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Abstract 
Nowadays, to solve a part of urban problems, the construction of urban sidewalks is 

emphasized. The purpose of this research is to assess the feasibility of making urban sidewalks 

with an emphasis on the physical and social components of the study area on Vahid and 

Mofatteh Streets in the fourth District of Mashhad City. The research method is descriptive-

analytical, and the type of the research is a case study. The investigated indicators included 

four main indicators in both social and physical dimensions. A random sample method was 

used, and through Cochran's formula, 174 people were selected as the sample. In order to 

analyze the data, the one-sample T-test was used with the SPSS software, and, to explain and 

model the effects, structural equation modeling was used in the AMOS software. The research 

findings showed that the average level of all the three lighting quality indicators, namely social 

life, round-the-clock activities and service facilities, in Vahid Street were significantly higher 

than the average, and that this street, with many commercial activities, could improve the 

economic prosperity and vitality of the people by constructing a sidewalk and reducing the 

traffic on this street. However, Mofatteh Street was above average in the first three indicators 

and average in service facilities index. In general, according to the mentioned indicators, Vahid 

Street has more capacity to build a sidewalk than Mofatteh Street. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
City is the bedrock and the manifestation of the culture and civilization of communities, the physical embodiment 

of social, economic, religious and political life and the organized environment that forms the arena of human 

activity. The most important pillar of any city is the human activities. An urban space is not an empty space 

between buildings. It is a concept that encompasses the physical environment of people, events and the 

relationships between them. Before the Industrial Revolution, the size and proportion of the elements that formed 

the city were based on human scales, and the patterns of movement were also based on individual movements. 
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In the past, the pedestrian pattern formed the structure of the city. That was the threshold of human ability to 

move to a determined destination. With the onset of the Industrial Revolution, the invention of the automobile 

and its use increased the speed and convenience of transportation. Prioritization of the roles of pedestrians and 

pedestrian-oriented spaces in cities and urban spaces was diminished, and the spatial quality of the city’s public 

areas, urban open spaces and sidewalks was reduced. Subsequently, with the expansion of urbanization, increase 

of the population of cities and the complexity of social organization, various functions were created in cities and 

each urban person undertook more and more divers relationships and duties than before. Land use was restricted, 

and the demand for long trips and cars was increased in the cities. Most of the commercial and service uses were 

concentrated in the central part of the city, motor traffic became heavier, and thus not only the body of the city 

but also quality of the environment and the quality of life in the city center was gradually affected. Since the late 

1960s and as a result of increasing urban problems such as traffic congestion, increasing accidents, declining 

public health, reduced safety, destruction of valuable urban fabric, declining visual values, access to services, 

lack of parking space and adverse effects on the mental and emotional state of the people led to widespread 

reactions against the dominance of vehicles and the reduction of pedestrian movements in cities around the 

world. In order to limit the movement of vehicles, city centers were revived. Therefore, today, with regard to the 

solving of urban problems, the creation of urban sidewalks is emphasized. The purpose of this study is to assess 

the feasibility of creating urban sidewalks in Tolab neighborhood by emphasizing the physical and social 

components of the study area of Vahid and Mofatteh streets in District four of Mashhad.  

2. Research Methodology 
The research method is descriptive-analytical, and the type of the article is a case study. The studied indicators 

include 32 variables and indicators in dual social and physical dimensions. These indicators were collected 

through field studies and a questionnaire. The statistical population of the present study consisted of pedestrians 

crossing the studied streets as well as shop owners and other employees on the side of the street. They were 

selected with a random sampling method. Totally, 171 people were selected as a sample using Cochran’s 

formula. In order to analyze the data, a single sample t-test was used with the SPSS software.  

3. Research Findings 
The findinds show that the levels of all the four indicators of quality of lighting, social life, round-the-clock 

activities and service facilities on Vahid Street are significantly higher than the average. On Mofatteh Street, the 

first three indicators are above average, and the service facilities indices are medium. But, for all the indicators, 

the average score on Vahid Street shows a higher figure than on Mofatteh Street. 

4. Conclusion 
The results showed that Vahid Street has the highest average in terms of all the indicators. The three main 

hypotheses of the research are confirmed and show that this street, with its many commercial activities can 

improve the economic prosperity and people’s vitality and reduce the traffic on this street by constructing 

sidewalks. On Mofatteh Street, however, the average index of service facilities is medium. Therefore, due to the 

lower average of this index compared to the other indicators and its importance in the construction of sidewalks 

the third hypothesis is not acceptable for this street, and efforts should be made to solve the problems of this 

index, such as using uniform urban furniture, planting flowers and plants to increase the attractiveness and beauty 

of the environment. 
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 چکیده
د یم  قرار   تأکید   مورد   شهری  یهاراه   پیاده  ایجاد   شهری،   مشکالت   و   معضالت  حل   به  توجه  با   امروزه  انجام  از   هدف.  گی 
  خیابان   موردمطالعه  محدوده  اجتمایع  و   کالبدی  یهامؤلفه   بر   تأکید   با   شهری  راه  پیاده  ایجاد   سنج  امکان  پژوهش،   این

  مطالعه   -پژوهش    مقاله  نوع  و   تحلییل  - توصیفز   پژوهش،   روش.  است  مشهد   شهرداری   چهار   منطقه  مفتح   و   وحید 
 نمونه   روش.  است  کالبدی  و   اجتمایع  دوگانه   ابعاد   در   اصیل  شاخص   4  شامل  موردبرریس  یهاشاخص .  است  موردی
  وتحلیل تجزیه منظور به. اند شدهانتخاب نمونه عنوانبه نفر  174 کوکران  فرمول  از  استفاده با  که  است ساده تصادفز 
ز   جهت  و   spss  افزار نرم  در   یانمونه  تک  T  آزمون  از   ها داده ز   اثرات   سازیمدل  و   تبیی    ساختاری   معادالت  سازیمدل  از   نی 
ز   که  دهد یم   نشان   پژوهش  هاییافته   . گردید   استفاده  AMOS  افزار نرم  در    کیفیت   شاخص  چهار   هر   سطح  میانگی 

 ،    روشنانی
 

  از   باالتر   داریمعنز   طور به  وحید   خیابان  در   خدمان    تسهیالت  و   روزیشبانه   هایفعالیت  اجتمایع،   رسزندگ
 راه  پیاده  احداث  با   تواند یم  زیاد   تجاری  هایفعالیت   بودن  دارا   با   خیابان  این  که  دارد   آن  از   نشان  و   است  متوسط  حد 

 اول  شاخص  سه  در   مفتح  خیابان  ویل.  شود   خیابان  این  در   ترافیک  کاهش  و   مردم  نشاط  اقتصادی،  رونق  بهبود   باعث
ز   ی هاشاخص   به  توجه  با   طورکیلبه.  است  متوسط  حد   در   خدمان    تسهیالت  شاخص  در   و   متوسط  حد   از   باالتر   میانگی 
ی قابلیت مفتح خیابان  به نسبت وحید  خیابان ذکرشده  . است دارا  راه پیاده احداث برای بیشی 

 : ها کلیدواژه
 هایمؤلفه  راه،  پیاده ، سنج  امکان 

  چهار  منطقه کالبدی،   و  اجتمایع
 مشهد

 مقدمه 1
ور و    ترینیم قد،  ترین یع طبحرکت پیاده    امکان برای    ترین مهم هنوز    رویپیاده انسان در محیط است و    جانی جابه شکل    ترین ی ضز

 و کشف    ها یت فعال،  ها مکان مشاهده  
 

از    درگذشته نهفته در محیط است و شهرها    یها جاذبه و    ها ارزش و احساس شور و تحرک زندگ
و   بوده  برخوردار  باالنی  پیاده مداری  دلیل    یها کانون مردم در داخل    جانی جابه الگوی    ترین اصیل   عنوانبه   روی پیاده قابلیت  به  زیسن  

س بودن آسان برای اقشار جامعه به شمار   هزینهکم  ،  )  رفتیمبودن یا در دسی   (. 5: ۱385معینز

   شهرهای  عمده امروزه ییک از نقایص  اما  
 

فضاهای   دیهساماننیاز به حرکت سواره و تخلف از حفظ و   ازحد بیش سطح جهان، وابستیک
اع اتومبیل و استفاده از آن، رسعت    درواقع(.  38: ۱39۱و همکاران،    پوراحمد است )پیاده و حرکت پیاده   ، اخی  وع انقالب صنعن  با رس 

ش عابر پیاده و فضاهای پیاده محور در شهرها و فضاهای شهری کمرنگ  افزایش یافت و اولویت دادن به نق   جانی جابه و راحن  در امر  
ش    ها راه عمویم شهر، فضاهای باز شهری و پیاده    یها عرصه شد و از کیفیت فضای   کاسته شد و به دنبال آن رواج مدرنیسم، سبب گسی 

ه استفاده از اتومبیل شخیص را هر چه بیشی   خودرو محور گشت، ک  یها مکان و ایجاد مناطق تک کاربری مجزا از هم و طرایح  ها حومه 
، نمود یم ترغیب   ها یاسمق از را  شهری  طرایح و ریزیبرنامه  شهری، معابر و فضاها  بر سواره حرکت تدریج   سلطه(. 7:  ۱39۱)روشنز

 
 هادی سلیمانز مقدم : نویسنده مسئول* 
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 های کالبدی و اجتمایع )نمونه موردی خیابان وحید و مفتح منطقه چهار شهرداری مشهد( ایجاد پیاده راه شهری در محله طالب با تأکید بر مؤلفه   سنج  امکان 

  و اجتمایع یها جاذبه  و ها ارزش  از ،درنتیجه  و ساخته  دور انسان پیاده نیازهای و
 

ز   است. تداوم کاسته شهری فضاهای فرهنیک چنی 
 (. ۱76:  ۱395و همکاران،   پوراحمد شود ) روروبه  خطر با  شهری تمدن و فضاها  مدنز  حیات شده، باعث روندی 

افزایش مشکالت شهری همچون ازدحام ترافیک، افزایش آمار تصادفات، کاهش سالمت عمویم، کاهش    درنتیجهو    ۱96۰از اواخر دهه  
، افول و تخریب بافت ها  یس به خدمات، کمبود فضای پارکینگ خودرو    یها ارزش شهری، افول    باارزشی  ایمنز برصی، مشکالت دسی 

ات به وضع روانز و ذهنز مردم موجب گردید که   ز تأثی  ده   یها واکنشو همچنی  علیه سلطه حرکت سواره و کاهش تحرکات پیاده    یا گسی 
 ( و....   سازی راه ، جنبش پیاده  1نوین شهرسازی )توسعه پایدار  هاییاست سو    ها جنبش آید. به دنبال آن،    در شهرهای جهان به وجود 

  رغم به شکل گرفت تا گرایش دانش شهرسازی به سمت محدود نمودن حرکت سواره در جهت احیاء مراکز شهری تغیی  کند. روندی که 
ش    یها تالش ز محور، همچنان ادامه    فسارگسیختها برنامه ریزان تا به امروزه به جهت گسی  دارد  شهرنشینز و تداوم شهرسازی ماشی 

 (. 255:  ۱397آروین و همکاران، )

این    رویپیاده که    ینباوجودا  از شهرهای کشورمان،  از همه سفرهای شهری است در بسیاری  نیاز    یها عرصهبخش    به 
ً
عمویم غالبا

ی برای گذر    عنوانبه و نبوده و مردم تنها به فضاهای شهری  پاسخگ  درسن  به یک موجود اجتمایع    عنوانبه انسان     درواقع ؛  نگرند یم مسی 
و دیگر    کنند یم را به فرار تشویق    ها آن مردم را به مکث و حضور و برقراری مراودات اجتمایع دعوت کنند،    کهآن   جایبه این فضاها  

ییک از   عنوانبه هره، تعامالت اجتمایع و تجربه دیدن و دیده شدن  تجربه برخورد با دیگران، حس تعلق به جامعه، دیدارهای چهره به چ 
شیجز و  )که نتیجه آن مرده بودن و عدم استفاده فضاهای شهری توسط مردم است    افتد نم اتفاق    درسن  به نیازهای انسان    ترینمهم 

 ،  (. 8۴:  ۱396رضانی

 به  یک موجود زنده فرض کنیم برای ادامه زند   عنوانبه اگر ما شهر را  
 

 گ
 

. نقش فضاهای شهری، یا به  استنیازمند و نشاط    رسزندگ

 فضانی که در آن تعامالت اجتمایع شهروندان شکل  
د یم عبارن  در    روز روزبه ، در کشور ما  یابد یمو فرهنگ جامعه در بسی  آن ارتقا    گی 

 جدیدی را القا  
 

ایط حاکم بر شهرهای امروزی شیوه زندگ انجام اهداف مختلف    منظور به  رویپیاده که در آن    کند یمحال افول است. رس 
از    ها مغازه نمونه خرید کردن و حن  تماشای    عنوانبه ؛  شود یم نادیده گرفته   پیاده ییک  جذاب و پرطرفدار    هایفعالیت در یک فضای 

 فضاهانی در    رسزندهکه ییک از انواع فضاهای پویا و    ایگونه به   آید یم شهری به شمار  
ز جهان، مرکز خرید پیاده است. البته جایگاه چنی 

ز هم ، نشدهتعریف   درسن  به شهرهای ما   طن  سلطه    چنی  آن تداخل حرکت سواره و پیاده از   تبعبه خودروهای شخیص بر شهر و   قیدورس 
 
 

خستو  است )ییک از ارکان مهم سالمت رویح و جسم شهروندان، بسیار کمرنگ شده    عنوانبه   رویپیاده   نقش  عالوهبه ،  کاهد یم   رسزندگ
 ،  (. 6۴: ۱389و سعیدی رضوانز

 هوا، افزایش ترافیک، به خطر افتادن سالمت    ازجملهاز وسایط نقلیه موجب ایجاد مشکالت زیادی    ازحد بیش استفاده    کهازآنجانی 
 

آلودگ
ایجاد پیاده راه شهری در محله طالب با   سنج  امکان شده است، بنابراین هدف اصیل این پژوهش  موردمطالعهدوده  همگانز و... در مح

در این راستا، پرسش اصیل    استکالبدی و اجتمایع نمونه موردی خیابان وحید و مفتح منطقه چهار شهرداری مشهد    یها مؤلفه تأکید بر  
 به پیاده راه برخوردار است؟  شدنتبدیل  پیاده مداری از قابلیت  یها شاخص بر اساس  عه موردمطالپژوهش این است که آیا خیابان 

 مبانی نظری 2

 سنج  امکان  2.1
ز    منظور به عبارت است از برریس اقتصادی، اجتمایع و فنز   ایط الزم جهت وصول نتایج مورد    ها یتقابل تعیی  اجرای    بینز پیش و رس 

ده و تحقیق    پیشنهادشده ، یک روش ارزیان  و تحلیل پتانسیل پروژه  سنج  امکان یک طرح یا پروژه مطالعه   است که بر اساس برریس گسی 
ایط    منظور به  ، کشف هدفمند و منطف  نقاط قوت  سنج  امکانهدف از مطالعات    شود یم برای تصمیم سازان انجام    تر راحت ایجاد رس 

ز  استیک پروژه    یدهایتهدو    ها فرصت و ضعف و   موقعیت    انداز چشم   درنهایتو    موردنیاز ، منابع  زیست محیط ، ضمن در نظر گرفی 
 است. 

ز موفقیت ، احتمال انجام  توانیم است که از آن طریق    یا مطالعه    طور به یک عمل )اقدام( را در نظر گرفت و به هدف منظور شده    آمی 
ز موفقیت  مطالعه    درواقع، فرض بر آن است که احتمال دستیان  به هدف بیش از حالت تصادفز است.  دیگر عبارت به ؛ یافتدست   آمی 
د گیم فنز و اقتصادی قبل از اجرای طرح مورد مزبور، صورت    ازلحاظبرای حصول اطمینان از عمیل بودن یک طرح    سنج  امکان غدیر  )  ی 

 (. ۱5:  ۱39۴زاده طویس، 
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 های کالبدی و اجتمایع )نمونه موردی خیابان وحید و مفتح منطقه چهار شهرداری مشهد( ایجاد پیاده راه شهری در محله طالب با تأکید بر مؤلفه   سنج  امکان 

 پیاده راه  2.2
ده   ها یاده پ  پیاده مداری و افزایش قابلیت  اخی    یها سال در   و ... از طرف بسیاری    2، رشد هوشمند 1با توجه به مفهوم شهر پایدار، شهر فش 

(. پیاده  ۱29:  ۱395)اکی  زاده مقدم لنگرودی و همکاران،   است  قرارگرفته  موردپذیرشیک فرم پایدار شهر    عنوانبه از برنامه ریزان شهری  
تراف  هاییابان خ  ها راه هستند که  در  سو یک محصوری  و    شدهحذف  ها آناره  دارند  یس  دسی  آن  به  اضطراری  نقلیه  وسایل  فقط  و 
پیاده    های یون کام امروزه  فضاهای    ترینمهم جزو    تنها نه و قلمروهای پیاده    ها راه حمل بار در ساعات مشخص مجاز به تردد هستند. 

 گردند یم عمویم محسوب 
ً
وری  ت منظور به . بلکه اساسا ،  هستند )داوم حیات شهری ضز  (. ۱7۴: ۱397عبدالیه و هالکونی

، از جایگاه ارزشمندی برخوردارند و با توجه به ماهیتشان، برای ادراک هویت    -ارتبایط و هم به لحاظ کالبدی  ازنظر این فضاها هم   فضانی
، از اهمیت اسایس   ، احساس تعلق به محیط و دریافت زیبانی ی   برخوردارندفضانی   ی کاربردها (.  ۱6۴:  ۱395و محمد لو،    آباد خلیل )کالنی 

را   اندیشمندان  دید  از  راه  و کیفیت    گونهاین   توانیم پیاده  اجتمایع  اقتصاد شهری، سالمت  بهبود  برای  ابزاری  راه  پیاده  تفسی  کرد؛ 
برای تقویت ارتباطات، فعال بودن حواس غی     نی ها مکان. به تعبی  دیگر پیاده راه در فضای شهری،  شوند یم محسوب    محییطزیست 

ایجاد   منظور به به فضاهانی    درازمدتدر    ها مکان . این  باشند یم برصی، درک محیط از طریق حواس و تجدید حیات مدنز مراکز شهری  
یتصمیم حس مکان و امنیت محیط عابرین پیاده، ایجاد حس مشارکت و حضور فعال افراد و گروها در  و حس مسئولیت و    و اجرا   گی 

 بیشی  به محیط  
 

 (. ۴: ۱397بایرام زاده و همکاران، ) اند شدهتبدیل وابستیک

 معیارهای ایجاد پیاده راه  2.3
یتصمیم   هرگونه برای    وری خیابان    گی  یک فضای شهری که در آن    عنوانبه برای ایجاد پیاده راه در شهر الزم است کیفیات ضز

د.  موردتوجه  پذیرد یم روزمره انجام    صورت به تعامالت اجتمایع شهروندان  ، مانند بسیاری دیگر از رفتارهای انسانز به  روی پیاده قرار گی 
ایط، ترجیحات و   ، متأثر از رس 

 
ان زیاد متأثر از عوامل فرهنیک ز فردی و تحت تأثی  عوامل محییط است. طراحان شهری    یها شاخصه می 

، تمرکز دارند. مطالعات متعددی نشان  کنند یم ایجاد    روی پیاده ی برای ایجاد  بهی    یها مکان محییط، که    های یفیت ک روی آن دسته از  
ییک عابر پیاده، کلیدی برای تشویق مردم به انتخاب  ز ز است. یان گل  جایبه   رویپیاده داده است که کیفیت محیط فی   3استفاده از ماشی 

،    رویپیاده   باقابلیتمرتبط    هاییفیت ک(  2۰۱۰)
 

یس، پیچیدگ ، شفافیت، دسی  ، محصوریت، مقیاس انسانز ، خوانانی
را تصویر ذهنز

 معرفز نموده است. 
 

گ ز  و پاکی 
 

 یکپارچیک

 نمود:  بندی دسته گروه زیر   8در  توانیم را  رویپیاده مرتبط با    هاییفیت ک بنابراین  

، آسایش و دلپذیری،    درحرکت توجه به ابعاد زیسن     -۱ ی از    یها ظت حفا پیاده؛ چون راحن  ، جلوگی   آب و هوانی
 

دیداری،    هایآلودگ
ز فضاهای فراغن  و تفریج در تلفیق با فضاهای طبیع؛   شنیداری، بویانی و تأمی 

؛  -2 ز ایمنز عابر پیاده، رفع خطرات و موانع یط مسی   تأمی 

یان  توجه به   -3  و میدان دید عابر پیاده؛  یان  جهت ،  مسی 

، عامیل که از آن -۴  راه و جهت خود را بیابد؛  تواند یم طریق شخص  خوانانی

پذیریو نحوه  گانهپنج لزوم رعایت مقیاس انسانز و ایجاد فضای انسانز با توجه به حواس  -5 انسان از این حواس در ادراک فضانی   تأثی 
 و احساس خوشایندی؛ 

با تأکید بر نوع حرکت، ایستانی و پویانی آن و ایجاد    متباین،   یفضاها نوع فعالیت، فضا و ایجاد    ازلحاظتوجه به تنوع معی  پیاده    -6
 برصی؛   هاییتجذاب

 فضانی  شدهانجام توجه به نوع فعالیت  -7
 

 ؛ ها آن در مسی  و پراکندگ

  های یفیت ک فضانی و رفتاری عابر پیاده، عرض معی  و موانع موجود. با توجه به    هاینیازمندی توجه به ظرفیت معی  پیاده با توجه به    -8
عوامیل که نقش    ترین مهم اما  ؛  برای ایجاد محالت و معابر پیاده، معیارهای زیادی وجود دارند   روی پیاده  باقابلیت طرایح شهری مرتبط  

از:   عبارتند  دارد  پیاده  معابر  ایجاد  تشخیص  در  ارتباطات؛  - ۱مهم  و   
 

با    -۴امنیت؛  -3اقتصادی؛    هاینی توانا -2پیوستیک  
 

هماهنیک
 (. ۴3-۴۴:  ۱397درزی رامندی و همکاران، است ) سازگار با پیاده راه   هایی کاربر   -5عمویم و   ونقل حمل 

 
2. Compact city 
3. Smart growth 
4. Jan Gehl 
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 ر شهر د ها راهکالبدی پیاده  -نقش فضان   2.4
 و با توجه به خاصیت و  

 
اشاره   ها راه پیاده    یها نقش   ینتر برجسته نسبت به سایر محورهای شهری در ذیل به    ها راهپیاده    هاییژگ

 : شود یم

؛  -۱  بهبود اقتصاد شهری.   -۴گذران اوقات فراغت و    -3بهبود ترافیک شهری؛ -2حفظ بافت های تاریجز

برای این آثار تاریجز در جهان    خطرآفریندر راستای اهمیت پیدا کردن بناها و بافت های تاریجز اقدامات وسیع برای حذف عوامل  
ز   را گزند اتومبیل    ها آن   تنها نه تاریجز    یها پل به ممنوعیت تردد اتومبیل از روی    توانیم صورت گرفت. در ایران و در زمان پهلوی دوم نی 

ی    ها آن و توجه و آشنانی    ها آن ه باعث تردد هر چه بیشی  مردم در اطراف  حفظ کرده بلک   اجتمایع،    ها آن با این آثار، قرارگی 
 

در بطن زندگ
ز سطح اقتصادی منطقه  ها آنرونق و احیای کاربری  بازگرداندن  (. 5:  ۱392اکی  زاده و ندویم، شود )یم و باال رفی 

حن  اگر مسافن  کوتاه هم باشد    ها راه. در پیاده  استدر سطح شهر کم کردن بار ترافیک شهری    ها راه پیاده    ی ها نقش   ترینمهم ییک از  
ین    توانند یم  ها راه در شهر ییک از اشکال گذران اوقات فراغت است که پیاده    گردش  سهم زیادی در تردد عابرین داشته باشد.   توانیم بیشی 

 کردن این نیاز داشته باشند.   برآوردهسهم را در  

ز که از  ها راه پیاده  ز فضاهای سی  فضای مناسن  را   توانند یم ،  باشند یم عناض سازنده آن   ترینمهم به علت دارا بودن فضاهای تجاری و نی 
 گذران اوقات فراغت در طول روز ایجاد کند.   منظور به برای جذب شهروندان  

ز مطلب است که    سازد یم متمایز    مانند پارک  شهریدرون نکته اصیل پیاده راه از دیگر فضاهای فراغن    ز همی   روزمره    تواند یمنی 
 

با زندگ
ز شود و در امور مختلف به آنان    فضاهانی    دیهرسویس شهروندان عجی 

ز   موردنیاز فراغن     یفضاها   تنها نه کند. با به وجود آوردن چنی 
ز کرده بلکه احساس آرامش نایس  از   عامل جذب مخاطبان از انواع مختلف رهگذر،    رینتمهم ،  فضاها در این    وآمد رفت شهروندان را تأمی 

ه   ی و غی 
 و افزایش تعامالت مردم در پیاده راه   شود یم مشی 

 
هدف    ترین مهم که خود   استکه نتیجه آن جاری شدن هر چه بیشی  زندگ

  ،  (. 22: ۱39۴ایجاد پیاده راه است )سعادن 

ایط   توانند یم ،  شوند یمدر فضاهای تجاری ایجاد    ها راهن پیاده  شهری و اینکه بیشی  ای   یها راه نظر به حضور مردم در پیاده   در بهبود رس 
فضاها شوند، مانند پیاده رایه که در نزدییک    گونهاین داشته باشند و موجب جذب بیشی  مردم به    اییژه و اقتصادی یک منطقه تأثی   

الدوله تهران    چهارراه و   ها راه یا پیاده راه سپهساالر تهران، بنابراین ییک از راهکارهای جذب مردم برای حضور در پیاده    شدهاحداثمخی 
 (. 5: ۱392)اکی  زاده و ندویم،  استدر فضاهای تجاری   ها آنباال بردن سطح کیفز و ایجاد 

ورت و اهمیت احداث پیاده   2.5  شهری یهاراه ضی
، سیایس، اجتمایع و شهرسازی    ازنظر را    اییژه و ای عمویم شهری نقش مهم و  فضاه  مثابهبه زمان   درگذر شهری   هاییابان خ

 
فرهنیک

 های اندامعرض و تردد گرفته تا    جانی جابه . نقش و جایگاه خیابان در دوران مختلف و در مقاطع فکری و زمانز متفاوت، از نقش  کنند یم ایفا  
 و در دوران اخی  مکان بروز تعامالت اجتم

 
عملکردهای مختلف    باوجود متفاون  به خود گرفته است.    یها چهرهایع،  حکومن  و فرهنیک

، عمویم بودن فضای خیابان است که به تمام ساکنان شهر تعلق دارد و حضور  مانده باف  خیابان آنچه یط اعصار پیوسته بدون تغیی   
مختلف شهر،    یها بخش فارغ از توانانی انفکاک    شهری   هاییابان خ.  کند یم بودن این فضای عمویم کمک    رسزندهمردم به دلپذیر بودن و  

برای تقویت ارتباط انسان و محیط    یا عرصه   رو ازاین پیوسته خالق انسجام شکل شهرند و    صورت بهکم،    ازنظر کیفز و چه    ازنظر چه  
امونش فراهم    در    درواقع.  آورند یم شهری پی 

 
، در  افتد یم شهری اتفاق    یفضاها اگر بپذیریم بخش مهم از برخوردهای اجتمایع و فرهنیک

 شهر  هاییان بنپیاده در تقویت    یفضاها آن صورت نقش 
 

 (. 7:  ۱398)غالیم و همکاران،  نماید یم   انکارناپذیر اجتمایع و فرهنیک

پیاده   از  از شهرهای دنیا  تبلیغان  و    هایآگیه ،  ها یوالفست، وقایع اجتمایع،  ها یشگاه نما برگزاری  شهری در    ی ها راهامروزه در بسیاری 
ز در بروشورهای توریسن  و تبلیغان     (. 62: ۱389قربانز و جام کشی،  شود )یم استفاده  وفور به همچنی 

له به   ها راهپیاده   ز خاطره و بیان احساسات جمع    را برای وقوع رویدادهای اجتمایع، سیایس، ایجاد   یا عرصه شهری،    یفضاها بخش  از    میز
شده و احیای آن از این نظر حائز    رنگکم شهری، امروزه با وارد شدن اتومبیل    یفضاها . حضور و حرکت پیاده در  آورند یم به وجود  

ندان  . شهرو انجامد یم و احیای شهر و فضای شهری از سوی دیگر    سو یک اجتمایع از    یبرخوردها اهمیت است که به افزایش ارتباطات و  
ز پیاده    دوست دارند    یبرقرار ،  ها آن را به دلیل امنیت و آرامش فضای    ها راه نی 

 
اجتمایع، گذران اوقات فراغت و نبود خودرو و آلودگ

 (. 7:  ۱398)غالیم و همکاران، 

گذار عوامل    ترینمهم از   ،    توانیم   تأثی  ، راحن  اشاره کرد )شمایع و یوسفز ، زیبانی و امنیت، ایمنز ، کوتایه، جذابیت مسی 
 

به پیوستیک
۱396 :۱۱9 .) 
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 مدل مفهومی پژوهش 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل مفهویم تحقیق   - 1شکل  

 

 پیشینه پژوهش  2.6
رویکردهای مختلفز    و   ها یدگاهد ،  ها یل اتومب  روزافزون و اهمیت و نقش   شهرها   رویه ن  در راستای کاهش مشکالت نایس  از توسعه  

 ساکنان    ها آن که ییک از    شدهمطرح 
 

گذار پیاده راه شهری است که در ابعاد مختلف زندگ به بریحز از    ، در این قسمترو ازاین است    تأثی 
 . شود یم متون علم مرتبط با عنوان پژوهش اشاره    ترینمهم 

 

 مطالعات داخل  2.6.1
انجام   «پیاده راه در شهر اردبیلبرریس وضعیت امنیت اجتمایع در احداث  عنوان »تحت    یا مقاله(، در  ۱395همکاران )یزدانز و  
امنیت اجتمایع در وضعیت    ازنظر که در صورت احداث پیاده راه در محدوده، این پیاده راه    دهد یمتحقیق نشان    هاییافته دادند که  

 نامناسن  خواهد بود. 

بر افزایش اتومبیل و بی توجهی   مؤثرو فرایندهای  هازمینه 

وحید و مفتح هایخیابان به نقش عابر پیاده در   

کاهش بروز مشکالت ناشی از ترافیک شدید  

هاخیابانزیست محیطی دراین  هایآلودگیو   

تجاری و مراکز درمانی  هایکاربریوجود   

 

 ایجاد پیاده راه

 
کالبدی  هایمؤلفه  

 

اجتماعی  هایمؤلفه  

میزان رضایت مندی از  

 کیفیت روشنایی 

میزان رضایت مندی از 

 تسهیالت خدمات عمومی
شبانه روزی  هایفعالیت  

سر زندگی  

 اجتماعی
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 شهری عامیل جهت افزایش    یها راهبرریس پیاده  عنوان » (، در تحقیف  تحت  ۱395)  ی صفو کوچک پور و  
 

)نمونه مورد: خیابان    رسزندگ
اهوازسلمان فاریس   نتایج تحقیق    «(شهر  دادند که  پیاده    دهد یم نشان    ها آن انجام  تبدیل فضاهای    ها راهکه  برای  پیاده  های  با مسی 
 است.  شدهداده برای پیاده اختصاص   بخشلذت امن و   یها مکانسکونتگایه به 

اجتمایع نمونه    دیهپاسخارزیان  کیفیت محییط فضاهای شهری پیاده مدار و  »  عنوان(، در پژوهش  تحت  ۱396)  نی رضا شیجز و  
ایالم پیاده مدار و پاسخگونی به نیاز شهروندان   «موردی: خیابان فردویس شهر  ارزیان  کیفیت محیط در فضاهای عمویم شهری  به 

ز   ز پا ، از پاسخگونی اجتمایع مندیرضایت پرداختند و به این نتیجه رسیدند که میانگی   از حد متوسط بوده است.  تر یی 

ی و   طرایح پیاده راه در محور شهری میدان قدس تا میدان تجریش بر    سنج  امکان   عنوان »تحت    یا مقاله(، در  ۱397همکاران )اکی 
نشان داد که ایجاد فضانی دور از ترافیک و تردد خودروها و   ها آنتحقیق  هاییافته و  اند پرداخته  «اساس عوامل کالبدی، کاربری، ادراک 

 هوا  
 

 صون  و آلودگ
 

 باشد که باعث افزایش    تواند یم عوامیل    ترین م مهآرامش و حس مکان و مکث عابرین ییک از    منظور به آلودگ
 

  رسزندگ
ایط فضا   . شود یم و بهبود رس 

ب  ا مراجع  ه ب  ه س  ی     « کالبدی یا رفتار جمع؟  یها مؤلفه تکوین یک پیاده راه  » تحت عنوان    یا مطالعه (،  ۱397گلزار )و مهربانز   تشکری 
و  تغیی رات و   والتتح   تاریخ  ی  پرنس س، رون د  ب ر    خیاب ان  مؤث ر  یشکل عوام ل  اس ت.    پی اده  عنوانبه ای ن مح ور را    گی  بررس ی ک رده  راه 
افراد و پیاده راه شدن را عامیل برای تسهیل در    ها مؤلفه   ترینمهم   درنتیجه  پیاده راه کردن حضور  بیان    وآمد رفت برای  افراد  امنیت  و 

 . کند یم

تعامالت اجتمایع در فضاهای شهری بجنورد )نمونه موردی:    برافزایشتأثی  پیاده راه    عنوان »(، در پژوهش  با  ۱398همکاران ) صدری و  
، محدوده میدان شهید تا مخابرات(  ی نتیجه   «   خیابان طالقانز گذاری  نمودند که   گی   و  تأثی 

 
 هاییط مح یفیت ک  روی بر  البدیک هاییژگ

 و  و دوم اولویت  در محییط کادرا  و اول اولویت در شهری
 

 دارد.  قرار اولویت سوم در ردیکار ک  هاییژگ

و     فضانی  تحلیل   »تحت عنوان    یا مقاله(،  ۱398همکاران )صفانی رینه 
 

 ۱7 راه پیاده موردی:  شهری مطالعه فضاهای در رسزندگ
انی  نقش ،شدهساخته  محیط طرایح و ریزی برنامه است   آن از حاک  پژوهش این از حاصل ، انجام دادند. نتایج«تهران شهریور  در بشز
ش   و رویپیاده قابلیت   افزایش  برای  اینکه دیگر  و  دارد  روی پیاده  گسی 

 
یس  محدودیت  بر عالوه  محیط  رسزندگ  به  باید  اتومبیل دسی 

 شود.  توجه همآن  کالبد و محیط  ساختار

 مطالعات خارج   2.6.2
عابر پیاده اشاره   ریزیبرنامه به هفده جنبه   «حرکت عابر پیاده در آمریکا   ریزیبرنامه عنوان »(، در پژوهش  تحت  2۰۱۱)  1استانگل 

گذار عوامل    ترینمهم . وی  کند یم  عابر پیاده،    تأثی 
 

عمویم    ونقلحمل به شبکه    بااتصالپیاده    موردنیاز   هایی کاربر ،  ها زیرساخت را پیوستیک
 . کند یم معرفز  ها ی کاربر و اختالط  

 و در پژوهش  با عنوان طرایح    (،2۰۱2)   2سپاوی و همکاران
 

ییک برای    هاییژگ ز در محالت شهری، معتقد است در ساختار    روی پیاده فی 
د.  یس، ایمنز و راحن  مدنظر قرار گی 

ییک محالت شهری باید معیارهای دسی  ز  فی 

مقوله،    ۴در اروپا و آمریکا، عناض اصیل یک پیاده راه موفق را در    ها راه ( در پژوهش  در رابطه با عوامل موفقیت پیاده  2۰۱3)  3کای بتس 
یس، طرایح و راحن    ز برای ایجاد پیاده    ترینمهم است. وی    کردهاشارهکاربری، دسی  ز    یها راهچی  و    ها رستوران،  ها مغازه موفق را داشی 

 که کاربران را به داخل یک فضا بکشاند بیان کرده است.   متنویع s هاییتجذاب

ام  مقتیصز در    هاییاست سکه نیازمند    هانی یابان خ  بندیاولویت به   5(، در پژوهش  با استفاده از برآورد تراکم شبکه کرنل 2۰۱۴)4بکسی 
پرداخته   پیاده در شهر سیاتل هستند،  افراد  ایمنز  ارتقاء  و  ، کرویدها محدوده زمینه  را    ها تقاطع ها  افراد است  ایمنز  ارتقاء  نیازمند  که 

 . کند یم مشخص 

  « با استفاده از رفتار شهروندان رو پیاده سنجش نقص  »تحت عنوان  یا مقاله (، در  2۰۱6، چانگ بومکان و کائغوک یانگ ) 6هینسوکیم 
ز نقص و کمبود   ییک شهروندان    رو پیاده به دنبال یافی  ز که با    دهد یم . نتایج حاصله از این تحقیق نشان  اند رداخته پو ارتباط آن با رفتار فی 

 حضور افراد را افزایش داد.  توانیم و اقدام در جهت رفع آن   رو پیاده شناسانی کمبود 

 
5.Istangl 
6.Sepavi et al 
7.Kai bts 

8. bakectram 
9.kernel network 
10.kim et al 
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 های کالبدی و اجتمایع )نمونه موردی خیابان وحید و مفتح منطقه چهار شهرداری مشهد( ایجاد پیاده راه شهری در محله طالب با تأکید بر مؤلفه   سنج  امکان 

به    « توسعهدرحال های کشورهای  رو پیاده ارزیان  رفتار شهروندان در    عنوان » (، در پژوهش  تحت  2۰۱7و ویکراماسینک )   1دیسانایک 
س بودن    باوجود که باعث شده بود افراد    اند بوده دنبال عوامیل  هستند، پس از برریس و تحقیق   تفاوتن  نسبت به آن    رو پیاده در دسی 

  ها رو پیاده )کاهش جریان حرکت( و نبود امنیت باعث شده تا افراد از    رو پیاده بودن موانع در    دهد یم ند که نشان  یافت دست به نتایج   
 گریزان باشند. 

  یکالبد بیشی  به شاخص    شدهانجام این است که مطالعات    شدهاستفاده   یها پژوهش این پژوهش نسبت به سایر    یها تفاوت   ازجمله
شاخص  ها زیرساخت ) و  به   و  اند پرداخته امنیت(  )  اجتمایع (   چون    نی ها شاخص کمی  

 
فعالیت    رسزندگ  ، روشنانی اجتمایع، کیفیت 

، توجه شده است  و تسه   روزیشبانه  هایمتغو    ها شاخص این پژوهش قصد دارد به سایر    کهدرحایل یالت خدمان  اجتمایع و کالبدی    ی 
از   دازد و  ز    های ی نوآور بیر بار چنی  ز  اولی  این است در محله طالب برای  از مدل    شدهانجام  یا مطالعه این تحقیق در    Amosاست و 

 است.  شدهاستفاده 

 روش تحقیق 3
  32شامل    موردبرریس  یها شاخص تحلییل است.    - ماهیت پژوهش توصیفز   ازنظر این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و  

گردید.    آوری جمع از دو طریق مطالعات میدانز و پرسشنامه    ها شاخص متغی  و شاخص در ابعاد دوگانه اجتمایع و کالبدی است. این  
ز صاحبان    موردمطالعهرا عابران در حال عبور از خیابان   که جامعه آماری تحقیق حاضز  صورن  به  ز در    ها مغازه و همچنی  و سایر شاغلی 

 ساده    اند داده حاشیه آن خیابان تشکیل  
ز
. با توجه به اینکه تعداد جامعه آماری در این پژوهش عابران دو  استو روش نمونه تصادف

ز  شود یم عه آماری نامشخص و نامحدود محسوب  است، تعداد جام  (خیابان وحید و مفتح)   موردمطالعهخیابان   ، بنابراین برای تعیی 
 است:  شدهاستفاده حداقل حجم نمونه از فرمول زیر 

 

شود های نرمال استاندارد استخراج یم مقدار احتمال نرمال استاندارد که براساس جدول احتمال zحداقل تعداد نمونه،  nدر این فرمول  
𝑧𝛼. با توجه به اینکه استمحقق   موردنظر دقت  εانحراف معیار جامعه و  δسطح خطا،  

2
ز سطح اطمینان    برابر با    %95با در نظر گرفی 

𝛿و انحراف معیار جامعه از فرمول  ۱/ 96 =
5−1

6
ح زیر خواهد بود . یم  به دست    آید بنابراین نمونه به رس 

𝑛 = (
1/96 × 0/667

0/1
)2 = 171 

 

 در گردآوری    ازآنجاکهاست ویل    171برای دو خیابان    موردنیاز نمونه    بر اساس فرمول باال حداقل حجم 
ً
،  یا پرسشنامه   یها داده غالبا

یا   به بعیصز سئواالت پاسخ نداده و  از پاسخگویان    پرسشنامه بیشی  پرسیده شد و   3تعداد  آنان مخدوش است،    هایپاسخ تعدادی 
 گرفت.   نفر مورد پرسش قرار   87پرسشنامه تکمیل شد که از هر خیابان   174تعداد  درمجموع

ز یک جامعه(  )  یا نمونه است. آزمون ن  تک    شدهاستفاده   2یا نمونه ن  تک    برای سنجش ایجاد پیاده راه، از آزمون آزمون مقایسه میانگی 
اغلب    نی ها آزمون از   د یمقرار    مورداستفادهکاربردی    هاییق تحقاست که در  ز  گی  این آزمون تعیی  در    کند یم .  ز مشاهده  میانگی  آیا  که 

ز مقایسه با مقدار   ز   جهت  ؛ و ( 57  :1399دارد یا نه؟ )عبایس و همکاران،    داریمعنز با مقدار استاندارد، تفاوت    شدهتعیی    سازی مدل  و   تبیی 
ز  اثرات  . گردید   استفاده AMOS افزار نرم  در  ساختاری   معادالت  سازیمدل  از  نی 

 پژوهش  موردمطالعهمنطقه  3.1
اساس آخرین مصوبه وزارت کشور، دارای   بر  این شهر  است.  استان خراسان رضوی  و    ۱7شهر مشهد مرکز  محله    ۱7۰منطقه 

،  است )  دادهجای نفر را در خود    3۰622۴2، جمعین  معادل  ۱395نفوس و مسکن    رسشماریشهرداری است. بر اساس    و تقوانی
آقاجانز

ف  شهر مشهد  (. منطق26۱:  ۱399   ۱336  بر بالغ است. این منطقه با مساحن     قرارگرفتهه چهار شهرداری مشهد در قسمت شمال رس 
مساحت، محسوب    ازلحاظ مناطق    ترینکوچک درصد از مساحت شهر مشهد را به خود اختصاص داده است که جزء    5/ 2۰هکتار،  

 . شود یم

 
11. Dissanayake and Wicramasinghe 
12..Sample t-test 
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 کاوشهای جغرافیانی مناطق بیابانز 

The Journal of Geographical Research on Desert Areas 

 

 های کالبدی و اجتمایع )نمونه موردی خیابان وحید و مفتح منطقه چهار شهرداری مشهد( ایجاد پیاده راه شهری در محله طالب با تأکید بر مؤلفه   سنج  امکان 

  داده جای هزار نفر را در خود    262  بر بالغ نفوس و مسکن جمعین     ریرسشما بر اساس آخرین    ۱395جمعیت منطقه چهار در سال   
  است برخوردار با حرم مطهر رضوی از موقعیت مکانز خایص    جواری هم و به خاطر    است شهر مشهد    پرجمعیت است و ییک از مناطق  

رسم   ی ها سکونتگاه طقه را  درصد از مساحت من   35و    1درصد از مساحت منطقه جزو بافت فرسوده   28(.  62:  ۱392،محمدآبادی )   غی 
ق به بلوارهای شهید مفتح، امت، شهید آوینز و بزرگراه شهید  اند برگرفته در   ز و کشف رود، از رس  . منطقه چهار از شمال به بلوار پنچی 

، تقاطع    شهید گمنام بلوارهای  همسطحبابا نظر، از جنوب به تقاطع غی    یس جنون  ز به بلوارهای طی   و از غرب نی 
 
ف وحدت و مجلش رس 

یس شمایل محدود    سطحهم غی    ارائه خدمات هر چه بهی  به زائرین و مجاورین بارگاه ملکون  آقا عیل بن    منظور به .  گردد یم فجر و طی 
است   شدهتفکیک محله   ۱۰هکتار( و به   85۴ه سه: هکتار، ناحی 27۰هکتار، ناحیه دو:  22۱ناحیه یک: ) مویس الرضا )ع( به سه ناحیه 

 پورتال منطقه چهار شهرداری مشهد(. )

 

 موردمطالعه موقعیت    - 2شکل  

 ها و بحثیافته 4

 آمار توصیفی   4.1
سال و    3۱-۴6در خیابان وحید    تحقیق جنسیت بیشی  پاسخگویان تحقیق مرد هستند و بازه سنز پاسخگویان  هاییافته بر اساس  

ین پاسخگویان در خیابان وحید دارای دیپلم و    ازنظر .  استسال    ۴7- 62در خیابان مفتح   سانس  ولی  دیپلمفوق سطح تحصیالت بیشی 
ان پاسخگویان   ز ین می 

ابتدانی و نهضت    سواد ن  هستند و کمی  ین پاسخگویان 
، راهنمانی و  سوادآموزیهستند و در خیابان مفتح بیشی 

ان دارای تحصیالت    باشند یم متوسطه   ز ین می 
ی هستند.    لیسانسفوق و کمی  ین  صورن  بهوضعیت اشتغال    ازنظر و دکی   است که بیشی 

ان پاسخگویان کشاورز و دامدار هستند و   ز ین می 
های مسآمدن به    ازنظر پاسخگویان در هر دو خیابان دارای شغل آزاد هستند کمی    ی 

ین پاسخگویان به خرید و قدم زدن پاسخ  دو خیابان  در هر   موردنظر  ها    اند داده بیشی  که این امر به دلیل وجود مراکز تجاری در این مسی 
 . است

 آمار استنباط   4.2
کالبدی و اجتمایع خیابان وحید و مفتح    یها شاخص ایجاد پیاده راه شهری در محله طالب با تأکید بر    سنج  امکانبرای سنجش  
ز )عدد    کاررفته به   یا نمونه رداری مشهد، آزمون تک  منطقه چهار شه (  3است. در این آزمون برای تشخیص مطلوبیت از عددی معی 

ز مقایسه    شدهاستفاده  ز با این حد معی  ها و میانگی  های ایجاد    شدهگرفته . در اینجا فرض بر این  شوند یم و متغی  ز متغی  است که میانگی 
شد تا به حد مطلوب برسد. نتیجه این آزمون دارای دو خرویح  است؛ خرویح  اول آمار توصیفز  پیاده راه شهری باید بیشی  از سه با 

ز  هایمتغمربوط به آزمون فرضیه است. در این خرویح  میانگی  مختلف شاخص پیاده مداری از بعد اجتمایع و کالبدی و عالوه بر آن   ی 
ز مو نتیجه    داریمعنز ، سطح  Tآماره  درجه آزادی، مقدار   ها   هرکدامبرای    ها یانگی  های    آمدهدست به   از متغی  کیفیت  ) است که متغی 

  ،  روشنانی
 

ز  روزیشبانه   هایفعالیتاجتمایع،    رسزندگ  در خیابان مفتح میانگی 
 از حد متوسط و متغی  تسهیالت خدمان 

ز بیشی  ( میانگی 
 . اند کرده در حد متوسط را کسب  

 
13. worn tissue 
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 های کالبدی و اجتمایع )نمونه موردی خیابان وحید و مفتح منطقه چهار شهرداری مشهد( ایجاد پیاده راه شهری در محله طالب با تأکید بر مؤلفه   سنج  امکان 

 موردنظر   های یابان خ پیاده مداری در    ی ها شاخص آماره آزمون نی برای  - 1جدول  

  3مقدار حد متوسط= 
سطح  نتایج آزمون 

 معناداری 
ز  درجه  میانگی 

 آزادی 
 مقدار آماره

T 
  هایخیابان 

 موردنظر 
 ها مؤلفه 

بیشی  از حد  
 متوسط 

 کیفیت روشنانی   مؤلفه وحید  12/ 67 87 3/ 88 0/ 00

بیشی  از حد  
 متوسط 

 مفتح 9/ 29 87 3/ 69 0/ 00

بیشی  از حد  
 متوسط 

  مؤلفه وحید  5/ 76 87 3/ 37 0/ 00
 

 اجتمایع  رسزندگ

بیشی  از حد  
 متوسط 

 مفتح 2/ 01 87 3/ 13 0/ 04

بیشی  از حد  
 متوسط 

فعالیت   مؤلفه وحید  8/ 03 86 3/ 54 0/ 00
 روزیشبانه 

بیشی  از حد  
 متوسط 

 مفتح 3/ 90 86 3/ 23 0/ 00

بیشی  از حد  
 متوسط 

 تسهیالت خدمان   مؤلفه وحید  4/ 42 86 3/ 27 0/ 00

  مفتح 1/ 35 86 3/ 10 0/ 18 در حد متوسط 
 1400ماخذ: نگارنده،  

 استنباط تحقیق یهاافته یو  ها ه یفرضنتایج حاصل از برریس  4.3
ز سطح هر چهار شاخص    دهد یم نشان    (۱که در جدول )   استخرویح  دوم مربوط به آمار استنبایط و نتایج آزمون فرضیه   که میانگی 

ز شاخص    است و   ۰/ ۰5کمی  از    داریمعنز   سطحهم است و    3باالتر از    داریمعنز   طور به در خیابان وحید هم   در خیابان مفتح میانگی 
ز سطح این    یعنز   شود نم نیست، فرض صفر رد    ۰/ ۰5کمی  از    داریمعنز است ویل چون سطح    3تسهیالت خدمان  بیشی  از   میانگی 

 شاخص در خیابان مفتح در حد متوسط است. 

ز ) upperبا توجه به مقادیر حد باال ) ز از مقدار مورد آزمون بیشی  است.    ( هرگاهLower( و حد پایی  ز و باال مثبت باشد، میانگی  حد پایی 
ز با عد ز منفز و حد باال مثبت باشد، میانگی  ز از مقدار مورد آزمون کمی  است. هرگاه حد پایی   باشد، میانگی 

ز و باال منفز د  هرگاه حد پایی 
 مورد آزمون تفاوت معناداری ندارد. 

 موردنظر   های یابان خ در   پیاده مداری   ی ها شاخص برای    ی ا نه نمو نتایج آزمون نی تک    - 2جدول  

 3مقدار آزمون= 

 0/ 95 اطمینان فاصله 

ز  حد پایینز  حد باالنی   ها مؤلفه  موردنظر  هایخیابان  سطح معناداری  میانگی 

 وحید  0/ 00 3/ 88 479/0 13
 کیفیت روشنانی   مؤلفه

 مفتح 0/ 00 3/ 69 549/0 848/0

 وحید  0/ 00 3/ 37 244/0 501/0

  مؤلفه
 

 اجتمایع  رسزندگ
 مفتح 048/0 3/ ۱3 001/0 261/0

 روزی شبانه فعالیت  مؤلفه وحید  0/ 00 3/ 5۴ 407/0 676/0
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 مفتح 0/ 00 3/ 23 114/0 350/0

 تسهیالت خدمان   مؤلفه
 وحید  0/ 00 3/ 27 275/0 151/0

   مفتح 0/ 18 3/ ۱۰ - 047/0 251/0
 1400ماخذ: نگارنده،  

 

 فرضیه اول   4.3.1
ز شاخص کیفیت روشنانی در هر دو خیابان بیشی  از عدد      که طوری به  است  3فرضیه اول تحقیق بر این امر داللت دارد که میانگی 

ز برای این شاخص در خیابان     ۰/ ۰5در هر دو خیابان کمی  از    sigاست و چون    آمدهدست به   3/ 69و در خیابان مفتح    3/ 88  ید وحمیانگی 
ز شاخص کیفیت روشنانی شود یم این شاخص در هر دو خیابان رد  صفر برای H، فرض است   داری معنز   طور به ، به این معنز که میانگی 

 از حد متوسط بیشی  است. 

 فرضیه دوم 4.3.2
ز شاخص     آزمون فرضیه دوم بر این داللت دارد که میانگی 

 
  که طوری به   است   3عدد  ابان بیشی  از  هر دو خیدر    اجتمایع  رسزندگ

ز این شاخص در خیابان وحید     ۰/ ۰5در هر دو خیابان کمی  از    sigاست و چون    آمدهدست به   3/ ۱3و در خیابان مفتح    3/ 37میانگی 
ز شاخص  شود یم صفر در این شاخص برای هر دو خیابان رد    Hفرض    . است  ، به این معنز که میانگی 

 
  داری معنز   طور به اجتمایع    رسزندگ

 از حد متوسط بیشی  است. 

ز بیشی  از عدد    روزیشبانه   هایفعالیت برای شاخص   ز این شاخص در خیابان وحید    کهطوری به   است  3در هر دو خیابان میانگی  میانگی 
صفر در این شاخص    Hفرض  است،    ۰/ ۰5در هر دو خیابان برای کمی  از    sigاست و چون    آمدهدست به   3/ 23و در خیابان مفتح    3/ 5۴

ز شاخص فعالیت شود یم برای هر دو خیابان رد   از حد متوسط بیشی  است  داریمعنز   طور به   روزیشبانه ، به این معنز که میانگی 

 فرضیه سوم  4.3.3
ز شاخص تسهی  و    3در خیابان وحید بیشی  از عدد    الت خدمان  آخرین فرضیه در این تحقیق بر این موضوع اشاره دارد که میانگی 

ز این شاخص در خیابان وحید   کهطوری به در خیابان مفتح در حد متوسط است.     آمدهدست به   3/ ۱۰و در خیابان مفتح    3/ 27میانگی 
ویل   شود یم رد    صفر برای این شاخص در خیابان وحید   Hفرض  ،  است  ۰/ ۰5برای این شاخص در خیابان وحید کمی  از    sigاست و چون  

، به این معنز که  شود نم صفر برای این شاخص در این خیابان مفتح رد    Hاست، فرض    ۰/ ۰5بیشی  از    sigجون    در خیابان مفتح
ز شاخص تسهیالت خدمان  در خیابان وحید    .در خیابان مفتح در حد متوسط است  ویلاز حد متوسط بیشی   داری معنز  طور به میانگی 

.  گردید   استفاده  یساختار   معادالت  سازیمدل   از   شهری  راه  پیاده  ایجاد   سنج  امکان   هایشاخص   تشخیص  جهت  تحقیق  فرآیند   ادامه  در 

هانی   اثرگذارترین   ترینمهم  شناسانی   کار   این  انجام  از   هدف   بنابراین   ؛ کنند یم   سنج  امکانمنطقه    در   شهری  راه  پیاده  ایجاد   که  است  متغی 
    مؤلفه  پنهان  عامل  پنج   یمبنا   بر   دوم  مرتبه  عامیل  مدل  تحقیق  تئورییک  مبانز   به  توجه  با 

 
، تسهیالت خدمان  رسزندگ کیفیت روشنانی

ها   از   یتعداد  آن  در   که  شود یم   اطالق  هانی مدل   به  دوم  مرتبه  عامیل  هایمدل.  گردید   شبانه تنظیم   هایفعالیت اجتمایع، ایمنز و     ی متغی 
یدازه ان  را   ی دیگر   پنهان  متغی    پنهان،    سازی مدل  اگرچه(.  ۱7۴:  ۱39۴بسحاق،)  کند یم   گی 

ً
  شناسانی   یمبنا   بر   و   نیست  اکتشافز   یکار   اساسا

هانی   تکتک   تحقیق  این  در   حالبااین (.  همان)   صورت  کشف  و   اند داشته   را   چهارگانه  پنهان  عوامل  از   هرکدام  شناسانی   قابلیت  که  متغی 
  در   اند گردیده   حذف   یا   ماندهباف    مدل  در   داری معنز   سطح  و   برازش  های شاخص   یمبنا   بر   و   اند گردیده   مدل  فرآیند   وارد   مجزا   صورت به 

 .است شدهداده نشان نهانی   مدل( 2)  شماره  شکل
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 پیاده راه شهری   سنج  امکان های  شاخص   بندی اولویت   مفهویم   مدل  -3  شکل  

  دارای   شاخص   پیاده راه، کدام  سنج  امکان  هایشاخص   میان  از   که  دهد یم   نشان  تحقیق،  بندیاولویت مفهویم    مدل  از   حاصل   هاییافته  
ی اهمیت های   بقیه  به  نسبت بارزتری اثرات و  بوده  بیشی    5 و  آشکار  متغی   3۴ از  پژوهش  ساختاری مدل  است بوده دارا  ذکرشده پارامی 
 متغی  آشکار کاهش یافت.   ۱7و اصالح مدل به   ارزیان  بود که بعد از  شدهتشکیل  پنهان  متغی  

ین  عامل  که  دهد یم  نشان  دوم  مرتبه  عامیل   مدل  هاییافته    داده   اختصاص  خود   به   ۰/   99  وزن  با   را   عامیل  بار   تسهیالت خدمان  بیشی 
ی   جایگاه  و   است قرار   عامل  ازآنپس   دارد.   ها شاخص   بقیه  به  نسبت  بهی  اجتمایع   

 
  دوم   رتبه   در   ۰/ 98  عامیل  بار   با   که  دارد   رسزندگ

  ۰/ 9۴  عامیل   بار   شبانه با   هایفعالیت  عامل   ازآنو پس   گرفت  قرار   سوم  رتبه  در   ۰/ 97  عامیل   بار   کیفیت روشنانی با   عامل.  است  قرارگرفته
   ۰/ 89  عامیل   بار   با   ایمنز   شاخص   ونهایتا   گرفت   قرار   چهارم  جایگاه   در 

 
  در   که   گفت  توانیم   بنابراین   داد؛  اختصاص  خود   به   را   پنجم   رتبه

 . است دار   برخورد  اهمیت  از  مردم  ازنظر  ها شاخص   سایر  از  بیش  تسهیالت خدمان   عامل پیاده راه،  سنج  امکان چندگانه  عوامل  میان

استاندارد غ   یر ( مقاد3در جدول شماره )   یج است. نتا   شدهداده ( نشان  Pو سطح تحت پوشش )مقدار    نسبت بحرانز   یار،مع  یخطا   ی 
ها  یهاز آن است که کل جدول حاک  روابط فوق کمی  از   یه( در کلP. )مقدار  باشند صفر یم  یر با مقاد یتفاوت معنادار  یدا دارا مال  یپارامی 

ز نسبت    اند. قرارگرفته   تجرن    یها داده   یتروابط موجود در مدل موردحما   یهدهد کل است که نشان یم   ۰/   5 مناسب  (  CR)  بحرانز همچنی 
از  ) ز است که    است(  ۱/ 96بیشی   پایی  استاندارد  این مدل    دهندهنشان و خطای  امر است که کلیه روابط موجود در  ید  تائ   مورد این 

 اند. قرارگرفته 

 مدل   برازش   اصل   های شاخص   - 3  جدول 

 S.E. C.R. P Label گویه ها 
R <--- F1 1/000 

   

Y <--- F1 1/284 /257 4/996 *** 
 

P <--- F1 1/780 /327 5/444 *** 
 

W <--- F1 1/258 /259 4/856 *** 
 

U <--- F1 1/188 /243 4/880 *** 
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u1 <--- R 1/000 
    

u2 <--- R 1/004 /215 4/673 *** 
 

r1 <--- R /828 /173 4/773 *** 
 

y8 <--- Y 1/000 
    

y2 <--- Y 1/199 /156 7/671 *** 
 

y1 <--- Y 1/212 /167 7/261 *** 
 

p5 <--- P 1/000 
    

p4 <--- P /815 /094 8/658 *** 
 

p3 <--- P /821 /098 8/410 *** 
 

w7 <--- W 1/000 
    

w3 <--- W /644 /128 5/050 *** 
 

w2 <--- W /462 /120 3/859 *** 
 

u7 <--- U 1/000 
    

u6 <--- U 1/483 /179 8/303 *** 
 

u5 <--- U 1/329 /174 7/641 *** 
 

u4 <--- U /864 /138 6/242 *** 
 

y9 <--- Y 1/113 /154 7/210 *** 
 

 
ها با مقدار صفر به ارز   داریمعنز   پس از برریس  مقتصد( مورد    - تطبیف    -مطلقهای ) شاخص   با توجه بهپژوهش    نی مدل نها   یان  پارامی 

و    استنمایانگر این مطلب است که مدل موردنظر از برازش قابل قبویل برخوردار  ها سنجش داده  (۴در جدول شماره ) بریس قرارگرفته  
 های پژوهش قرارگرفته است. های دادهشده تحت حمایت مدل ارائه

  فرض یش مدل پ   وزنی   یون رگرس   : 4جدول   

 مدل
 فرضپیش  اشباع  مستقل  نام شاخص  عالئم اختصاری 

8/892  1/617 CMIIN  یر دو کا اسکو  یحز 

136 0 114 DF  ی درجه آزاد 
/000  /000 Probablity level  داری سطح معنز 

3/892  1/512 CMIN/DF  دو بهنجار  یحز 

34 595 75 NPAR  
/273 1/000 /779 GFI برازش   یکونی شاخص ن 
/258  /681 PGFI  شاخص برازش مقصد 

/000 1/000 /840 IFI  یش  افزاشاخص برازش 

/000 1/000 /836 CFI  یف  شاخص برازش تطب 

1/000 /000 /927 PRATIO  شاخص نسبت اقتصاد 

/000 /000 /593 PNFI  شاخص برازش مقصد هنجار شده 

/000 /000 /775 PCFI  مقصد  یف  شاخص برازش تطب 

/139  /059 RMSEA  ز دوم م یشهر  برآورد  یمربعات خطا  یانگی 

تحل   تفس  یلدر  ها   ید با   4جدول    یها شاخص   ی  و  پارامی  تعداد  برا   یگفت که  برا  (NPAR) مدل  ینتدو   یآزاد  آن  مقدار  مدل    یکه 
داخته و ا   یکردن درجات آزاد   ینهبه هز   راحن  مدل به   ینپژوهشگر در تدو   دهد ، نشان یم است  39  فرضیش پ قبول  قابل   یتوضع   یننیر

مدل    یدرجه آزاد   ینکه . با توجه به ا است  114برابر با    ی درجه آزاد  و   1/ 617برابر با  (CMIN)  معناداری  اسکوئر غ  یکا   شاخص است.  
اسکوئر به    یمطلوب از مدل فوق دانست. نسبت کا   تلف    ید با   شود یم   یکمدل مستقل نزد  یاز صفر به دور و به درجه آزاد  یقتحق

ها از آن  داده   یت و حما   شدهین و به جهت قضاوت درباره مدل تدو   شود یم   وانده خ (CMIN/DF) اسکوئر نسن    ی که کا   یدرجات آزاد
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  ین در ا   گردد یم   ی  خوب تفس  یار بس  3تا    2  یکنزد  یر آن مناسب و مقاد  یبرا   5تا    ۱  یر شاخص که مقاد  یناست. ا   یتر شاخص مناسب 
ز دوم م  یشهشاخص که ر   ینا   ،است   / ۰59  ا برابر ب  RMSEA مدل است. مقدار  یمناسب برا   ین  از وضع   حاک   ۱/ 6۱7جدول مقدار     یانگی 
ز مقدار استاندارد آن ب  ینکه ا   یل آماره است، به دل   ینقبول بودن ا از قابل  است حاک   یمانده مربعات باق  ز برازش آن ن است /  ۰8/ تا ۰5  ی    ی 

 مطلوب است. 

 مطلوب تلف   قبولابل به مقدار ق  ییک است که با توجه به نزد / 836برابر با  CFI برازش  یکون  شاخص ن  
ً
ز . اولگردد یم   نسبتا شاخص در   ی 

  دهندهنشان باشد   ۰/ 6۰از    یشی  شاخص ب   ینکه شاخص نسبت اقتصاد است اگر مقدار ا   است  PRATIOبرازش مقتصد،   هایشاخص 
ز مدل دارد.    یناست که نشان از برازش خوب ا   ۰/ 927مدل برابر با    ینشاخص در ا   ینمدل است مقدار ا   ینبرازش خوب ا  در    همچنی 

برابر   PCFI مقتصد  یف  و مقدار شاخص برازش تطب  است   / 593برابر با    PNFI مقتصد   شده  جدول فوق مقدار شاخص برازش هنجار  
 تقر   یر که مقاد   / 775است با  

ً
 براز   یلدل   نی تنها به   توانها را نم شاخص   ینا   یت . درنها دهد قبول نشان یمنسبت به مقدار قابل   ییکنزد  یبا

 
  ندگ

باشد برازش مدل مناسب    ۰/ 9۰تر از  بزرگ  CFI,GFI,AGFI,NFI  ی،ها کرد، اگر شاخص   ی  تفس  یکدیگر در کنار    ید را با   ها ن آدانست، بلکه  
ز همچن   شود،یم   و مطلوب تلف      ییکو احتمال نزد RMSEA یها شاخص   ی 

 
 RMSEA شاخص  که الگودیه  دهند نشان یم  PCLOSE برازندگ

ز م  یشهر  برخوردار    که مدل از برازش خون    دهد باشد نشان یم   ۰/ ۰5آماره کمی  از    ینکه مقدار ا   هست. زمانز   یبتقر   ایمجذور خط  یانگی 
ز مقدار آن ب  کهاست. درصورن   ز مقداران ب  کهقبول برخوردار و درصورن  که مدل از برازش قابل   دهد باشد نشان یم   ۰/ ۰5تا    ۰/ ۰8  ی    ی 

 .است یفباشد برازش ضع  ۰/ ۰۱  از  تر رگ باشد برازش متوسط و اگر بز   ۰/ ۰۱تا   ۰/ ۰8

یبندی و نتیجهجمع 5  گیر
و دامنه این    قرارگرفته  موردتوجهانسان در محیط است امروزه در شهرهای ما کمی     جانی به شکل جا   ترینیم قد  رویپیاده   کهازآنجانی  

ش موضوع تا جانی   شهری مخدوش و امکانات و تسهیالت    ونقل حمل ارکان سیستم    ترینمهم ییک از    عنوانبه که هویت پیاده    یافته گسی 
ز است که با جایگاه واقع آن در سیستم    رویپیاده به سیستم    یافتهتخصیص  شهری تناسن  ندارد. در این میان    ونقلحمل آنقدر ناچی 

ز جمعیت زیاد  کیفیت و کمیت فضاهای    ازنظر و زائر پذیر بودن  منطقه چهار شهر مشهد بخصوص خیابان وحید و مفتح به دلیل داشی 
 انتخاب شدند.  موردمطالعهشهری بعنوان محدوده  

به پیاده راه مورد    شدنتبدیل را جهت    موردنظر   هاییابان خ  توانیم  ها آن مرتبط با    یها شاخص پیاده مداری و زیر    یها مؤلفه با برریس   
،  ارزیان  علم قرار داد. نتایج نشان داد که خیاب  ان مفتح در سه شاخص کیفیت روشنانی

 
  روزی شبانه   هایفعالیت اجتمایع،    رسزندگ
پیاده مداری مناسب را دارد و در شاخص تسهیالت خدمان  فاقد قابلیت مناسب برای   از  است  رویپیاده قابلیت  این بخش  . نتیجه 

حاک از آن است که    ها آن چرا که نتیجه تحقیق    همخوانز دارد؛  (۱397پژوهش تا حدودی با تحقیق رضانی جعفری، ملیک و گشتیل )
ز   از بی  اهواز  تنها در  موردبرریس شاخص    32محله کیانپارس در شهر  ایط    ازنظر شاخص    5،  پیاده مداری مناسب و واجد رس  قابلیت 

 . استفاقد قابلیت مناسب پیاده مداری  ها شاخص است و در بقیه  شدهداده تشخیص  

، مهدوی و درزی رامندی )   ز رجن  ین مسی  و محور سواره   اند یده رس( در تحقیف  به این نتیجه  ۱395همچنی 
و پیاده برای    که انتخاب بهی 

د تا بتواند در رونق تجاری و افزایش نشاط مردم و رضایت استفاده کنندگان    یها شاخص پیاده سازی باید بر اساس   استاندارد صورت گی 
ز روحیه همکاری و حس جمع در مردم و تروی    ج فرهنگ  از این فضا باش و    است  رویپیاده د که این عمل به نوبه خود باعث باال رفی 

ز با رعایت اصول و   ها مس رضایت استفاده از این    توانیم   ها راه طرایح پیاده    یها روش همچنی    ازنظر را باال برد. محور صادقیه تهران،    ی 
 و 

 
ی با خیابان وحید مشهد برای پیاده راه شدن را دارد چون این محور هم مانند خیابان وحید دارای  کم و کیفز همخوانز بی  های یژگ شی 

 و پیاده راه را دارد و هم باالترین سطح معناداری نسبت به  گانه  5 یها شاخص باالترین امتیاز برای 
 

 . استیک پیاده راه را دارا  هاییژگ

ز از  باید برای رفع مشکالت این شاخص در خیاب  د: اولویت قرار دادن نظر شهروندان؛ پرهی  ان مفتح تالشهانی شامل موارد زیر صورت گی 
ز تسهیالت الزم برای عبور افراد کم توان  آرایش یکنواخت مبلمان شهری؛ کاشت گل و گیاه برای افزایش جذابیت و زیبانی در محیط؛ تأمی 

ز   حدوده منطقه پیاده راه. خارج سطح سواره رو در م  هایینگ پارک و سالمند و تأمی 

نشان    هاییافته ،  درمجموع ،   دهد یمپژوهش  روشنانی شاخص کیفیت  چهار  هر  سطح  ز  میانگی   که 
 

  های فعالیت اجتمایع،    رسزندگ
باالتر از حد متوسط است و نشان از آن دارد که این خیابان با دارا   داری معنز   طور به و تسهیالت خدمان  در خیابان وحید    روزیشبانه 

بهبود رونق اقتصادی، نشاط مردم و کاهش ترافیک در این خیابان شود.   با احداث پیاده راه باعث   تواند یم زیاد    تجاری   هایفعالیت دن  بو 
ز باالتر از حد متوسط و در شاخص تسهیالت خدمان  در حد متوسط است.    مفتح در سه شاخص اول  ویل خیابان با   طورکیلبه میانگی 
ی برای احداث پیاده راه   ذکرشده یها شاخص توجه به    . استخیابان وحید نسبت به خیابان مفتح قابلیت بیشی 

  های شاخص   میان  از   که   دهد یم نشان  قیق،پیاده راه شهری تح  سنج  امکانهای  شاخص  بندیاولویت مفهویم    مدل از   حاصل هاییافته 
ی   اهمیت  دارای  شاخص  پیاده راه کدام  سنج  امکان های  بقیه   به  نسبت   بارزتری   اثرات  و   بوده  بیشی  است.    بوده  دارا   ذکرشده   پارامی 
ین  عامل  که  دهد یم  نشان  دوم  مرتبه  عامیل   مدل  هاییافته    داده   اختصاص  خود   به   ۰/   99  وزن  با   را   عامیل  بار   تسهیالت خدمان  بیشی 
ی   جایگاه  و   است قرار   عامل  ازآنپس   دارد.   ها شاخص   بقیه  به  نسبت  بهی  اجتمایع   

 
  دوم   رتبه   در   ۰/ 98  عامیل  بار   با   که  دارد   رسزندگ
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  عامیل   بار   شبانه با   هایفعالیت   عامل   آن  از و پس    گرفت  قرار   سوم  رتبه  در   ۰/ 97  عامیل  بار   کیفیت روشنانی با   عامل.  است  قرارگرفته
،   عامل   پیاده راه،  سنج  امکان  چندگانه  عوامل   میان   در   که  گفت  توانیم   بنابراین؛  گرفت   قرار   چهارم  جایگاه  در   ۰/ 9۴   تسهیالت خدمان 
 . است دار   برخورد  اهمیت  از  مردم   ازنظر  ها شاخص  سایر   از  بیش

ایط مؤلفه کالبدی و اجتمایع در منطقه چهار شهرداری مشهد پیشنهادات    آمدهدست به با توجه به نتایج   از تحقیق حاضز جهت بهبود رس 
 : گردد یم کیل ذیل ارائه 

ی از پارک وسایل نقلیه در حاشیه خیابان بخصوص خیابان وحید به علت کم عرض بودن خیابان؛  ▪  جلو گی 

 مفتح برای افزایش ایمنز و امنیت؛ ایجاد تسهیالت خدمان  بیشی  به خصوص در خیابان   ▪

  چهارراه اره و پیاده در خیابان مفتح با توجه به وجود تقاطع خطرناک همچون  سو یک ساماندیه نقاط تداخل و برخورد تراف ▪
 برق؛ 

 بهسازی و مرمت بافت های فرسوده در خیابان وحید و مفتح جهت ارتقا سطح فرهنگ و هویت؛  ▪

 وحید و مفتح و مکان یان  مناسب آن؛  هاییابان خبهبود و افزایش مبلمان شهری در   ▪

ز زماختصاص بخش  از  ▪ ز در  هایی   ؛ موردنظر   هاییابانخ مخروبه و موجود برای احداث فضای سی 

که در هنگام طرایح و ایجاد پیاده راه و دیگر اقدامات بهسازی و نوسازی شهری    گردد یمبه طراحان و مدیران شهری توصیه   ▪
 ولویت قرار دهند. نظر شهروندان را در ا 
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