیه، تصویب و به  ،به بعد در تهرانچهل  یدهه گرفته ازشکل

جای  برهای اقتصادی در سطح آن فضایی و استقرار فعالیت ساختار که در نهایت تأثیرات گوناگونی را بر
 زمینقیمت ضایی اراضی و افزایش فاشباع ، 1305تا  1309هایسال یای که در فاصلهبه گونه؛ شتگذا

 ای آننقاط حاشیهه درآمد اجتماعی، به اقشار کمهمراهای اقتصادی به بخشی از فعالیتشد که  سبب
 رانده شوند. فرآیند موصوف ضمن توسعه و گسترش افقی شهر تهران، جزایری از تجمعروز تهران 

درونی  ها نسبت به نقاطممیز آنای آن پدید آورد که وجه نقاط حاشیه را در جمعیت و فعالیت
 ها بود. محلهدر آن« خودرو»و  ضابطهبیساز ومت زمین و ساختقانونی تهران، ارزانی قی یمحدوده

شکل در تهران  به اجرا درآمده های مختلفهای خودرویی بود که در پاسخ به برنامهمقدم یکی از محله
  .(30 :1385 ،شهرداری تهران) گرفت

در ایجاد شده های راهو پیاده بافت کالبدی معابر اصول اجرایی درتناقض و تفاوت آشکار با توجه به 
کیفیت هدف ما در این مقاله بررسی  ،زمانی یدر یک بازه هاآنگیری شکل با وجود و این دو محله

های ویژگی ذیل پاسخ داده شود: االتِؤس تا به استدر دو محله روی قابلیت پیاده سنجشها و راهپیاده
روی چگونه اده به پیادهی تشویق عابران پیبراحوض هفت یدر نظر گرفته شده در ایجاد معابر محله

و  کند؟روی تشویق میپیاده هعابران را ب ،این محله درمعابر ایجاد  آیا اصول حاکم بر طراحی و ؟است
 ؟کندمین میأرضایت ساکنین را ت ،مقدم یها در محلهراهکه آیا کیفیت معابر و پیادهاین

 

 ها و مبانی نظريدیدگاه ،مفاهیم

ها معابری با باالترین میزان نقش اجتماعی راه پیاده: ادهیپ يفضاها گسترش جنبش راه وپیاده

در  یموتور ریغمسیرهای آمد و شد وسایل نقلیه  است و شدهکه عبور و مرور خودرو از آن حذف  است
 اولویت دارد. در مواقع اضطراری اورژانس و پلیس( ،نشانیخودروهای خاص )آتش یآن به استثنا

 ،ستیزطیمح یآلودگ مانند یشهر مشکالت شدن حاد و یریگاوجی جهینت در ریاخ دهه سه رد
 مشکالت ،یشهر یفضاها تیفیک افت شهرها، یخیتار مراکز انحطاط ها،راه یناامن آمد، و رفت یدشوار

 افول ی وروان یفشارها شیافزا ،توان یا ناتوانافراد کم وآمدرفت مشکالت خدمات، به یدسترس و دیخر
 وجود به جهان در ادهیپرکت ح کاهش و یموتور حرکت هیعل یاگسترده واکنش ی،بصر یهاارزش
 بدل یزیربرنامه مهم یهارمحو از یکی به ادهیپ یفضاهای توسعه و یابیباز نهیزم نیا در. است آمده
 کمک اندشده جبورم یشهر زانیربرنامه. یعنی شودیم ادی یگسترادهیپ جنبش عنوان با که است شده
 .ندیشندیب او یازهاین نیمأت به و بشناسند تیرسم به شهروند انسان کی عنوانبه را ادهیپ معابر

 ک،یترافیبی منطقه اده،یپی هاابانیخ جادیا دری مختلفی هاروش و الگوهاارتباط  نیهم در
 و هاابانیخ لیتبد ،یمسکونی هامحوطه یسازآرام اده،یپ دیجدی فضاها جادیا وی شهر مراکزی سازادهیپ
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 عام استقبال مورد کهنیا بر عالوه نینو شیگرا نیا. استی رواج یافته حیتفر وی هنر مراکز به هادانیم
. است نموده جلب زین رای حکومت وی رسم نهادی قانون تیحما موارد ازی اریبس در، است گرفته قرار مردم

 فیوظا جزو وه ردـک دایپی قانون جنبه ادهیپی نواح جادیا کا،یامر و اروپای شهرها ازی اریبس در جمله از
 نه ادهیپی فضاها جنبش گفت توانیمی طورکلبه. است گرفته قراری شهر تیریمد وی زیربرنامهی ادـنه

 رفتار وی شهری زندگ تیفیک دری نینو راتییتغ بلکه است کرده عوض را شهرهای کالبدی مایس تنها
ی شهر لیمسا حلی برا دیجدی هاواکنش و الگو نیهمچن. است آورده وجود به مردمی فرهنگ وی اجتماع

ی دهسامانی عرصه در ژهیوبهی، شهرسازی هاروش و هاهینظر در قیعم تحول باعث که است داده ارائه
 (.23: 1310)لینچ،  است شدهی شهری فضاها

 

 ها راهروي و کیفیت پیادهاي با قابلیت پیادهجامعه

های متنوع مکانی پایدار و قابل زیست است که به ساکنانش گزینه روی،ای با قابلیت پیادهجامعه
روی براساس ای با قابلیت پیادهجامعه دهد.میحمل و نقل امن و بهبود کیفیت زندگی را تضمین 

 کند،اهم میای موفق در آینده فرایجاد جامعه برای پایداری و که زمینه را محور انسانای ـمعیاره
 دهدآثار منفی محیط را کاهش می چرا که فعالیت و حرکت را کنترل کرده و ؛شودطراحی می

(Gauvin, 2005: 25). 
شود. ها تعریف میراهافزایش سطح کیفی و کمی پیاده روی، معادل باای با قابلیت پیادهایجاد جامعه

ار است. در فرهنگ زبان فارسی عمید، مفهوم کیفیت در طراحی شهری از اهمیت چشمگیری برخورد
(. 1921: 1363مفهوم لغوی کیفیت، چگونگی، چونی، صفت و حالت چیزی بیان شده است )عمید، 

ویژه در طراحی شهری زمانی مطرح شد که متخصصین مختلف نظریات هنجاری  صورتبهمفهوم کیفیت 
به نظرات برخی از این محققین  1ل کیفیت محیط شهری خوب ارائه دادند. در جدو مختلفی را درباره
 اشاره شده است.

 نظرانها از دید صاحبراهکیفیت پیاده بارهمعیارهاي ارائه شده در -1جدول 

 هاي کیفیتلفهؤم نظرانصاحب

 جین جکوبز
پذیری و قابلیت نفوذ -)تنوع استفاده و تنوع سنی ابنیه(  هااختالط کاربری -ها توجه به فعالیت

 پذیری اختالط اجتماعی و انعطاف - دسترسی
 عدالت -کارایی – نظارت کنترل و -دسترسی  –ی سازگار - مفهوم )حس( -ی سرزندگ کویین لینچ

 کرمونا
اختالط و  -ی منظر شهر - ایمنی و امنیت - فضای همگانی - فضا نرم و فضا سخت –ی دسترس
 همه شمول بودن  تراکم

 جهانشاه پاکزاد
ایمنی )ایمنی پیاده در -)در کالبد و عملکرد( انعطاف-پذیری(نفوذ -در طول مسیرتنوع سرزندگی )
 امنیت پیاده در محیط( - مقابل سواره

 معینی
 دسترسی - انتخاب نوع حمل و نقل -ر انتخاب نوع سف -مطبوعیت –ت جذابی -یپذیردل -تامنی

حمل و نقل و عابر  - هابریارتباط بین کار - پیوستگی - سالمت عمومی - آموزش -جاییهجاب -
 های فرهنگی اجتماعیرفتار پیاده بر اساس معیار - های عبور و مروردسترسی به ایستگاه - پیاده

 گیری از منابع دیگراننگارندگان با بهرهمأخذ: 
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در  است،ها محل حضور همه شهروندان و مشارکت آنان در زندگی جمعیشان راهپیادهاز آنجا که 

مین کیفیت أت بنابراین .های مختلفی از شهروندان باشدروهپذیرای گ باید هر عمل کرده وهمه ش مقیاس

 . های مختلف شهروندان باشدجاذب گروه تواندیم، به خوبی هاها با طراحی مناسب آنراهپیاده
 

 اهمیت خلق و حفظ محورهاي پیاده
متناسب با میزان  .ی مطرح استین بستر حیات شهربهتر عنوانبهاجتماعی مسیرهای پیاده  أمبد

 توانند محیطی باشند که شهر درمی هاآن درمطلوبیت محور پیاده از حیث ایمنی و کاربری موجود 

تر مردم در محیط شهری را فراهم در واقع مسیرهای پیاده حضور طوالنی آید.ها به نمایش در میآن

ها از هر تبادل افکار و نظریات با انواع سلیقهگفتمان و  در فضای مسیر پیاده امکان مالقات، د.کنمی

 کارکردی،-های کالبدی از بعد ارزش (.51-03 :1318 )حبیبی، شودای مطمئن فراهم میطبقه به گونه

همچنین مکانی برای تبلور  است. یخارج ومحورهای پیاده از عوامل مهم جذب گردشگری داخلی 

ت و ـهوی تداوم تاریخی، فرهنگ، سنت، انسان با زمان، فرهنگ بومی و ملی که به دنبال خود ارتباط

عامل مهم در کاهش میزان ترافیک  ،رویتشویق و ترویج پیاده گردند.تلقـی می ی دارد،ـپ ره را درـخاط

های . ایجاد فعالیتاستافراد در شهرها  نداشتن و ارتباط و اثرات سوء ناشی از آن مانند اتالف زمان

از  ،ایجاد امنیت با امکان برقراری ارتباط نزدیک افراد با هم مشارکت، حس ری،متنوع و مبادالت تجا

امکان نظارت  ،های مختلفزیرا حضور عموم مردم و انجام فعالیت است، هاراهدیگر مزایای خلق پیاده

 :Aultman, 2006) های اجتماعی را در پی خواهد داشتمی افراد و جلوگیری از بروز ناهنجارییدا

منجر به کاهش مصرف  ،محیطی نیز کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصیاز بعد زیست .(15-17

به عابر  یتوجهبیمشکالت ناشی از . (Wolch,2005:43) سوخت و کاهش آلودگی هوا خواهد شد

های کشور نظرانمحققان و صاحب ،های اخیرپیاده و طراحی فضاهای مناسب برای انسان در سال

به بررسی علل و عوامل این  ،های مختلفشته تا با انجام تحقیقات و پروژهبر آن دا مختلف جهان را

های اخیر در کشور ما نیز تحقیقات مختلفی انجام در سال نارسایی و رفع مشکل در این زمینه بپردازند.

مینه به چندین مورد از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور در این ز 2شده است. در جدول 

 شود.میاشاره 
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 روي و معابر پیادهادبیات مربوط به پیاده -2جدول 

 نتایج سال نویسنده

 1309 بهمنی
جمشیدیه و استفاده از عکس و نقشه  -روی داراباد سنجی و طراحی مسیرهای پیادهامکان

 نوردی انجام شده است.روی و کوهبرای انتخاب دو مسیر برای پیاده

 1381 حبیبی

ترین عامل جذب های تاریخی )که مهمتوجهی در حفاظت از محدودهررسی بیبه ب
گردشگری، در بافت کهن  -گردشگر است( پرداخته شده و طراحی مسیرهای پیاده 

برای حفاظت از بافت و هدایت گردشگر معرفی شده  هیسو چندگامی دوجانبه و  عنوانبه
 است.

 1386 معینی
های فیزیکی در های مسکونی و تجاری و شاخصرتباط با مکانبررسی رفتار عابر پیاده در ا
عوامل  عنوانبههای تجاری های فرهنگی و اجتماعی در محیطمحیط مسکونی و شاخص

 تأثیرگذار بر حرکت عابر پیاده شناسایی شده است.

 1385 جوانی
زان بررسی های حرکتی معلوالن و جانبااصول و قوانین طراحی پیاده با تأکید بر محدودیت

 آوری شده است.و جمع

Chris 
Blanchard 

2911 
روی شامل پیوستگی مسیر، کیفیت، بررسی فاکتورهای مثبت و منفی تأثیرگذار در پیاده

 شرایط جوی و ترافیک

Sarah Foster 2911 رویها در تشویق ساکنان به پیادهی طراحی منازل و خیاباننشان دادن تأثیر نحوه 

Litman 2911 
روی شامل راحتی، ی اقتصادی و کیفیت شرایط پیادههای ارزیابی صرفهبررسی روش

 سالمت و امنیت
 ؛ جوانی،1386 ؛ معینی،1381 ؛ حبیبی،1309؛ بهمنی،Foster ،2911 ؛Litman ،2911؛ Blanchard ،2911مآخذ: )

1385) 

 
 روش تحقیق 

عات مورد نیاز از روش اسنادی و . اطالاستتحلیلی  -روش توصیفی ،روش تحقیق در این پژوهش

برای بررسی ادبیات تحقیق و آمار و  اسنادی یدر شیوه است. شدهآوری روش میدانی یا پیمایشی جمع

صورت گرفته و  در سطح دنیا در ارتباط با موضوع مورد نظر ی کههایترین پژوهشمهم از اطالعات مورد نیاز،

استفاده شده دفاتر آماری مرکز آمار، شهرداری و...  و شر شدهمنت قالب مقاالت علمی در مجالت معتبر در

و مقدم برای  حوضهفت ی)بازدید از دو محله روش میدانی یا پیمایشی بر اساس بازدید میدانی در و است

و  هاراههای کیفی پیادهبررسی شاخص برای استفاده شده وای از اطالعات که موجود نبوده است( کسب پاره

 یهایی برای ارتقاکارراه ارائه ها با یکدیگر از دید ساکنان ودر دو محله و مقایسه آنروی لیت پیادهسنجش قاب

ها از برای طراحی و تدوین شاخص نامه پرداخته شده است.به تهیه و تنظیم پرسش ،هاسطح کیفی آن

 ،(5)جدول  ی منتخباصل یلفهؤم دهواکاری مبانی نظری مرتبط با موضوع استفاده شده و در نهایت 

 است. شدهارزیابی  ی نمونهنامه از دید جامعهاالت پرسشؤدر قالب س

که بر  هستندنفر  43159ساکنان دو محله هستند که در مجموع برابر با  ،آماری یکل جامعه

نفر محاسبه شده است و در ادامه برای انتخاب  329نمونه تعداد  یکل جامعه ،اساس فرمول کوکران
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 یتر محلهنمونه در هر محله از تناسب استفاده شده است که با توجه به جمعیت بیش تعداد

نفر  05تعداد  ،مقدم با توجه به میزان جمعیت ینمونه و نیز برای محله 225تعداد  ،حوضهفت

تصادفی در ساعات مختلف  صورتبه محله توزیع در ،نامهتوزیع پرسش یشیوه ه است.محاسبه شد

قرار گرفته بررسی مورد که مطالعات دیگر و مبانی نامه با توجه به ایناالت پرسشوایی سؤسطح ر. است

به شده که محاس 158/9و نیز سطح پایایی تحقیق بر اساس آزمون آلفای کرونباخ شده یید أت ،است

 باشد.نامه میاالت پرسشبیانگر پایایی مطلوب سؤ

 

 محدوده و قلمرو پژوهش

شهرداری  11 و محله مقدم واقع در منطقه 8 حوض واقع در منطقههفت همحل ،پژوهش یمحدوده

 .استتهران 

 

 حوضهفت محله
خیابان شهید  باجنوبی  یدر محدوده ،راه رسالتبزرگ شمالی با یدودهحوض از محهفت یمحله

 .است شده خیابان سمنگان احاطه لهیوسبهغرب  یبلوار آیت و در محدوده با در محدوده شرق ثانی،

 8برابر با نفر،  39091حوض با جمعیتی معادل هفت یمحله .استهکتار  190 ،ساحت این محلهم

 .درصد از کل جمعیت منطقه است
 

 مقدم محله
از  ،از غرب به خیابان احمدی ،مرغیاز شرق به خیابان قلعه ،هکتار 02/23 مقدم با مساحت یمحله

ی این محل تسمیه وجهشده است.  محصورنوب به خیابان ابوذر ج از و شمال به خیابان شهید شهسوار

گذاری این محل به همین دلیل علت نام وآقای مقدم بوده  ،صاحبان شخصی این محله و ناماز مالکان ب

 .استنفر در هکتار  500جمعیت  نفر و تراکم ناخالص 12158جمعیت این محله  بوده است.

را به  11و  8نین دو منطقه چتفکیک مناطق شهرداری و هم بهرا شهر تهران  1 یشماره ینقشه

 .استحوض به خوبی در نقشه نمایان موقعیت محالت مقدم و هفت .دهدتفکیک محالت نمایش می
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 در شهر تهران مقدمحوض و گیري محالت هفتموقعیت قرار -1 شکل

 داري تهرانآماري اخذ شده از شهراطالعات  خذ:أم

 

 ها ل دادهبحث و تجزیه تحلی
 هاي کالبدي تحقیق یافته

ای پایدار محله ،حوضهفت محله: حوضهفت يمحله درمعابر  شبکه گیريشکل روند ویژگی و

 ،گیری معابرپیدایش و شکل ینحوه (.23: 1385 )عزیزی، ده استـشهر تهران شناخته شسطح  در

تهران در  8 نطقهمهای بخشمامی نواحی شهری دارد. ت محالت و گیریمستقیمی با شکل رابطه

ساختار منظم و  اولین محله با ،حوضهفت محله .شکل گرفته است (1305-1329)های سال یفاصله

این  در موجودگذرگاهی  یشبکه. است دوم و سوم شهری ،های درجه اولراه قوی شمالی و جنوبی و با

دارای بافت منظم و  سله مراتب ارتباطی،ه است که عالوه بر رعایت سلشدای طراحی محله به گونه

افیکی های مرکزی است که نه تنها از نظر ترمیدانچه ،های بارز این محلهاز ویژگی .استشطرنجی 

 ،ای را به وجود آورده که هر کدامای از مراکز زیرمحلهد، بلکه مجموعهآورامکان مکث را فراهم می

ها فرم با فضا عالوه بر تناسب اند که در آنامان دادهگروهی از واحدهای مسکونی را به دور خود س

موردی از یک میدان محلی برآورده  اکثر توقعات، هادر این میدان .داردکالبدی، تناسب انسانی نیز 

 .شودمی
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(، کم بودن سر و صدامین آرامش )أت :اند، شاملی ایجاد کردهاین میادین محل ی کههایویژگی 

، های مختلف اجتماعیحضور گروه، امکان کالبدی فضا مناسب هایویژگی، حیطها با متناسب فعالیت

ی عبوری از میان بافت هاکاهش ازدحام خودروو سیاست  توقف در فضا کنندهبیترغد عوامل وجو

 .است تر برای عابران پیادهمین امنیت بیشمسکونی و تأ

ها و راهوضعیت پیاده درکبه  چگونگی مقاطع عرضی معابر کمک شایانیبررسی که نجاییآاز 

ارائه های مهم در این محله مقاطع عرضی خیابانی کند، در جدول زیر اطالعاتی دربارهها میویژگی آن

 .دهدحوض را نشان میهفت های مهم در محلهمقاطع برداشت شده خیابان ،3جدول  است. شده
 

 حوضهفت يهاي مهم در محلهمقاطع برداشت شده خیابان -9جدول 

رو
ه 
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پی

 

ی 
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راه
ع 

نو
 

 نام خیابان

8 9.0 --- 5.1 3.5 --- 3.5 6 --- 9.0 11 09.8 
شریانی 

 2درجه 
حوض یت از هفتآ

 تا رسالت

8.6 9.6 --- 5.0 3.5 --- 3.5 6.2 --- 9.0 11 30.1 
شریانی 

 2درجه
 آیت از میدان هفت

 متری06حوض تا 

5.1 9.6 2 ---  --- --- 8 2 9.6 5.1 20.5 
شریانی 

 2درجه 
 سمنگان

5.1 9.6 2 0.0 --- --- --- 0.0 2 9.1 5.3 25.1 
جمع 
 کننده

سروران علی 
 بختیاری

0.1 9.6 2 0 --- --- --- 0 2 9.5 0 21.8 
جمع 
 کننده

 صادقی )مهرگان(

0.5 9.0 2 3 --- --- --- 3 2 9.6 0.5 29 
جمع 
 کننده

 چمن

0.9 9.6 2 3 --- --- --- 3 2 9.1 0.6 10.0 
جمع 
 کننده

 جویبار

--- --- --- --- --- --- --- 19.5  9.6 3.3 10.0 
تند راه 
 شهری

 رسالت

8 9.1 2 0 --- --- --- 10 2 9.6 8.1 39 
شریانی 

 1درجه
 )جانبازان(گلبرگ

0.3 9.6 2 3 --- --- --- 3 2.9 9.5 0.5 10.0 
جمع 
 کننده

 رضوان

13.2 3.9 2.9 1.5 --- --- 1.5 2.9 9.1  13.0 00.3 
شریانی 

 2درجه 
 ایایگه

 1381 خذ: شرکت مطالعات جامع،أم

و عرض متر  10تا  0بین  مورد نظر یمحدودهدهد عرض معابر در بررسی اطالعات جدول نشان می
 .استمتر  13تا  3ر عابران پیاده در نظر گرفته شده برای عبو
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ونگی جزئیات طراحی معابـر و اطالعات چگ ،های مورد نظرنگارندگان در محدودهمشاهدات میدانی 
فضای بین  ،مشاهدات بیانگر آن است که در اکثر معابر .سازددر این محله آشکار میرا ها راهپیاده

پوش شیب طولی و کف .استاز یکدیگر جدا شده  ارتفاعکم رو با درختان و گیاهانخیابان و پیاده
حوض های هفت)در محله 8 های مرکزی و شرقی منطقهویژه در بخشدر تمامی معابر بهمناسب معابر 

مین سلسله مراتب أها و تتداوم در لبه ،همکف به خیابان دید طبقه .استبه خوبی مشهود  و مدائن(
ایمنی برای عابر پیاده در مقابل  .استن پیاده در این محله برااز دیگر عوامل جاذب عا ها،دسترسی

برای  شود(موتور و وسایل نقلیه می ها و موانعی که مانع وروداز میله)استفاده  سواره با ایجاد محدودیت
 سازی آنبه حداقل رساندن تقاطع سواره با پیاده و مناسب ،وسایل نقلیه موتوری در این محله ورود

 ت.اس شدهفراهم 
-ای مناسب برای تردد دوچرخهزمینه که ترین عامل در کاهش یا افزایش نقش اجتماعی معابرمهم

هر  .جوار و کم و کیف معابر داردای همهبستگی به نوع کاربری ،کندسواران و عابرین پیاده فراهم می
 ،اداری ،ی تجاریهامانند کاربری (مسکونی )سازگار با محیطتری بیشمناسب های کاربری ،چه معابر
معابر موجود در  .کندعابرین پیاده فراهم میتری را برای حضور گسترده یزمینه ،باشندداشته آموزشی 

گذران اوقات فراغت نیز برای برخی از افراد و شهروندان  یو جنبهتجاری  یاغلب جدارهاین محله 
میدان نبوت  ،ایفا کند ایتماعی قویتوانسته نقش اج 8 یترین میدانی که در سطح منطقهمهم .دارند

ل مهمی در جذب عامتوانسته  ،ک میدان با عملکردهای مختلف شهریی عنوانبهاست که در واقع 
 .عابران پیاده باشد

آن  ها درانواع کاربری و ترکیبی از باشددر این منطقه به شدت متداخل می های موجودربریکا
، ستهاراهدر پیاده انهای خدماتی که متضمن تداوم حضور شهروندکاربری وجود .شودمشاهده می

 8 ، شهر کتاب در ضلع شمال شرق میدان نبوت، شهرداری منطقهالنبی، مسجدنارمک کالنتری همچون
و  های شاخصاز کاربری شورای حل اختالف در امتداد خیابان سمنگان، ،در امتداد خیابان گلبرگ

 .استین محله در ا جاذب شدید عابر پیاده
های ، چه در اطراف میدانچهمورد نظر یانجام گرفته در این منطقه و محله از جمله اقدامات مهم

تنوع های ممبلمانکارگیری هایجاد فضاهایی برای نشستن با ب ،حوضهفت محلی و چه در اطراف میدان
برطرف کردن موانع  ،خفیهای تاریک و مسب برای حرکت پیاده، رفع کنجروشنایی منا ،در طول مسیر

ای که در است، به گونهروز اده از مسیر در طول هفته و شبانههای استفایجاد قابلیت ،مسیر دید در طول
و در ساعات  های تجاریآن از کاربری های اداری و ساعات پس ازساعات اداری از فضا برای کاربری

ترتیب دینب؛ شودیم گرفته ان نبوت بهرهراف میداط یشب از فضای سبز در محدوده یماندهباقی
ای است شب، مملو از وجود عابران پیادهساعاتی خاص از نیمه جزبهروز ی ساعات شبانهمدر تما تقریباً

 .کنندبنا به نیازشان استفاده می که از این فضا در ساعات مختلف
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جلوگیری از سرعت باالی و محیطی امن برای عابران پیاده  فراهم نمودن ،کنترل ترافیک برای
کشی شده برای عابر های خطمحلدر نظر گرفتن  گیر وسرعتاز اقداماتی چون نصب  ،وسایل نقلیه

تئاتر سالن آمفی ،این میدان یدر ضلع شمال ،افزایش تعامالت اجتماعی برایو  استفاده شده استپیاده 
 و شودمیجمع فضای باز از آن استفاده مرکز ت عنوانبههای مختلف مناسبت در که طراحی شده یروباز

مختلف ساکن در  اقشار میانتر در گیری روابط اجتماعی قویبقیه روزهای سال مکانی برای شکل در
تالش برای ایجاد  ،فضای سبز یدان و افزایش سرانهدهی فضای داخلی میعالوه بر سامان .محله است

های بارز معابر و ویژگی. انجام شده استین منطقه در ا دیگری است که فضای سبز عمودی از اقدامات
انتخاب برای ایجاد خط دوچرخه در  یشده تا اولین گزینه موجبها در این منطقه استقرار کاربری نحوه

  .شهر تهران باشد
 .دهدحوض را نشان میهفت در محله بخشی از فضای سبز و مبلمان طراحی شده 5 تا 2های شکل

از  ،ها در این محله با توجه به اطالعات موجود و مشاهدات میدانی نگارندگانراهابر و پیادهبررسی کیفیت مع
در  .کندذراندن اوقات فراغت حکایت میگ روی وویق عابران پیاده به پیادهوجود شرایطی مناسب برای تش

کنندگان تفادهترین اساینجا الزم است تا کیفیت معابر از نظر عابران پیاده و ساکنین این محله که مهم
 یها در محلهراهعابر و پیادهبدین علت پس از بررسی ویژگی م .گیردنیز مورد بررسی قرار  هستندها راهپیاده
ه و تجزیه و تحلیل آن شوندگان در هر دو محلمیدانی، به بررسی نظرات پرسش مشاهداتبا توجه به  ،مقدم

 .پردازیممی
 

  

 مبلمان شهريجاگیري مناسب  -2شکل 
 به کارگیري وسایل بازي کودکان در -9شکل

 حوضهاي محله هفتپارک
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 در نظر گرفتن فضاي سبز در میادین محله -5شکل  تعبیه مناسب مسیر پیاده -4شکل

 

 مقدم يمحلهدر معابر  شبکه گیريشکل روند ویژگی و
بندی استخوان ودرو شکل گرفتند.صورت خهبو  1305-1330های سال معابر این محله در فاصله

از  یادهیتندرهم یشبکه عمودی و و محور افقی از چند ای مرکبمجموعه ،فعلی در وضع معابر

های تقرار یافته و این پهنهاسمسکونی منطقه  هایگرد پهنه ه برک است ناموزون مختلف وهای کاربری

 ریلی )تهرانی سطح دو شبکههم عبور ،کالبدی ین عنصرترنمادی .است نموده ریزدانه را محصور عموماً

انفصال  سببو  استمقدم  در محله ،جدایی این دو خط ینقطه ـ تبریز و تهران ـ خرمشهر( است که

که خارج از ی ـمناطق که ینحوبه؛ شودمی 11یر نقاط واقع در منطقه کالبدی این محله نسبت به سا

االتری نسبت به ب ارزش ،سطح و چه از نظر اهمیت فضای شهریاز نظر چه  ،اندقرارگرفتهاین دو خط 

ر استفاده گذمنطقه از تعدادی پل روگذر و زیر سطح برای ارتباط این محله با بقیه .دارنداین محدوده 

 برایهای الزم رعایت نشده است و رمپ مناسب ، استانداردهای احداث شدهگذرشده است که در زیر

افراد مسن را با مشکل  عبور نامناسب، هایپل همچنین .دیده نشده است فراد پیادهو اعبور معلولین 

 .با برخورد و تصادف همراه است ها بعضاًگذرجاز عابرین پیاده از این زیرماستفاده غیر .ده استمواجه کر

در  ،طح سرویس اکثر معابر در این محلهس است.متر  3/3تا  5/9روها در این محله بین عرض پیاده

ی مقدم نشان های مهم در محلهخیابان ویژگی مقاطع برداشت شده 0در جدول  .استترین سطح پایین

 .داده شده است
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 مقدم يهاي مهم در محلهخیابان مقاطع برداشت شده -4جدول 
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 نام خیابان نوع راه

شریانی  22.1 1.6 9.5 2.9 6.9 - - - 6.1 2.9 9.6 3.3
 2 درجه

خیابان قلعه 
 مرغی

1.2 9.0 - - - - - 3.1 2.9 - - 6.1 
دسترسی 

 محلی
خیابان رشیدی 

 جهان

 خیابان سوری کنندهجمع 15.0 1.8 9.6 2.9 1.9 - - - - 2.9 9.6 1.0

2.8 9.5 - 5.5 - -  5.0 - 9.5 2.2 16.0 
شریانی 

 خیابان ابوذر 2درجه 

 1381 ،شرکت مطالعات جامعخذ: أم

 

نشان از وجود مشکالت فراوان در  ،آیدمی میدانی و بررسی اطالعات موجود برآنچه از مشاهدات 

رو در یک سمت هپیاد نبوددلیل مسیر پیاده و سواره بهنبودن جدا  .دهداین محله می موجود معابر

پوش مناسب در طول مسیر و کف نبود ،رو در سمت دیگر آنودن عرض پیادهکم ب ،های از خیابانبرخ

 و ذر که با موزاییک پوشیده شده استهایی از خیابان ابودر بخش جز بهپوشاندن آن با آسفالت 

ه روها در این محله بخشیدر و پیادهای منفی به معابجنبه ،مناسب نبودن سلسله مراتب دسترسی

های پارکینگ نبود شود:کامالً نقض مییل ذیل دالبه پیاده در مقابل سواره اشخاص ایمنی .است

کم کردن عرض معابر و عبور موتورسواران  باعثکه ها ای و به تبع آن پارک خودرو در خیابانحاشیه

 مناسب آنش ناظرفیت کم و پوش ،روها، وجود موانع در پیادهشودمی ها با عرض کمرواز فضای پیاده

 سبب ورود عابرین پیاده به سطح سواره و به تبع آن کاهش امنیت تردد عابر پیاده در این محلهکه 

 .دهدمقدم را نشان می تصاویری از معابر محله 1و  6 هایشکل .شودمی
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 مقدم تصویري از عرض کم معابر در محله -7شکل  تصویري از وضعیت یکی از معابر محله مقدم-6شکل 

                

 اردر این منطقه بسی ،شودمی کنندگی آن سنجیدهماعی معابر که بر اساس میزان جدانقش اجت
های نامناسب چون کارگیری کاربریبه ،فضای سبز در این محله فقر شدید .کندمی ضعیف عمل

کمبود بسیار  ،شودمیها در طول مسیر که مانعی برای جذابیت مسیر های کارگاهی و تعمیرگاهواحد
نشستن  ،مبلمان برای مکث فضاهای مناسب و تفریحی، هایکاربری نبودای فرهنگی و هشدید کاربری

 ،های زیاد در طول کمتقاطع ،یمخف وهای تاریک وجود کنج ،راستاهای بلند و مستقیم ، نبودو تماشا
مناسب برای  نبودن فضایی ه از سواره،سازی مسیر پیاداستفاده نکردن از درختان و یا گیاهان برای جدا

ای که افراد در این محله برای ونهگبه  - سالمندان و کودکانبرای  ویژهبهگذراندن اوقات فراغت 
 به رغبتیبی عوامل عمده از - له مراجعه کنندحدسترسی به اولین فضای سبز باید به خارج از سطح م

اصول فنی  نکردن رعایت ،طحی مناطق شمالی به منطقههای سورود آب .استروی در این منطقه پیاده
استقرار کانال دفع  ها در کنار خیابان،ب و جمع شدن نخالههای آی کانالهای فلزی رودر اجرای پل

نیاز به احداث کانال در سطح معابر را افزایش داده و عبور  ،های منطقهفاضالب منازل در سطح جوی
جایی که از شمال به از آن .ها را با مشکل مواجه کرده استروپیاده های سطحی معابر و سطحاین آب

شود که در عبور و مرور جنوب و شرق به غرب منطقه امکان تماس مناسب وجود ندارد، موجب می
 .جایی ضعیف عمل کنندهدر نقش جابمعابر این محله اختالل ایجاد شود و 
 نقل و انبار( حمل و ،های صنعتی)کاربری نیمسکوهای واحدهای نامتناسب با استقرار کاربری

در طول روز مورد استفاده عابرین باشد و در ساعات شب به فقط  شده بخشی از این محله عمالً موجب
ای که نه تنها معابر به گونه کنند؛میاستفاده از آن  کارخالفافراد های مخفی و تاریک وجود کنجدلیل 

روی عملکرد مثبتی داشته باشد بلکه در بسیاری ایی مناسب برای پیادهدر ایجاد فضاین محله نتوانسته 
 .شودروی عابران پیاده میمانع از پیادهاز موارد 
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ه به تجزیه و تحلیل اطالعات ب ،های نگارندگان از وضعیت معابر موجود در دو محلهیید یافتهتأدر 
 5جدول  .پردازیمهای مورد نظر میین محلهی توزیع شده در بین ساکنهانامهدست آمده از پرسش

 .کندها را ارائه میراههای سنجش کیفیت پیادهمعیار
 

نامهحاصل از پرسش هايیافته  

دهد مشخص شده است. بررسی جدول زیر نشان می 6در جدول  هانامهاز تحلیل پرسشنتایج حاصل 
باالتر از متوسط ارزیابی شده حوض اکثر معیارهای کیفی در سطحی متوسط و حتی ی هفتکه در محله

و  3/6با  حوضهفتی است. در دو بخش خوانایی و تصویرپذیری و سرزندگی و پویایی، میانگین محله
های داخلی محله مقدم ارزیابی شده است. زیرا در بخش خوانایی و تصویرپذیری، میدان ، باالتر از محله6/5

 ای محله شناخته شده است. عناصر نشانه عنوانبهکنان و میدان نبوت همراه با مسجدالنبی، از نظر سا
 

 حوض و مقدمهفت هايهاي محلهراهمدل سنجش کیفیت در پیاده -5جدول 
 های سنجشمعیار های اصلیلفهمؤ

 فرم و کالبد

کنترل  - های دیدکنترل محور-های طبیعی و دید به عناصر شاخص)دید دید و منظر
  احداث بناهای مرتفع(

ارتفاع –هاطراحی مناسب جداره-مقیاس مناسب -بصری )تناسب فضایی جذابیت
 -نورپردازی-کید بر نقاط آغازین و پایانی مسیرتأ -هماهنگی و تضاد -هاساختمان

 آرایی(محوطه -پیوستگی و تقویت حس حرکت در فضا -مبلمان شهری

 آسایش و راحتی

حذف  –نورپردازی -و پیادهکاهش تداخل سواره  –سازی )کیفیت کف ایمنی و امنیت
 در طول مسیر( موانع دید
 بویایی( -شنیداری –)دیداری  هاودگیکاهش آل

 )حفاظت پیاده در شرایط اقلیمی( آسایش اقلیمی
 های سطحیآوری زباله و دفع آبسیستم جمع نظافت و پاکیزگی

 کید بر بناها و عناصر ارزشمند تاریخیتأ –حفاظت و مرمت  حفظ هویت
 ها و بناهای شاخصفعالیت –شهری  ینشانه پذیریو تصویرایی خوان

 ایهویت منطقه -انگیزی ذهنی و حس تعلقنقش تمایز و تشخیص
 خیابانکف جذابیت طبقات هم -یتؤهای قابل رفعالیت سرزندگی و پویایی

 تنوع
 ایجاد فضاهای متباین( -ها)تنوع در سن ساختمان تنوع فضایی

 ها(اختالط کاربری -های مختلفوز فعالیتتنوع عملکردی )بر
 (سنیهای مختلف )گروه تنوع کاربران

 پذیریانعطاف
 توانایی تغییر در طول زمان

 امکان انتخاب
 های متفاوت ایجاد قابلیت استفاده

 پذیریدسترسی و نفوذ
رعایت  -یونقل عمومدسترسی به پارکینگ و وسایل حمل -بالفصل یارتباط با حوزه

 رسانی در شرایط اضطراریخدمات -ه مراتبسلسل
 گیری از منابع دیگراننگارندگان با بهره خذ:أم
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است که به وجود فضاهای عمومی مناسب  ،ثر در ایجاد سرزندگی محلهمچنین از جمله عوامل مؤه

خوبی در ذهن ساکنان محله باقی گذارد.  تأثیر ،رسد این فضاها توانسته با جذابیت خودنظـر می

خرید،  های مناسب برایی عابرین پیاده، امکانات و زمینهمثال تخصیص فضاهای مناسب برا عنوانبه

از جمله اقدامات  کتابخانه و... ،رستوران ،سازی ترافیک، وجود مراکز فرهنگیی آراماقداماتی در زمینه

 .استثر در این زمینه ؤم

-محله تنوع دربیانگر آن است که  ،دو محلهمیانگین محاسبه شده در مورد تنوع از دیدگاه ساکنان  

 توان ناشی از تنوع. این امر را میاست 8/6مقدم برابر با  یمحله و در 2/15حوض برابر با هفت ی

، (انتخاب مسکن بر اساس ساختارهای جمعیت و درآمدی تنوع درها، فضایی )تنوع در سن ساختمان

و تنوع کاربران در سطح محله  های مختلف(ز فعالیتروها و ب)اختالط شدید کاربری تنوع عملکردی

 یتوان اذعان داشت که محلهاست، می 15برابر با  ،لفهؤمطلوب برای این م یکه میانه دانست. از آنجا

 مقدم در وضعیت نامطلوبی از این حیث قرار دارد. 

ن پژوهش با استفاده از یکی از معیارهای مهم کیفیت محیط زندگی است که در فرآیند ای ،فرم و کالبد

کنترل احداث ، های دیدمحورکنترل ، های طبیعی و دید به عناصر شاخص)دید متغیرهای دید و منظر

اع ـارتف، اـه، طراحی مناسب جدارهمقیاس مناسب، )تناسب بصری جذابیت فضاییو  بناهای مرتفع(

پیوستگی ، مبلمان شهری، نورپردازی، کید بر نقاط آغازین و پایانی مسیر، تأهماهنگی و تضاد، هاساختمان

ی هـرای محلـده بـن محاسبه شـمیانگی .است شدهی ـآرایی( بررس، محوطهو تقویت حس حرکت در فضا

 درفرم و کالبد بیانگر آن است که  جاست. البته نتای 2/1مقدم  یو در محله 5/09حوض برابر با هفت

موع اختالف کیفیت فرم و کالبد بین دو محله زیاد اما در مج داردوضعیت بهتری  ،حوضی هفتمحله

 برایدست آمده ه است که در مقایسه با میانگین ب 36فرم و کالبد برابر با  یلفهی نظری مؤاست زیرا میانه

 ها وجود دارد. اختالف زیادی بین آن ،محله مقدم

های ایمنی و تفاده از متغیرآسایش و راحتی است که با اس ،در این تحقیقدیگر مطالعه های لفهاز مؤ

، حذف موانع دید در طول مسیر(ی، نورپرداز، ش تداخل سواره و پیادهکاه ی،ساز)کیفیت کف امنیت

)حفاظت پیاده در شرایط اقلیمی(  آسایش اقلیمیو  بویایی(، شنیداری)دیداری،  هاکاهش آلودگی

مندی ساکنان میزان رضایت ،شاخص در این دهد کهدست آمده نشان میهاست. میانگین بشده مطالعه 

 8/10حوض برابر با هفت محله یدست آمدهه تر است زیرا میانگین بمقدم بیش یحوض از محلههفت

حوض نسبت هفت تر محله. این آمار حاکی از وضعیت مطلوباست 5/19و در مقابل محله مقدم برابر با 

  .استمقدم  یبه محله

سرزندگی  یلفهؤگذار م، از متغیرهای تأثیرکف خیابانذابیت طبقات همجو  یتؤهای قابل رفعالیت

در این  .مثبتی را به همراه دارد راتیتأثشهروندان  یها در روحیهروزیبایی پیادهو پویایی است زیرا 
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حوض در وضعیت متوسطی هفت گویان بیانگر آن است که سرزندگی محلهزمینه، خروجی نظرات پاسخ

 .در وضعیت مطلوبی قرار نداردمقدم  در مقابل محلهقرار دارد و 
 

 نامههاي حاصل از سنجش پرسشسنجش معیارها و مؤلفه -6جدول 

 های اصلیمؤلفه

 مقدم محله حوضهفت محله

نمیانگی  
میانه 
 مطلوب

انحراف 
 معیار

خطای 
 استاندارد

 میانگین
میانه 
 مطلوب

انحراف 
 معیار

خطای 
 استاندارد

 17.6909 982. 36 7.2 17.6 5.791 36 40.5 فرم و کالبد
 52856. 3.919 21 10.5 1.10556 7.972 21 19.8 آسایش و راحتی

 39391. 2.921 15 6.8 1.41913 10.524 15 15.2 تنوع
 29070. 2.155 9 5.6 41719. 3.093 9 9.2 پذیریانعطاف

 28388. 2.105 12 6.2 48872. 3.624 12 10.7 پذیریدسترسی و نفوذ
 21062. 1.561 5 5.2 17955. 1.331 5 6.6 حفظ هویت

 10538. 7815. 5 2.3 29401. 2.180 5 6.3 خوانایی و تصویرپذیری
 17728. 1.314 5 4.1 19044. 1.412 5 6.9 تمایز و تشخیص

 16568. 1.228 5 3.4 31769. 2.356 5 5.6 سرزندگی و پویایی
 12713. 94281. 3 3 10368. 768. 3 3.2 نظافت و پاکیزگی

 1301 نامه،از پرسش به دست آمدهمأخذ: اطالعات 

 
ها ت دادهـکه ماهینـله، با توجه به ایهای مورد مطالعه بین دو محلفهؤبرای درک شکاف م

های آزمون تی بیانگر آن است که تی مستقل استفاده شده است. خروجیاز آزمون  ،باشدای میهـفاصل

فرم و کالبد، با  لفهؤم دربرای نمونه  .در بین دو جامعه تفاوت معناداری وجود داردها ؤلفهتر مدر بیش

توان اذعان ه دست آمده، میهای ب( و تفاوت میانگین991/9) توجه به سطح معناداری محاسبه شده

 پذیری هم با توجهو نیز در مورد خوانایی و تصویرمحله تفاوت معناداری وجود دارد  داشت که بین دو

تفاوت معناداری در  ،که بین دو محله کرداذعان  توانیم( 999/9به سطح معناداری محاسبه شده )

 وجود دارد. 91/9سطح 

هـای مایز و تشخیـص برای هـر یک از محلهمتغیر ت یه دست آمده دربارههای ببر اساس میانگین

و محله تفاوت معناداری وجود اذعان داشت که هر چند بین د توانیم( 1/0) ( و مقدم0/6) حوضهفت

( بیانگر آن است که این تفاوت بین دو محله معنادار 563/9دارد اما سطح معناداری محاسبه شده )

 (.1)جدول  نیست
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 و مقدم با استفاده از آزمون تی مستقل حوضهفتساکنان دو محله  يهادگاهیدمقایسه  -7 جدول

 های اصلیمؤلفه
سطح 

 معناداری
 مقدار تی

ت تفاو
  هامیانگین

خطای 
 استاندارد

95% Confidence Interval 
of the Difference 

 حد باال حد پایین

 25.36021 20.38525 1.25493 22.8 18.226 001. فرم و کالبد
18.226 22.8 1.25493 20.38381 25.36164 

 11.70596 6.92971 1.20441 9.3 7.736 000. آسایش و راحتی
7.604 9.3 1.22541 6.87579 11.75988 

 11.28295 5.44432 1.47279 8.3 5.679 001. تنوع
5.679 8.3 1.47279 5.41984 11.30744 

 4.66244 2.64666 50848. 3.6 7.187 010. یریپذانعطاف
7.187 3.6 .50848 2.64528 4.66381 

دسترسی و 
 پذیرینفوذ

.001 7.946 4.4 .56519 3.37061 5.61121 
7.946 4.4 .56519 3.36749 5.61433 

 2.74859 1.65141 27676. 2.2 7.949 039. هویت
7.949 2.2 .27676 1.65126 2.74874 

خوانایی و 
 پذیریتصویر

.000 12.749 3.9 .31232 3.36274 4.60089 
12.749 3.9 .31232 3.35853 4.60511 

 3.33391 2.30245 26018. 2.8 10.832 563. تمایز و تشخیص
10.832 2.8 .26018 2.30242 3.33394 

 2.96475 1.54434 35829. 2.2 6.292 000. سرزندگی و پویایی
6.292 2.2 .35829 1.54170 2.96739 

 1.56153 91119. 16405. 1.2 7.537 069. نظافت و پاکیزگی
7.537 1.2 .16405 .91104 1.56168 

 1301پرسشنامه، مأخذ: اطالعات مستخرج از

  
 گیريبندي و نتیجهجمع

انطباق آن با که به دلیل  استهای پایدار در سطح شهر تهران حوض یکی از محلههفت یمحله

 .روی فراهم کرده استامکان پیادهمناسبی برای ایجاد فضایی با  یزمینه ،سازی مدرناصول شهر

اشتراکی در  یمایشی برای احداث طرح دوچرخهشده تا اولین مکان آز سبببارز این محله  هایامتیاز
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که  در میان ساکنین این محلهها راهبررسی کیفیت پیاده در سنجیظرنتایج حاصل از ن. شهر تهران باشد

 .کندیید میأله را تأاین مس - در سطحی باالتر از متوسط ارزیابی شده است

 ای کامالًای است که به شیوهلهمح ،شهرداری 11 یواقع در منطقهمقدم  یکه محلهدر حالی

 ،مشخصات معابر در این محله است. سازی به وجود آمدهرو و بدون در نظر گرفتن اصول شهرخود

ای که در مؤلفه است؛های سازنده شهر لفهؤاز مبه انسان پیاده به عنوان بخشی  یتوجهبیحاکی از 

یکی از محالتی  ،مقدم یمحله .است شدهشده محسوب عنصری فراموش ،گیری معابر این محلهشکل

شدت متراکم به بافت فرسوده و ،ریزدانه( های)کاربری مسکونی کوچکی قطعاتاست که به دلیل 

-، به شدت به فضایی برای پیادهفقر فضای سبز و کارگیری مصالح غیراستاندارد در ساخت بنابه ،منطقه

 .روی و گذراندن اوقات فراغت افراد ساکن نیاز دارد
 

 هاپیشنهاد
 برای ،حوضپایدار هفت یهای محلهراهمعابر و پیاده یبا در نظر گرفتن اصول اجرایی در شبکه

 :اقداماتی به شرح زیر به عمل آید مقدم الزم است تا یها در محلهراهی کیفی معابر و پیادهارتقا
اختصاص فضایی  ،و پارکینگ های مخروبه و بایر به احداث فضای سبزاختصاص بخشی از زمین

برای پوش مناسب استفاده از کف ،نقل عمومی ث پارکینگ مربوط به ناوگان حمل واحدا برایمناسب 

 ،و درختان زینتی برای جذابیت مسیرهای کوتاه استفاده از درختچهروی در منطقه، سطح پیاده ارتقای

 برایت الزم مطالعا، وجودگذرگاهی مزیر ها و، بهبود وضعیت روگذرفاضالب شهری یاحداث شبکه

های کاربری، انتقال عرض مناسب چون خیابان ابوذر های باخیابان احداث خط عبور دوچرخه در

، منطقه درونی نقل و حملی شبکه اصالح و معابر تعریضصنعتی به خارج از بافت محله،  اهی وکارگ

 کاربری سطح تقلیل ،منطقه عیتجم ناخالص تراکم میزان آوردن پایین منظوربه منطقه جمعیت تقلیل

 اعمال با بافت کلی نوسازی و بازسازی ،ارتفاعی صورت به مسکونی واحدهای بازسازی طریق از مسکونی

بافت شهری و آهن موجود در انتقال مسیرهای راه ،راهبردی اختیاری و تشویقی تحکمی، هایسیاست

 .روی خط دیگر یا انتقال یک خط ریلی
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