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چکیده
ام��روزه خیابانهای شهری به سبب وجود کاربریهای مختلف ،از جمله تأثیرگذارترین عناصر شهری در زندگی روزمره
شهروندان هستند .اما متأسفانه بیتوجهی طراحان و برنامهریزان شهری به تأثیرات کاربریها بر رفتار عابران ،اثرات
نامطلوبی بر کیفیتهای فضای شهری از جمله تعامالت اجتماعی و تنوعبخشی فعالیتها به همراه داشته است .در این
ً
بین بررسی پژوهشهای پیشین نشان میدهد که در ادبیات طراحی شهری ،مطالعه رفتارهای عابران صرفا معطوف به
حرکت پیاده بوده و به تأثیر انواع کاربریها بر رفتار عابران در فضاهای شهری کمتر توجه شده است .از این رو مطالعه حاضر
بر آن است تا با بررسی تأثیر کاربریها بر انواع فعالیتها و رفتار عابران ،عالوه بر تأمین خأل تحقیقاتی موجود پیرامون عوامل
عملکردی مؤثر در ایجاد سرزندگی در طراحی شهری به فراهم نمودن زمینه مطلوب برای ایجاد تنوع رفتاری با تأ کید بر نوع
کاربری در خیابان دانشجوی مشهد بپردازد .بنابراین مخاطب اصلی این مقاله را میتوان طراحان و برنامهریزان شهری
دانست .مقاله حاضر به صورت کیفی و از نوع ،توصیفی_تحلیلی است و در آن از روشهایی مانند مشاهده و ثبت الگوهای
رفتاری ،برای بررسی رفتار عابران و انجام دادن بازدیدهای میدانی و پرسشنامه برای جمعآوری اطالعات پیرامون کاربریها
استفاده شده است .اطالعات به دست آمده از این طریق به کمک آزمون همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفته است.
یافتههای این مقاله نشان میدهد ،میان کاربریها و رفتار عابران رابطه معناداری وجود دارد .در نهایت نتیجه به دست
آمده دراین مقاله حا کی از آن است که کاربریهای با مقیاس عملکردی ناحیه و کاربریهای با میزان تناوب مراجعه (یک یا
چند بار در ماه) و پاسخگو به نیازهای ثانویه ،قادر به ایجاد رفتارها و فعالیتهای متنوعتر عابران در خیابان هستند.

58

شماره نوزدهم
تابستان 1395

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

بررسی تأثیر کاربری زمین بر رفتار عابران در خیابانهای شهری ایران

.1مقدمه
از میان انواع فضاهای شهری در یک شهر ،خیابانهای اصلی از
اهمیت ویژهای برخوردارند .زیرا خیابانها مکانهایی هستند که
تعامالت اجتماعی در آنها به بیشترین میزان خود رسیده و انواع
رفتارهای متنوع مانند رفــتوآمــد عــابــران ،گفتگو کــردن ،تماشا
کردن ،خوردن ،خرید کردن و  ...در آن به چشم میخورد .در واقع
رفتارهای متنوع عابرانی که در ساعات مختلف شبانهروز در فضا
حضور مییابند ،خیابان را به فضای شهری سرزنده بدل میکند.
در این بین عوامل بسیاری بر حضورپذیری و سرزندگی فضاهای
شهری مؤثرند که از جمله این عوامل میتوان به کاربریها اشاره
نــمــود .البته باید ایــن مــوضــوع را مــد نظر قــرار داد کــه پرداختن
یهــا بــه سبب نقش آنــهــا در تأمین نــیــاز شــهــرونــدان بر
بــه کــاربــر 
اســاس زمینههای اجتماعی ،عملکردی ،کالبدی و اقتصادی با
پیچیدگیهای فراوانی همراه است.
در این میان مسئلهای که در طراحی فضاهای شهری وجود دارد،
عــدم توجه به تعریف و مکانیابی مطلوب کاربریها با توجه به
اثرگذاری آنها بر رفتار عابران میباشد .در واقع ا گر تأثیر کاربریها بر
عابران به درستی مورد بررسی قرار نگرفته و نقش هر کاربری در نوع
رفتار عابران مشخص نگردد ،آنگاه فضای شهری قادر نخواهد بود
به الگوهای رفتاری استفادهکنندگان از فضا پاسخ مناسب بدهد .در
نهایت این موضوع سبب تأثیر منفی بر حضور اقشار مختلف سنی
و جنسی و حذف برخی از رفتارها از فضای شهری خواهد داشت.
به نظر میرسد برخالف اهمیت موضوع مــورد مطالعه در حوزه
طراحی شهری ،پژوهشهای اندکی به بررسی تأثیر کاربریها بر
فعالیتها پرداختهاند .در این راستا مقاله حاضر بر آن است تا با
بررسی اثرهای کاربری زمین بر رفتار عــابــران ،زمینهای مناسب
برای تنوعبخشی به رفتار عابران و سرزندگی در فضاهای شهری
پیش رو به این سئوال که «چگونه کاربریهای
ایجاد نماید .مقاله ِ
مختلف باعث ایجاد رفتار متفاوت در عــابــران میشوند» پاسخ
خواهد داد .روش این مطالعه از نوع توصیفی_تحلیلی است .ابزار
ی دادهها برای مطالعه رفتار عابران ،ثبت مکان وقوع رفتارها،
گردآور 
مشاهده و برای کاربریها مشاهده و پرسشنامه میباشد .گفتنی
است تحلیل دادهها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون 1انجام
گرفته است .در نهایت بررسیهای این مطالعه نشان میدهد که
کاربریهای فضای سبز و تجاری نقش مؤثری را در میزان رفتار و
انواع فعالیتهای عابران ایفا مینمایند.
.2پیشینه مطالعه
پرداختن به موضوع رفتارها و فعالیتها به سبب تأثیری که بر
ً
سالمت عمومی جامعه دارند ،عمدتا مورد توجه مردم ،برنامهریزان
حملونقل ،طراحان و برنامهریزان شهری میباشد(et al,2012
 .)Heathبه گونهای که به تازگی پژوهشهایی به منظور بررسی
فعالیتهای شهروندان در قالب مباحث مرتبط با پیادهمداری
و تأثیر آن بر سالمت افــراد جامعه صورت گرفته است(Arvidson
) ,2011: Owen et al,et al 2007: Hayley et al2011اما در حوزه
1 Pearson correlation

طراحی و برنامهریزی شهری پژوهشهای اندکی تأثیر کاربریها
بر رفتار عابران را مورد بررسی قرار دادهاند .در واقع این پژوهشها
ً
عمدتا به تأثیر کاربریهای گونا گون و اختالط آنها بر حرکت پیاده
اشــاره داشته و معتقدند برخی از کاربریها دارای تأثیر مثبت بر
حرکت پیاده بوده و میتوانند مردم را به پیادهروی بیشتر و حضور
در فضای شهری تشویق نمایند .همچنین برخی از کاربریها اثر
منفی بر حرکت عابران دارند).(lee &, 2006: Rodríguez et al,2009
 vernezmoudonبه طور مثال «پامیر» معتقد است اختالط کاربریها
در خیابان ،فعالیت عابران را افزایش داده و فضایی سرزنده ایجاد
مینماید( .)Paumier,2004از دیگر پژوهشهای انجام شده در این
زمینه میتوان به تأثیر کاربریها بر انواع فعالیتها توسط «مهتا»
اشــاره نمود .نتایج مقاله وی نشان میدهد که کسب و کارهای
مختلف در خیابانهای شهری عالوه بر فراهم آوردن زمینهای برای
حضور روزانــه و هفتگی مردم با هدفهای متفاوت ،سبب ایجاد
فعالیتهای گونا گون میگردند .در نهایت مقاله نگاشته شده
توسط مهتا به این نتیجه اشاره میکند که نوع کاربریها به همراه
عوامل فیزیکی و اجتماعی ،نقش مهمی را در ایجاد سرزندگی در
خیابانهای شهری بر عهده دارنــد( .)Mehta,2009بنابراین خاطر
نشان میسازد ،پژوهشهای صــورت پذیرفته تا کنون رفتارها و
ً
فعالیتها را صرفا در قالب حرکت پیاده مورد بررسی قرار دادهاند
و به سایر جنبههای این موضوع اشارهای نکردهاند .از این رو این
مقاله بر آن است تا به بررسی تأثیر انواع کاربریها بر فعالیتهای
عابران بپردازد.
 .3مرور ادبیات موضوع
 .3.1رفتار و فعالیت
به تمامی افعالی که در راستای بــرآوردن یکی از نیازهای انسان
انجام میگیرد ،فعالیت گفته میشود( .)Pakzad,2007:41اما رفتار
فرآیندی است که در اثر تعامل فرد با محیط شکل گرفته و وا کنش
به مقولهای است که در ذهن داریــم .در واقــع مغز اطالعات را از
محیط دریافت کرده و در طی فرآیندهای شناختی خود به ارزیابی
یپــردازد .در نهایت ما بر اســاس این ارزیابی ،رفتار خاصی
آنها مــ 
را انجام میدهیم .از این رو مهمترین تفاوت رفتار و فعالیت را
میتوان در این نکته دانست که فعالیت ماهیتی بالقوه و انتزاعی
دارد اما رفتار بالفعل میباشد .از این رو میتوان نحوه انجام فعالیت
را رفتار نامید(.)Pakzad,2015
در همین راســتــا بــه منظور شناخت رفــتــارهــا در فــضــای شهری
صرفنظر از نوعشان ،پرداختن به ویژگیهایی مانند رایج بودن
رفــتــار در میان مـــردم ،دفــعــات انــجــام یــک رفــتــار خــاص و اوقاتی
از شــبــانــهروز یــا ســال کــه رفــتــارهــا رخ مــیدهــنــد ،الــزامــی بــه نظر
مــیرســد(« .)Miltenberger,2011کرمونا» نیز رفتارها را از جنبهای
دیگر مورد بررسی قرار داده است .بنا به نظر وی برای درک دقیق
رفتارها در فضای شهری ،بررسی عواملی مانند توصیف نوع رفتارها،
توزیع فضایی آنها در قسمتهای خاصی از فضا ،زمانهایی که
فعالیتها انجام میشوند ،شرایط محیطی و برخی ویژگیهای
عابران مانند جنسیت ،قومیت و سن الزامی است)Carmona,2006

 .)et alدر مجموع میتوان گفت به منظور شناخت رفتارها ،بررسی
جمعیت ،ویژگی رفتارها ،شرایط زمینه ،زمان و مکانی که رفتار در
آن انجام میشود ،ضروری است(نمودار شماره.)1
بنا به تقسیمبندی ارائــه شــده توسط «گــل» میتوان فعالیتها
را در سه دسته فعالیتهای اجــبــاری ،فعالیتهای اختیاری و

فعالیتهای اجتماعی تقسیمبندی نمود .فعالیتهای اجباری،
فعالیتهای روزمره مردم مانند رفتن به مدرسه یا محل کار ،خرید
کردن ،منتظر ماندن برای اتوبوس یا انتظار برای مالقات میباشند.
به بیان دیگر استفادهکنندگان از فضای شهری در هر شرایطی نا گزیر
به انجام دادن فعالیتهای اجباری هستند).)Gehl,1987:9

نمودار شماره:1عوامل تأثیرگذار در رفتارعابران

1 class
2 subclasses
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یشـــود که
تهــایــی گــفــتــه مـــ 
تهــای اخــتــیــاری بـــه فــعــالــیــ 
فــعــالــیــ 
اســتــفــاد هکــنــنــدگــان از فــضــای شــهــری در صــــورت وجــــود برخی
ویژگیهای کالبدی در محیط و مساعد بودن شرایط آبوهوایی
این فعالیتها را انجام میدهند .فعالیتهای اختیاری شامل
قدم زدن در هوای آزاد ،نشستن ،ایستادن ،مکث کردن و لذت
بــردن از فضای شهری میباشند(همان) .باید به ایــن موضوع
توجه داشت که بیشتر فعالیتهای اختیاری در فضاهای شهری،
به منظور گذران اوقات فراغت انجام میشوند).)Gehl,2010:21
فعالیتهای اجتماعی نیز در بر دارنده گستره وسیعی است .برخی
از این فعالیتها مانند تماشا کردن مردم و رخدادها در بر دارنده
ارتباطات منفعل با محیط میباشند(همان) .اما ارتباط فعال با
محیط وابسته به حضور افــراد دیگر در فضاست و اصوأل خارج از
صورت جمعی امکانپذیر نمیباشد .انجام دادن مراسم عزاداری،
فعالیتهای نمایشی و بازیهای دستهجمعی در فضای شهری
نوعی از فعالیتهای اجتماعی به شمار میروند).)Gehl,1987:12
یتــوان به
شهــای انــجــام شــده در حــوزه رفــتــاری مــ 
از دیگر پــژوهــ 
دستهبندی ارائه شده توسط «مهتا» برای فعالیتها در فضاهای
شهری سرزنده مانند خیابان اشاره نمود .وی انواع فعالیتها را
به سه دسته ثابت و پایدار ،فعالیتهای طوالنی و فعالیتهای
م نموده است .فعالیتهای ثابت و پایدار شامل
اجتماعی تقسی 
رفتارهایی مانند ایستادن و نشستن در فضای شهری است که به
مدت زمان بیشتر از  15ثانیه طول میکشند .فعالیتهای طوالنی
به حرکت عابران در مسافتهایی بین  16تا  18متر که بیشتر از 15
ثانیه طول میکشد ،گفته میشود .فعالیتهای اجتماعی نیز در
شرایطی که دو یا بیشتر از دو نفر در یکی از فعالیتهای ثابت و پایدار
یا طوالنی ،به صورت منفعل یا فعال با یکدیگر به تعامل اجتماعی
بپردازند ،رخ میدهند) .)Mehta,2006از طرفی «تامپسون» نیز در
مقاله خود بدین موضوع میپردازد که امروزه فناوری به ابزارهای
جدید و راههای گونا گونی برای مطالعه فعالیتهای فیزیکی دست
یافته است .بر این مبنا سطوح فعالیت از کم تحرکی ،حرکتهای

ورزشی سبک و سنگین برای کودکان و بزرگساالن قابل طبقهبندی
میباشند (.)Thompson,85:2013
 . 3,2کاربری و خدمات
به طور کلی کاربری زمین را میتوان در سطوح مختلف منطقهای
و شــهــری مـــورد بــررســی قـــرار داد .کــاربــری در مقیاس شــهــری به
معنای بهرهبرداری انسان از زمین برای مکانیابی استفادههای
مختلف اســت .طبق بررسیهای انجام شده میتوان کاربریها
را در طبقهها 1و زیرطبقههای2مختلف دستهبندی نمود(.,2000
یهــا قابل
 (Bariassoulisهــریــک از انــــواع مختلف ایـــن کــاربــر 
طبقهبندی در مقیاسهای خدماتی محله ،ناحیه ،منطقه و شهر
هستند .در واقع این مقیاسهای خدماتی نیازهای روزانه_هفتگی،
هفتگی_ماهانه و ماهانه عابران را تأمین مینمایند(Habibi,2000
یهــا بــدان
یتــوان نیازهایی کــه کــاربــر 
 .)& Masaeliاز طرفی مــ 
پاسخ میدهند را به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیمبندی نمود.
نیازهای اولیه به نیازهایی مانند سکونت ،کار و فعالیت یا دریافت
خدماتی همچون آموزشی ،درمانی و  ...گفته میشود .نیازهایی
که با هدف تفریح و گــذران اوقــات فراغت در نظر گرفته میشوند
نیز از جمله نیازهای ثانویه به شمار میآیند« .جیکوبز« (به نقل از
فری من و دیگران) کاربریها را به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم
مینماید( .)Freeman et al,2013کاربریهای اولیه شامل مرا کز
عمده کــار و خدمات بــوده و کاربریهای ثانویه نیز آن دسته از
کاربریها محسوب میگردد که فاقد هرگونه قدرت برای کشاندن
مردم به طرف خود هستند و مردم به سبب استفاده از کاربریهای
اولیه از آنها استفاده مینمایند(.)Jacobs,1961 ;Bently et al,1985
تا کنون دستهبندیهای گونا گونی برای طبقهبندی کاربری زمین
به کار گرفته شده است که به اختصار به برخی از آنان در جدول
شماره 1اشاره میگردد.

جدول شماره :1طبقهبندی متداول کاربریها
 Hayley et alدر مقاله»تا چه میزان اندازهگیری اختالط کاربریها در فهم فعالیتهای عابران مهم است؟» ()Hayley. et al،2011
 .1مسکونی

.2سایرخرده فروشیها

.3دفاتر اداری و کسب وکار

.4مرا کز بهداشتی /خدمات رفاهی

.5فضاهای باز عمومی

.6مرا کزسرگرمی /تفریحی و فرهنگی

.7زیرساختهای ورزشی

 .8مغازه_فروشگاه/خرده فروشی

.9زمینهای غیر قابل طبقهبندی

.10کارخانهها و مرا کز تولیدی

 .11انبارها و مرا کز توزیع

.12خدمات زیرساختی و ارتباطی

 .13زمینهای خالی

.14طبقات ساختمانی خالی

 Hu and Wangدر مقاله «طبقهبندی خودکار کاربری زمین شهری با استفاده از سنجش از راه دور» ()Hu & Wang,793:2012
.1تک خانوارری

.2چند خانواری

.3تجاری

.4اداری

.5صنعتی

.6مدنی

.7فضای باز

.8حملونقل

.9توسعه نیافته

بریاسولیس در کتاب«الگوهای تحلیلی تغییر کاربری زمین» (.(Bariassoulis,2000
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.1خدمات عمومی

.2سکونت

.3صنایع

.4خدمات مالی و تجاری

.5حملونقل

.6زمین بایر

.7فرهنگی

.8ورزشی

.9پهنه سبز و فراغتی

بررسی تأثیر کاربری زمین بر رفتار عابران در خیابانهای شهری ایران

بررسیهای انجام شده پیرامون نظام برنامهریزی کاربری زمین
بیانگر این موضوع میباشد که نحوه توزیع کاربریها به منظور
پاسخگویی بــه نیازهای استفادهکنندگان از فضای شهری به
گــونــ ههــای متفاوتی بـــوده اســـت .بــه عــنــوان مــثــال در شهرهای
گذشته ،قرارگیری کاربریها در محله به گونهای بــوده است که
سا کنان بتوانند نیازهای اجتماعی_فرهنگی روزانه خود را با طی
کردن فاصله کوتاه به صورت پیاده تأمین نمایند .همچنین مرا کز
چند عملکردی که به صــورت پیوسته در پیرامون محله شکل
میگرفتند ،سایر نیازهای شهروندان را تأمین مینمودند .البته
باید خاطرنشان نمود کــه در ایــن مــرا کــز چند عملکردی برخی
صنایع سبک و فعالیتهای تجاری مقیاس خرد و سازگار با کاربری
مسکونی نیز به چشم میخورد(.)Mohareb,105:2010
در دوره مــدرن ،توزیع کاربریها در چهار منطقه مسکن ،کار،
حملونقل و تفریح انجام میشد .در این دوره تأ کید ویــژهای بر
منطقهبندی و جدایی کاربریها از یکدیگر وجود داشت .در این
دوره به برنامهریزی کــاربــری زمین ،تنها در مقیاس شهر توجه
میشد(.)Jacobs,1961
اماامروزهنوشهرسازیاز جملهدیدگاههایجدیددر حوزهشهرسازی
است که بر خالف دیدگاه مدرن بر مفاهیمی مانند اختالط کاربریها
تأ کید مینماید .در واقــع اختالط کاربریها را میتوان اختالط
لونقل
بیش از دو یا چند عملکرد سکونت ،اشتغال ،تفریح و حم 
دانست .اختالط کاربری در سطوح مختلف قابل بررسی است.
به عنوان مثال «جیکوبز»« ،کاپالند»و «گرنت» اختالط کاربریها
را به ترتیب در مقیاس واحد همسایگی ،ساختمان و در مقیاس
محلی مــورد بررسی قــرار دادهانــــــــــد(Hoppenbrouwer,970:2007
 .)& Louwاز طرفی اختالط کاربریها به سه صــورت عمودی،
افقی و کارکردی امکانپذیر میباشد .اختالط عمودی کاربریها،
قرارگیری کاربریهای مختلف در طبقههای یک ساختمان است.
اختالط افقی نیز به دنبال قرارگیری کاربریهای سازگار در قطعات

مجاور یکدیگر ایجاد میگردد .در اختالط کارکردی نیز از محلهای
یشــــود(& Behzadfar
سکونت بــه عــنــوان مــرا کــز کــار اســتــفــاده مــــ 
 .)Zabihi,2011:43مطابق با دیدگاه نوشهرسازی در برنامهریزی
برای مرا کز شهری ،تأ کید بر تلفیقی از کاربریهای تجاری (خرده
فروشیها) ،اداری و مسکونی در فضای شهری به چشم میخورد.
این دیدگاه در تالش است با تلفیق کاربریهای گونا گون ضمن
پاسخگویی به نیازهای عــابــران ،آنــان را تشویق به پــیــادهروی و
حضور در فضا نماید(2010 Congress of the New Urbanism ,2003
; .)Grant & Perrott,
.4روش بررسی
مقاله حاضر با رویکرد کیفی ،به صــورت توصیفی_تحلیلی انجام
پذیرفته است .این مقاله بر آن است تا ضمن بیان وضع موجود
بــه تبیین علل و چــرایــی مــوضــوع بــپــردازد .بــررســی پژوهشهای
مرتبط نشان مــیدهــد کــه بــرای مطالعه و جــمــعآوری اطالعات
پیرامون رفتارهای عابران در فضای شهری میتوان از روشهایی
همچون )1مصاحبه و پیمایش)2 ،مشاهده)3 ،نظرسنجی)4 ،
طراحی سریع برای پاسخهای غیرکالمی)5 ،ثبت فعالیتها و مکان
وقوع آنها)6 ،روش کاغذ و قلم)7 ،روش آزمایش طبیعی)8 ،روش
میدانی(طبیعت گرایانه) و )9روش تعقیب بازدیدکنندگان بهره
برد(.)Rostamzade et al, 2010
در ایــن مقاله گـــردآوری اطالعات پیرامون تنوع و توزیع فضایی
رفتارهای عابران با استفاده از روشهایی مانند مشاهده و ثبت
محل وقــوع رفتارها در مقابل هر کاربری ،انجام پذیرفته است.
گفتنی اســت کلیه فعالیتها و رفتارهای عابران در مقابل تمام
کاربریها ،توسط ناظران تعلیم یافته و در بازههای زمانی مشخص
مورد شمارش قرار گرفت ه است .در این بین برای حصول اطمینان
از صحت مشاهدهها و افزایش پایایی دادههای استفاده شده در
تحلیل ،کلیه مشاهدهها به صورت طوالنیمدت و توسط چندین

مشاهدهگر ،به انجام رسید .همچنین جمعآوری اطالعات پیرامون
عوامل عملکردی (معیارها و زیرمعیارهای مرتبط با کاربری زمین)
به کمک مشاهده و پرسشنامه انجام پذیرفت.
جامعه آمــاری ایــن مقاله ،عــابــران در خیابان دانشجوی مشهد
میباشند .با توجه به برداشتهای انجام شده تعداد  215نفر در
یک مقطع زمانی مشخص از این خیابان عبور کردند .گفتنی است،
حجم نمونه با بهرهگیری از رابطه کوکران 1و براساس جامعه آماری،
معادل  138نفر برآورد شد .همچنین روش پر نمودن پرسشنامه به
صورت حضوری بود .نمونهگیری از عابران به روش تصادفی ساده
انجام شد .توزیع پرسشنامهها در میان عابران ،در تمام محدوده
به صورت همگن و در مقابل همه کاربریها و درکل پنج بلوک به
یک میزان صورت پذیرفت.
در نهایت برای تجزیهوتحلیل دادههای به دست آمده از مشاهده
پیرامون فعالیتها و کاربری زمین ،از آمارهای توصیفی همچون
فراوانی مطلق و فراوانی نسبی بهره برده شد .به منظور پاسخگویی
به سئوال اصلی و سنجش رابطه میان کاربریها و فعالیتها و
بررسی معناداری روابط میان آنان )با در نظر داشتن کمی بودن نوع
معیارهای مورد بررسی و دادههای به دست آمده از پرسشنامه)،
از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .گفتنی است،
یکنواخت و طبیعی بودن توزیع دادهها در این مقاله توسط آزمون
کای اسکور(2خی دو) مورد بررسی قرار گرفت.

 .6دادههای کاربری و رفتار
ً
پرداختن به فعالیتهای عابران در فضای شهری صرفا محدود به
1 Cochran
2 Chi square
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.5شناخت محدوده مورد مطالعه
خیابان دانشجو در غرب شهر مشهد واقع شده و ارتباط دهنده دو
مسیر اصلی بلوار وکیلآباد و بزرگراه امام علی به یکدیگر میباشد.
بخشی از این خیابان که در این مقاله بدان پرداخته میشود ،به
طول  300متر از بلوار وکیلآباد آغاز شده و تا بلوار فرهنگ امتداد
مییابد .تعداد قطعات در محدوده م�وـرد بررسی ایــن مقاله33
قطعه اســت که در مجموع در پنج بلوک واقــع شــدهانــد .در این
خیابان بیشترین مساحت مــعــادل (55.24درصـــــد) بــه کاربری
فضای سبز مقیاس ناحیه و کمترین مساحت معادل (3.10درصد)
یهــای تــجــاری مسکونی و تجهیزات شــهــری مقیاس
بــه کــاربــر 
ناحیه(7.14درصد) اختصاص یافته است .در این بین باید اشاره
ً
نمود ،کاربریهای تجاری قرارگرفته در حاشیه این محور عمدتا
به ارائه خدمات مرتبط با پوشا ک در مقیاس ناحیه میپردازند و
تنها در حدود(هفت درصد) از کاربریهای تجاری در این خیابان،
خدمات در مقیاس محله ارائه میدهند .مقیاس عملکردی این
خیابان با توجه به موقعیت ویــژه دسترسی و کاربریهای وضع
موجود آن ،سطح منطقه در نظر گرفته شده است .این مقیاس
عملکردی سبب جذب مخاطبان بسیاری از قسمتهای مختلف
شهر به این خیابان شده است.

رفتارهایی مانند حرکت و عبورومرور آنها نبوده و در بر دارنده موارد
بیشتری میباشد .در این مقاله فعالیت به معنای چگونگی انجام
رفتارهای گونا گون در نظر گرفته شده است .به سبب مقبولیت
و جامعیت دستهبندی ارائـــه شــده از ســوی «گـــل» ،بــا عناوین
فعالیتهای اجباری ،اختیاری و اجتماعی برای طبقهبندی رفتارها
از این دستهبندی استفاده شده است .مطابق با مشاهدههای
انجام شده و تمام شماری رفتارها در بازههای زمانی مشخص،
طبقهبندی فعالیتها در خیابان دانشجوی مشهد به شرح زیر
میباشند:
•فعالیتهای اجــبــاری در بر دارنـــده رفتارهایی مانند
راه رفتن ،ایستادن در صف ،ایستادن به منظور تشخیص مکان
و یا ورود به مکان مشخص و صحبت با تلفن همراه هستند که
استفادهکنندگان از فضای شهری در هر شرایطی نا گزیر به انجام
دادن این رفتارها میباشند.
•فعالیتهایی اختیاری در بر دارنــده رفتارهایی مانند
قدم زدن و پیادهروی کردن ،توقف به منظور خوردن و آشامیدن،
لذت بردن از فضا و یا نشستن برای استراحت کوتاهمدت است که
عابران این قبیل رفتارها را با هدف تفریح و لذت بردن از محیط
انجام میدهند.
•فعالیتهای اجتماعی شامل رفتارهای صحبت کردن
دو یا چند نفر یا خرید کردن میباشند .این قبیل رفتارها با هدف
برقراری تعامالت اجتماعی با سایر افــراد انجام میشوند .جدول
شماره 2تقسیمبندی رفتارها و فعالیتها را در خیابان دانشجوی
مشهد بر اســاس مشاهدهها و تمام شماری رفتارها در بازههای
زمانی مشخص نمایش میدهد.
مطابق بــا جـــدول شــمــاره 2فعالیتهای اجتماعی در خیابان
دانشجوی مشهد شامل رفتارهایی مانند صحبت کردن و خرید
کردن دارای بیشترین فراوانی (36.8درصد) و فعالیتهای اجباری
شامل رفتارهایی مانند حرکت و عبورومرور ،ایستادن در صف،
ایستادن برای تشخیص مکان و ورود به مکان مشخص یا سوار
شدن به تا کسی و صحبت با تلفن همراه دارای کمترین فراوانی
(29درصـــد) میباشند .در ادامــه به داد ههـــای به دســت آمــده از
مشاهده و پرسشنامه اشاره میگردد.
مطابق با جدول شماره 3مشاهده مستقیم رفتارها در ارتباط با
کاربریها بیانگر این موضوع میباشد که فراوانی هر یک از انواع
فعالیتها و رفتارها ،در مقابل کاربریهای گونا گون متفاوت است.
بیشترین و متنوعترین میزان فعالیتها (اجــبــاری ،اختیاری و
اجتماعی) در مقابل کاربریهای فضای سبز و راستههای تجاری
ً
که عمدتا به ارائه خدمات مرتبط با پوشا ک میپردازند ،به چشم
میخورند .کاربریهای تجاری در این خیابان به صورت یک راسته
خدماتی مرتبط با پوشا ک ،در مقیاس ناحیه عمل کرده و عمده
مخاطب آنان ،زنانی هستند که در قالب گروههای دو نفره یا بیشتر
به ایــن خیابان مراجعه مینمایند .ایــن موضوع سبب افزایش
رفتارهایی مانند صحبت کردن ،خرید کردن و افزیش فعالیتهای
اجتماعی میگردد .همچنین کمترین و کم تنوعترین فعالیتها
نیز در مقابل کاربری تجهیزات شهری(پمپ بنزین مقیاس ناحیه)

جدول شماره :2طبقهبندی انواع فعالیتها در خیابان دانشجوی مشهد
درصد

رفتارها
راه رفتن( حرکت و عبورومرور)ایستادن در صفایستادن برای ورود به مکان مشخص و یا سوارشدن به تا کسیصحبت با تلفن همراهقدم زدن و پیادهروی کردنتوقف به منظور خوردن و آشامیدنتوقف برای تماشا و یا لذت بردن از فضا (ایستاده یا نشسته)نشستن برای استراحت کوتاه مدتصحبت کردن دو یا بیشتر از نفرخرید کردن از مغازههاخرید کردن از دستفروشان---

فعالیت اجباری

فعالیت اختیاری

فعالیت اجتماعی
مجموع

٪29.5

٪33.7

36.8٪
٪100

جدول شماره :3فراوانی فعالیتهای عابران در ارتباط با کاربریها در خیابان دانشجوی مشهد
انواع فعالیتها

فراوانی فعالیتهای فراوانی فعالیتهای فراوانی فعالیتهای
اجتماعی
اختیاری
اجباری

مجموع فراوانی

درصد فراوانی

تجاری

25

18

38

28

84

%44.2

تجاری مسکونی

5

6

8

6

20

%10.5

تجهیزات شهری

1

3

1

1

5

%1.1

فضای سبز

1

27

15

31

73

%40.0

اداری

1

2

2

4

8

%4.2

مجموع

33

56

64

70

190

%100

نوع کاربریها
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ً
رخ میدهد .عموما فعالیتهای مقابل این کاربری به رفتارهایی
همچون عبورومرور (فعالیت اجباری) محدود میگردد .در این
بین ،تقسیمبندی فعالیتها و رفتارها در جدول شماره ،3منطبق
با جدول شماره 2صورت پذیرفته است.
داد ههـــای به دســت آمــده از مقایسه میان مقیاس کاربریها و
فعالیتهای مختلف بیانگر ایــن موضوع میباشد که بیشترین
میزان فعالیتها (77.9درصــــد) در مقابل کاربریهای مقیاس

ناحیه و کمترین میزان فعالیتها (9.5درصد) در مقابل کاربریهای
مقیاس منطقه صورت میپذیرند(جدول شماره.)4
داد ههـــای حاصل شــده از بررسی نیازهای اولیه و ثانویه در این
خیابان نشان میدهد که کاربریهای تأمین کننده نیازهای ثانویه
بیشترین و متنوعترین میزان فعالیتها(56.8درصد) را به خود
اختصاص دادهاند(جدول شماره .)5

جدول شماره:4میزان فعالیتهای عابران در ارتباط با مقیاس کاربریها در خیابان دانشجوی مشهد
فراوانی فعالیتهای
اجباری

فراوانی فعالیتهای
اختیاری

فراوانی فعالیتهای
اجتماعی

مجموع
فراوانی

درصد فراوانی

انواع فعالیتها

مقیاس محله

6

6

4

14

24

%12.6

مقیاس ناحیه

26

46

56

48

148

%77.9

مقیاس منطقه

1

4

6

8

18

%9.5

مجموع

33

56

64

70

190

100 %

مقیاس کاربریها

جدول شماره :5میزان فعالیتهای عابران در ارتباط با هدف از مراجعه به کاربریها در خیابان دانشجوی مشهد
انواع فعالیتها

فراوانی فعالیتهای فراوانی فعالیتهای فراوانی فعالیتهای
اجتماعی
اختیاری
اجباری

مجموع فراوانی

درصد فراوانی

38

24

20

82

%43.2

نیازهای ثانویه (تفریح و ورزش _ خرید کردن)

18

40

50

108

%56.8

مجموع

56

64

70

190

%100.0

هدف از مراجعه به کاربریها
نیازهای اولیه (قرارگیری محل سکونت_
مسیرعبوری _ مراجعه به محل کار)

داده هــای بــه دســت آمـــده از مقایسه مــیــان تــنــاوب مراجعه به
کاربریها و فراوانی فعالیتها در خیابان دانشجوی مشهد نشان
میدهد که کاربریهای با تناوب مراجعه به صورت یک یا چند
بار در ماه ،دارای بیشترین فراوانی (49.5درصــد) و کاربریهای با

تناوب مراجعه یک یا چند بار در سال و تناوب مراجعه به صورت
تابع زمان غیرمشخص دارای کمترین میزان فعالیتهای اجباری،
اختیاری و اجتماعی(5.3درصد) میباشند(جدول شماره.)6

جدول شماره :6میزان فعالیتهای عابران در ارتباط با تناوب مراجعه به کاربریها در خیابان دانشجوی مشهد
انواع فعالیتها

تناوب مراجعه به کاربریها

فراوانی فعالیتهای فراوانیفعالیتهای فراوانی فعالیتهای
اجتماعی
اختیاری
اجباری

مجموع فراوانی

درصد فراوانی

یک یا چند بار در روز

24

10

10

44

%23.2

یک یا چند بار در هفته

14

12

6

32

%16.8

یک یا چند بار در ماه

18

28

48

94

%49.5

یک یا چند بار در سال

6

2

2

10

%5.3

تابع زمان مشخص نیست

2

4

4

10

%5.3

مجموع

64

56

70

190

100 %

.7تحلیل
به منظور تحلیل ارتباط بین کاربری زمین و رفتار عابران ،در ابتدا
یکنواخت و طبیعی بودن توزیع داد ههــا مورد بررسی قرار گرفت.
سپس از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
یکنواخت بودن توزیع دادههای مرتبط با فعالیتها و زیرمعیارهای
مرتبط با کاربریها توسط آزمــون خی دو ،بــرای کلیه قطعات در
خیابان دانشجوی مشهد (33قطعه) بررسی شد .با توجه به کمتر
بودن سطح معناداری میان عوامل مرتبط با کاربری و فعالیتها از
میزان  0.005میتوان عالوه بر یکنواخت بودن توزیع دادهها ،وجود
ارتباط میان ا کثر عوامل (به جز ارتباط میان فعالیتها و تناوب
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در پرسشنامه معیارهای بــه دســت آمــده از مبانی نظری مــورد
سنجش قــرار گرفت .یکی از مـــوارد قابل بررسی در پرسشنامه،
مقیاس عملکردی کاربریها میباشد .ارزیابی این مــورد بیانگر
آن است که بیشترین میزان عابران(46درصد) از نواحی پیرامون
برای دریافت خدمات به این خیابان مراجعه میکنند .همچنین
کمترین میزان عــابــران(14درصــد) بــرای دریافت خدمات مقیاس
منطقه از کاربریهای این خیابان استفاده میکنند.
بررسی تناوب مراجعه عابران به این خیابان نیز نشان میدهد که
بیشترین تناوب مراجعه (39درصد) اختصاص به مراجعه به صورت
یک یا چند بار در ماه و کمترین میزان تناوب مراجعه(5.7درصد) به
صورت یک یا چندین بار در سال میباشد.
بــه منظور مـــورد سنجش قـــرار دادن نــیــازهــای اولــیــه_ثــانــویــه در
پرسشنامه ،هدفهای عابران از مراجعه به محدوده مورد پرسش
قرار گرفت .بیشترین میزان مراجعه(44درصد) با هدف خرید کردن
و کمترین میزان(8.7درصد) با هدف مراجعه به محل کار انجام
میگیرد.

مراجعه به صورت ساالنه و تناوب مراجعه تابع زمان غیرمشخص)
را نتیجهگیری نمود (جدول شماره.)7
نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نیز نشان میدهد که در
میان زیرمعیارهای هدف از مراجعه به کاربریها ،تناوب مراجعه
و مقیاس عملکردی کاربریها با انواع فعالیتها روابط معناداری
ً
وجود دارد .به گونهای که ضریب همبستگی میان آنان عموما بین
 0.5تا 1.0است .از این رو میتوان نوع همبستگی را قوی دانست.
همچنین با توجه به مثبت بــودن ایــن ضریب ،نــوع همبستگی
مستقیم میباشد.
مطابق جــدول شماره 8بیشترین ضریب همبستگی( )0.936در
میان مراجعه با هدف تفریح و ورزش با فعالیتهای اختیاری و
کمترین میزان ضریب همبستگی( )0.178در میان فعالیتهای
اجتماعی و مراجعه به صــورت یک یا چند بــار در ســال مشاهده
میگردد .در ادامه با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون ضریب
همبستگی پیرسون ،روابط میان عوامل تأثیرگذار در این مقاله در
نمودار شماره 2نمایش داده شده است.
مطابق با این نمودار در صورتی که در یکی از زیرمعیارهای مرتبط
با کاربری زمین مانند هدف از مراجعه به کاربریها (تفریح و ورزش،
قــرار داشتن محل سکونت ،مراجعه به محل کــار ،خرید کــردن)،
تناوب مراجعه به کاربریها (یک یا چند بار در روز ،یک یا چند بار
در هفته ،یک یا چند بار در ماه ،یک یا چند بار در سال ،تابع زمان
غیرمشخص) و یا مقیاس عملکردی کاربریها (محلی ،ناحیهای،
منطقهای) تغییری ایجاد شده و به تعداد کاربریهایی که مرتبط
با این زیرمعیارها هستند ،در فضای شهری افــزوده و یا از تعداد
آنان کاسته شود ،در میزان و تنوع فعالیتهای اجباری ،اختیاری و
اجتماعی نیز تغییر ایجاد میگردد.

جدول شماره :7رابطه زیرمعیارهای کاربری زمین و فعالیتها در خیابان دانشجوی مشهد
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Value

درجه آزادی

سطح معناداری

فعالیتهای اجباری ـ تناوب مراجعه روزانه

52.63

15

.000

تناوب مراجعه روزانه ـ فعالیتهای اختیاری

52.58

20

.000

تناوب مراجعه روزانه ـ فعالیتهای اجتماعی

55.35

20

.000

تناوب مراجعه هفتگی ـ فعالیتهای اجباری

51.93

15

.000

تناوب مراجعه هفتگی ـ فعالیتهای اختیاری

52.28

20

.000

تناوب مراجعه هفتگی ـ فعالیتهای اجتماعی

48.76

20

.000

تناوب مراجعه ماهانه ـ فعالیتهای اجباری

35.82

6

.000

تناوب مراجعه ماهانه ـ فعالیتهای اختیاری

34.28

8

.000

تناوب مراجعه ماهانه ـ فعالیتهای اجتماعی

14.49

27

.321

تناوب مراجعه ساالنه ـ فعالیتهای اجباری

10.48

32

.150

تناوب مراجعه ساالنه ـ فعالیتهای اختیاری

11.73

44

.190

تناوب مراجعه ساالنه ـ فعالیتهای اجتماعی

16.24

36

.300

تناوب مراجعه درزمان نامشخص ـفعالیتهای اجباری

11.50

26

.410

تناوب مراجعه درزمان نامشخص ـ فعالیتهای اختیاری

12.73

28

.287

تناوب مراجعه درزمان نامشخص ـ فعالیتهای اجتماعی

13.50

28

.317

مراجعه با هدف تفریح و ورزش ـ فعالیتهای اجباری

35.42

9

.000

مراجعه با هدف تفریح و ورزش ـ فعالیتهای اختیاری

44.17

12

.000

مراجعه با هدف تفریح و ورزش ـ فعالیتهای اجتماعی

40.18

12

.000

مراجعه به محل سکونت ـ فعالیتهای اجباری

26.31

6

.000

مراجعه به محل سکونت ـ فعالیتهای اختیاری

21.56

8

.005

مراجعه به محل سکونت ـ فعالیتهای اجتماعی

25.04

8

.002

قرارداشتن مسیر عبوری ـ فعالیتهای اجباری

36.74

9

.000

قرارداشتن مسیر عبوری ـ فعالیتهای اختیاری

38.08

12

.000

قرارداشتن مسیر عبوری ـ فعالیتهای اجتماعی

41.90

12

.000

مراجعه به محل کار ـ فعالیتهای اجباری

35.59

9

.000

مراجعه به محل کار ـ فعالیتهای اختیاری

39.00

12

.000

مراجعه به محل کار ـ فعالیتهای اجتماعی

40.14

12

.000

خرید کردن ـ فعالیتهای اجباری

42.54

15

.000

خرید کردن ـ فعالیتهای اختیاری

62.55

20

.000

خرید کردن ـ فعالیتهای اجتماعی

42.47

20

.002

کاربری مقیاس محله ـ فعالیتهای اجباری

50.64

9

.000

کاربری مقیاس محله ـ فعالیتهای اختیاری

45.81

12

.000

کاربری مقیاس محله ـ فعالیتهای اجتماعی

54.34

12

.000

کاربری مقیاس ناحیه ـ فعالیتهای اجباری

39.92

15

.000

کاربری مقیاس ناحیه ـ فعالیتهای اختیاری

46.63

20

.001

کاربری مقیاس ناحیه ـ فعالیتهای اجتماعی

45.00

20

.001

کاربری مقیاس منطقه ـ فعالیتهای اجباری

38.61

15

.001

کاربری مقیاس منطقه ـ فعالیتهای اختیاری

42.05

20

.003

کاربری مقیاس منطقه ـ فعالیتهای اجتماعی

46.61

20

.001

نمودار شماره :2رابطه میان ویژ گیهای کاربری زمین و نوع رفتارها در خیابان دانشجوی مشهد
جدول شماره :8نتایج آزمون همبستگی پیرسون
معیار

زیرمعیار
تفریح_ورزش

هدف از مراجعه به کاربریها

وجود محل سکونت
مسیر عبوری
مراجعه به محل کار
خریدکردن

تناوب مراجعه به کاربریها

یک یا چند بار در هفته
یک یا چند بار در ماه
یک یا چند بار در سال
تابع زمان غیرمشخص

مقیاس عملکردی کاربریها

محلی
ناحیه
منطقه

ضریب همبستگی

.804
.000

.936
.000

.902
.000

ضریب همبستگی

**.527
.002

**.460
.007

**.498
.003

ضریب همبستگی

**.791
.000

**.592
.000

**.754
.000

ضریب همبستگی

*.426
.013

.343
.051

**.447
.009

ضریب همبستگی

**.464
.007

**.490
.004

*.426
.013

ضریب همبستگی

**.759
.000

**.702
.000

**.717
.000

ضریب همبستگی

**.915
.000

**.806
.000

**.841
.000

ضریب همبستگی

**.927
.000

**.766
.000

**.889
.000

ضریب همبستگی

*.322
.214

**.211
.102

**.178
.305

ضریب همبستگی

**.193
.420

*.340
.310

**.381
.280

ضریب همبستگی

**.864
.000

**.741
.000

**.823
.000

ضریب همبستگی

**.874
.000

**.741
.000

**.823
.000

ضریب همبستگی

**.831
.000

**.659
.000

**.796
.000

سطح معناداری
سطح معناداری
سطح معناداری
سطح معناداری
سطح معناداری
سطح معناداری
سطح معناداری
سطح معناداری
سطح معناداری
سطح معناداری
سطح معناداری
سطح معناداری
سطح معناداری

**

**

**

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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با در نظر داشتن نتایج این آزمون و با توجه به این که مقادیر میان
تناوب مراجعه ساالنه و فعالیتها و تناوب مراجعه در زمانهای
غیرمشخص و فعالیتها ،بیشتر از 0.05است ،میتوان نتیجهگیری
نمود که در بین عوامل فوق رابطه وجود نداشته و آنان به صورت
مستقل از یکدیگر عمل مینمایند.
در انتها باید بــه ایــن مــوضــوع اشـــاره کــرد کــه نتایج ایــن آزمــون،
دادههای حاصل از مشاهده و پرسشنامه را به شرح زیر مورد تأیید
قرار میدهند.
 -1کاربریهای تجاری طبقه همکف و فضای سبز به سبب دارا
بــودن ماهیت فراغتی ،رفتارهای متنوعتری را در فضای شهری
ایجاد میکنند.
-2کاربریهای مقیاس ناحیه که در ابتدا و انتهای خیابان واقع
شدهاند ،نسبت به سایر مقیاسهای کاربری ،سبب شکلگیری
رفتارهای بیشتری میگردند.
یهــا بــا تــنــاوب مراجعه یــک یــا چند بــار در مــاه ،موجب
-3کــاربــر 
شکلگیری فعالیتهای اجتماعی و اختیاری بیشتری در خیابان
میگردند.
یهــای ثانوی ه واقــع شــده در حاشیه خیابان ،رفتارهای
-4کــاربــر 
متنوعتری نسبت به کاربریهای اولیه ایجاد مینمایند.

محدودیتی برای حضور عابران ایجاد نمیکنند.
دسته دوم :کاربریهای غیر مولد ،کاربریهای این دسته به سببعدم ارتباط مستقیم با عابران ،فراهم نکردن انگیزه برای حضور
آنان ،عدم تنوع در زیرطبقهها و محدودیت در زمان فعالیتشان،
امکان شکلگیری رفتارهای متنوع را فراهم نمیکنند.
در این بین به نظر میرسد عالوه بر موارد عملکردی ،برخی عوامل
مانند کالبد ،قابلیت دسترسی ،اقلیم و فرهنگ در ایجاد زمینهای
مناسب برای تنوعبخشی به فعالیتهای عابران اثرگذار میباشند؛
که بررسی ارجحیت و اهمیت عوامل یاد شده نسبت به یکدیگر
شهــای بیشتری در ایــن زمینه اســـت .از طرفی
نیازمند پــژوهــ 
تنوعبخشی به رفتار عابران در یک خیابان از توزیع و نحوه قرارگیری
کاربریها در یک قطعه نیز تأثیر میپذیرد.
در نهایت باید به این موضوع اشاره نمود که در حوزه برنامهریزی،
کاربریها به منظور ساماندهی فضای شهری ضروری است .عالوه
بر توجه به نوع کاربریها ،مقیاس عملکردی و جنبههای کمی
آنها ،باید به اثرگذاری زیرطبقهها و خدمات جــاری در هر یک از
کاربریها بر رفتار عابران توجه گردد .بدینترتیب عالوه بر تأمین
نیازهای عملکردی فضای شهری و نیازهای عابران ،تنوعبخشی به
فعالیتها نیز در فضای شهری محقق میگردد.

.8نتیجهگیری
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،مقاله حاضر در پی پاسخ به این
سئوال است که چگونه کاربریهای مختلف بر رفتار عابران اثر
یگــذارنــد .نتایج به دســت آمــده نشان میدهد که معیارهای
مــ 
هدف از مراجعه به کاربریها ،تناوب مراجعه و مقیاس عملکردی
کاربریها با نوع رفتار عابران رابطه مستقیم دارند.
همچنین نتایج حاصل شده بیانگر آن است که مراجعه به کاربریها
با هدف تفریح_ورزش بیشترین تأثیر را بر انواع فعالیتهای اجباری،
اختیاری و اجتماعی به همراه دارد .عالوه بر این از میان معیارهای
یهــا بــه ترتیب
تــنــاوب مــراجــعــه و مقیاس عملکردی در کــاربــر 
زیرمعیارهای مراجعه یک یا چند بار در ماه و مقیاس عملکردی
ناحیه در بر دارنده بیشترین ارتباط با انواع فعالیتها هستند و قادر
به ایجاد متنوعترین رفتارها در فضای شهری میباشند.
در مقاله حاضر کاربری فضای سبز که عابران با هدف تفریح_ورزش
به آنها مراجعه مینمایند و یا کاربری تجاری (خــرد هفــروشــی) با
زیرطبقههای مرتبط با منسوجات و پوشا ک که سبب مراجعه
یک یا چند مرتبه عابران در مــاه میشوند را میتوان مهمترین
علت عملکردی تنوع رفتاری در فضای شهری دانست .از طرفی
کاربریهای تجاری_مسکونی مقیاس ناحیه با زیرطبقههایی مانند
بانک ،لوازم خانگی ،رستوران ،داروخانه و  ...سبب بروز متنوعترین
رفتارها و فعالیتها در خیابان دانشجوی مشهد میگردند.
این مقاله نشان میدهد که میتوان کاربریها را از نظر تأثیرگذاری
بر فعالیتهای عابران به دو دسته تقسیم نمود:
یهــای مــولــد رفــتــارهــای گــونــا گــون ،این
دســتــه نخست :کــاربــر کاربریها به واسطه متنوع بودن زیرطبقهها و خدماتشان ،داشتن
جنبه تفریحی و جاذب جمعیت بودن ،جنبه عمومیتری داشته و
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