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چکیده
روزمره  زندگی  در  شهری  عناصر  تأثیرگذارترین  جمله  از  مختلف،  کاربری های  وجود  سبب  به  شهری  خیابان های  ام��روزه 
اثرات  عابران،  رفتار  بر  کاربری ها  تأثیرات  به  شهری  برنامه ریزان  و  طراحان  بی توجهی  متأسفانه  اما  هستند.  شهروندان 
کیفیت های فضای شهری از جمله تعامالت اجتماعی و تنوع بخشی فعالیت ها به همراه داشته است. در این  نامطلوبی بر 
که در ادبیات طراحی شهری، مطالعه رفتارهای عابران صرفًا معطوف به  بین بررسی پژوهش های پیشین نشان می دهد 
کمتر توجه شده است. از این رو مطالعه حاضر  کاربری ها بر رفتار عابران در فضاهای شهری  حرکت پیاده بوده و به تأثیر انواع 
کاربری ها بر انواع فعالیت ها و رفتار عابران، عالوه بر تأمین خأل تحقیقاتی موجود پیرامون عوامل  بر آن است تا با بررسی تأثیر 
کید بر نوع  عملکردی مؤثر در ایجاد سرزندگی در طراحی شهری به فراهم نمودن زمینه مطلوب برای ایجاد تنوع رفتاری با تأ
کاربری در خیابان دانشجو  ی مشهد بپردازد. بنابراین مخاطب اصلی این مقاله را می توان طراحان و برنامه ریزان شهری 
کیفی و از نوع، توصیفی_تحلیلی است و در آن از روش هایی مانند مشاهده و ثبت الگوهای  دانست. مقاله حاضر به صورت 
کاربری ها  رفتاری، برای بررسی رفتار عابران و انجام دادن بازدیدهای میدانی و پرسشنامه برای جمع آوری اطالعات پیرامون 
گرفته است.  استفاده شده است. اطالعات به دست آمده از این طریق به کمک آزمون همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار 
کاربری ها و رفتار عابران رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت نتیجه به دست  یافته های این مقاله نشان می دهد، میان 
کاربری های با میزان تناوب مراجعه )یک یا  کاربری های با مقیاس عملکردی ناحیه و  که  کی از آن است  آمده دراین مقاله حا

چند بار در ماه( و پاسخگو به نیازهای ثانویه، قادر به ایجاد رفتارها و فعالیت های متنوع تر عابران در خیابان هستند.

گان کلیدی: کاربری، فعالیت، رفتار، عابران. واژ
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1.مقدمه 
از  انواع فضاهای شهری در یک شهر، خیابان های اصلی  از میان 
که  اهمیت ویژه ای برخوردارند. زیرا خیابان ها مکان هایی هستند 
تعامالت اجتماعی در آنها به بیشترین میزان خود رسیده و انواع 
تماشا  ک��ردن،  گفتگو  ع��اب��ران،  رف��ت وآم��د  مانند  متنوع  رفتارهای 
کردن و ... در آن به چشم می خورد. در واقع  کردن، خوردن، خرید 
که در ساعات مختلف شبانه روز در فضا  رفتارهای متنوع عابرانی 

حضور می یابند، خیابان را به فضای شهری سرزنده بدل می کند. 
بر حضورپذیری و سرزندگی فضاهای  این بین عوامل بسیاری  در 
کاربری ها اشاره  که از جمله این عوامل می توان به  شهری مؤثرند 
پرداختن  ک��ه  داد  ق��رار  نظر  م��د  را  م��وض��وع  ای��ن  باید  البته  ن��م��ود. 
بر  ن��ی��از ش��ه��رون��دان  تأمین  آن��ه��ا در  ب��ه سبب نقش  ک��ارب��ری ه��ا  ب��ه 
با  اقتصادی  و  کالبدی  عملکردی،  اجتماعی،  زمینه های  اس��اس 

پیچیدگی های فراوانی همراه  است.
که در طراحی فضاهای شهری وجود دارد،  در این میان مسئله ای 
به  توجه  با  کاربری ها  مطلوب  مکانیابی  و  تعریف  به  توجه  ع��دم 
کاربری ها بر  گر تأثیر  اثرگذاری آنها بر رفتار عابران می باشد. در واقع ا
کاربری در نوع  عابران به درستی مورد بررسی قرار نگرفته و نقش هر 
رفتار عابران مشخص نگردد، آنگاه فضای شهری قادر نخواهد بود 
به الگوهای رفتاری استفاده کنندگان 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. 
حوزه  در  مطالعه  م��ورد  موضوع  اهمیت  برخالف  می رسد  نظر  به 
بر  کاربری ها  تأثیر  بررسی  به  اندکی  پژوهش های  شهری،  طراحی 
فعالیت ها پرداخته اند. در این راستا مقاله حاضر بر آن است تا با 
مناسب  زمینه ای  ع��اب��ران،  رفتار  بر  زمین  کاربری  اثرهای  بررسی 
شهری  فضاهای  در  سرزندگی  و  عابران  رفتار  به  تنوع بخشی  برای 
کاربری های  که »چگونه  ایجاد نماید. مقاله پیِش رو به این سئوال 
پاسخ  می شوند«  ع��اب��ران  در  متفاوت  رفتار  ایجاد  باعث  مختلف 
خواهد داد. روش این مطالعه از نوع توصیفی_تحلیلی است. ابزار 
گردآوری  داده ها برای مطالعه رفتار عابران، ثبت مکان وقوع رفتارها، 
گفتنی  کاربری ها مشاهده و پرسشنامه می باشد.  مشاهده و برای 
است تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون1 انجام 
که  گرفته است. در نهایت بررسی های این مطالعه نشان می دهد 
کاربری های فضای سبز و تجاری نقش مؤثری را در میزان رفتار و 

انواع فعالیت های عابران ایفا می نمایند. 

2.پیشینه مطالعه
بر  که  تأثیری  سبب  به  فعالیت ها  و  رفتارها  موضوع  به  پرداختن 
سالمت عمومی جامعه دارند، عمدتًا مورد توجه مردم، برنامه ریزان 
 et al,2012(می باشد شهری  برنامه ریزان  و  طراحان  حمل ونقل، 
بررسی  منظور  به  پژوهش هایی  تازگی  به  که  گونه ای  Heath(. به 
پیاده مداری  با  مرتبط  مباحث  قالب  فعالیت های شهروندان در 
  )Arvidsonگرفته است اف��راد جامعه صورت  بر سالمت  تأثیر آن  و 
)Owen et al,et al 2007: Hayley et al2011   :2011, اما در حوزه 

1 Pearson correlation

کاربری ها  تأثیر  اندکی  پژوهش های  شهری  برنامه ریزی  و  طراحی 
بر رفتار عابران را مورد بررسی قرار داده اند. در واقع این پژوهش ها 
گون و اختالط آنها بر حرکت پیاده  گونا کاربری های  عمدتًا به تأثیر 
بر  مثبت  تأثیر  دارای  کاربری ها  از  برخی  معتقدند  و  داشته  اش��اره 
حرکت پیاده بوده و می توانند مردم را به پیاده روی بیشتر و حضور 
کاربری ها اثر  در فضای شهری تشویق نمایند. همچنین برخی از 
 .)lee &, 2006: Rodríguez et al,2009(منفی بر حرکت عابران دارند
vernezmoudon به طور مثال »پامیر« معتقد است اختالط کاربری ها 
در خیابان، فعالیت عابران را افزایش داده و فضایی سرزنده ایجاد 
می نماید)Paumier,2004(. از دیگر پژوهش های انجام شده در این 
کاربری ها بر انواع فعالیت ها توسط »مهتا«  زمینه می توان به تأثیر 
کارهای  کسب و  که  اش��اره نمود. نتایج مقاله وی نشان می دهد 
مختلف در خیابان های شهری عالوه بر فراهم آوردن زمینه ای برای 
حضور روزان��ه و هفتگی مردم با هدف های متفاوت، سبب ایجاد 
شده  نگاشته  مقاله  نهایت  در  می گردند.  گون  گونا فعالیت های 
کاربری ها به همراه  که نوع  توسط مهتا به این نتیجه اشاره می کند 
ایجاد سرزندگی در  را در  و اجتماعی، نقش مهمی  عوامل فیزیکی 
خیابان های شهری بر عهده دارن��د)Mehta,2009(. بنابراین خاطر 
و  رفتارها  کنون  تا پذیرفته  ص��ورت  پژوهش های  می سازد،  نشان 
فعالیت ها را صرفًا در قالب حرکت پیاده مورد بررسی قرار داده اند 
و به سایر جنبه های این موضوع اشاره ای نکرده اند. از این رو این 
کاربری ها بر فعالیت های  مقاله بر آن است تا به بررسی تأثیر انواع 

عابران بپردازد. 

3. مرور ادبیات موضوع
3.1. رفتار و فعالیت

انسان  نیازهای  از  یکی  ب��رآوردن  راستای  در  که  افعالی  تمامی  به 
گفته می شود)Pakzad,2007:41(. اما رفتار  انجام می گیرد، فعالیت 
کنش  گرفته و وا که در اثر تعامل فرد با محیط شکل  فرآیندی است 
از  را  اطالعات  واق��ع مغز  داری��م. در  که در ذهن  به مقوله ای است 
کرده و در طی فرآیندهای شناختی خود به ارزیابی  محیط دریافت 
خاصی  رفتار  ارزیابی،  این  اس��اس  بر  ما  نهایت  در  م��ی پ��ردازد.  آنها 
را  فعالیت  و  رفتار  تفاوت  مهم ترین  رو  این  از  می دهیم.  انجام  را 
که فعالیت ماهیتی بالقوه و انتزاعی  می توان در این نکته دانست 
دارد اما رفتار بالفعل می باشد. از این رو می توان نحوه انجام فعالیت 

 .)Pakzad,2015(را رفتار نامید
شهری  ف��ض��ای  در  رف��ت��اره��ا  شناخت  منظور  ب��ه  راس��ت��ا  همین  در 
بودن  رایج  مانند  ویژگی هایی  به  پرداختن  نوعشان،  از  صرف نظر 
رف��ت��ار در میان م���ردم، دف��ع��ات ان��ج��ام ی��ک رف��ت��ار خ��اص و اوقاتی 
خ م��ی ده��ن��د، ال��زام��ی ب��ه نظر  ک��ه رف��ت��اره��ا ر از ش��ب��ان��ه روز ی��ا س��ال 
م��ی رس��د)Miltenberger,2011(. »کرمونا« نیز رفتارها را از جنبه ای 
دیگر مورد بررسی قرار داده است. بنا به نظر وی  برای درک دقیق 
رفتارها در فضای شهری، بررسی عواملی مانند توصیف نوع رفتارها، 
که  زمان هایی  فضا،  از  خاصی  قسمت های  در  آنها  فضایی  توزیع 
ویژگی های  برخی  و  محیطی  شرایط  می شوند،  انجام  فعالیت ها 
 Carmona,2006(عابران مانند جنسیت، قومیت و سن الزامی است
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گفت به منظور شناخت رفتارها، بررسی  et al(. در مجموع می توان 
که رفتار در  جمعیت، ویژگی رفتارها، شرایط زمینه، زمان و مکانی 

آن انجام می شود، ضروری است)نمودار شماره1(. 
فعالیت ها  »گ��ل« می توان  توسط  ش��ده  ارائ��ه  تقسیم بندی  به  بنا 
و  اختیاری  فعالیت های  اج��ب��اری،  فعالیت های  دسته  سه  در  را 

فعالیت های اجتماعی تقسیم  بندی نمود. فعالیت های اجباری، 
کار، خرید  فعالیت های روزمره مردم مانند رفتن به مدرسه یا محل 
کردن، منتظر ماندن برای اتوبوس یا انتظار برای مالقات می باشند. 
گزیر  به بیان دیگر استفاده کنندگان از فضای شهری در هر شرایطی نا

 .)Gehl,1987:9(به انجام دادن فعالیت های اجباری هستند

نمودار شماره1:عوامل تأثیرگذار در رفتارعابران

که  گ��ف��ت��ه م���ی ش���ود  ف��ع��ال��ی��ت ه��ای اخ��ت��ی��اری ب���ه ف��ع��ال��ی��ت ه��ای��ی 
برخی  وج����ود  در ص����ورت  ف��ض��ای ش��ه��ری  از  اس��ت��ف��اده ک��ن��ن��دگ��ان 
کالبدی در محیط و مساعد بودن شرایط آب وهوایی  ویژگی های 
شامل  اختیاری  فعالیت های  می دهند.  انجام  را  فعالیت ها  این 
لذت  و  کردن  مکث  ایستادن،  نشستن،  آزاد،  هوای  در  زدن  قدم 
موضوع  ای��ن  به  باید  می باشند)همان(.  شهری  فضای  از  ب��ردن 
که بیشتر فعالیت های اختیاری در فضاهای شهری،  توجه داشت 
  .)Gehl,2010:21(می شوند انجام  فراغت  اوقات  گذران  منظور  به 
گستره وسیعی است. برخی  فعالیت های اجتماعی نیز در بر دارنده 
کردن مردم و رخدادها در بر دارنده  از این فعالیت ها مانند تماشا 
با  فعال  ارتباط  اما  با محیط می باشند)همان(.  ارتباطات منفعل 
از  ج  اف��راد دیگر در فضاست و اصوأل خار محیط وابسته به حضور 
صورت جمعی امکان پذیر نمی باشد. انجام دادن مراسم عزاداری، 
بازی های دسته جمعی در فضای شهری  و  نمایشی  فعالیت های 
 .)Gehl,1987:12(نوعی از  فعالیت های اجتماعی به شمار می روند

از دیگر پ��ژوه��ش ه��ای ان��ج��ام ش��ده در ح��وزه رف��ت��اری م��ی ت��وان به  
دسته بندی ارائه شده توسط »مهتا« برای فعالیت ها در فضاهای 
را  فعالیت ها  انواع  نمود. وی  اشاره  مانند خیابان  شهری سرزنده 
فعالیت های  طوالنی و  فعالیت های  پایدار،  و  ثابت  دسته  سه  به 
پایدار شامل  و  ثابت  فعالیت های  نموده است.  اجتماعی تقسیم  
که به  رفتارهایی مانند ایستادن و نشستن در فضای شهری است 
مدت زمان بیشتر از 15 ثانیه طول می کشند. فعالیت های طوالنی 
که بیشتر از 15  به حرکت عابران در مسافت هایی بین 16 تا 18 متر 
گفته می شود. فعالیت های اجتماعی نیز در  ثانیه طول می کشد، 
شرایطی که دو یا بیشتر از دو نفر در یکی از فعالیت های ثابت و پایدار 
یا طوالنی، به صورت منفعل یا فعال با یکدیگر به تعامل اجتماعی 
خ می دهند)Mehta,2006(. از طرفی »تامپسون« نیز در  بپردازند، ر
که امروزه فناوری به ابزارهای  مقاله خود بدین موضوع می پردازد 
گونی برای مطالعه  فعالیت های فیزیکی دست  گونا جدید و راه های 
کم تحرکی، حرکت های  یافته است. بر این مبنا سطوح فعالیت از 

ورزشی سبک و سنگین برای کودکان و بزرگساالن قابل طبقه بندی 
.)Thompson,85:2013( می باشند

کاربری و خدمات    .3,2
کاربری زمین را می توان در سطوح مختلف منطقه ای  کلی  به طور 
ک��ارب��ری در مقیاس ش��ه��ری به  ق���رار داد.  ب��ررس��ی  م���ورد  و ش��ه��ری 
استفاده های  مکانیابی  برای  زمین  از  انسان  بهره برداری  معنای 
کاربری ها  می توان  شده  انجام  بررسی های  طبق  اس��ت.  مختلف 
نمود)2000,. زیرطبقه های2مختلف دسته بندی  و  را در طبقه ها1 
قابل  ک��ارب��ری ه��ا  ای���ن  مختلف  ان����واع  از  ه��ری��ک   )Bariassoulis
طبقه بندی در مقیاس های خدماتی محله، ناحیه، منطقه و شهر 
هستند. در واقع این مقیاس های خدماتی نیازهای روزانه_هفتگی، 
 Habibi,2000(هفتگی_ماهانه و ماهانه عابران را تأمین می نمایند
ب��دان  ک��ارب��ری ه��ا  ک��ه  نیازهایی  م��ی ت��وان  طرفی  از   .)& Masaeli
ثانویه تقسیم بندی نمود.  و  اولیه  به دو دسته  را  پاسخ می دهند 
کار و فعالیت یا دریافت  نیازهای اولیه به نیازهایی مانند سکونت، 
گفته می شود. نیازهایی  خدماتی همچون آموزشی، درمانی و ... 
گرفته می شوند  گ��ذران اوق��ات فراغت در نظر  که با هدف تفریح و 
نیز از جمله نیازهای ثانویه به شمار می آیند. »جیکوبز« )به نقل از 
کاربری ها را به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم  فری من و دیگران( 
کز  مرا شامل  اولیه  کاربری های   .)Freeman et al,2013(می نماید
از  دسته  آن  نیز  ثانویه  کاربری های  و  ب��وده  خدمات  و  ک��ار  عمده 
کشاندن  که فاقد هرگونه قدرت برای  کاربری ها محسوب می گردد 
کاربری های  مردم به طرف خود هستند و مردم به سبب استفاده از 
 .)Jacobs,1961 ;Bently et al,1985(اولیه از آنها استفاده می نمایند
کاربری زمین  گونی برای طبقه بندی  گونا کنون دسته بندی های  تا
که به اختصار به برخی از آنان در جدول  گرفته شده است  کار  به 

شماره1 اشاره می گردد. 

1 class
2 subclasses
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زمین  کاربری  برنامه ریزی  نظام  پیرامون  شده  انجام  بررسی های 
منظور  به  کاربری ها  توزیع  نحوه  که  می باشد  موضوع  این  بیانگر 
به  شهری  فضای  از  استفاده کنندگان  نیازهای  ب��ه  پاسخگویی 
شهرهای  در  م��ث��ال  ع��ن��وان  ب��ه  اس���ت.  ب���وده  متفاوتی  گ��ون��ه ه��ای 
که  است  ب��وده  گونه ای  به  محله  در  کاربری ها  قرارگیری  گذشته، 
با طی  را  روزانه خود  اجتماعی_فرهنگی  نیازهای  بتوانند  کنان  سا
کز  کوتاه به صورت پیاده تأمین نمایند. همچنین مرا کردن فاصله 
شکل  محله  پیرامون  در  پیوسته  ص��ورت  به  که  عملکردی  چند 
البته  می نمودند.  تأمین  را  شهروندان  نیازهای  سایر  می گرفتند، 
برخی  عملکردی  چند  ک��ز  م��را ای��ن  در  ک��ه  نمود  خاطرنشان  باید 
کاربری  صنایع سبک و فعالیت های تجاری مقیاس خرد و سازگار با 

.)Mohareb,105:2010(مسکونی نیز به چشم می خورد
کار،  مسکن،  منطقه  چهار  در  کاربری ها  توزیع  م��درن،  دوره  در 
بر  وی��ژه ای  کید  تأ این دوره  انجام می شد. در  تفریح  و  حمل ونقل 
کاربری ها از یکدیگر وجود داشت. در این  منطقه بندی و جدایی 
توجه  شهر  مقیاس  در  تنها  زمین،  ک��ارب��ری  برنامه ریزی  به  دوره 

.)Jacobs,1961(می شد
اما امروزه نوشهرسازی از جمله دیدگاه های جدید در حوزه شهرسازی 
است که بر خالف دیدگاه مدرن بر مفاهیمی مانند اختالط کاربری ها 
اختالط  می توان  را  کاربری ها  اختالط  واق��ع  در  می نماید.  کید  تأ
بیش از دو یا چند عملکرد سکونت، اشتغال، تفریح و حمل و نقل 
است.  بررسی  قابل  مختلف  سطوح  در  کاربری  اختالط  دانست. 
کاربری ها  اختالط  »گرنت«  »کاپالند«و  »جیکوبز«،  مثال  عنوان  به 
را به ترتیب در مقیاس واحد همسایگی، ساختمان و در مقیاس 
 Hoppenbrouwer,970:2007(ق��رار داده ان����������د بررسی  م��ورد  محلی 
کاربری ها به سه ص��ورت عمودی،  اختالط  طرفی  از   .)& Louw
کاربری ها،  کارکردی امکان پذیر می باشد. اختالط عمودی  افقی و 
کاربری های مختلف در طبقه های یک ساختمان است.  قرارگیری 
کاربری های سازگار در قطعات  اختالط افقی نیز به دنبال قرارگیری 

کارکردی نیز از محل های  مجاور یکدیگر ایجاد می گردد. در اختالط 
 Behzadfar &(ک��ار اس��ت��ف��اده م����ی ش����ود ک��ز  سکونت ب��ه ع��ن��وان م��را
برنامه ریزی  در  نوشهرسازی  دیدگاه  با  مطابق   .)Zabihi,2011:43
کاربری های تجاری )خرده  کید بر تلفیقی از  کز شهری، تأ برای مرا
فروشی ها(، اداری و مسکونی در فضای شهری به چشم می خورد. 
ضمن  گون  گونا کاربری های  تلفیق  با  است  تالش  در  دیدگاه  این 
و  پ��ی��اده روی  به  تشویق  را  آن��ان  ع��اب��ران،  نیازهای  به  پاسخگویی 
 2010 Congress of the New Urbanism ,2003(حضور در فضا نماید

.)Grant & Perrott, ;

4.روش بررسی
انجام  توصیفی_تحلیلی  ص��ورت  به  کیفی،  رویکرد  با  حاضر  مقاله 
پذیرفته است. این مقاله بر آن است تا ضمن بیان وضع موجود 
ب��ررس��ی پژوهش های  ب��پ��ردازد.  م��وض��وع  و چ��رای��ی  تبیین علل  ب��ه 
اطالعات  ج��م��ع آوری  و  مطالعه  ب��رای  ک��ه  م��ی ده��د  نشان  مرتبط 
پیرامون رفتارهای عابران در فضای شهری می توان از روش هایی 
)4 3(نظر سنجی،  2(مشاهده،  پیمایش،  و  1(مصاحبه  همچون 

طراحی سریع برای پاسخ های غیرکالمی، 5(ثبت فعالیت ها و مکان 
کاغذ و قلم، 7(روش آزمایش طبیعی، 8(روش  وقوع آنها، 6(روش 
بازدیدکنندگان بهره  تعقیب  9(روش  و  گرایانه(  میدانی)طبیعت 

 .)Rostamzade et al, 2010(برد
فضایی  توزیع  و  تنوع  پیرامون  اطالعات  گ���ردآوری  مقاله  ای��ن  در 
ثبت  و  مشاهده  مانند  روش هایی  از  استفاده  با  عابران  رفتارهای 
است.  پذیرفته  انجام  کاربری،  هر  مقابل  در  رفتارها  وق��وع  محل 
تمام  مقابل  در  عابران  رفتارهای  و  فعالیت ها  کلیه  اس��ت  گفتنی 
کاربری ها، توسط ناظران تعلیم یافته و در بازه های زمانی مشخص 
گرفته   است. در این بین برای حصول اطمینان  مورد شمارش قرار 
از صحت مشاهده ها و افزایش پایایی داده های استفاده شده در 
کلیه مشاهده ها به صورت طوالنی مدت و توسط چندین  تحلیل، 

جدول شماره1: طبقه بندی متداول کاربری ها

)Hayley. et al،2011( »کاربری ها در فهم فعالیت های عابران مهم است؟ Hayley et al  در مقاله«تا چه میزان اندازه گیری اختالط 

کسب وکار 3.دفاتر اداری و  2.سایرخرده فروشی ها 1. مسکونی

کزسرگرمی/ تفریحی و فرهنگی 6.مرا 5.فضاهای باز عمومی کز بهداشتی/ خدمات رفاهی 4.مرا

9.زمین های غیر قابل طبقه بندی 8. مغازه_فروشگاه/خرده فروشی 7.زیرساخت های ورزشی

12.خدمات زیرساختی و ارتباطی کز توزیع 11. انبارها و مرا کز تولیدی 10.کارخانه ها و مرا

14.طبقات ساختمانی خالی 13. زمین های خالی

)Hu & Wang,793:2012( »کاربری زمین شهری با استفاده از سنجش از راه دور  Hu and Wang در مقاله »طبقه بندی خودکار 

3.تجاری 2.چند خانواری 1.تک خانوارری

6.مدنی 5.صنعتی 4.اداری

9.توسعه نیافته 8.حمل ونقل 7.فضای باز

.)Bariassoulis,2000( »کاربری زمین کتاب»الگوهای تحلیلی تغییر  بریاسولیس در 

3.صنایع 2.سکونت 1.خدمات عمومی

6.زمین بایر 5.حمل ونقل 4.خدمات مالی و تجاری

9.پهنه سبز و فراغتی 8.ورزشی 7.فرهنگی
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مشاهده گر، به انجام رسید. همچنین جمع آوری اطالعات پیرامون 
کاربری زمین(  عوامل عملکردی )معیارها و زیرمعیارهای مرتبط با 

به کمک مشاهده و پرسشنامه انجام پذیرفت. 
مشهد  دانشجوی  خیابان  در  ع��اب��ران  مقاله،  ای��ن  آم��اری  جامعه 
می باشند. با توجه به برداشت های انجام شده تعداد 215 نفر در 
یک مقطع زمانی مشخص از این خیابان عبور کردند. گفتنی است، 
کوکران1 و براساس جامعه آماری،  حجم نمونه با بهره  گیری از رابطه 
معادل 138 نفر برآورد شد. همچنین روش پر نمودن پرسشنامه به 
صورت حضوری بود. نمونه گیری از عابران به روش تصادفی ساده 
انجام شد. توزیع پرسشنامه ها در میان عابران، در تمام محدوده 
کاربری ها و درکل پنج بلوک به  به صورت همگن و در مقابل همه 

یک میزان صورت پذیرفت.
در نهایت برای تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از مشاهده 
از آمارهای توصیفی همچون  کاربری زمین،  پیرامون فعالیت ها و 
فراوانی مطلق و فراوانی نسبی بهره برده شد. به منظور پاسخگویی 
و  فعالیت ها  و  کاربری ها  میان  رابطه  سنجش  و  اصلی  سئوال  به 
بررسی معناداری روابط میان آنان )با در نظر داشتن کمی بودن نوع 
معیارهای مورد بررسی و داده های به دست آمده از پرسشنامه(، 
گفتنی است،  استفاده شد.  پیرسون  آزمون ضریب همبستگی  از 
یکنواخت و طبیعی بودن توزیع داده ها در این مقاله توسط آزمون 

گرفت.  کای اسکور2)خی دو( مورد بررسی قرار 

5.شناخت محدوده مورد مطالعه
خیابان دانشجو در غرب شهر مشهد واقع شده و ارتباط دهنده دو 
مسیر اصلی بلوار وکیل آباد و بزرگراه امام علی به یکدیگر می باشد. 
که در این مقاله بدان پرداخته می شود، به  بخشی از این خیابان 
بلوار فرهنگ امتداد  تا  آغاز شده و  بلوار وکیل آباد  از  طول 300 متر 
مقاله33  ای��ن  بررسی  م��ورد  محدوده  در  قطعات  تعداد  می یابد. 
این  در  واق��ع ش��ده ان��د.  بلوک  پنج  در  که در مجموع  اس��ت  قطعه 
کاربری  ب��ه  )55.24درص�����د(  م��ع��ادل  مساحت  بیشترین  خیابان 
کمترین مساحت معادل )3.10درصد(  فضای سبز مقیاس ناحیه و 
مقیاس  ش��ه��ری  تجهیزات  و  مسکونی  ت��ج��اری  ک��ارب��ری ه��ای  ب��ه 
ناحیه)7.14درصد( اختصاص یافته است. در این بین باید اشاره 
عمدتًا  محور  این  حاشیه  در  قرارگرفته  تجاری  کاربری های  نمود، 
ک در مقیاس ناحیه می پردازند و  به ارائه خدمات مرتبط با پوشا
کاربری های تجاری در این خیابان،  تنها در حدود)هفت درصد( از 
خدمات در مقیاس محله ارائه می دهند. مقیاس عملکردی این 
وضع  کاربری های  و  دسترسی  وی��ژه  موقعیت  به  توجه  با  خیابان 
گرفته شده است. این مقیاس  موجود آن، سطح منطقه در نظر 
عملکردی سبب جذب مخاطبان بسیاری از قسمت های مختلف 

شهر به این خیابان شده است. 

کاربری و رفتار 6. داده های 
پرداختن به فعالیت های عابران در فضای شهری صرفًا محدود به 

1 Cochran
2 Chi square

رفتارهایی مانند حرکت و عبورومرور آنها نبوده و در بر دارنده موارد 
بیشتری می باشد. در این مقاله فعالیت به معنای چگونگی انجام 
مقبولیت  سبب  به  است.  شده  گرفته  نظر  در  گون  گونا رفتارهای 
عناوین  ب��ا  »گ���ل«،  س��وی  از  ش��ده  ارائ���ه  دسته بندی  جامعیت  و 
فعالیت های اجباری، اختیاری و اجتماعی برای طبقه بندی رفتارها 
مشاهده های  با  مطابق  است.  شده  استفاده  دسته بندی  این  از 
مشخص،  زمانی  بازه های  در  رفتارها  شماری  تمام  و  شده  انجام 
زیر  شرح  به  مشهد  دانشجوی  خیابان  در  فعالیت ها  طبقه بندی 

می باشند: 
• مانند 	 رفتارهایی  دارن���ده  بر  در  اج��ب��اری  فعالیت های 

به منظور تشخیص مکان  ایستادن  ایستادن در صف،  رفتن،  راه 
که  تلفن همراه هستند  با  به مکان مشخص و صحبت  ورود  یا  و 
انجام  به  گزیر  نا از فضای شهری در هر شرایطی  استفاده کنندگان 

دادن این رفتارها می باشند. 
• مانند 	 رفتارهایی  دارن��ده  بر  در  اختیاری  فعالیت هایی 

کردن، توقف به منظور خوردن و آشامیدن،  قدم زدن و پیاده روی 
که  کوتاه مدت است  لذت بردن از فضا و یا نشستن برای استراحت 
عابران این قبیل رفتارها را با هدف تفریح و لذت بردن از محیط 

انجام می دهند. 
• کردن 	 فعالیت های اجتماعی شامل رفتارهای صحبت 

کردن می باشند. این قبیل رفتارها با هدف  دو یا چند نفر یا خرید 
جدول  می شوند.  انجام  اف��راد  سایر  با  اجتماعی  تعامالت  برقراری 
شماره2 تقسیم بندی رفتارها و فعالیت ها را در خیابان دانشجوی 
بازه های  در  رفتارها  شماری  تمام  و  مشاهده ها  اس��اس  بر  مشهد 

زمانی مشخص نمایش می دهد. 
خیابان  در  اجتماعی  فعالیت های  ش��م��اره2  ج���دول  ب��ا  مطابق 
کردن و خرید  رفتارهایی مانند صحبت  دانشجوی مشهد شامل 
کردن دارای بیشترین فراوانی )36.8درصد( و فعالیت های اجباری 
صف،  در  ایستادن  عبورومرور،  و  حرکت  مانند  رفتارهایی  شامل 
سوار  یا  مشخص  مکان  به  ورود  و  مکان  تشخیص  برای  ایستادن 
فراوانی  کمترین  تلفن همراه دارای  با  کسی و صحبت  تا به  شدن 
)29درص���د( می باشند. در ادام��ه به داده ه���ای  به دس��ت آم��ده از 

مشاهده و پرسشنامه اشاره می گردد.
با  ارتباط  در  رفتارها  مستقیم  مشاهده  شماره3  جدول  با  مطابق 
انواع  از  یک  هر  فراوانی  که  موضوع می باشد  این  بیانگر  کاربری ها 
گون متفاوت است.  گونا کاربری های  فعالیت ها و رفتارها، در مقابل 
و  اختیاری  )اج��ب��اری،  فعالیت ها  میزان  متنوع ترین  و  بیشترین 
کاربری های فضای سبز و راسته های تجاری  اجتماعی( در مقابل 
ک می پردازند، به چشم  که عمدتًا به ارائه خدمات مرتبط با پوشا
کاربری های تجاری در این خیابان به صورت یک راسته  می خورند. 
کرده و عمده  ک، در مقیاس ناحیه عمل  خدماتی مرتبط با پوشا
گروه های دو نفره یا بیشتر  که در قالب  مخاطب آنان، زنانی هستند 
افزایش  سبب  موضوع  ای��ن  می نمایند.  مراجعه  خیابان  ای��ن  به 
کردن و افزیش فعالیت های  کردن، خرید  رفتارهایی مانند صحبت 
فعالیت ها  تنوع ترین  کم  و  کمترین  اجتماعی می گردد. همچنین 
کاربری تجهیزات شهری)پمپ بنزین مقیاس ناحیه(  نیز در مقابل 
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کاربری به رفتارهایی  شماره نوزدهم خ می دهد. عمومًا فعالیت های مقابل این  ر
این  در  می گردد.  محدود  اجباری(  )فعالیت  عبورومرور  همچون 
بین، تقسیم بندی فعالیت ها و رفتارها در جدول شماره3، منطبق 

با جدول شماره2 صورت پذیرفته است.
و  کاربری ها  مقیاس  میان  مقایسه  از  آم��ده  دس��ت  به  داده ه���ای 
بیشترین  که  می باشد  موضوع  ای��ن  بیانگر  مختلف  فعالیت های 
مقیاس  کاربری های  مقابل  در  )77.9درص����د(  فعالیت ها  میزان 

ناحیه و کمترین میزان فعالیت ها )9.5درصد( در مقابل کاربری های 
مقیاس منطقه صورت می پذیرند)جدول شماره4(.

این  در  ثانویه  و  اولیه  نیازهای  بررسی  از  ش��ده  حاصل  داده ه���ای 
خیابان نشان می دهد که کاربری های تأمین کننده نیازهای ثانویه 
خود  به  را  فعالیت ها)56.8درصد(  میزان  متنوع ترین  و  بیشترین 

اختصاص داده اند)جدول شماره 5(.

جدول شماره2: طبقه بندی انواع فعالیت ها در خیابان دانشجوی مشهد

درصدرفتارها

فعالیت اجباری

-راه رفتن) حرکت و عبورومرور(
-ایستادن در صف

کسی -ایستادن برای ورود به مکان مشخص و یا سوار شدن به تا
-صحبت با تلفن همراه

٪29.5

فعالیت اختیاری

کردن -قدم زدن و پیاده روی 
-توقف به منظور خوردن و آشامیدن 

-توقف برای تماشا و یا لذت بردن از فضا )ایستاده یا نشسته(
کوتاه مدت -نشستن برای استراحت 

٪33.7

فعالیت اجتماعی
کردن دو یا بیشتر از نفر -صحبت 

کردن  از مغازه ها -خرید 
کردن از دستفروشان -خرید 

36.8٪

100٪---مجموع

کاربری ها در خیابان دانشجوی مشهد جدول شماره3: فراوانی فعالیت های عابران در ارتباط با 

فراوانی فعالیت های انواع فعالیت ها
اجباری

فراوانی فعالیت های 
اختیاری

فراوانی فعالیت های 
درصد فراوانیمجموع فراوانیاجتماعی

کاربری ها نوع 
44.2٪2518382884تجاری

10.5٪568620تجاری مسکونی

1.1٪13115تجهیزات شهری

40.0٪127153173فضای سبز

4.2٪12248اداری

100٪33566470190مجموع

کاربری ها در خیابان دانشجوی مشهد جدول شماره5: میزان فعالیت های عابران در ارتباط با هدف از مراجعه به 

                                                            انواع فعالیت ها
کاربری ها هدف از مراجعه به 

فراوانی فعالیت های 
اجباری

فراوانی فعالیت های 
اختیاری

فراوانی فعالیت های 
درصد فراوانیمجموع فراوانیاجتماعی

نیازهای اولیه )قرارگیری محل سکونت_
کار( 43.2٪38242082مسیرعبوری _ مراجعه به محل 

کردن( 56.8٪184050108نیازهای ثانویه )تفریح و ورزش _ خرید 

100.0٪566470190مجموع

کاربری ها در خیابان دانشجوی مشهد جدول شماره4:میزان فعالیت های عابران در ارتباط با مقیاس 

                                                        انواع فعالیت ها
مقیاس کاربری ها

فراوانی فعالیت های 
اجباری

فراوانی فعالیت های 
اختیاری

فراوانی فعالیت های 
اجتماعی

مجموع 
درصد فراوانیفراوانی

12.6٪6641424مقیاس محله

77.9٪26465648148مقیاس ناحیه

9.5٪146818مقیاس منطقه

٪ 33566470190100مجموع
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 شماره نوزدهم

کاربری ها در خیابان دانشجوی مشهد جدول شماره6: میزان فعالیت های عابران در ارتباط با تناوب مراجعه به 

انواع فعالیت ها
فراوانی فعالیت های 

اجباری
فراوانی فعالیت های 

اختیاری
فراوانی فعالیت های 

درصد فراوانیمجموع فراوانیاجتماعی

کاربری ها تناوب مراجعه به 

23.2٪24101044یک یا چند بار در روز

16.8٪1412632یک یا چند بار در هفته

49.5٪18284894یک یا چند بار در ماه

5.3٪62210یک یا چند بار در سال

5.3٪24410تابع زمان مشخص نیست

٪ 645670190100مجموع

به  مراجعه  ت��ن��اوب  م��ی��ان  مقایسه  از  آم���ده  دس��ت  ب��ه  ه��ای  داده 
کاربری ها و فراوانی فعالیت ها در خیابان دانشجوی مشهد نشان 
چند  یا  یک  صورت  به  مراجعه  تناوب  با  کاربری های  که  می دهد 
کاربری های با  بار در ماه، دارای بیشترین فراوانی )49.5درص��د( و 

تناوب مراجعه یک یا چند بار در سال و تناوب مراجعه به صورت 
کمترین میزان فعالیت های اجباری،  تابع زمان غیرمشخص دارای 

اختیاری و اجتماعی)5.3درصد( می باشند)جدول شماره6(.

م��ورد  نظری  مبانی  از  آم��ده  دس��ت  ب��ه  معیارهای  پرسشنامه  در 
پرسشنامه،  در  بررسی  قابل  م���وارد  از  یکی  گرفت.  ق��رار  سنجش 
بیانگر  م��ورد  این  ارزیابی  می باشد.  کاربری ها  عملکردی  مقیاس 
که  بیشترین میزان عابران)46درصد( از نواحی پیرامون  آن است 
برای دریافت خدمات به این خیابان مراجعه می کنند. همچنین 
مقیاس  خدمات  دریافت  ب��رای  ع��اب��ران)14درص��د(  میزان  کمترین 

کاربری های این خیابان استفاده می کنند. منطقه از 
که  بررسی تناوب مراجعه عابران به این خیابان نیز نشان می دهد 
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 می باشد. 
در  اول��ی��ه_ث��ان��وی��ه  ن��ی��ازه��ای  دادن  ق���رار  سنجش  م���ورد  منظور  ب��ه 
پرسشنامه، هدف های عابران از مراجعه به محدوده مورد پرسش 
قرار گرفت. بیشترین میزان مراجعه)44درصد( با هدف خرید کردن 
انجام  کار  با هدف مراجعه به محل  کمترین میزان)8.7درصد(  و 

می گیرد.

7.تحلیل
به منظور تحلیل ارتباط بین کاربری زمین و رفتار عابران، در ابتدا 
گرفت.  قرار  بررسی  توزیع داده ه��ا مورد  یکنواخت و طبیعی بودن 

سپس از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
یکنواخت بودن توزیع داده های مرتبط با فعالیت ها و زیرمعیارهای 
کلیه قطعات در  ب��رای  آزم��ون خی دو،  کاربری ها توسط  با  مرتبط 
کمتر  خیابان دانشجوی مشهد )33قطعه( بررسی شد. با توجه به 
کاربری و فعالیت ها از  بودن سطح معناداری میان عوامل مرتبط با 
میزان 0.005 می توان عالوه بر یکنواخت بودن توزیع داده ها، وجود 
تناوب  و  فعالیت ها  میان  ارتباط  جز  )به  عوامل  کثر  ا میان  ارتباط 

مراجعه به صورت ساالنه و تناوب مراجعه تابع زمان غیرمشخص( 
را نتیجه گیری نمود )جدول شماره7(.

که در  نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نیز نشان می دهد 
کاربری ها، تناوب مراجعه  میان زیرمعیارهای هدف از مراجعه به 
کاربری ها با انواع فعالیت ها روابط معناداری  و مقیاس عملکردی 
که ضریب همبستگی میان آنان عمومًا بین  گونه ای  وجود دارد. به 
0.5 تا  1.0است. از این رو می توان نوع همبستگی را قوی دانست. 
همبستگی  ن��وع  ضریب،  ای��ن  ب��ودن  مثبت  به  توجه  با  همچنین 

مستقیم می باشد. 
در  همبستگی)0.936(  ضریب  بیشترین  شماره8  ج��دول  مطابق 
و  اختیاری  فعالیت های  با  ورزش  و  تفریح  هدف  با  مراجعه  میان 
فعالیت های  میان  در  همبستگی)0.178(  ضریب  میزان  کمترین 
در س��ال مشاهده  ب��ار  یا چند  به ص��ورت یک  مراجعه  و  اجتماعی 
می گردد. در ادامه با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون ضریب 
همبستگی پیرسون، روابط میان عوامل تأثیرگذار در این مقاله در 

نمودار شماره2  نمایش داده شده است. 
که در یکی از  زیرمعیارهای مرتبط  مطابق با این نمودار در صورتی 
کاربری ها )تفریح و ورزش،  کاربری زمین مانند هدف از مراجعه به  با 
ک��ردن(،  ک��ار، خرید  به محل  ق��رار داشتن محل سکونت، مراجعه 
کاربری ها )یک یا چند بار در روز، یک یا چند بار  تناوب مراجعه به 
در هفته، یک یا چند بار در ماه، یک یا چند بار در سال، تابع زمان 
کاربری ها )محلی، ناحیه ای،  غیرمشخص( و یا مقیاس عملکردی 
که مرتبط  کاربری هایی  منطقه ای( تغییری ایجاد شده و به تعداد 
تعداد  از  یا  و  اف��زوده  شهری  فضای  در  هستند،  زیرمعیارها  این  با 
کاسته شود، در میزان و تنوع فعالیت های اجباری، اختیاری و  آنان 

اجتماعی نیز تغییر ایجاد می گردد.
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 شماره نوزدهم

کاربری زمین و فعالیت ها در خیابان دانشجوی  مشهد جدول شماره7: رابطه زیرمعیارهای 

Valueسطح معناداریدرجه آزادی

52.6315.000فعالیت های اجباری � تناوب مراجعه روزانه

52.5820.000تناوب مراجعه روزانه � فعالیت های اختیاری

55.3520.000تناوب مراجعه روزانه � فعالیت های اجتماعی 

51.9315.000تناوب مراجعه هفتگی � فعالیت های اجباری

52.2820.000تناوب مراجعه هفتگی � فعالیت های اختیاری

48.7620.000تناوب مراجعه هفتگی � فعالیت های اجتماعی 

35.826.000تناوب مراجعه ماهانه � فعالیت های اجباری 

34.288.000تناوب مراجعه ماهانه � فعالیت های اختیاری

14.4927.321تناوب مراجعه ماهانه � فعالیت های اجتماعی 

10.4832.150تناوب مراجعه ساالنه � فعالیت های اجباری 

11.7344.190تناوب مراجعه ساالنه � فعالیت های اختیاری

16.2436.300تناوب مراجعه ساالنه  � فعالیت های اجتماعی 

11.5026.410تناوب مراجعه درزمان نامشخص �فعالیت های اجباری 

12.7328.287تناوب مراجعه درزمان نامشخص � فعالیت های اختیاری

13.5028.317تناوب مراجعه درزمان نامشخص � فعالیت های اجتماعی 

35.429.000مراجعه با هدف تفریح و ورزش  � فعالیت های اجباری 

44.1712.000مراجعه با هدف تفریح و ورزش � فعالیت های اختیاری

40.1812.000مراجعه با هدف تفریح و ورزش � فعالیت های اجتماعی 

26.316.000مراجعه به محل سکونت � فعالیت های اجباری 

21.568.005مراجعه به محل سکونت � فعالیت های اختیاری

25.048.002مراجعه به محل سکونت �  فعالیت های اجتماعی

36.749.000قرارداشتن مسیر عبوری � فعالیت های اجباری 

38.0812.000قرارداشتن مسیر عبوری � فعالیت های اختیاری

41.9012.000قرارداشتن مسیر عبوری � فعالیت های اجتماعی

کار � فعالیت های اجباری  35.599.000مراجعه به محل 

کار � فعالیت های اختیاری 39.0012.000مراجعه به محل 

کار � فعالیت های اجتماعی  40.1412.000مراجعه به محل 

کردن � فعالیت های اجباری  42.5415.000خرید 

کردن � فعالیت های اختیاری 62.5520.000خرید 

کردن � فعالیت های اجتماعی 42.4720.002خرید 

50.649.000کاربری مقیاس محله � فعالیت های اجباری 

45.8112.000کاربری مقیاس محله � فعالیت های اختیاری

54.3412.000کاربری مقیاس محله � فعالیت های اجتماعی 

39.9215.000کاربری مقیاس ناحیه � فعالیت های اجباری 

46.6320.001کاربری مقیاس ناحیه � فعالیت های اختیاری

45.0020.001کاربری مقیاس ناحیه � فعالیت های اجتماعی 

38.6115.001کاربری مقیاس منطقه � فعالیت های اجباری 

42.0520.003کاربری مقیاس منطقه � فعالیت های اختیاری

46.6120.001کاربری مقیاس منطقه � فعالیت های اجتماعی
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 شماره نوزدهم

کاربری زمین و نوع رفتارها در خیابان دانشجوی مشهد گی های  نمودار شماره2: رابطه میان ویژ

جدول شماره8: نتایج آزمون همبستگی پیرسون 

فعالیتهای اجتماعی فعالیتهای اختیاریفعالیتهای اجباریزیرمعیارمعیار

ها
ی 

ربر
 کا

 به
عه

اج
 مر

ف از
هد

تفریح_ورزش
**804.ضریب همبستگی

.000
.936**

.000
.902**

.000 سطح معناداری

وجود محل سکونت
**527.ضریب همبستگی

.002
.460**

.007
.498**

.003 سطح معناداری

مسیر عبوری
**791.ضریب همبستگی

.000
.592**

.000
.754**

.000 سطح معناداری

کار مراجعه به محل 
*426.ضریب همبستگی

.013
.343
.051

.447**

.009 سطح معناداری

خریدکردن
**464.ضریب همبستگی

.007
.490**

.004
.426*

.013 سطح معناداری

ها
ی 

ربر
 کا

 به
عه

اج
 مر

ب
ناو

ت
یک یا چند بار در روز

**759.ضریب همبستگی

.000
.702**

.000
.717**

.000 سطح معناداری

یک یا چند بار در هفته
**915.ضریب همبستگی

.000
.806**

.000
.841**

.000 سطح معناداری

یک یا چند بار در ماه
**927.ضریب همبستگی

.000
.766**

.000
.889**

.000 سطح معناداری

یک یا چند بار در سال
*322.ضریب همبستگی

.214
.211**

.102
.178**

.305 سطح معناداری

تابع زمان غیرمشخص
**193.ضریب همبستگی

.420
.340*

.310
.381**

.280 سطح معناداری

ها
بری

کار
ی 

رد
لک

عم
س 

قیا
محلیم

**864.ضریب همبستگی

.000
.741**

.000
.823**

.000 سطح معناداری

ناحیه
**874.ضریب همبستگی

.000
.741**

.000
.823**

.000 سطح معناداری

منطقه
**831.ضریب همبستگی

.000
.659**

.000
.796**

.000 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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که مقادیر میان  با در نظر داشتن نتایج این آزمون و با توجه به این 
تناوب مراجعه ساالنه و فعالیت ها و تناوب مراجعه در زمان های 
غیرمشخص و فعالیت ها، بیشتر از 0.05است، می توان نتیجه گیری 
که در بین عوامل فوق رابطه وجود نداشته و آنان به صورت  نمود 

مستقل از یکدیگر عمل می نمایند.
آزم��ون،  ای��ن  ک��ه نتایج  ک��رد  ای��ن م��وض��وع اش���اره  ب��ه  انتها باید  در 
داده های حاصل از مشاهده و پرسشنامه را به شرح زیر مورد تأیید 

قرار می دهند. 
دارا  سبب  به  سبز  فضای  و  همکف  طبقه  تجاری  کاربری های   -1
شهری  فضای  در  را  متنوع تری  رفتارهای  فراغتی،  ماهیت  ب��ودن 

ایجاد می کنند.
واقع  خیابان  انتهای  و  ابتدا  در  که  ناحیه  مقیاس  2-کاربری های 
شکل گیری  سبب  کاربری،  مقیاس های  سایر  به  نسبت  شده اند، 

رفتارهای بیشتری می گردند.
ب��ار در م��اه، موجب  ی��ا چند  ت��ن��اوب مراجعه ی��ک  ب��ا  3-ک��ارب��ری ه��ا 
شکل گیری فعالیت های اجتماعی و اختیاری بیشتری در خیابان 

می گردند. 
رفتارهای  خیابان،  حاشیه  در  ش��ده  واق��ع  ثانویه   4-ک��ارب��ری ه��ای 

کاربری های اولیه ایجاد می نمایند. متنوع تری نسبت به 

8.نتیجه گیری 
که پیشتر اشاره شد، مقاله حاضر در پی پاسخ به این  همانگونه 
اثر  عابران  رفتار  بر  مختلف  کاربری های  چگونه  که  است  سئوال 
معیارهای  که  می دهد  نشان  آم��ده  دس��ت  به  نتایج  م��ی گ��ذارن��د. 
کاربری ها، تناوب مراجعه و مقیاس عملکردی  هدف از مراجعه به 

کاربری ها با نوع رفتار عابران رابطه مستقیم دارند.
همچنین نتایج حاصل شده بیانگر آن است که مراجعه به کاربری ها 
با هدف تفریح_ورزش بیشترین تأثیر را بر انواع فعالیت های اجباری، 
اختیاری و اجتماعی به همراه دارد. عالوه بر این از میان معیارهای 
ترتیب  ب��ه  ک��ارب��ری ه��ا  در  عملکردی  مقیاس  و  م��راج��ع��ه  ت��ن��اوب 
و مقیاس عملکردی  بار در ماه  یا چند  زیرمعیارهای مراجعه یک 
ناحیه در بر دارنده بیشترین ارتباط با انواع فعالیت ها هستند و قادر 

به ایجاد متنوع ترین رفتارها در فضای شهری می باشند.
که عابران با هدف تفریح_ورزش  کاربری فضای سبز  در مقاله حاضر 
با  )خ��رده ف��روش��ی(  تجاری  کاربری  یا  و  می نمایند  مراجعه  آنها  به 
مراجعه  سبب  که  ک  پوشا و  منسوجات  با  مرتبط  زیرطبقه های 
مهم ترین  می توان  را  می شوند  م��اه  در  عابران  مرتبه  چند  یا  یک 
از طرفی  رفتاری در فضای شهری دانست.  تنوع  علت عملکردی 
کاربری های تجاری_مسکونی مقیاس ناحیه با زیرطبقه هایی مانند 
بانک، لوازم خانگی، رستوران، داروخانه و ... سبب بروز متنوع ترین 

رفتارها و فعالیت ها در خیابان دانشجوی مشهد می گردند.
کاربری ها را از نظر تأثیرگذاری  که می توان  این مقاله نشان می دهد 

بر فعالیت های عابران به دو دسته تقسیم نمود:
گ��ون، این  گ��ون��ا ک��ارب��ری ه��ای م��ول��د رف��ت��اره��ای  -دس��ت��ه نخست: 
کاربری ها به واسطه متنوع بودن زیرطبقه ها و خدماتشان، داشتن 
جنبه تفریحی و جاذب جمعیت بودن، جنبه عمومی تری داشته و 

محدودیتی برای حضور عابران ایجاد نمی کنند. 
-دسته دوم: کاربری های غیر مولد، کاربری های این دسته به سبب 
برای حضور  انگیزه  نکردن  فراهم  عابران،  با  ارتباط مستقیم  عدم 
آنان، عدم تنوع در زیرطبقه ها و محدودیت در زمان فعالیتشان، 

امکان شکل گیری رفتارهای متنوع را فراهم نمی کنند.
در این بین به نظر می رسد عالوه بر موارد عملکردی، برخی عوامل 
کالبد، قابلیت دسترسی، اقلیم و فرهنگ در ایجاد زمینه ای  مانند 
مناسب برای تنوع بخشی به فعالیت های عابران اثرگذار می باشند؛ 
یکدیگر  به  نسبت  شده  یاد  عوامل  اهمیت  و  ارجحیت  بررسی  که 
طرفی  اس���ت. از  زمینه  ای��ن  در  بیشتری  پ��ژوه��ش ه��ای  نیازمند 
تنوع بخشی به رفتار عابران در یک خیابان از توزیع و نحوه قرارگیری 

کاربری ها در یک قطعه نیز تأثیر می پذیرد.
که در حوزه برنامه ریزی،  در نهایت باید به این موضوع اشاره نمود 
کاربری ها به منظور ساماندهی فضای شهری ضروری است. عالوه 
کمی  جنبه های  و  عملکردی  مقیاس  کاربری ها،  نوع  به  توجه  بر 
از  یک  هر  در  ج��اری  خدمات  و  زیرطبقه ها  اثرگذاری  به  باید  آنها، 
تأمین  بر  بدین ترتیب عالوه  گردد.  توجه  عابران  رفتار  بر  کاربری ها 
نیازهای عملکردی فضای شهری و نیازهای عابران، تنوع بخشی به 

فعالیت ها نیز در فضای شهری محقق می گردد.
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