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چکیده:
گسترش میزان پیاده روی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی  مبحث پیاده روی و تأمین محیط های مناسب برای ترغیب و 
که در پی تأیید تأثیرات مثبت پیاده روی بر سالمت شهروندان،  کیفیت محیط در شهرها تبدیل شده است. امری  ارتقای 
گسترش بوده است. با توجه به  کاهش ترافیک و آلودگی ها و مراودات اجتماعی افراد در پژوهش های مختلف، مداومًا رو به 
که وجوه مختلف محیط در ترغیب شهروندان  که اهداف شهروندان از پیاده روی با یکدیگر متفاوت می باشد و در حالی  این 
اثرگذاری  تبیین چگونگی  اثرگذاری متفاوتی دارنــد،  پژوهش حاضر در جست وجوی  پیاده روی در عرصه های شهری  به 
که  کالبدی_فضایی محالت مسکونی بر میزان پیاده روی شهروندان بوده و در پی پاسخ به این سئواالت است  ویژگی های 
کدام یک  کالبدی_فضایی محالت مسکونی بر چه جنبه هایی از پیاده روی افراد تأثیر بیشتری دارند؟ و در این صورت  ابعاد 
کالبدی_فضایی محیط ساخته شده بیشترین تأثیر را بر میزان پیاده روی دارند؟ در این پژوهش پس از مطالعات  از عوامل 
کالبدی_فضایی شهر و پیاده روی شهروندان و تدوین مدل مفهومی تحقیق، میزان پیاده روی  نظری پیرامون شاخص های 
کاری و تفریحی  کنان سه محله واقع در شهر نوشهر استان مازندران )مطالعه موردی تحقیق( بر حسب دو  نوع پیاده روی  سا
کالبدی فضایی منتج از مطالعات  کتورهای  از طریق پرسشنامه مورد پرسش و ارزیابی قرار گرفت. سپس همپیوندی آنها با فا
نظری )از حیث شدت تأثیرپذیری( از طریق رگرسیون خطی چند متغیره سنجیده شد. نتایج یافته های پژوهش نشان داد 
کالبدی_فضایی شکل شهر تنها بر میزان پیاده روی تفریحی به صورت معناداری تأثیرگذارند )فرضیه نخست(.  که متغیرهای 
گزیر به انجام  کاری جزو فعالیت های ضروری افراد است و فرد در هر شرایطی نا که پیاده روی  دلیل این امر می تواند این باشد 
کاری دارد. در صورتی که پیاده روی تفریحی جنبه  حیاتی نداشته  کمتری بر میزان پیاده روی  آن است؛ بنابراین محیط تأثیر 
که زمینه  مطلوب برای آنها فراهم باشد؛ در نتیجه شرایط محیط و شکل شهر می تواند تأثیر  و در شرایطی انجام می گیرد 
کم و دسترسی)در بین عوامل  کاربری، ترا که عوامل  زیادی بر انجام آن بگذارد. همچنین آنالیز واریانس یافته ها نشان داد 

کالبدی_فضایی شهر( بیشترین همپیوندی را با میزان پیاده روی شهروندان دارند)فرضیه دوم(.

کاری، پیاده روی تفریحی. کالبدی_فضایی، پیاده روی  گان کلیدی: پیاده روی، عوامل محیطی، عوامل  واژ
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لغت نامه  در  اســـت.  شــده  توصیف  ســـواره"  غیر  "رفــتــن  و  رونـــده" 
کسفورد واژه پیاده معادل pedestrian بوده و فردی است  انگلیسی آ
که سفرهای خود را در مقایسه با سایر شیوه های حمل ونقل، بیشتر 
 )walking از طریق پیاده روی انجام می دهد و پیاده روی )معادل
فعالیت طی مسیر به صورت پیاده اغلب به منظور تفریح و سرگرمی 
تعریف شده است. تعریف اخیر را اغلب فعالیتی غیر ایجابی معرفی 
که  است  بیان  قابل  آن  بر  نیز  دیگری  سویه  که  حالی  در  می کند، 

همانا جنبه ایجابی آن می باشد.
پیاده روی و قدم زدن ساده ترین روش جابه جا شدن انسان هاست 
نخستین  شکل گیری  از  جــوامــع،  طــراحــی  در  عاملی  هــمــواره  و 
مفاهیم  تــازگــی  بــه  بــوده  اســت.  کنون  تا انسانی  سکونتگاه های 
از  ناشی  چندگانه ای،  مشکالت  طرح  اثر  بر  پیاده مداری  و  پیاده 
طراحی بافت براساس حرکت اتومبیل متأثر از رویکرد برنامه ریزی 
مدرنیستی در شهرها )Gehl, 2010( و تبعات آن بر ابعاد جسمی و 
کرده است. از این منظر، مباحث  روانی افراد اهمیت دوچندانی پیدا
شده  مطرح  محیط ها  پیاده روی  قابلیت  خصوص  در  گسترده ای 

است. 
قابلیت پیاده روی یکی از موضوعات مهم نوخاسته در مباحثاتی 
کنار مفاهیمی  که مفهوم پایداری واحدهای همسایگی را )در  است 
قرار  توجه  ...( مورد  و  تعامالت اجتماعی  چون عدالت اجتماعی، 
 Gilderbloom & Meares, 2012; Gilderbloom et al,( می دهند 
برای  مصنوع  محیط  مطلوبیت  میزان  پیاده روی  2014(. قابلیت 
گــذران اوقــات و لذت بردن  حضور مــردم، زندگی، خرید، مالقات، 
گرچه به زعم دالینگ و همکارانش این  از آن در یک پهنه است. ا
پهنای  چون  تناسب  کننده  تعریف  شاخص های  با  اغلب  مفهوم 
خیابان، تعداد خطوط جابه جایی، سرعن امن، امنیت تقاطع ها، 
وجود درختان و سایر عوامل مرتبط با سطح سرویس پیاده مورد 
این شاخص ها  اما   ،)Dowling et al, 2008( قرار می گیرد  سنجش 
کاربری و شاخص های  کیفیت مقصد سفر،  نسبت به عواملی چون 
که تأثیر بزرگتری بر پیاده روی دارند، در رده  کم(  جمعیتی )مانند ترا
بهترین  از  یکی   .)Ewing & Cervero, 2010( می گیرند  قرار  بعدی 
کریدور شهری، شمارش  کیفیت محیط در یک  روش های سنجش 
کرده، مکث می کنند  که در یک فضا پیاده روی  تعداد عابرانی است 
و ازآن لذت می برند )Gehl& Svarre, 2013(. تنوع مردم و خصوصًا 
کودکان، سالمندان و مردم با ناتوانایی های خاص نشانگر  حضور 
پیاده مدار  فضای  یک  بــودن  بی خطر  و  سالم  و  موفقیت  کیفیت، 
است )Nosal, 2009(. همچنین در تعریفی دیگر، قابلیت پیاده روی 
آسایش،  کردن  فراهم  با  ساخته شده  محیط  که  است  آن حدی 
مقصدهای  که  مردمی  دادن  ارتــبــاط  پیاده ها،  امنیت  و  ایمنی 
مختلف و متنوعی دارند، در میزان مناسبی از زمان و تالش و ارائه  
جذابیت بصری در سفرهای سراسر شبکه، از پیاده روی پشتیبانی 

.)Southworth, 2005( کرده و آن را تشویق می نماید
2.2.  عوامل محیطی و پیاده روی

پیاده روی  قابلیت  سنجش  بــرای  متعددی  تالش های  تازگی  به 
بین  ایــن  در  که  اســت  گرفته  صــورت  آن  بر  تأثیرگذار  مؤلفه های  و 
توجه مطالعات بسیاری  به طور خاص مورد  مؤلفه های محیطی 

1.  مقدمه
پیاده روی به عنوان ابتدایی ترین شکل جابه جایی انسان، عالوه 
سالمت  تــداوم  و  تأمین  زمینه  در  که  آشکاری  سودمندی های  بر 
 Frank et al,2010 ;Doyle et al, 2006 ; Saelens( فیزیکی افراد دارد
تأثیرات  واجــد  نیز  اجتماعی  و  ــی  روان جنبه های  از   ،)et al, 2003
شهری  محیط های  در  ــژه  وی بــه  مختلف  جــوامــع  افـــراد  بــر  مثبتی 
که بر مفاهیم پایداری،  می باشد. رویکردهای برنامه ریزی و طراحی 
کید دارند، پیاده مداری را یکی از  فشردگی، امنیت، سرزندگی و ... تأ
راهبردهای در دسترس برای تحقق این مفاهیم می دانند. بر همین 
ضــرورت  بر  گذشته  دهــه  چند  در  متعددی  پژوهش های  اســاس 
در  پیاده روی  فعالیت  گسترش  بــرای  مناسب  محیط های  تأمین 
 Appelyard, 1981;  ( نموده اند  کید  تأ شده،  ساخته  محیط های 
در   .)Gehl& Svarre, 2013  ;  Jacobs, 1993; Gehl 2010&2011
پیاده مداری  و  افراد  پیاده روی  پژوهش های مرتبط، سطح  اغلب 
فضاهای شهری عاملی مهم در اجتماع پذیری و به طور کلی کیفیت 
عرصه های  در  پــیــاده روی  بنابراین  اســت.  شــده  قلمداد  محیط 
سالمت  میزان  افــزایــش  بر  که  مشهودی  تأثیرات  از  غ  فــار زیستی 
 Lovasi et( دارد  آنها  فیزیکی  فعالیت  افزایش  طریق  از  شهروندان 
 al, 2009; Booth et al, 2013; Sallis et al, 2009; Sundquist et
کیفیت زندگی  al, 2011(، از منظر اجتماعی و نقش آن در ارتقای 

همگانی اهمیت باالیی دارد. 
 Lang,( گرایی محیطی از سوی دیگر در چارچوب نظریه احتمال 
شده  ساخته  محیط  نقش  بــر  متعددی  پــژوهــش هــای   ،)1987
 Pikora et al, 2003;( نموده اند  کید  تأ افــراد  پیاده روی  میزان  در 
Gilderbloom et al, 2015; Arvidsson et al, 2012(. بر این اساس، 
کالبدی و فضایی آن می تواند زمینه و بستر  محیط و شیوه انتظام 
عرصه های  و  شهری  فضاهای  در  را  رفــتــاری  الــگــوی  ایــن  تحقق 
گرچه پژوهش های پیشین به  کند. با این وجود، ا مسکونی فراهم 
کنش  کالبدی و فضایی مؤثر بر  کلی بر تعیین و تبیین ابعاد  صورت 
هر  تأثیرگذاری  میزان  که  است  واضح  بوده اند،  متمرکز  پیاده روی 
کالبدی و فضایی در عرصه های مختلف شهری  کتورهای  یک از فا
کز شهری، بافت های میانی شهر و ...(  بر جنبه های  )مسکونی، مرا
از  پس  حاضر،  پژوهش  بــود.  نخواهد  یکسان  پیاده روی  متفاوت 
شناخت  هدف  با  و  شهر  فضایی  و  کالبدی  ابعاد  تبیین  و  تعریف 
محالت  در  افـــراد  پــیــاده روی  سطح  بــر  تأثیرگذار  و  مرتبط  عــوامــل 
که  مسکونی بافت میانی شهر در پی پاسخ به این پرسش هاست 
کالبدی_فضایی محیط بر چه جنبه هایی از پیاده روی افراد  ابعاد 
کالبدی_ از عوامل  کدام یک  تأثیر بیشتری دارند؟ در این صورت 
فضایی محیط ساخته شده بیشترین تأثیر را بر میزان پیاده روی 
دارند؟ بر این اساس، مطالعه حاضر به سنجش یافته های نظری 
که  پیرامون موضوع در شهر نوشهر می پردازد و فرضیات تحقیق را 

پس از مرور ادبیات تحقیق تدقیق می شوند، به آزمون می گذارد.

2.  چارچوب نظری
2.1.   پیاده روی

پیاده  "عمل  چون  گانی  واژ با  پیاده روی  دهخدا  لغت  فرهنگ  در 
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بیست و دوم شــمــاره 

مقاصد  مهمترین  عــنــوان  بــه  غیرمسکونی  ــاربــری هــای  ک شـــود. 
به  می توانند  افــراد  که  می شوند  محسوب  شهری  درون  سفرهای 
براساس  پیاده  مناسب  پهنه های  کنند.  پــیــاده روی  آنها  سمت 
تــجــاری،  ــای  ــده واح خـــرده  شــامــل  و  قدیمی  محله های  الــگــوی 
کاربری های  نزدیکی  و  مــجــاورت  در  فراغت  و  آمــوزشــی  خــدمــات، 
 Sallis, 2009; Arvidsson et al, 2012;(مسکونی طراحی می شوند
 Frank et al, 2004&2005; Moudon et al, 2006, Gilderbloom,
در  مختلف  مقاصد  تنوع  نه تنها  کاربری ها  اختالط  این   .)2015 
فاصله مناسب برای تشویق مردم به پیاده روی را غنی می سازد، 
بلکه از طریق ایجاد نظارت عمومی بیشتر در تمامی ساعات روز، 

این فضاهای عمومی را نیز ارتقا می دهد.
باال  کیفیت  با  پیاده  مسیرهای  پــیــاده:  مسیرهای  کیفیت  ج- 
جذابیت الزم برای پیاده روی را فراهم می آورند. مهمترین عوامل 
مؤثر بر کیفیت مسیرهای پیاده، عرض پیاده رو، کف سازی، پوشش 

.)Dowling et al, 2008(گیاهی و مبلمان شهری هستند
د- ایمنی و امنیت: یکی از نکات مهم و قابل توجه در ارتقای قابلیت 
پیاده روی، امنیت پیاده ها در طول مسیر می باشد. بدین منظور 
مختلف  گروه های  جاذب  و  متنوع  کاربری های  ایجاد  با  می توان 
اجتماعی، بدنه های شفاف، روشنایی و نورپردازی شبانه، قابلیت 
و  خیابان(  بر  ناظر  )چشمان  پیاده  فضاهای  به  بدنه ها  از  نظارت 
پرهیز از نوشته های دیواری، آلودگی های محیطی، ساختمان های 
کنج های مخفی و تاریک و نهایتًا حذف  متروکه یا در حال ساخت، 
کاربری های زمان دار و اداری از بدنه  بالفصل فضا، موجب افزایش 
احساس امنیت شهروندان در برابر خشونت های فیزیکی و جنایات 
اجتماعی شد )Krizek et al, 2009(. از شاخص های مؤثر بر ایمنی 
در برابر حرکت سواره می توان از تعداد دفعات عبور عرضی مردم از 
معابر، موقعیت و طول عبور عرضی، سرعت سواره، نشانه ها و عالئم 
کنترل حرکت پیاده و سواره، وضعیت پیاده روها و تعداد تقاطع های 
 Alfonzo, 2005; Dowling et al, 2008;( برد  نام  پیاده  و  ســواره 

 .)Southworth, 2005 ;pikora et al, 2003
ه- زیبایی و مطلوبیت محیط: زیبایی و مطلوبیت محیط در واقع 
ک محیط به دست  که شخص پیاده از ادرا انبساط خاطری است 
می آورد و با میزان لذت بخشی و جذابیت محیط برای پیاده روی 
بر  در  می تواند  مطلوبیت  و  زیبایی  بر  مؤثر  عوامل  دارد.  ارتــبــاط 
محصوریت  شفافیت،  انسانی،  مقیاس  پیچیدگی،  و  تنوع  گیرنده  
اختالط  متنوع،  خیابانی  منظر  با  و  باشد  محیط  تصویرپذیری  و 
کاربری ها، المان های معماری، معماری جذاب، معماری تاریخی و 
منحصر به فرد، درختان، رنگ، فضاهای عمومی و همچنین حضور 
خیابانی  دســت فــروشــان  و  اجتماعی  مختلف  گــروه هــای  از  مــردم 
 Alfonzo, 2005; Krizek et al, 2009; Gilderbloom,( عملیاتی شود

 .)2015; Pikora et al, 2003
کم مسکونی از عوامل تعیین کننده مجاورت  کم مسکونی: ترا و- ترا
است.  مرتبط  آن  مقصد  و  سفر  مبدأ  بین  فاصله   با  که  می باشد 
دسترسی  بــاشــد،  بیشتر  مسکونی  کــم  تــرا چــه  هــر  گفت  مــی تــوان 
 Saelens et al,( است  بیشتر  روی  پیاده  میزان  و  بــوده  مطلوب تر 

.)2003; Moudon et al, 2006; Arvidsson et al, 2012

بوده اند. تعداد زیادی از پژوهش ها بر ارتباط متقابل پیاده روی و 
کاربری های بیشتر و  کم باالتر، تعداد تقاطع های بیشتر، اختالط  ترا
 Frank et al, 2005&( کرده اند کید  دسترسی نزدیکتر به خدمات تأ
کریزک و همکارانش به این نتیجه   .)2004; Moudon et al, 2006
اهداف  بــرای  پــیــاده روی  گزینش  بر  متعددی  عوامل  که  رسیدند 
تفریحی و کاری مؤثرند مثل وجود مسیرهای پیاده، جذابیت مسیر 
)نماهای جالب، تنوع معماری، فقدان جداره های صلب طوالنی 
فواصل  در  متنوع  مقاصد  وجود  اجتماعی،  امنیت  و  تنوع   ،)... و 
و  گیلدربلوم   .)Krizek et al,2009( پیاده روی  هزینه  و  پیاده روی 
کاربری ها، افزایش سرمایه گذاری  همکارانش افزایش تعداد و تنوع 
ارتقای  و  مقصدی  گزینه های  افزایش  شهری،  منظر  کیفیت  در 
استانداردهای محیطی را با افزایش میزان پیاده روی در واحدهای 
در   .)Gilderbloom et al, 2015( مــی دانــنــد  مرتبط  همسایگی 
کم مسکونی، شبکه معابر و اختالط  مطالعات دیگری سه عامل ترا
 Sallis,( است  شده  دانسته  مرتبط  پیاده روی  میزان  با  کاربری ها 
که  Arvidsson et al, 2012 ;2009(. النگو و همکارانش در پژوهشی 
که پیاده روی در  کل بریتانیا انجام دادند، به این نتیجه رسیدند  در 
محدوده ای که افراد زندگی می کنند، در دسترس ترین شکل فعالیت 
فیزیکی به ویژه برای بیماران و افرادی که اضافه وزن دارند، محسوب 
می شود. میزان این پیاده روی در محدوده های با قابلیت پیاده روی 
باالتر و یا نزدیک تر به خدمات محلی و خرده فروشی ها بیشتر است 
با  مصاحبه  از  پــس  همکارانش  و  پیکارو   .)Longo et al, 2015(
متخصصان موضوع و بهره گیری از روش دلفی، اقدام به پیشنهاد 
یک چارچوب چهار مؤلفه ای شامل مؤلفه های عملکردی )سطوح 
ایمنی و امنیت )فردی  ترافیک و نفوذپذیری(،  پیاده، خیابان ها، 
و ترافیکی(، زیباشناختی و مقصدی )تسهیالت( برای دسته بندی 

.)Pikora et al, 2003(عوامل محیطی مؤثر بر پیاده روی نمودند
در مطالعه ای دیگر بحرینی و خسروی )2014( عوامل محیطی مؤثر 
کیفیت های محیطی  بر میزان پیاده روی و سالمت را به دو دسته 
مقصد  و  مبدأ  با  مرتبط  محیطی  کیفیت های  و  مسیر  با  مرتبط 

تقسیم کرده اند.
بر  مؤثر  محیطی  ویژگی های  زمینه  در  موجود  ابیات  مــرور  پایه  بر 
که  مطالعاتی  همچنین  و  شد  بیان  فوق  سطور  در  که  پیاده روی 
آلفونسو )2005(،  ساوث ورث )2005(، الرنس و همکاران )2005(، 
دادنــد،  انجام  زمینه  این  در   )2008&2003( همکاران  و  سالنس 
کــه در اغلب  مــی تــوان شــش مــورد زیــر را بــه عــنــوان عــوامــل اصلی 

گرفته اند، جمع بندی نمود: کید قرار  پژوهش ها مورد تأ
الف- پیوستگی مسیرها: شبکه های درهم تنیده و به هم پیوسته 
کند.  که به نقاط مختلف شهر سفر  به عابر پیاده امکان می دهند 
هرچه تعداد اتصاالت یک شبکه در واحد سطح بیشتر باشد، آن 
 )Lawrence کید می کند شبکه زمینه بهتری را برای پیاده مداری تأ
کیفیت پیوستگی مسیرها، عواملی چون  )et al, 2005. در تعیین 
)ریزدانه بودن(، تداوم مسیر و عدم وجود موانع و  بلوک ها  اندازه 

.)Santhworth,2005( تعداد حق انتخاب در مسیرها مؤثرند
کاربری: برای تشویق افراد به پیاده روی می بایست  ب- اختالط 
برقرار  نقاط جاذب سفر  و  آنها  زندگی  ارتباط مناسبی میان محل 
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ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

بیست و دوم شماره 

آن  از  که  واقــع می شوند  افــراد مؤثر  پــیــاده روی  بر میزان  متعددی 
کیفیت  کاربری ها،  جمله می توان به پیوستگی مسیرها، اختالط 
مسکونی  کم  ترا و  مطلوبیت  و  زیبایی  امنیت،  و  ایمنی  مسیرها، 
فضایی  نظام   از  بخشی  نحوی  به  خــود  عوامل  ایــن  نمود.  اشــاره 
که در  که از آن متأثرند(  گسترده تر شهر محسوب می شوند ) و یا این 
چارچوب نگرش مطرح شده در تحقیق، مشتمل بر شاخص هایی 
توزیع  و  ساختار  بافت،  کم،  ترا عناصر،  کمیت  عناصر،  گونه  چون 
فضایی هستند. روابط بین این شاخص های شکل شهر و عوامل 
کلی تأثیرگذاری  محیطی بیان شده، طبق نمودار شماره1، الگوی 
بیان  را  شهری  محیط های  در  شــهــرونــدان  ــیــاده روی  پ مــیــزان  بــر 
از  بخشی  از  شهروندان  پیاده روی  میزان  اســاس،  این  بر  می کند. 
که عوامل محیطی مؤثر  کالبدی_فضایی شکل شهر _  شاخص های 
کید  بر پیاده روی هستند و از دیدگاه پژوهش های متعددی مورد تأ
گرفته اند_ تأثیر می پذیرد. پژوهش حاضر این عوامل را  و تأیید قرار 
به صورت میدانی مورد آزمون قرار داده و میزان و حدود تأثیرگذاری 

آنها را می سنجد. 
همچنین بر پایه سئواالت محوری تحقیق می توان دو فرضیه را با 
توجه به مرور ادبیات تحقیق بدین صورت تدقیق نمود: 1- میزان 
پــیــاده روی  بــر  محیط  کالبدی_فضایی  کتورهای  فا تــأثــیــرگــذاری 
کتورهای  فا  -2 اســت.  ــاری  ک پــیــاده روی  از  بیشتر  افـــراد  تفریحی 
سطح  از  شــده  مطرح  عوامل  بین  در  دسترسی  و  کم  ترا کــاربــری، 

تأثیرگذاری بیشتری برخوردارند.

کالبدی_فضایی شکل شهر 2.3.   شاخص های 
کالبدی و فضایی شهر، رویکردها و  در بررسی ابعاد و شاخص های 
ارائه شده است  از سوی صاحب نظران  تعاریف متعدد و متفاوتی 
کوین لینچ  که  که در این پژوهش با اندکی تسامح می توان تعریفی 
کار برد.  ارائه می دهد را در این خصوص به  از نظام شکل شهری 
افــراد،  فضایی  توزیع  از  اســت  عبارت  شهر  شکل  لینچ  اعتقاد  به 
کاالها و اطالعات  کالبدی حرکت افراد،  فعالیت ها و نتیجه فضایی و 
که در فضا تغییر قابل  در فضا و همچنین آن دسته از عوامل فیزیکی 
کنند )مانند بسته شدن فضا، سطوح، محورها و  مالحظه ای ایجاد 
مسیرها، فضاهای جالب و ...( و باالخره تغییرات دوره ای و ادواری 
 Lynch,( کنترل فضا و درک آن حاصل می شود که در توزیع فضایی، 
توزیع  چــون  موضوعاتی  شهر  شکل  به  رویــکــردی  چنین   .)1981
فضایی افراد، عناصر و فعالیت ها را با ملحوظ نمودن بعد زمان و 

مکان در نظر می گیرد.
کم،  ترا کمیت،  عناصر،  گونه  شاخصه  شش  لینچ  اســاس،  این  بر 
کلی فضایی را برای مطالعه سیستماتیک  بافت، ساختار و توزیع 
گانه  شش  شاخص های  این  اســت.  نموده  پیشنهاد  شهر  شکل 
کالبدی_فضایی شهر در پژوهشی دیگر )Bahraini, 1998( به اجزای 
کوچکتری به منظور کمی کردن و سنجش آنها تجزیه شده اند که در 

جدول شماره 1 به آنها اشاره شده است.
2.4. مدل مفهومی تحقیق

محیطی  عوامل  پیشین،  سطور  در  تحقیق  ادبــیــات  مــرور  پایه  بر 

کالبدی_فضایی شکل شهر و اجزای آنها جدول شماره 1 : شاخص های 

کمکمیت عناصرگونه عناصرشاخص ها توزیع کلی فضاییساختاربافتترا

اجزا

کاربری زمین
گونه شناسی بلوک
گونه شناسی دانه

توده و فضا
معابر

کز)کانون فعالیت( مرا
پوشش گیاهی

کمیت دانه ها
کمیت فعالیت ها

کمیت معابر

کم دانه ها ترا
کم معابر ترا

کم تقاطع ها ترا
کاربری کم  ترا

بافت کالبدی
کاربری و  بافت 

فعالیت
بافت معابر

ساختار معابر
کز سازماندهیساختار مرا

نمودار شماره1: مدل مفهومی تأثیرپذیری سطح پیاده روی شهروندان از عوامل کالبدی_فضایی شهر
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ــه ــامـ ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

بیست و دوم شــمــاره 

کار و تحصیل و  ...( یک قسمت از پرسشنامه های یاد شده به این 
از آن معیارهای معرفی شده توسط  بخش اختصاص یافت. پس 
تواتر،  مــیــزان  بــه  و  اولویت بندی  دسته بندی،  پاسخ دهندگان، 
مشاهده  از  مستخرج  معیارهای  کنار  در  و  شده  سنجی  اهمیت 
کالبدی_فضایی استخراج  که معیارهای  گرفت. حال  تخصصی قرار 
اطمینان  آنها  صحت  از  عینی  گونه ای  به  می بایست  بــود،  شــده 
حاصل شود. به عبارت دیگر باید مقدار ارتباط این متغیر ها با میزان 
پیاده روی زنان و مردان در خوشه های مختلف مسکونی سنجیده 

می شد.
گردکل،  محله  سه  کالبدی_فضایی  متغیرهای  هــدف  ایــن  بــرای 
خیریان و دهنو در شهر نوشهر استان مازندران )به عنوان مطالعه 
موردی تحقیق( به صورت بسیار دقیق از طریق سیستم اطالعات 
توسعه  گونه های  نظر  از  این محالت  اندازه گیری شد.  جغرافیایی 
فیزیکی به ترتیب نمونه هایی از شکل گیری شهری)رشد تدریجی(، 
بافت میانی و شکل دهی شهری)رشد برنامه ریزی شده( هستند 

)تصویر شماره 1(.
کنان سه محله گردکل، خیریان و دهنو  جامعه آماری تحقیق کل سا
حــدود 8350،  در  ترتیب  به  سال 1390  در  محالت  این  که  بودند 
15220 و 11650 نفر جمعیت را در خود جا دادنــد. در این تحقیق 
از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده و تعداد نمونه ها طبق 

گردید. کوکران به ترتیب محالت 93، 94، 94 نفر محاسبه  فرمول 

4.  تحلیل یافته ها
کالبدی _ شش گانه  شاخص های  تحقیق،  روش شناسی  پایه  بر 
 GIS نــرم افــزار  طریق  از  تحقیق،  نظری  چارچوب  از  منتج  فضایی 
و طبق داده هــای موجود، در چهار بلوک منتخب از هر محله )در 
قرار  ارزیــابــی  و  سنجش  مــورد  متری(   500 پیاده  دسترسی  شعاع 
توزیع  پرسشنامه های  از  حاصل  یافته های  بــه  سپس  گرفتند. 
بر میزان  آماری در خصوص مؤلفه های مؤثر  شده در بین جامعه 
واریانس،  آنالیز  از طریق  ابتدا  آن  که طی  پرداخته شد  پیاده روی 

3.  روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از این حیث که به بررسی رابطه بین دو یا چند متغیر 
می پردازد، در زمره تحقیق همبستگی قرار می گیرد. پرسش نخست 
تحقیق که شدت تأثیر چند متغیر مستقل )عوامل کالبدی_فضایی 
محیط( بر متغیر وابسته )پیاده روی افراد( را مد نظر دارد، از طریق 
که  دوم  پرسش  و  می شود  سنجش  چندمتغیره  خطی  رگرسیون 
کالبدی_فضایی محیط )بر پیاده روی( را  میزان تأثیرگذاری عوامل 
نسبت به یکدیگر می سنجد، از طریق آزمون تحلیل واریانس مورد 

بررسی قرار می گیرد.
مطالعات تأثیر محیط بر میزان پیاده روی، معمواًل در چهار سطح 
شهری  منطقه  نهایتًا  و  محله  شهری،  بلوک  یا  خیابان  مسکن، 
 )Southworth and Owens, 1993; Ewing et al,مـــی شـــود انجام 
)Joshu et al, 2008 ;2003 . در این تحقیق، خصوصیات زمینه ای 
)شامل الگوی فرم ساخته شده و الگوی توسعه(، انتخاب خوشه 
که البته با توجه  مسکونی به عنوان واحد تحقیق را دیکته می کرد؛ 
به وضعیت فعلی شهر، می تواند به مفهوم »محله« نزدیک باشد. 
به  انتخابی  به صورت  تعداد سه خوشه مسکونی  اســاس،  این  بر 
که تأثیر فرم ساخته شده بر میزان پیاده روی در  گزینش شد  گونه ای 

مقیاس محله قابل بررسی باشد.
فعالیت های  جــهــانــی  پرسشنامه  طــریــق  از  چـــارچـــوب  ایـــن  در 
ــادران و پــدران  ــیــاده روی مـ فــیــزیــکــی)Craig et al, 2003(مـــیـــزان پ
)18 تا 64 سال( در طول یک هفته و به تفکیک اهــداف مختلف 
اندازه گیری شد. در این پرسشنامه از پاسخ دهند گان خواسته شده 
که میزان پیاده روی هفتگی خود را به تفکیک اهداف مختلف در دو 

کنند.  کاری و سفرهای تفریحی بیان  کلی سفرهای  دسته 
سئواالت  طریق  از  کتشافی  ا تحقیق  یک  طریق  از  بعد  مرحله  در 
پرسشنامه از پاسخ دهندگان خواسته شد که موانع سر راه پیاده روی 
که برای  گفتنی است  کنند.  را به تفکیک اهداف پیاده روی بیان 
کنان )شامل  کنترل و حذف تأثیر متغیرهای اجتماعی_اقتصادی سا
وضعیت سنی، بعد خانوار، میزان تحصیالت، میزان درآمد، محل 

تصویر شماره1: موقعیت محالت A )گردکل(، B )خیریان( و C )دهنو( در نوشهر
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کنان در شکل گیری آن لحاظ شده است، دسترسی به مقاصد  سا
است.  گرفته  شکل  شهروندان  ذهنی  انگاره های  با  مطابق  سفر 
کاری در این بافت نسبت به خیریان  علت پایین بودن پیاده روی 
گذشته   نیازهای  بــراســاس  گردکل  بافت  که  باشد  ایــن  می تواند 
گرفته ولی بافت خیریان توانسته نیازهای امروزی  کنان شکل  سا
کند و خود را با آن هماهنگ سازد.   کنان را نیز پیش بینی  و آتی سا

در خصوص پیاده روی تفریحی دهنو با اختالف بسیاری نسبت به 
این  گفت  را دارا می باشد. می توان  باالترین میزان  بافت دیگر  دو 
از بافت شهری و پیش بینی مسیرهای  بافت به دلیل جدا بودن 
ویژه  پیاده روی، از شلوغی و ازدحام شهری دور بوده و فضایی دنج 
باالیی  امنیت  بافت،  طرفی  از  می کند.  فراهم  را  پــیــاده روی  بــرای 
داشته و محیط مناسبی برای پیاده روی تفریحی در آن ایجاد شده 
گردکل به دلیل قرارگیری در مرکز نوشهر و آلودگی های  است. بافت 
ویژه  مسیرهای  پیش بینی  عــدم  همچنین  و  آن  هــوای  و  صوتی 
پیاده روی  برای  کمتر  دیگر  بافت  دو  به  نسبت  آن،  در  پیاده روی 

تفریحی استفاده می شود.
مدل سازی رگرسیون خطی چند متغیره بین متغیرهای پژوهش 
که متغیرهای شکل شهر تنها با پیاده روی تفریحی  نشان می دهد 
به صورت معناداری ارتباط دارند. دلیل این امر می تواند این باشد 
کاری جزو فعالیت های ضروری افراد است و فرد در  که پیاده روی 
گفت محیط  گزیر به انجام آن است؛ بنابراین می توان  هر شرایطی نا
کاری دارد. در صورتی که پیاده روی  کمتری بر میزان پیاده روی  تأثیر 
که زمینه   تفریحی جنبه  حیاتی نداشته و در شرایطی انجام می گیرد 
شکل  و  محیط  شرایط  نتیجه  در  باشد.  فراهم  آنها  برای  مطلوب 
در  اســاس  این  بر  بگذارد.  آن  انجام  بر  زیــادی  تأثیر  می تواند  شهر 
جدول شماره 4 همپیوندی شاخص های شکل شهر تنها با میزان 
پیاده روی تفریحی افراد از طریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون 

گرفته است. مورد سنجش قرار 

گردکل، خیریان  کاری و تفریحی در سه بافت  میانگین پیاده روی 
و دهنو اندازه گیری شد. سپس همپیوندی میان متغیرها با میزان 
متغیره  چند  خطی  رگرسیون  از  استفاده  با  کنان  سا پــیــاده روی 

سنجیده شد.
ــانــس میزان  آنالیز واری ایــن اســـاس، جــدول هــای شــمــاره 2 و3  بــر 
گردکل، خیریان و دهنو  کاری و تفریحی را در سه بافت  پیاده روی 

نشان می دهند.
کمتر از سایر بافت ها  کاری در دهنو  در این چارچوب، پیاده روی 
از  نــمــونــه ای  فیزیکی،  توسعه   گونه   نظر  از  بافت  ایــن  مــی بــاشــد. 
کامل و  از بافت شهری، به طور  که جدا  شکل دهی شهری است 
براساس طرحی از پیش اندیشیده  شده توسط نیروهای متخصص 
توقعات فضایی  و  انگاره های ذهنی  بنابراین  طراحی شده است. 
آنجا  از  اســت.  نداشته  نقشی  شده  یاد  بافت  طراحی  در  کنان  سا
مقاصد  جانمایی  و  دارد  قــرار  شهری  بافت  از  جــدا  بافت  ایــن  که 
کنان شکل نگرفته  است، طوالنی بودن  سفر براساس نیازهای سا
برای رفع  نقلیه  از وسایل  کنان بیشتر  تا سا مسیرها موجب شده 

کنند.  نیازهای خود استفاده 
سایر  به  نسبت  را  کاری  پیاده روی  میزان  باالترین  خیریان  بافت 
بافت ها دارد. این بافت نمونه ای از بافت میانی است که حد فاصل 
وجود  با  و  می شود  محسوب  شهر  قدیمی  هسته   و  جدید  توسعه 
این که الگوی شبکه بندی منظم و از پیش برنامه ریزی شده ای دارد 
کنان تطبیق یافته و شکل  ولی به مرور زمان با انگاره های ذهنی سا
گرفته است. در این بافت هم به نیازهای حال و هم به نیازهای آتی 
کاری را  کنان توجه شده و در نتیجه باالترین میزان پیاده روی  سا

دارا می باشد. 
کمی نسبت به خیریان در رتبه  دوم قرار دارد. از  گردکل با اختالف 
آنجا که بافت گردکل نمونه ای از شکل گیری شهری است که توسعه  
الزامات فرهنگی  کل بوده و نیازها، توقعات فضایی و  آن از جز به 

)C( و دهنو )B( خیریان ،)A( گردکل کاری و تفریحی در  جدول شماره 2: آنالیز واریانس میزان پیاده روی 

محله ها کاری پیاده روی  پیاده روی تفریحی

گردکل
میانگین 21.130 8.76
واریانس 211.41 195.74

خیریان
میانگین 23.951 14.70
واریانس 238.39 251.90

دهنو
میانگین 12.967 23.17
واریانس 220.86 468.21

کل
میانگین 19.350 15.54
واریانس 243.70 338.17

کاری و تفریحی در محالت مورد مطالعه جدول شماره 3: آنالیز واریانس پیاده روی 

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

کاری محله ها پیاده روی 
بین محله ای 5987.143 2 2993.572 13.391 .000

درون محله ای 61031.367 273 223.558
کل 67018.510 275

 پیاده روی تفریحی
محله ها بین محله ای 9655.043 2 4827.522 15.813 .000

درون محله ای 83343.435 273 305.287
کل 92998.478 275
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میزان پیاده روی نیز با افزایش روبه رو می شود. یافته های تحقیق 
به  نسبت  را  چــهــارراه  تقاطع های  دسترسی،  شبکه  با  ارتباط  در 
مؤثرتر  شهروندان  پیاده روی  سطح  افزایش  در  سه راه  تقاطع های 
رابطه  پیاده راه ها  افزایش میزان  که  می دانند. همچنین در حالی 
مراتب  سلسله  افزایش  می دهد،  نشان  افــراد  پیاده روی  با  مثبتی 
رابطه  معابر  عرض  گرچه  ا دارد؛  فعالیت  با  معکوسی  رابطه  معابر 
از سوی دیگر هرچه  پیاه روی نشان می دهد.  میزان  با  معناداری 
میزان  باشد،  بیشتر  بافت  کاربری  و  )دانــه بــنــدی(  کالبدی  تنوع 

پیاده روی تفریحی افراد نیز بیشتر خواهد بود. 
کالبدی_فضایی  ویژگی های  از  گونه ای  بر  این اساس، می توان  بر 
کالبدی  کم  ترا و  کاربری ها  اختالط  واجــد  که  نمود  کید  تأ شهری 
بر  صورت  این  در  که  می دهد  نشان  پژوهش  زیرا  باشد.  بیشتری 
افــزوده  معناداری  طــور  به  شهروندان  تفریحی  پــیــاده روی  میزان 

می شود.
ارتباط  یافته های نظری پیرامون نظام  آزمودن  پژوهش حاضر به 
سه  در  شهروندان  پیاده روی  و  شهر  کالبدی_فضایی  عوامل  بین 
زمینه  این  در  آتی  پژوهش های  پرداخت.  محله مسکونی شهری 
اجتماعی_فرهنگی  شاخص های  بین  رابطه  تبیین  بر  می تواند 
کلی رابطه بین  محیط و الگوی پیاده روی افراد و سپس در حالت 

5.  نتیجه گیری
و  کالبدی  عوامل  تأثیرگذاری  نظام  تعیین  با هدف  تحقیق حاضر 
فضایی محیط بر جنبه های مختلف پیاده روی شهروندان در سطح 
کالبدی_فضایی مؤثر بر پیاده روی  محالت انجام شد. ابتدا عوامل 
بر پایه مرور ادبیات تحقیق مشخص شدند و سپس میزان و نوع 
)از حیث ویژگی های  پیاده روی شهروندان در سه محله مختلف 
گرفت. نتایج حاصل از  کالبدی و فضایی( مورد پرسش قرار  شکلی، 
یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل کالبدی_فضایی محیط 
کم، بافت و ساختار(  کمیت، ترا گونه عناصر،  ساخته شده )مانند 
تنها بر پیاده روی تفریحی شهروندان تأثیر دارند )فرضیه نخست(. 
کالبدی_فضایی  عوامل  تحقیق  )درایــن  محیط  گرچه  ا بنابراین 
را فراهم  رفتار )همچون پیاده روی(  آن( زمینه و بستر شکل گیری 
که انجام عمل پیاده روی برای افراد حالتی  می کند، اما در شرایطی 
محیطی  کیفیات  کــاری(،  پیاده روی  )مانند  باشد  داشته  ایجابی 

کمتر در تحقق آن نقش دارند. 
همچنین یافته های پژوهش )طبق جدول شماره 4( رابطه مثبت 
کاربری های تجاری و سبز با میزان پیاده روی را تأیید  بین استقرار 
کم  ترا هرچه  که  داد  نشان  پژوهش  کم،  ترا با  رابطه  در  نمودند. 
یابد  افزایش  محله  سطح  در  ساختمانی  کم  ترا و  تقاطع ها  معابر، 

جدول شماره 4: سنجش همپیوندی شاخص های شکل شهر با میزان پیاده روی تفریحی شهروندان

ضریب همبستگی پیرسون معیار زیرشاخص  شاخص 
0.318 عرض معابر )سواره و پیاده(

معابر

گونه عناصر
0.294 عرض پیاده راه

-0.308 کشیدگی بلوک )نسبت مساحت به محیط( گونه شناسی بلوک
0.305 گونه ساختمانی گونه شناسی دانه

-0.269 سطح اشغال توده و فضا
0.298 پیاده راه

معابر کمیت عناصر
-0.272 بن بست
-0.122 کننده جمع و پخش 
-0.168 شریانی درجه 2
-0.294 شریانی درجه 1
0.306 کم ساختمانی ترا دانه

کم ترا

0.327 کم معابر ترا معابر
0.295 کم تقاطع ها ترا تقاطع

-0.297 مسکونی

کاربری

0.294 تجاری
0.292 سبز
-0.171 فرهنگی
-0.225 انبارداری
-0.244 غیر فعال

0.212 متنوع_یکنواخت)دانه یندی(
بافت کالبدی

بافت
-0.302 درشت دانگی_ریزدانگی
0.267 متنوع_یکنواخت کاربری بافت 
-0.306 درختی_سلولی بافت معابر 
-0.212 سلسله مراتبی_هم ارزش مکان های مرکزی 

ساختار
-0.246 سلسله مراتبی_هم ارزش  معابر 
-0.314 پیوسته_منقطع مکان های مرکزی توزیع کلی فضایی
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