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  چکیده
توان  دهنده تاریخ و هویت گذشته آن است یکی از اقداماتی که می بافت قدیمی هر شهر نشان

ي جذاب براي تواند مقصد براي حفظ آن انجام داد، تبدیل این معابر به پیاده راه است که می

بنابراین توجه بیشتر مدیران شهري به . روي باشد و به رشد و توسعه پایدار شهر کمک کند پیاده

هاي شهري براي  هاي سیاست ترین بخش یکی از اساسی"رو پیاده"فضاهاي حرکت شهري مانند

مقاله با  در این. رسیدن به توسعه پایدار خصوصاً در بافت قدیم داراي ارزش تاریخی شهرها است

هاي  هاي مختلف پیاده راه از منظر توسعه پایدار در شهر سمنان شامل شاخص بررسی شاخص

هاي  ها بر اساس پرسشنامه هاي توسعه پایدار، در فرآیند بازآفرینی پیاده راه پیاده مداري، شاخص

ی ، ضریب همبستگt-testهاي آزمون فرضیه برابري میانگین یک جامعه  شده با روش تدوین

 TOPSISها بر اساس وزن آنتروپی و در نهایت با روش  بندي شاخص پیرسون و سپس رتبه

جهت انجام سنجش میزان . گیرد ها مورد بررسی قرار می گردد و فرضیه ها انجام می تحلیل داده

هاي پیاده مداري،  نتایج نشان داد شاخص. شده است استفاده HQE2Rپیاده مداري از مدل 

ریزي شهري و فرآیند بازآفرینی  پایدار، شاخص گذران اوقات فراقت در برنامه هاي توسعه شاخص

شده و  درستی تعریف ها شهري از منظر توسعه پایدار در بافت تاریخی شهر سمنان به راه پیاده

  .تواند به پیاده راه شهري تبدیل شود می
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  طرح مسئله

عنوان یک موضوع مهم در مدیریت شهري بسیاري از  امروزه موضوع توسعه پایدار شهرها به

هاي صوتی موجود در اثر حرکت  آلودگی. باشد جوامع مطرح بوده و حائز اهمیت می

. گردد اتومبیل، سبب سلب آرامش افراد و جلوگیري از برقراري ارتباطات الزم با محیط می

هاي اجتماعی،  ر یکی از عوامل عمده کاهش کیفیت محیط شهري و افول ارزشاین ام

همچنین یکی از تحوالت اخیر در . شود فرهنگی و بصري در فضاهاي شهري محسوب می

راه رفتن در . هاي جدید شهرسازي جهان توجه به حرکت پیاده و نیازهاي آن است گرایش

هاي شهر است که مردم به فضاهاي که  مکان ها شکل ابتدایی از واکنش نسبت به پیاده راه

ها و  توجهی به نقش اجتماعی، اقتصادي و کالبدي خیابان بی. بخشند شوند معنا می وارد می

ریزي  توجه صرف به حرکت سواره و حل مسائل مختلف آن و غفلت از ساماندهی و برنامه

ف از حفظ و ساماندهی ازحد نیاز به حرکت سواره و تخل براي حرکت پیاده و وابستگی بیش

شود و  فضاهاي پیاده راه و حرکت پیاده، یکی از نقایص شهرسازي معاصر محسوب می

جویی در برابر این وضعیت در طول چند دهه گذشته،  توان گفت براي واکنش و چاره می

شده است که از آن به ریزي جهان مطرح هاي جدیدي در عرصه برنامه ها و دیدگاه گرایش

ترین،  روي، ساده توان گفت پیاده می. شود سازي یا پیاده گستري یاد می دهجنبش پیا

باشد که منجر به بهبود کیفیت  ونقل می ترین نوع حمل ترین و ضروري ترین و ارزان قدیمی

زندگی شهري، افزایش نشاط اجتماعی و پویایی شهري و ارتقاي سطح سالمت عمومی 

ویژه در نواحی تجاري و که داراي  روها به ظرفیت پیادهنگاه به ). 83: 1383پاکزاد،(شود  می

زمان با سهولت حرکت پیاده،  باشد اهمیت بیشتري دارد چون هم تراکم بیشتر عابر پیاده می

روها محل  پیاده. گردد ها و رونق اقتصادي نیز حفظ می افزایش سطح خدمات، کاهش هزینه

روي در  مسیر پیاده. گی اجتماعی استحضور عمومی همه شهروندان و مشارکت آنها در زند

مقیاس همه شهر عمل کرده و پذیراي همه اقشار مختلف شهروندان است و عالوه بر نقش 

ارتباطی و دسترسی یک مکان امن و راحت براي ارتباط اجتماعی، گردش و تفریح را فراهم 

وامع شهري روي در ج هاي پیاده توجه به مکان). 8: 1391تمري،  ؛زادهعباس(آورد  می

موجب تشویق افراد به حضور در محیط شهري شده و شهروندان را به حضور داوطلبانه در 

بنابراین توجه بیشتر مدیران شهري به فضاهاي حرکت شهري مانند. خواند شهر فرامی

هاي شهري براي رسیدن به توسعه پایدار  هاي سیاست ترین بخش یکی از اساسی"رو پیاده"

روهاي  تراکم جمعیت در پیاده. قدیم داراي ارزش تاریخی شهرها استخصوصاً در بافت 
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هاي داري مراکز مهم تجاري و بافت تاریخی سبب کاهش  ویژه خیابان مناطق شهري به

ویژه  روها به درنتیجه نگاه به ظرفیت پیاده. رسانی و راحتی عابرین پیاده گردیده است خدمات

ان با سهولت حرکت پیاده، افزایش سطح خدمات، زم در نواحی تجاري و اماکن تاریخی هم

زیست نیز  ها و رونق اقتصادي و حفظ محیط کاهش تردد خودروها سبب کاهش هزینه

هاي مختلف  هاي طراحان امروزي در فضاها و بافت ترین دغدغه بنابراین از مهم. گردد می

تعادلی پایدار میان حل یا نوعی طراحی پایدار است که بتواند اوالً  شهري، رسیدن به راه

هایی اجتماعی و خودکفا که  فضاهاي شهري و بستر طبیعی آن بسازد، ثانیًا با ایجاد عرصه

هاي عمومی پایداري  هاي خود را داشته باشد، در مسیر نیل به مؤلفه توانایی تأمین هزینه

سازي  راهتوان پیاده  اکنون می. گام بردارد) ونقل و اقتصادي محیطی، اجتماعی، حمل زیست(

ونقل شهري در راستاي توسعه پایدار در  عنوان راهکاري مناسب براي شبکه حمل را به

هاي  هاي بافت ترین قسمت بخش مرکزي شهر سمنان یکی از قدیمی. شهرها پیشنهاد نمود

هاي تاریخی و فرهنگی و تجاري از قبیل بازار  باشد، که داراي جاذبه شهري سمنان می

انبار ناسار،  ءالدوله، بازار جلوخان، مسجد امام، مسجد جامع، تکایا، آببزرگ، بازار شیخ عال

این محور داراي ترافیک زیاد . است... شناسی، موزه سکه، تیمچه حمام ناسار، موزه مردم

ساختار سکونتگاهی . باشد وسایل نقلیه، تداخل سواره و پیاده و ازدحام در اکثر اوقات روز می

با توجه به عقبه تاریخی آن بر مبناي مقیاس انسانی و الگوي بافت مرکزي شهر سمنان 

باگذشت زمان و توسعه شهر از اهمیت . گرفته است هاي حرکت عابر پیاده، شکل جابجایی

مرور حضور اتومبیل و  ریزي شهري و بافت تاریخی کاسته و به فضاهاي پیاده در برنامه

هاي کهن شهر سمنان و  منسجم بافتعنوان اولین عامل تخریب پیکره  حرکت سریع آن به

زیست شهري  بر هم زدن تعادل پایدار ایفاي نقش نموده و درنتیجه، عالوه بر ضربه به محیط

هاي اجتماعی و فرهنگی این فضاهاي  ها و جاذبه و سبب آلودگی محیطی و کاهش ارزش

دلیل تداوم چنین روندي باعث شده حیات مدنی فضاهاي شهري به . شهري نیز شده است

با توجه به مطالب بیان. رنگ و فاقد سرزندگی و نشاط شود گفته، کم تحمیل مسائل پیش

توان حفظ و نگهداري میراث تاریخی، افزایش رونق فرهنگی،  شده هدف این پژوهش را می 

ریزي و  اجتماعی، اقتصادي و بازآفرینی پیاده راه در بافت کهن شهري سمنان با برنامه

  .براي گذران اوقات فراغت و توسعه پایدار در بافت تاریخی این شهر دانستطراحی پیاده راه 
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  مبانی نظري

  :ریزي شهري تعاریف برنامه

تر براي  بخش تر، دلپذیرتر و لذت تر، آسان توان ایجاد محیطی راحت ریزي شهري را می برنامه

ي ذهنی و ریزي شهري، فرایندها همچنین برنامه) 3: 1387شیعه،(شهرنشینان دانست 

هاي سنجیده در امور شهري است که با رعایت قیودات خاص خود  عملی یک سري تصمیم

. کند بندي می شیوه و شکل رابطه انسان را با محیط شهري در قالبی بهینه طراحی و طبقه

شده  ریزي شهري با چیدمان فیزیکی مناطق ساخته برنامه) 1389:8حسینی، شاه ؛رهنمائی(

ریزي شهري رفاه عمومی است که شامل  ترین هدف برنامه اصلی. کار داردتوسط انسان سرو

زیست و همچنین  وري، آب و فاضالب، محافظت و استفاده از محیط در نظر گرفتن بهره

ریزي شهري را  برنامه )Taylor; Nigel, 1998: 4(شود  هاي اجتماعی و سیاسی می فعالیت

موجب آن  دانست، امري که به» یعی شهررشد طب«توان هنر شکل دادن و هدایت و  می

شود تا به نیازهاي مختلف اجتماعی، فرهنگی،  هاي گوناگون ایجاد می ها و محیط ساختمان

مسیر ) Midgley; James, 1999: 5. (پاسخ دهد …اقتصادي و گذران اوقات فراغت و

یف وسیعی از کاربران دور از معابر سواره بوده و ط هایی که به عنوان راه توان به پیاده را می

سازمان (کنند تعریف نمود  از آن استفاده می... سواران و شامل عابران، دوندگان، دوچرخه

ها قسمتی از فضاي شهري هستند که به دلیل  پیاده راه) 89: 1388گو، دیه ریزي سن برنامه

بر روي روز کامالً  هاي خاص، در تمام یا بخشی از ساعات شبانه دارا بودن برخی ظرفیت

ها  پیاده راه. یابند طور کامل به حرکت عابران پیاده اختصاص می شده و به حرکت سواره بسته

کاشانی (شوند  بخش در شهرهاي امروز شناخته می انگیز و هویت عنوان عناصري خاطره به

ها معابري با باالترین حد نقش اجتماعی هستند که در آنها تسلط  پیاده راه). 38:1385جو،

دهی به زندگی  منظور سرویس ل با عابر پیاده بوده و از وسایل نقلیه موتوري تنها بهکام

شود و ابزاري براي فعالیت جمعی بخصوص در ارتباط با اقتصاد  جاري در معبر استفاده می

که در سال  هنگامی). 79:1384پاکزاد،(اند  شهري، کیفیت محیطی و سالمت اجتماعی

منظور صرف استفاده عابران پیاده  سیدنی استرالیا به اولین مکان عمومی در 1971

مدار محلی مسئول این امر همواره بر گفتن این جنبه مثبت تأکید  اختصاص یافت، سیاست

که بر روي آمدوشد سواره بسته  داشت که آن خیابان براي عابران پیاده بازشده است، نه این

منظور برتري  اي است که به طقهمنطقه مخصوص پیاده من). Cowan, 2005: 285(باشد 

کنند و ورود سایر وسایل  هاي سواري را به آنها ممنوع می دادن به محیط، ورود اتومبیل
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ها در  راه پیاده) 142: 1375وزارت مسکن و شهرسازي،(شود  نقلیه موتوري به آن تنظیم می

ه به دلیل باشد ک هاي مختلفی از شهروندان می مقیاس شهر عمل کرده و پذیراي گروه

هاي خود در تعامالت اجتماعی در عصر ارتباطات مجازي و تحریک اقتصادي نواحی  ویژگی

ها را در  اي از فعالیت هاي چند عملکردي که دامنه گسترده عنوان پهنه پیرامونی و نیز به

هاي بصري،  گیري از ارزش گیرد موجب حضور هرچه بیشتر شهروندان در شهر و بهره برمی

عنوان بخشی از  ها به راه پیاده). 17: 1390،مرتضوي(شوند  اجتماعی آن میفرهنگی و 

اي را براي وقوع رویدادهاي اجتماعی، سیاسی، ایجاد خاطره و بیان  فضاهاي شهري، عرصه

حضور و حرکت پیاده در فضاهاي شهري، امروزه با وارد . آورند احساسات جمعی بوجود می

باشد که باعث افزایش  آن از این نظر حائز اهمیت میشدن اتومبیل کمرنگ شده و احیاي 

سو و موجب احیاي شهر و فضاي شهري از سوي  ارتباطات و برخوردهاي اجتماعی از یک

ها را به خاطر امنیت و آرامش فضاهاي آن و برقراري  راه شهروندان نیز پیاده. باشد دیگر می

درو و آلودگی دوست دارند تعامالت اجتماعی و گذران اوقات فراغت و عدم وجود خو

هاي پیاده برخالف بسیاري دیگر از فضاهاي گذران  عالوه محدوده به). 18: 1390، مرتضوي(

تواند مردم را با  اوقات فراغت داراي کارکردهاي تفریحی متنوع و گوناگونی هستند که می

  .)1389:6عاشوري، (هر سن و جنسی به خود جذب نماید 

هاي تاریخی و فرهنگی بسیاري دارند، غالباً  که جاذبهنواحی شهري به علت آن

شهرها معموالً . شوند هاي جاذب و مناسبی براي گذران اوقات فرات محسوب می مکان

هاي  هاي تئاتر، استادیوم ها، بناهاي یادبود، سالن هاي متنوع و بزرگی شامل، موزه جاذبه

هایی مربوط به  ماري تاریخی و مکانها، شهربازي، مراکز خرید، مناطقی با مع ورزشی، پارك

فرد آن شهر  هاي منحصربه حوادث مهم یا افراد مشهور را دارا هستند که جزي ویژگی

  .)188:1390پاپلی یزدي و سقایی،(باشد  می

همچنین فضاهاي شهري فضاهایی هستند که با حضور و حرکت شهروندان حیات و 

باشد و پویایی زندگی را به نمایش  ا توأم میهاي آنه یابند، حضوري که با فعالیت قوام می

عنوان جزء مهمی از این نوع فضاهاي  توانند به ها و مسیرهاي شهري می پیاده راه. گذارد می

این مسیرها . حساب آمده و تأثیري مهم در زندگی شهروندان داشته باشند شهري به

ها  ها و پیاده راه بست ها و بن هاي شهري، عبوري، محلی، بلوارها، کوچه صورت انواع خیابان به

ترین سهم را نسبت به سایر فضاهاي شهري به خود  یابند و عمده در سطح شهر عینیت می

هایی  نظران اوقات فراغت شامل زمان ازنظر صاحب). 1387صالحی،. (دهند اختصاص می
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ی، منظور استراحت، تفریح، سرگرم هایی به است که در آن فرد با میل خود به فعالیت

و براي آن اهداف عملکردي، رفع خستگی . پردازد ها می افزایش معلومات و یا توسعه مهارت

هاي رها بودن از  هایی براي رشد و شکوفایی و ویژگی و بازیافت، سرگرمی و تفریح، فعالیت

وظایف رسمی، هدف و جهت مادي نداشتن، نشاط و شادمانی به همراه داشتن و پاسخگوي 

  .)1378سازمان مشاوره فنی و مهندسی شهر تهران،(اند  دن را برشمردهنیازهاي فردي بو

  

  :ها بستري براي گذران اوقات فراغت پیاده راه

بازتعریف فضاهاي شهري پیاده و ایجاد کیفیت در آنها امکانی است براي پر کردن خأل 

ریزي  هاي امروزي که البته نیازمند برنامه اصطالح مدرن جامعه ناشی از مناسبات به

سو داراي  باشند که از یک این نواحی شهري از دو جنبه اصلی حائز اهمیت می. باشند می

عنوان مقصد  توان آنها را به هاي تاریخی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی هستند که می جاذبه

ها، مراکز خرید و  ها و باغ مراکز تاریخی، رود، دره(گذران اوقات فراغت و خاطره تعریف کرد 

از سوي دیگر دیدار دوستان، خرید، تفریح، ) اند از این دسته... هاي ارزشمند فرهنگی ومحور

بازدید از میراث فرهنگی و طبیعی و زیارت، حضور در مراسم اجتماعی و سفرهاي روزانه 

هاي گذران اوقات فراغت شهروندان را فراهم  توانند زمینه هاي گوناگونی است که می انگیزه

  .)1379:14برك پور،(آورند 

توان بازدید با تمرکز مقاصد شهري دانست یکی  لذا گذران اوقات فراغت در شهر را می

شود و از عوامل جاذب آن خرید  از رو به رشدترین اشکال گذران اوقات فراغت محسوب می

 & Aksoz(هاي رویدادي است  تاریخی و همچنین جاذبه –هاي فرهنگی  در شهر، جاذبه

Bac, 2012: 33.(  در راستاي توجه به امر گذران اوقات فراغت در بافت تاریخی در شهرها

با توجه به پیشرفت تکنولوژي و ازدیاد . گردد توجه به توسعه پایدار شهري نیز مطرح می

از طریق  1987ها در سطح شهرها، بحث پایداري در قالب توسعه پایدار در سال  اتومبیل

توسط کمسیون جهانی ) آینده مشترك(ن گزارش موسوم به برانت لند تحت عنوا

پس پایداري در  ازاین. طور رسمی در دستور کار سیاسی قرار گرفت زیست و توسعه به محیط

ها و  قالب ترکیباتی همچون توسعه پایدار، شهرهاي پایدار و غیره بارها، از سوي شخصیت

توسعه ). 4:1390حبیبی و تحصیلدار،(هاي رسمی تعریف شد  محافل علمی و نیز سازمان

کند بدون اینکه توانایی  پایدار نوعی از توسعه است که نیازهاي از نسل حاضر را تأمین می

هرگاه مفهوم توسعه در هر سه حوزه ). Cowell, 2005: 52(هاي بعدي را تضعیف کند  نسل
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تحقق یابد، توسعه پایدار به معناي جامع و کامل ) محیطی زیست(و ) اقتصادي(، )اجتماعی(

هاي  توان گفت توسعه پایدار، محدوده مشترك حوزه کند و در واقع می خود دست پیدا می

  .)56: 1390، پور مختار. (است) محیطی زیست –اقتصادي  –اجتماعی (گانه توسعه  سه

، گذران اوقات فراغت در )گذران اوقات فراغت و توسعه پایدار(در تلفیق این دو مقوله  

بط کردن مفاهیم و اصول توسعه پایدار با گذران اوقات فراغت و با مرت 1990اوایل دهه 

المللی و ملی پذیرفته شد و  هاي بین سرعت توسط سازمان ظهور پیدا کرد و آن زمان به

زیست، فدراسیون  المللی براي حفاظت از محیط مثال، اتحادیه بین عنوان به. ترویج پیدا کرد

هاي ملی و طبیعی، توریسم پایدار را  ی پاركجهانی حفاظت از طبیعت و فدراسیون اروپای

عنوان توسعه، بازاریابی و مدیریت تمام اشکال گذران اوقات فراغت با در نظر گرفتن  به

محیط طبیعی، اجتماعی و اقتصادي و حفظ منابع طبیعی و فرهنگی براي آینده تعریف کرد 

)Zamfir & Corbos, 2015: 3 .(هاي فعلی بدون از بین پایداري به مفهوم برآوردن نیاز

طور  امروزه به »پایدار«واژه . هاي آینده در تأمین نیازهاي خود است هاي نسل بردن قابلیت

هاي انسانی و طبیعی تواما بتوانند تا  منظور توصیف جهانی که در آن نظام اي به گسترده

پایدار  شهر). 45: 1380بحرینی،(شود  اي دور ادامه حیات دهند بکار گرفته می آینده

شهري است که در آن بهبود عدالت اجتماعی، تنوع و امکان زندگی باکیفیت مطلوب تحقق 

فرم شهري پایدار نیز فرمی است که در آن منابع کمتري ازجمله انرژي مصرف شود و . یابد

ثقفی اصل،(هاي شهري، کارا و رقابتی بوده و قابلیت باال براي زندگی داشته باشند  شبکه

1378 :126.(  

هاي تاریخی با قدمت باال بیشتر  ازآنجاکه رویکرد توسعه پایدار شهري غالبًا در بافت

هاي فرسوده  مفهوم بهسازي و نوسازي در بافت گیرد، بنابراین پرداختن به موردتوجه قرار می

  .یابد ها ضرورت می شهري و بازآفرینی این بافت

ها و مسکن شهري  گی انسانهدف از بهسازي و نوسازي، ارتقاي کیفیت محیط زند

یابند و مزایاي  هاي سکونت و توسعه شهري نیز بهبود می است که بر اثر آن، توسعه شاخص

ارغان،(هاي توسعه شهري و کاهش هزینه نگهداري شهري دارند  توجهی در سیاست قابل

1397 :437(.  

ط تازه و یعنی تولید سازمان فضایی جدید منطبق بر شرای) معاصر سازي(بازآفرینی 

هاي نو که همگی در ایجاد روابط شهري جدید و یا تعریف دوباره روابط شهري کهن  ویژگی

هاي  هاي فرهنگی و حفظ ثروت در این رویکرد توجه به حفظ ارزش. افتد یا موجود مؤثر می
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هاي متعدد،  جاي کاربري وسازهاي داراي یک نوع کاربري به بومی و تاریخی، انتقاد از ساخت

هاي اجتماعی و غیره  هاي کمی، مشارکت گروه موازات اقدام هاي کیفی به به اقدامتوجه 

که آنجالذا از. )McDonald, S; Naglis, M & VIida, M, 2009. (باشد مشهود می

برداري از  سازي و مدیریت بهره دهی مناسب هویت شهري، سبب آماده دهی و شکل سازمان

ها، تبلیغات و  اریخی، توسعه فضاهاي سبز و پاركها، بهسازي و مرمت بناهاي ت جاذبه

هاي توسعه پایدار  گردد، و اجراي طرح هاي گذران اوقات فراغت می بازاریابی براي پتانسیل

ترین نقش را در توسعه گذران اوقات فراغت شهرها و  شهري و گذران اوقات فراغت، نیز مهم

  ).150:1389، فنی و محمد نژاد(کند  هاي نفوذ آنها ایفا می حوزه

  .طورکلی سه محدوده از شهرها داراي شرایط مناسبی براي ایجاد پیاده راه هستند به

هاي ظاهري و فیزیکی آنها امکان جذب  هاي تاریخی که مشخصه محدوده) یک

  .شهروندان را براي گذراندن اوقات فراغت را داراست

ما، تئاتر، کتابخانه، هایی از شهر که خدمات تفریحی و فرهنگی مانند سین بخش) دو

اند و جاذب اقشار  موزه و حتی مراکز علمی با تراکم باال و فاصله کم از یکدیگر قرارگرفته

  .مختلف مردم هستند

را ایفا نموده ) CBD(هایی از بافت مرکزي شهر که نقش مرکز تجاري شهر  بخش) سه

  .یاز شهروندان استها و خدمات موردن هاي آن ارائه طیف وسیعی از فعالیت و از مشخصه

هاي بالقوه و  هاي با توان بایست مکان ها در یک شهر ابتدا می براي احداث پیاده راه

عنوان  سنجی شود و به شده و امکان داراي آمادگی براي تبدیل به پیاده راه شناسایی

  .اي تصور شود که موارد زیر در آن رعایت شود سامانه

  :یل نقلیه اضطراري از منطقه پیاده راهجز وسا حذف تمامی وسایل نقلیه به*

  ها هاي پیرامونی براي جایگزین نمودن گردش و ظرفیت سواره توسعه شبکه خیابان*

هاي شخصی وسایل نقلیه  ونقل عمومی اتومبیل تأمین دسترسی پیرامونی به حمل* 

رفته  اندازه کافی جایگزین فضاي ازدست تأمین پارکینگ مجاور که به*اضطراري و خدماتی 

ها، منظرسازي،  برنامه تبلیغاتی مبتنی بر اصالح ساختمان*ها باشد  واسطه انسداد خیابان به

  ).1394:4حقی و همکاران، ... (افزایش نورپردازي، امکانات رفاهی و 

  :گیرد با توجه به مبانی نظري تحقیق، دو فرضیه در این پژوهش مورد بررسی قرار می

وسازهاي پیاده راه  به قوانین و مقررات در ساخترسد اهمیت توجه  به نظر می-

روها در بافت  سازي پیاده شهري، مدیریت بحران، شکل ظاهري، جذابیت، نورپردازي و کف
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هاي بافت  اي براي ارتقاي قابلیت بازآفرینی پیاده راه تاریخی شهر سمنان از اهمیت ویژه

و تحقق اهداف توسعه پایدار  تاریخی شهر سمنان جهت ایجاد جذابیت گذران اوقات فراغت

  .برخوردار است

خیابان (رسد خیابان امام، مسیر چهارراه شهربانی تا چهارراه مازندران  به نظر می-

  .تواند به پیاده راه شهري تبدیل شود و خیابان آستانه در بافت شهر سمنان می) طالقانی

  

  پیشینه پژوهش

معماري «که بنیانگذار رشته  »ولمستدا«شهرساز و معمارآمریکایی به نام 1858در سال 

پارك «را در طراحی  »جداسازي معابر«براي نخستین بار فکر . شود محسوب می »منظر

هاي  این پارك با پل. به کار برد و راه سواره و پیاده را از هم جدا کرد »مرکزي نیویورك

تا به یک سیستم هاي عابر پیاده شبکه کامًال مستقلی دارد و باعث شده  هوایی و گذرگاه

ریزي  نخستین اثر کتاب برنامه. )Brambilla.r & Longo, 2009(کامالً پیچیده تبدیل شود 

  ). Fruin, 1971(منتشر گردید  1971و طراحی پیاده است که در سال 

ها در گسترش و اشاعه مباحث  انتشار کتاب فضاهاي شهري براي پیاده 1975در سال 

فقط براي «دو سال بعد هم کتاب . ي نقش مؤثري ایفا نمودمربوط به بهسازي فضاهاي شهر

ها به  مرور نویسندگان زیادي پیرامون پیاده راه به. توسط برامبیال و النگو منتشر شد» ها پیاده

  .مطالعه پرداختند

ریزي شهري بر طبق  برنامه«معمار اتریشی در کتاب  »کامیلوسیته«1893در سال 

 »باید حافظ منافع و ضامن خوشبختی ساکنین خود باشدشهر «و با شعار  »اصول هنري

ضرورت احیاي فضاهاي قدیمی را در شهرهاي جدید مطرح ساخت و معتقد بود که تنها با 

. باشد پذیر می بازگشت به گذشته، رهایی شهرهاي معاصر از معایب موجود امکان

)Fredriksson, Lena & Ryden, Christian & Vikund, Linnea, 2005(.  

هاي عابر پیاده و  اي با عنوان ساختار تجاري خیابان در مقاله) 2008(دنیس سودرهولم 

پردازد و نتایج  سه منطقه خرید فنالند اشاره کرد که بررسی ساختار تجاري پیاده راه می

ها و مراکز خرید  دهد که تفاوت روشنی بین ساختار تجاري پیاده راه تحقیقات او نشان می

  .وجود دارد
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در پژوهشی با عنوان ارزش اقتصادي قابلیت پیاده مداري به تحلیل ) 2014(تمان لی

هاي تحلیلی جامع براي افزایش حمایت  مزایاي اقتصادي پیاده مداري به توصیف تکنیک

  .هاي آمدوشد غیر موتوري پرداخته است عمومی از پیاده مداري و شیوه

روي، ارزیابی کیفیت محیط  ادهدر پژوهشی تحت عنوان شاخص قابلیت پی) 2017(نتو 

اي  شده و طراحی شهري در سطح خیابان با استفاده از تصاویر چندوجهی و ماهواره ساخته

روي در شهرهاي خودرو محور کنونی،  هاي شهري قابل پیاده ضمن اشاره به اهمیت محیط

ه شمار ریزي شهري نوین ب هاي مهم برنامه ریزي براي پیاده مداري را از اولویت برنامه

) نماگر 48در قالب (هاي پیاده محوري  نگارنده در این پژوهش به مقایسه شاخص. آورد می

نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین . ها و ادراکات شهروندان پرداخته است با خواسته

  .هاي پیاده مداري و ادراك شهروندان همبستگی معناداري وجود دارد شاخص

سازي خیابان  پیاده راه(نامه خود با عنوان  در پایان) 1384(معصومه سادات دستجردي 

به این نتیجه رسیده است که مشکالت و معضالت پدید آمده در عصر حاضر تنها ) ساالر سپه

به سبب نادیده گرفتن انسان، روحیات، تصورات و نیازهاي او چیزي است که در دوران 

ها و سرعت مدنظر  ل ترافیکی، دسترسیمانده و تنها توجه به مسائ معاصر، ناشناخته باقی

ها، امنیت  که چیزي که نیاز انسان به ارتباط مستقیم با سایر انسان درحالی. گرفته استقرار

کند فضاهایی غیر از  و سالمت روانی و حتی تندرستی و سالمت بدنی را تأمین می

گوي این نیازها و عنوان فضایی که پاسخ درنتیجه پیاده راه، به. هاي امروزي است خیابان

  . شود هاي رفتار اجتماعی انسان است، مطرح می ویژگی

الگوي خام و (اي با عنوان  ، در مقاله)1387(آباد  وراحمد و حسین کالنتري خلیلپ

کنند که بافت تاریخی شهرها به دلیل  بیان می) ریزي مرمت بافت قدیم شهرها فنون برنامه

 1396کنند و از دهه  ماندگی را طی می قبع... بافت سنتی، عدم سهولت دسترسی و

  . هاي اجتماعی توجه شد ارزش

سازي در  بررسی اثرات پیاده راه(نامه خود با عنوان  در پایان) 1391(وحید ظاهري 

با این نتیجه رسیده است که امروز مراکز ) کرج 9شهر خیابان دانشکده منطقه  مناطق کالن

این باعث شده است عابر پیاده . ایل نقلیه موتوري استشهرها پر از هیاهو و ازدحام وس کالن

براي یافتن فضایی مطلوب، امن، خوانا، زیبا، داراي امکانات و تسهیالت استاندار دچار 

  . سردرگمی شود



  

  

  

  

149  |  ، جوادیان و همکاران... هاي هاي بازآفرینی پیاده راه ارزیابی قابلیت

اي با عنوان بررسی پیاده راه شهري  ، در مقاله)1394(نتایج پژوهش خانلو و همکار 

نشان ) ساالر نمونه موردي پیاده را خیابان سپه(محور  عپایدار با رویکرد تقویت تعامالت اجتما

ساالر به دلیل قرارگیري بورس کیف و کفش در این خیابان  دهد اجراي طرح پیاده راه سپه می

رجبی و همکاران . جاذبه بسیاري براي تقویت تعامالت اجتماعی و فرهنگی ایجاد نموده است

پذیري آن در جهت جنبش پیاده  ه راه و نقشاي با عنوان ارزیابی پیاد در مقاله) 1395(

به ) تهران 2نمونه موردي منطقه (ریزي شهري  گستري و آسایش حرکت پیاده در برنامه

گانه  5هاي  هاي موجود محور صادقیه و فرحزاد با شاخص راه سنجش و ارزیابی عملکرد پیاده

اند تا  د بررسی قرار دادههاي موردنظر را مور هاي کمی و کیفی پیاده راه پرداخته و ویژگی

نتایج این تحقیق حاکی از آن است که با توجه . ترین پیاده راه را انتخاب نمایند بتوانند مناسب

ها و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنادار آن، پیاده راه محور  به امتیاز شاخص

سطح معناداري نسبت به  گانه پیاده راه بوده و باالترین 5هاي  صادقیه داراي باالترین شاخص

  .هاي یک پیاده راه مناسب را به خود اختصاص داده است ویژگی

روي ایمن در محدوده  سنجش پیاده(در پژوهشی با عنوان ) 1397(عبدالهی و همکاران 

داد از بین  نشان Dematelبا مدل ) میدان ارگ شهر کرمان با تأکید بر پویایی فضاي شهري

مداري ایمن محدوده میدان ارگ، شاخص ایمنی و امنیت،  هاي مؤثر بر پیاده شاخص

هاي اجتماعی  بیشترین تعامل، شاخص ایمنی و امنیت مؤثرترین عامل و شاخص فعالیت

  .تأثیرپذیرترین عامل در پویایی شهري هستند

بر  یطیمح تیفیهاي کاثر مؤلفه یبا عنوان بررس يادر مقاله) 1398(احمدي، مهرجو

 دهیرس جهینت نیراه مرکزي شهر همدان به ا ادهیپ:وندان مطالعه مورديشهر تیاحساس امن

و  یشهر همدان ،مشارکت اجتماع يراه مرکز ادهیهمچون پ يشهر ياست در واقع فضاها

  .به هم مرتبط و وصل هستند ریاز زنج ياصورت حلقه به  ینظارت  اجتماع

عنوان بستري براي  یاده راه بهاي با عنوان بازشناسی پ در مقاله) 1400(گرمسیري نژاد 

گذران اوقات فراغت در شهر به این نتیجه رسیده است که در محیط شهري کنونی که 

که شناخت  طوري سختی امکان دارد به زندگی با سرعت زیاد در جریان است، درك محیط به

 شود بلکه حضور، تجربه فضا و حس تعلق به فضا از طریق دیدن نمادهاي شهري حاصل نمی

ها  توسعه زندگی پیاده و ایجاد پیاده راه. و مکث در فضا شرط الزم براي ادراك محیط است

و احیاي فضاهاي پیاده سبب ارتقا کیفیت شهر شده و پیوستگی تصوري شهر را ممکن 

توانند بیشترین سهم را در برآورد کردن گذران اوقات  ساخته و با هویت خاصی که دارند می

  .و شادابی در شهروندان را داشته باشند فراغت و ایجاد نشاط
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  روش تحقیق

است که موضوع آن بررسی روابط  »تحلیلی -توصیفی«طورکلی تحقیقی این تحقیق به

در این . و ارائه پیشنهادهاي کاربردپذیر در عرصه عملی است) توصیفی(موجود بین متغیرها 

ا استفاده از پرسشنامه شده که متغیرهاي موردنظر ب تحقیق از روش پیمایشی استفاده

نام حاوي سؤاالت بسته با  هاي پرسشنامه عادي بی در این روش داده. شوند سنجیده می

اي در ارتباط با فرضیات پژوهش، با مراجعه مستقیم به افراد تکمیل  مقیاس ترتیبی و گزینه

ري و رو، کسبه، افراد ساکن در بافت قدیم شه جامعه آماري شامل افراد پیاده. گردد می

هاي آماري در این پژوهش،  باشند که روش انتخاب نمونه متخصصان امور شهري سمنان می

گیري  در هر طبقه بصورت نمونه(گیري طبقاتی  با توجه به موضوع و ماهیت آن روش نمونه

 400بر  ها با آزمون کوکران بالغ باشد که تعداد نمونه با تخصیص متناسب می) تصادفی ساده

پرسشنامه بین  394گردد تعداد  صورت تصادفی انتخاب و به آنها مراجعه مینفر بوده و ب

لذا نرخ بازگشت . پرسشنامه تکمیل و اعاده گردید 384نمونه آماري توزیع گردید که 

  .باشد قبول می درصد بوده که درصد قابل 96پرسشنامه 

در تهیه  گرفته و آزمون انجام منظور تعیین روایی پرسشنامه در اولویت پیش به

همچنین پس از . گیري شده است ربط بهره پرسشنامه از نظرات کارشناسان و خبرگان ذي

اي اسپیرمن استفاده نظران، جهت بررسی روایی پژوهش از ضریب رتبه اعمال نظرات صاحب

  .گرفته استشده است که موردقبول قرار 

دسته تقسیم  ها به سه شده با طیف لیکرت، شاخص هاي مطرح با توجه به پرسش

دلیل انتخاب این روش این . ها به روش آنتروپی انجام شد گردید که تعیین وزن شاخص

ها بر اساس  نماید و براي هر یک از شاخص ها را حذف نمی کدام از شاخص است که هیچ

) قضاوت ذهنی(هاي کارشناسی  توان از وزن ضمنًا می. شود میزان پراکندگی وزن داده می

شده به این روش را  اهمیت نسبی براي شاخص استفاده نمود و وزن محاسبهعنوان  نیز به

هاي توسعه پایدار، گذران اوقات فراغت در  هاي پیاده مداري، شاخص شاخص. تعدیل نمود

ها به ترتیب امتیاز  شده است و گزینه ها بر اساس پرسشنامه تدوین فرآیند بازآفرینی پیاده راه

، t-testاز آزمون فرضیه برابري میانگین یک جامعه . داده است را به خود اختصاص 4الی  1

ها بر اساس وزن آنتروپی که بر اساس  بندي شاخص ضریب همبستگی پیرسون و سپس رتبه

عنوان اهمیت نسبی براي شاخص درج گردیده، و در  به) قضاوت ذهنی(هاي کارشناسی  وزن

د براي سنجش پیاده مداري در یک گرد ها انجام می تحلیل داده TOPSISنهایت با روش 



  

  

  

  

151  |  ، جوادیان و همکاران... هاي هاي بازآفرینی پیاده راه ارزیابی قابلیت

ها را در محل بررسی کرده و در صورت عدم پایداري و  محور خاص نیز اهداف و شاخص

ها  گیري شناخت مشکالت ضروري محل باید با توجه به اصول احتیاط و همکاري در تصمیم

  :مهدف کلی براي ساخت و توسعه همسایگی پایدار را که وجود دارد مدنظر داشته باشی 5

  بهبود کیفیت محیط محلی،  - 2، )طبیعی و فرهنگی(گذاري  حفظ و ارزش - 1

  .بهبود یکپارچگی و تقویت زندگی اجتماعی -5بهبود تنوع و گوناگونی،  - 4بهبود تضاد،  - 3

) هدف کلی زیرمجموعه آن 21و (هدف  5با عناصر فضایی عمومی در همسایگی، این 

ریزي براي پایداري برسند و  ه یک تحلیل و برنامهکنند تا ب را تعریف می HQE2Rقاب کلی 

  .گیرد فرضیه موردنظر مورد بررسی قرار می

  

  محدوده موردمطالعه

 51دقیقه عرض شمالی و  30درجه و  37دقیقه تا  17درجه و  34استان سمنان در فاصله 

. اردالنهار گرینویچ قرار د دقیقه طول شرقی از نصف 58درجه و  57دقیقه تا  57درجه و 

. باشد هاي استان می کیلومترمربع ازجمله شهرستان 20240شهرستان سمنان با وسعت 

دقیقه  36درجه و  49باشد که در موقع جغرافیایی  شهر سمنان مرکز شهرستان سمنان می

همچنین ارتفاع آن از . دقیقه عرض شمالی واقع گردیده است 16درجه و  37طول شرقی و 

این شهر در دشت وسیع سمنان و در حاشیه کویر نمک قرار . شدبا متر می 1460سطح دریا 

مساحت شهر سمنان بر اساس محدوده و ) 1395:7سالنامه آماري استان سمنان، . (دارد

) 12: 1395سازمان مسکن و شهرسازي استان سمنان،. (باشد هکتار می 2446حریم شهر 

نفر  25370و جمعیت آن باشد  هکتار می 8/357و مساحت بافت تاریخی شهر سمنان 

  .باشد می

هاي شهري در بافت تاریخی شهر سمنان  راه هاي بازآفرینی پیاده محورهاي قابلیت

  :عبارت است از

A :مسیر میدان امام تا چهارراه مازندران.  

B :مسیر خیابان آستانه.  

C : خیابان طالقانی(مسیر چهارراه شهربانی تا چهارراه مازندران(  
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  شهر سمنان -قعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعهمو-1نقشه 

  GIS ،1399ریزي استان سمنان، واحد  سازمان مدیریت و برنامه: نبعم

  

  
  محدوده بافت تاریخی ویژه و خیابان امام -1شکل 

  طرح جامع: منبع



  

  

  

  

153  |  ، جوادیان و همکاران... هاي هاي بازآفرینی پیاده راه ارزیابی قابلیت

  هاي پژوهش یافته

تفاده وتحلیل اطالعات از روش آمار توصیفی و استنباطی اس در این پژوهش براي تجزیه

ابتدا در روش آمار توصیفی براي هر یک از مشخصات پاسخگویان تحقیق . گردیده است

جدولی حاوي فراوانی و درصد مشخصات پاسخگویان تنظیم گردیده، سپس آمارهاي 

و انحراف معیار هر یک از مشخصات پاسخگویان ) مد(توصیفی مانند میانگین، میانه، نما 

هاي فردي و شغلی  این بخش از پرسشنامه، شامل ویژگیهاي  محاسبه گردیده است یافته

با توجه به . شود پاسخگویان یعنی سن، جنسیت، سطح تحصیالت و سابقۀ شغلی آنها می

نفر  211دهندگان مرد را  دهنده، تعداد پاسخ نفر پاسخ 384آمده از تعداد  دست نتایج به

) درصد 45(نفر  173نیز دهندگان زن را  دهند و تعداد پاسخ تشکیل می) درصد 55(

 24تا  18مربوط به گروه سنی بین ) درصد 29(دهنده  پاسخ 112تعداد . دهند تشکیل می

سال و تعداد  44تا  25مربوط به گروه سنی بین ) درصد 47(دهنده  پاسخ 181سال، تعداد 

51تعداد . باشند سال می 65تا  45مربوط به گروه سنی بین ) درصد 24(دهنده  پاسخ 91

) درصد 15(دهنده  پاسخ 56داراي سطح تحصیالت دیپلم، تعداد ) درصد 13(دهنده  پاسخ

داراي سطح ) درصد 38(دهنده  پاسخ 148دیپلم، تعداد  داراي سطح تحصیالت فوق

داراي سطح تحصیالت ) درصد 34(دهنده  پاسخ 129تحصیالت لیسانس و تعداد 

هاي آنها بر  مورد و زیر شاخص 3بررسی هاي مورد  شاخص. باشند لیسانس و باالتر می فوق

شاخص فرعی که به دلیل تعداد زیاد آنها نحوه کدگذاري جهت  25اساس پرسشنامه شامل 

  .باشد افزار بصورت نمونه بصورت زیر می ها در نرم ارسال داده

  

  )گذران اوقات فراغت(O) هاي توسعه پایدار شاخص(W) هاي پیاده مداري شاخص(S- 1جدول 
  

ذاري کدگ

  شاخص

شاخص 

  اصلی

  شرح شاخص فرعی

A1  Sروها در بافت تاریخی شهر سمنان سازي پیاده شکل ظاهري، جذابیت، نورپردازي و کف  

A2  S  هاي محله در بافت تاریخی شهر سمنان وضعیت فضاي سبز، پارك.  

A3  Sهاي در بافت تاریخی شهر سمنان وضعیت مبلمان شهري در مسیر پیاده راه.  

A4  W  ها در بافت تاریخی شهر سمنان زیست در پیاده راه ضعیت توجه به محیطو.  
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A5  W  هاي شهري در بافت تاریخی شهر سمنان توجه به قوانین و مقررات در ساخت پیاده راه  

A6  W  
هاي محلی متصل به پیاده راه در بافت تاریخی شهر  ها و کوچه وضعیت تردد در خیابان

  .سمنان

A7  O  راي گذران اوقات فراغت در بافت تاریخی شهر سمنانوجود جذابیت ب.  

A8  O  وضعیت توزیع خدمات و امکانات شهري در بافت تاریخی شهر سمنان.  

...................  

  نگارنده: مأخذ

  

هاي تحقیق در بین مناطق شهر سمنان، از سه شاخص توصیفی  براي بررسی وضعیت مؤلفه

آورده  2نتایج در جدول شماره . شده است تغییرات استفادهمیانگین، انحراف معیار و ضریب 

  .شده است
  

  هاي تحقیق میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات مؤلفه -2جدول 

انحراف معیارمیانگینتعدادشرح
انحراف استاندارد از 

میانگین

هاي پیاده  شاخص

مداري
3843,29630,496460,02533

هاي توسعه  شاخص

پایدار
3843,33920,472450,02411

3843,31830,486720,02484گذران اوقات فراغت

  1399محاسبات نگارنده، : مأخذ
  

 3پاسخگویان به فرضیه به میزان بیش از ) میانگین(در این پژوهش چنانچه متوسط 

  .پذیریم را می Ηοرد و در غیر این صورت فعالً فرض ) کمتر از سه(Ηοمعتقد باشند، فرض 

:در خصوص فرضیه داریم 2با توجه به اطالعات جدول شماره 

  
  .گردد درصد اطمینان، در خصوص فرضیه صفر، رد می 95لذا فرض صفر با احتمال 

درصد اطمینان به نظر پاسخگویان به میزان زیادي، به نظر  95بنابراین با احتمال 

هاي گذران اوقات  صهاي توسعه پایدار، شاخ هاي پیاده مداري، شاخص رسد شاخص می

  .تواند مؤثر باشد شده و می درستی تعریف هاي شهري به راه فراغت در فرآیند بازآفرینی پیاده
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  t-testجدول آزمون فرضیه برابري میانگین یک جامعه  - 3جدول 

شرح

T-TESTجدول آزمون فرضیه برابري میانگین یک جامعه 

tمقدار  درجه آزادي
سطح 

احتمال

میانگین

فاختال

درصدي 95اطمینانفاصله

براي اختالف میانگین

  حد باال  حدپایین

11,696  هاي پیاده مداري شاخص 383 0,000 0,29633 0,2466 0,3461

هاي توسعه  شاخص

پایدار
14,070 383 0,000 0,39922 0,2918 0,3866

گذران اوقات فراغت 12,813 383 0,000 0,31826 0,2694 0,3671

  1399حاسبات نگارنده، م: مأخذ

آل انتخاب سپس در  ها ایده ابتدا بر اساس ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص

شود که به علت استفاده از  ها؛ انجام می مرحله دوم مثبت نمودن اطالعات کلیه شاخص

هاي کارشناسی با افزودن یک مقدار  ها در روش آنتروپی با بررسی لگاریتم اطالعات شاخص

معنی  لگاریتم اطالعات منفی و صفر بی. (اند اخص منفی اطالعات مثبت گردیدهثابت به ش

  ).است

  

  حل ایده آل ها به راه محاسبه نزدیکی نسبی گزینه -4جدول 

گزینه (di+)+(di-)  Cli  اولویت   نام شاخص

A1  0,015  0,645  1   1عامل  

A2  0,016  0,477  7   2عامل  

A3  0,017  0,484  6   3عامل  

A4  0,016  0,578  4   4عامل  

A5  0,016  0,619  3   5عامل  

A6  0,015  0,624  2   6عامل  

A7  0,016  0,297  8   7عامل  

A8  0,017  0,573  5   8عامل  

  1399محاسبات نگارنده، : مأخذ
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هاي  ها بر اساس وزن آنتروپی که بر اساس وزن بندي شاخص در مرحله بعد رتبه

اي شاخص درج گردیده، به روش عنوان اهمیت نسبی بر به) قضاوت ذهنی(کارشناسی 

TOPSIS .انجام گردید.  

  

بندي ارزیابی  جهت رتبه TOPSISبندي محاسبات به روش  نتایج اولویت - 5جدول 

  هاي پیاده مداري هاي شهري از منظر شاخص راه هاي بازآفرینی پیاده قابلیت

  اولویت  هاي فرعی زیرمجموعه شاخص پیاده مداري شاخص

وزن 

  استانداردشده 

  )رصدد(

وزن تجمعی 

  استانداردشده 

  )درصد(

روها در  سازي پیاده شکل ظاهري، جذابیت، نورپردازي و کف

  بافت تاریخی شهر سمنان
1  15,0115,01

هاي شهري در بافت تاریخی  وضعیت حفاظت و توسعه باغ

شهر سمنان
2  14,5229,53

14,4043,93  3  وضعیت امکانات ورزشی در بافت تاریخی شهر سمنان

وضعیت امکانات رفاهی داخل پارك در بافت تاریخی شهر 

سمنان
4  13,4657,39

13,3470,72  5ونقل همگانی در بافت تاریخی شهر سمنان وضعیت حمل

هاي محله در بافت تاریخی شهر  وضعیت فضاي سبز، پارك

سمنان
6  11,2681,99

نیمکت، سطل زباله، تابلوهاي راهنما، (وضعیت مبلمان 

در بافت تاریخی شهر سمنان) جهیزات روشناییت
7  11,1093,09

در ) پسماند تر و پسماند خشک(آوري زباله  وضعیت جمع

بافت تاریخی شهر سمنان
8  6,91100,00

-100  -جمع

  1399محاسبات نگارنده، : مأخذ

  

مشاهده است، اهمیت توجه به شکل ظاهري،  قابل 5چنانچه در جدول شماره 

روها در بافت تاریخی شهر سمنان در اولویت اول و  سازي پیاده ، نورپردازي و کفجذابیت



  

  

  

  

157  |  ، جوادیان و همکاران... هاي هاي بازآفرینی پیاده راه ارزیابی قابلیت

در بافت تاریخی شهر سمنان در ) پسماند تر و پسماند خشک(آوري زباله  وضعیت جمع

  .اند اولویت آخر نظردهندگان بوده

  

بندي ارزیابی  جهت رتبه TOPSISبندي محاسبات به روش  نتایج اولویت - 6جدول 

  هاي توسعه پایدار هاي شهري از منظر شاخص راه هاي بازآفرینی پیاده تقابلی

  اولویت  نام شاخص

وزن 

  استانداردشده 

  )درصد(

وزن تجمعی 

  استانداردشده 

  )درصد(

وسازهاي پیاده راه  توجه به قوانین و مقررات در ساخت

  شهري در بافت تاریخی شهر سمنان
1  14,6414,64

بز شهري براي عبور افراد با سازي فضاي س وضعیت مناسب

  در بافت تاریخی شهر سمنان...) معلولیت و (شرایط خاص 
2  14,6129,25

13,6942,94  3وضعیت پرداخت عوارض در بافت تاریخی شهر سمنان

13,5656,50  4وضعیت پارکینگ در بافت تاریخی شهر سمنان

هر هاي شاد و مفرح در بافت تاریخی ش میزان اجراي برنامه

سمنان
5  13,4669,96

11,4981,45  6وضعیت مشاغل مزاحم در بافت تاریخی شهر سمنان

هاي محلی در بافت تاریخی شهر  ها و کوچه وضعیت خیابان

سمنان
7  11,1992,64

7,36100  8وضعیت استفاده از دوچرخه در بافت تاریخی شهر سمنان

-100  -جمع

  1399محاسبات نگارنده، : مأخذ

  

مشاهده است، اهمیت توجه به قوانین و مقررات در  قابل6چنانچه در جدول شماره 

وسازهاي پیاده راه شهري در بافت تاریخی شهر سمنان در اولویت اول و وضعیت  ساخت

ها در  زیست و جلوگیري از آلودگی ناشی از اتومبیل استفاده از دوچرخه براي حفظ محیط

  .اند اولویت آخر نظردهندگان بوده
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بندي  جهت رتبه TOPSISبندي محاسبات به روش  به همین ترتیب نتایج اولویت

هاي گذران اوقات فراغت  هاي شهري از منظر شاخص راه هاي بازآفرینی پیاده ارزیابی قابلیت

مشاهده است، اهمیت توجه به وضعیت مدیریت بحران  قابل 5نیز چنانچه در جدول شماره 

ان در اولویت اول و وضعیت میزان دلبستگی مردم به محله در در بافت تاریخی شهر سمن

  .اند بافت تاریخی شهر سمنان در اولویت آخر نظردهندگان بوده

  

بندي ارزیابی  جهت رتبه TOPSISبندي محاسبات به روش  نتایج اولویت -7جدول 

  تهاي گذران اوقات فراغ هاي شهري از منظر شاخص راه هاي بازآفرینی پیاده قابلیت

  اولویت  نام شاخص

وزن 

  استانداردشده 

  )درصد(

وزن تجمعی 

  استانداردشده 

  )درصد(

17,0117,01  1  وضعیت مدیریت بحران در بافت تاریخی شهر سمنان

وضعیت پاکیزگی و تمیزي محله در بافت تاریخی شهر 

سمنان
2  16,9333,94

15,9049,83  3هاي رهاشده در بافت تاریخی شهر سمنان وضعیت زمین

وضعیت توزیع خدمات و امکانات شهري در بافت تاریخی 

  شهر سمنان
4  15,6165,44

هاي شهرداري  ها و پروژه وضعیت مشارکت در اجراي برنامه

در بافت تاریخی شهر سمنان
5  13,1478,59

وضعیت اعتماد بین مردم و شهرداري در بافت تاریخی شهر 

سمنان
6  12,9591,54

دلبستگی مردم به محله در بافت تاریخی شهر وضعیت میزان 

سمنان
7  8,46100

-100  -جمع

  1399محاسبات نگارنده، : مأخذ

  

گردد اهمیت  نتیجه می 7تا  5با توجه به نتایج حاصله از محاسبات مندرج در جداول 

وسازهاي پیاده راه شهري، مدیریت بحران، شکل  توجه به قوانین و مقررات در ساخت



  

  

  

  

159  |  ، جوادیان و همکاران... هاي هاي بازآفرینی پیاده راه ارزیابی قابلیت

روها در بافت تاریخی شهر سمنان از اهمیت  سازي پیاده جذابیت، نورپردازي و کف ظاهري،

هاي بافت تاریخی شهر سمنان جهت ایجاد  اي براي ارتقاي قابلیت بازآفرینی پیاده راه ویژه

  .جذابیت براي گذران اوقات فراغت شهروندان و تحقق اهداف توسعه پایدار برخوردار است

رسد خیابان امام، مسیر چهارراه شهربانی تا  به نظر می(براي آزمون فرضیه دوم

تواند به پیاده  و خیابان آستانه در بافت شهر سمنان می) خیابان طالقانی(چهارراه مازندران 

و جهت انجام سنجش میزان پیاده .) راه شهري جهت گذران اوقات فراغت تبدیل شود

کیفیت باال محیط و (HQE2Rاري کلمه اختص. شده است استفاده HQE2Rمداري از مدل 

ها براي اصالح  ها و پروژه توسعه پایدار آن ماهه اروپایی به تحقیق سی) اصالح در اقتصاد

ها پاسخ  در واقع این رویکرد به موقعیت. محیط ساختاري و نوسازي همسایگی اشاره دارد

یازاتی که به هرکدام با توجه به معیارهاي پایداري و امت(دهد، پاسخی به مقدار پایداري  می

میزان پایداري سنجش و راهکارهایی که براي بازسازي و باال بردن سطح آن ) شود داده می

  .شود در واحد همسایگی نیاز است پیشنهاد می

  

  HQE2Rهاي پایداري مدل  بررسی میزان رضایتمندي شاخص -8جدول 

هاي پایداري شاخص
پاسخ میانگین

  میدان امام

میانگین پاسخ 

  بان آستانهخیا

  میانگین پاسخ

  خیابان طالقانی

وضعیت 

  رضایتمندي

  ناراضی  -0,60  -0,97  -0,97  ایمنی و اطمینان و ریسک

  راضی  2,58  3,20  2,95  )زیست محیط(کیفیت هوا 

  راضی  1,65  2,27  2,02  انتشار آلودگی

  راضی  2,56  3,18  2,93  زمین بایر

  راضی  2,47  3,09  2,84  تنوع جمعیت

  ناراضی  -0,72  -1,09  -0,84  تنوع شغلی

نزدیکی به خدمات و 

  هاي اجتماعی محیط
  ناراضی  -0,83  -1,20  -0,95

  راضی  3,51  4,13  3,88  جاذب بودن همسایگی

  ناراضی  -1,81  -2,18  -1,93  سهولت حرکت
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چسبندگی اجتماعی 

  )مشارکت(
  راضی  3,18  3,80  3,55

  راضی  3,15  3,77  3,52  بهداشت و سالمتی

  ناراضی  -1,72  -2,09  -1,84  یکیفیت محیط

  ناراضی  -1,62  -2,39  -1,64  تنوع

  ناراضی  -1,42  -2,32  -1,94  زندگی اجتماعی

  تقریباً راضی  0,79  0,83  0,95  میانگین کلی

  1399محاسبات نگارنده، : مأخذ

  

 384شده، از  شده، از تحلیل پرسشنامه تهیه با توجه به ماهیت مطالعه و فرضیۀ مطرح

صورت نمونه تصادفی در محیط پیرامون میدان  ها و طبقات مختلف اجتماعی به وهنفر از گر

  :امام، مسیر چهارراه شهربانی و خیابان آستانه شهر سمنان نتایج زیر حاصل شد

سازي  حاکی از نارضایتی کاربران از پیاده راه 8نتایج حاصل از تحقیق در جدول شماره 

و خیابان ) خیابان طالقانی(انی تا چهارراه مازندران محیط میدان امام، مسیر چهارراه شهرب

میزان پایداري در محیط پیرامون "که میانگین نظري  درحالی. آستانه شهر سمنان است

معادل عدد صفر بود، با توجه به آزمون مشاهده شد که میانگین پایداري در  "میدان

و خیابان ) خیابان طالقانی(زندران پیرامون خیابان امام، مسیر چهارراه شهربانی تا چهارراه ما

.است 0,79و  0,83و  0,95آستانه با توجه به نظر کاربران محیط برابر 

کیفیت محیطی، سرزندگی، مشارکت (هاي باال بردن سطح پایداري  یکی از راه

در واحد همسایگی، پیاده راه است که شاخص پیاده ...) اجتماعی، هویت محله، تنوع و

هاي توسعه پایدار است و به نظر  ي همسایگی و محالت یکی از شاخصمحوري در واحدها

و خیابان ) خیابان طالقانی(رسد خیابان امام، مسیر چهارراه شهربانی تا چهارراه مازندران  می

  .تواند به پیاده راه شهري تبدیل شود آستانه در بافت شهر سمنان می

  

  ها گیري و ارائه پیشنهاد نتیجه

هاي تحلیلی سه شاخص اصلی  و سایر روش TOPSISهاي حاصل از روش  هبا توجه به یافت

بندي محورهاي  مداري، شاخص توسعه پایدار و شاخص گذران اوقات فراغت جهت رتبه پیاده

هاي شهري بافت تاریخی سمنان از منظر گذران اوقات  هاي بازآفرینی پیاده راه قابلیت



  

  

  

  

161  |  ، جوادیان و همکاران... هاي هاي بازآفرینی پیاده راه ارزیابی قابلیت

م، مسیر چهارراه شهربانی تا چهارراه مازندران فراغت و توسعه پایدار نشان داد خیابان اما

ترین محور  عنوان مناسب تواند به و خیابان آستانه در بافت شهر سمنان می) خیابان طالقانی(

  .جهت بازآفرینی براي پیاده راه شهري در بافت تاریخی شهر سمنان انتخاب شود

جود بازار، اماکن با بررسی وضع موجود این مسیر مانند عرض کم خیابان امام، و 

باشد  رو پیشنهاد مناسبی نمی تاریخی و مراکز تجاري در جوار خیابان امکان تعریض پیاده

گیري  ولی با توجه به اینکه بخش تجاري شهر خصوصًا بازار سرپوشیده تاریخی در شکل

تواند ایفا  اي می فضاي پیاده راه شهري و گذران اوقات فراغت براي شهروندان نقش عمده

توان ازجمله  هاي بافت تاریخی را می ریزي و طراحی مسیرهاي پیاده راه برنامه. دکن

هاي شهري با نقش گذران اوقات  ترین اقدامات در این زمینه دانست زیرا پیاده راه مهم

هاي موجود در بافت تاریخی شهر  عنوان عامل دوسویه هم موجب معرفی ارزش فراغت به

طور که در این  همان. گردند ها می ات به این بافتخواهند شد و هم سبب تزریق حی

توان اشاره نمود که بر نگهداري میراث تاریخی شهرها تأکید  خصوص به نظر رابرتسون می

ها، بهتر نگهداري  تر به جاذبه روي و دسترسی آسان دارد و معتقد است شهرها از طریق پیاده

کن، کار، خرید، تفریح و سرگرمی و اي از مس شوند، مراکز تجاري شهرها باید آمیزه می

لذا براي رسیدن به توسعه پایدار و حفاظت از . هاي براي گذران اوقات فراغت باشد جاذبه

  :گردد هاي فضایی و کالبدي خیابان امام راهکارهاي زیر پیشنهاد می ارزش

توجه به پیاده و حذف خودرو از خیابان امام خمینی سمنان-

رزش تاریخی در خیابان امامتأکید بر نقش بناهاي باا-

.اند فظ کالبد و تغییر کاربري و احیا بناهاي باارزشی که دچار فرسودگی شدهح-

ایجاد پیوستگی کالبدي و محصوریت و رعایت مقیاس انسانی در فضاهاي عمومی-

ایجاد مبلمان شهري براي آسایش پیاده در عرصه عمومی-

منظور خرید و بازدید از بناهاي  بهکنندگان  تأمین پارکینگ کارآمد براي مراجعه-

ها تاریخی، تأمین آسایش اقلیمی با حضور درختان و ایجاد سایبان

منظور  نورپردازي مناسب فضاهاي جمعی و مسیرهاي حرکت پیاده در هنگام شب به-

باال بردن آسایش عابران پیاده

ونقل عمومی در نظر گرفتن وسایل حمل-

قات فراغتهاي براي گذران او تأمین فعالیت-

هاي ناسازگار از خیابان امام خروج فعالیت-
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هاي  هاي مختلف براي گروه ریزي و مدیریت حساس نسبت به ایجاد برنامه برنامه-

سنی و جنسی مختلف

هاي متنوع و متناسب با محور تاریخی ایجاد کاربري-

هاي فرهنگی، هنري ویژه،  انگیزي در محور به سبب وجود برنامه افزایش خاطره-

هاي ملی مذهبی در این محور ، برگزاري جشن...نرنمایی رویدادهاي آیینی وه

هاي فرهنگی و در تمایل با فضاهاي عمومی هاي عصرگاهی نظیر کافه ایجاد فعالیت-

.....تبدیل فضاهاي عمومی به عرصه ارائه کار هنرمندان بومی و-

ساعاتی که واحدهاي انتقال مراکز فرهنگی هنري به این محور براي رونق خیابان در -

  .کنند تجاري فعالیت نمی



  

  

  

  

163  |  ، جوادیان و همکاران... هاي هاي بازآفرینی پیاده راه ارزیابی قابلیت
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