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چكیده 
امروزه توسعه کالبدی شهرها، ازدیاد ترافیک، آلودگی هوا و محیط  زیست و کاهش سطح سالمت عمومی شهروندان، از 
پیامدهای رویكرد اتومبیل محور در شهرهای معاصر می باشد که با ورود خودروها به عرصه های مختلف شهری، شاهد تداخل 
حرکت سواره و پیاده و در پی آن عدم توجه به پیاده روها و نادیده گرفتن تأثیر پیاده روی بر سالمت افراد می باشد. یكی از 
اصول مهم در رویكرد نوشهرگرایی پیاده مدار نمودن خیابان هاست. به همین منظور پژوهش حاضر به شناسایی محورهای با 
قابلیت پیاده مداری در کالن شهر مشهد با رویكرد نوشهرگرایی پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- 
تحلیلی و پیمایشی است. برای شناسایی محورهای پیاده شهر مشهد 32 شاخص پیاده مداری از رویكرد نوشهرگرایی به کارگرفته 
شده است. سنجش این شاخص ها، براساس ابزار پرسشنامه  و نیز داده های مكان مبنا صورت گرفته که این داده ها از شهرداری 
و سازمان های مربوطه اخذ شده است. همچنین تعداد 400 نمونه براساس فرمول کوکران به صورت تصادفی انتخاب شد که 
متناسب با توزیع جمعیت در مناطق پرسشگری صورت گرفت. برای سنجش شاخص های پیاده مداری از روش تحلیل داده های 
فضایی SDA و نیز روش چیدمات فضا در نرم افزار ArcGIS و نرم افزار جانبی Axwoman استفاده شده است. پس از مكانی نمودن 
32 معیار پیاده مداری، داده ها در محیط ArcGIS با یكدیگر تلفیق شدند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مناطق 8، 11 و 
ثامن بیشترین قابلیت پیاده مداری را در شهر مشهد براساس رویكرد نوشهرگرایی دارا می باشند. همچنین خیابان های امام رضا 

)ع(، کوهسنگی، امامت و معلم به عنوان بهترین مسیرهای پیاده روی شناسایی شدند.

واژه های کلیدی: پیاده مداری، محورهای شهری، روش تحلیل داده های فضایی SDA، نوشهرگرایی، شهر مشهد.
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1- مقدمه
آمد و شد  شیوه   بنیادی  ترین  و  ابتدایی ترین  پیاده روی، 
انسان است. در یک فضای شهری، قابلیت پیاده روی یکی 
از مهم ترین شاخص های فضای زیست پذیر و ابزاری مؤثر 
شهروندان  برای  شهری  فضاهای  پایداری  به  دستیابی  در 
محسوب می شود )اسكندرپور و همكاران، 1396: 119(. شهرها در 
گذشته از قابلیت پیاده مداری باالیی برخوردار بودند اما به 
دنبال انقالب صنعتی و سلطه اتومبیل در شهرها این موضوع 

به فراموشی سپرده شد )عبدالهی و هوالکویی، 1397: 173(. 
با پیدایش شهرسازی مدرنیستی، تأکید بر توسعه شهرها 
برای تسهیل حرکت سواره، منجر به کم  اهمیت شدن فضاهای 
شهری مناسب برای افراد پیاده گردید )رهنما و همكاران، 1396: 
2(. با ورود اتومبیل به زندگی اجتماعی انسان، حرکت سریع 
در فضا ابعاد جدیدی یافت و ساختار شهرها را به صورت 

بی  سابقه  ای تغییر داد. 
این تغییر، رفته  رفته به یک معضل تبدیل شد و با خود 
ترافیک،  زیست محیطی،  آلودگی های  همچون  مشکالتی 
ناامنی، افزایش آمار تصادف های درون شهری و آسیب های 
کیفیت  افت  تاریخی شهرها،  مراکز  انحطاط  مالی،  جانی و 
اولویت  داشت.  همراه  به  را  بی  عدالتی  و  شهری  فضاهای 
در  پیاده  انسان  تا  شد  باعث  اتومبیل  به  حد  از  بیش  دادن 
شهرها نادیده گرفته شود و در نتیجه آن، حضور انسان در 

شهر با مشکل مواجه شود )رمضانی و دادگر، 1396: 35(.
یافتن  اهمیت  و  مدرن  شهرسازی  شکست  دنبال  به 
اوضاع  برابر  در  زیست  محیط  و  انسانی  توسعه  مباحث 
نابسامان شهرسازی مدرن، رویکرد نوشهرگرایی مطرح شد 

)قربانی و جام کسری، 1389: 56(. 

در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که شهری شدن 
پیش از صنعتی شدن رخ داده است، پس از ورود اتومبیل، از 
همان ابتدا مسئله اولویت دادن سواره  ها وجود داشته است 

)رضایی راد و سالم، 1395: 74(.

هدف نوشهرگرایی خلق فضای شهری مناسب در مقیاس 
انسانی و ایجاد نظام توسعه شهری براساس اصول توسعه 

پایدار می باشد (Howell et al, 2019: 2). دو نظام عمده ی توسعه 
واحدهای  براساس  توسعه  نظام  نوشهرگرایی،  رویکرد  در 
بر  متکی  و  محور  حمل و نقل  توسعه  نظام  و  همسایگی 

 .(Wang & Yang, 2019: 46) پیاده مداری است
ایده های مربوط به اصول طراحی نوشهرگرایی، برگرفته 
در  انسانی  جایگاه  با  متناسب  سنتی  طراحی  اصول  از 
برنامه ریزی  شیوه های  از  بسیاری  درحالی که  است؛  شهر 
سوم،  جهان  کشورهای  در  به خصوص  حال حاضر، 
پاسخگوی نیازهای جسمی، روحی و روانی انسان نبوده و 
جایگاه مقیاس انسانی در توسعه شهر را نادیده می  انگارند. 

درواقع، یکی از مهم ترین مشکالت در طراحی و توسعه 
شهرهای امروزی، توجه به دیدگاه های خودروگرا به جای 

 .(Combra & Moura, 2020: 3) نگرش انسان  گرا است
واحدهای همسایگی،  نئوسنتی  طراحی  یا  نوشهرگرایی 
که  می کند  فراهم  برنامه ریزی  برای  را  اصولی  مجموعه 
ارمغان  به  شهر  برای  را  زیست پذیری  و  پیاده روی  قابلیت 
زندگی  از  خودرو  حذف  هدف  نوشهرگرایی  در  می آورد. 
با وجود  پیاده ،  افراد  بلکه سعی می شود که  نیست،  روزانه 
خودروها در سطح شهر، احساس ایمنی و آسایش، راحتی 
با  نمایند. لزوم برخورد مستقیم و نزدیک مردم  و رضایت 
می گیرد  قرار  توجه  مورد  کاماًل  نوشهرگرایی  در  یکدیگر 

 .(Milakis & van Wee, 2018: 115)

از  یکی  پیاده راه  ها،  حال حاضر  در  این که  به  توجه  با 
شهرها  رقابت  و  یافتگی  توسعه  معیارهای  اصلی ترین 
حساب  به  اقتصادی  رونق  و  گردشگران  جذب  منظور  به 
می آیند، ایجاد و توسعه بیشتر آن ها در فضاهای شهری باید 

 .(corben & Oxley, 2016: 147) مورد توجه قرار گیرد
دلیل  به   نفر   3057679 بر  بالغ  جمعیتی  با  مشهد  شهر 
امام رضا )ع(، ساالنه پذیرای 30 میلیون  وجود مرقد مطهر 
زائر و گردشگر است که این خیل عظیم جمعیت به ویژه در 
برخی از ایام خاص در سال، تردد افراد پیاده را به ویژه در 
پیرامون حرم مطهر رضوی )بخش مرکزی شهر( با مشکل 

مواجه می سازد. 
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به شناسایی محورهایی  دارد  نظر  لذا مطالعه حاضر در 
با قابلیت پیاده مداری و انسان محوری با استفاده از رویکرد 

نوشهرگرایی در شهر مشهد بپردازد.

2- مفاهیم، دیدگاه ها و مبانی نظری
2-1- پیاده مداری

پیاده مداری به معنای میزان قابلیت پیاده مداری یک مکان 
می باشد (King et al, 2003). مکان پیاده مدار، فضایی مطلوب و 
جذاب برای افراد پیاده به همراه احساس آسایش، راحتی و 

امنیت فراهم می آورد. 
این مکان سرزنده با شبکه به هم پیوسته ای از خیابان ها، 
مسیرهای دسترسی مناسب به انواع مقاصد و امکان حضور 
گروه های مختلف سنی و جنسی را فراهم می آورد )اصغرزاده 
 Congressیزدی، 1389؛ سلطان حسینی و همكاران، 1390؛ معینی، 1385؛

 for the New Urbanism, 1999; Falconer et al, 2010; Grant, 2006;

 Haas, 2008; Hannes et al, 2009; King et al, 2003; Manaugh et al,

 2011; Saelens et al, 2003; Schmitz & Scully, 2006; Song & Knaap,

 .2003; Stevens et al, 2010)

 Zuniga-Teran et al, نگاره 1: شاخص های پیاده مداری
2017: 64

استیو )2005(، بیان می  دارد که پیاده مداری می تواند یک 
حالت لذت بخش از سفر باشد، اگر منطقه یا محله کیفیت 
افراد  راحتی  و  آسایش  امنیت،  و  ایمنی  رفتن،  راه  شرایط 

پیاده را فراهم کند (Litman, 2004). پیاده مداری به قابلیت مکان 
برای ارتباط مردم با مقصدهای مختلف در مقدار مناسب از 
زمان و تالش، و برای ارائه بصری در سفر در سراسر شبکه 

 .(Zakaria & Ujang, 2014) مربوط می شود
پیاده روی که  انواع محیط های قابل  ساوتووث )2005(، 
در فراهم کردن مکان پیاده مدار مهم هستند را پیشنهاد داده 
است. یک مکان پیاده مدار فاصله ی کوتاهی نسبت به مقصد 
است. که این خود نزدیکی، پیوستگی و دسترسی برای افراد 
. (Southworth, 2005)پیاده برای رسیدن به مقصد را فراهم می کند

2-2- رویكرد نوشهرگرایی
رویکرد نوشهرگرایی، پاسخی به مدرنیسم و مشاهده ی 
اثرات منفی توسعه های حومه ای ناشی از شیوه ی برنامه ریزی 
اروپا  از جنگ جهانی دوم در  بعد  منطقه بندی مورد توجه 
و شمال آمریکا در اواخر دهۀ 1970 و ابتدای دهه ی 1980 

 .(Shatfoe, 2008: 68) می باشد
طراحی  و  سنتی  محالت  طراحی  به  )که  نوشهرگرایی 
است  برنامه ریزی  اصول  است(  مشهور  نئوسنتی  محالت 
محیط  یک  در  پیاده روی  قابل  و  قابل  زیست  محالت  که 
سعی  نوشهرگرایی  می آورد.  به وجود  را  پیاده روی  مساعد 
آپارتمان  از  مختلط  مسکونی  کاربری های  ایجاد  با  می کند 
ساکنینی  قیمتی  سطح  هر  با  تک خانوار  خانه های  تا  گرفته 
با سطوح درآمدی مختلف داشته باشد و با توسعه فشرده، 
کند  از سکونتگاه های حیاتی و محیط های طبیعی حفاظت 

)اصغرزاده یزدی، 1389: 52(. 

توسعه های  زمینه  در  اگرچه  نوشهرگرایی  جنبش 
بر  همواره  ولی  است  آمده  به وجود  جدید  مسکونی 
تأکید  موجود  بافت های  اصالح  و  بافت  درون  توسعه های 
رفتن  هدر  اندازه  از  بیش  گسترش  مخالف  و  است  کرده 

زمین می باشد )صدری و همكاران، 1398: 86(. 
آن، رشد  موازات  به  تا حدی  و  نوشهرگرایی  دنبال  به 
انگاره  های  مهم ترین  و  جدیدترین  جمله  از  هوشمند 
کلیه  نموده  پایدار است که سعی  شهرنشینی و شهرگرایی 
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رویکردهای قبل از خود را از جمله: نظریه توسعه پایدار، 
مدیریت رشد، محدوده  های شهری و کمربند سبز، توسعه 
جدید  پارادایم  یک  قالب  در  را  نوشهرگرایی  و  میان  افزا 

نظریه  بندی و مدل سازی نماید. 
با این تفاوت که نسبت به جنبش نوشهرگرایی، کمتر بر 
طراحی شهری و به جای آن بیشتر بر روی نقش سیاست های 
مدیریت  سیاست های  و  کرده  تأکید  دولتی  و  عمومی 
هوشمندانه رشد را نه صرفًا در مقیاس واحدهای همسایگی 
یا محله های شهری، بلکه در مقیاس محلی-منطقه  ای دنبال 

می کند. 
این تئوری با مبانی نظری شهر پایدار توأم با کاربری های 
مسکونی و اشتغال با اولویت طراحی دسترسی پیاده همسو 

است )زیاری، 1380: 381(. 
از مهم ترین اصولی که مدنظر نوشهرگرایی بوده است، 
می توان به اختالط کاربری، فشردگی بافت، امنیت و ایمنی، 
انسانی، حمل و نقل  مقیاس  به  توجه  محیط،  کیفیت  ارتقای 
دسترسی  پیاده مدار،  محالت  طراحی  هوشمند،  عمومی 
زندگی  کیفیت  ارتقای  کالم  یک  در  و  سرزندگی  مناسب، 
اشاره نمود )اصغرزاده یزدی، 1389؛ تیبالدز، 1383؛ سلطان حسینی و 
  Al-Hagla, 2009; Congressهمكاران، 1390؛ صادقی و همكاران، 1388؛

 for the New Urbanism,1999; Grant, 2006; Haas, 2008; Song &

   Knaap, 2003; Stevens et al, 2010; Talen, 2005).

پیاده مدار،  نواحی  ساختن  با  نوشهرسازان  اعتقاد  به 
گامی بزرگ به سوی ایجاد محل های سرزنده  تر، پویاتر و 
 (Congress for the New دوستدار عابران پیاده برداشته می شود

 .Urbanism, 1999; Haas, 2008; Talen, 2005)

قابلیت  با  شهری  بافت  ایجاد  بر  جنبش  این  درواقع 
پیاده روی ساکنین و تأمین مایحتاج و انجام کارهای روزانه 
از طریق پیمودن راه به صورت پیاده و برخورداری از یک 
 Al-دیگران، 1390؛ و  )سلطان حسینی  دارد  تأکید  انسانی  مقیاس 

 Hagla, 2009; Congress for the New Urbanism, 1999; Grant, 2006;

 Haas, 2008; Talen, 2005(.

قابل  شهرهای  نظیر  رویکردهایی  این که  به  توجه  با 
 زیست1، شهرهای سالم2، شهرهایی با قابلیت پیاده روی3 و 
نهایتًا شهرهای پایدار4 که در دهه اخیر در ادبیات شهرسازی 
مدرن مطرح شده است، دست  اندرکاران و مدیران شهری را 
بر آن داشته تا نگاه جدیدی را در امر تردد با اولویت قابلیت 
پیاده مداری در طراحی فضاهای شهرها مدنظر قرار دهند. 
در این ارتباط می توان به اسناد بی شمار شهرهای مختلف 
مطرح  پیاده  جامع  طرح های  قالب  در  که  اروپا  و  آمریکا 
می باشد اشاره نمود که اسناد اخیر منجر به اعمال سیاست 
1- Livable City

2- Healthy City

3- Walkable City

4- Sustainable City

جدول 1- شاخص های پیاده مداری در رویكردهای شهری
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 مأخذ: تاجیک و پرتوی، 1392: 85
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دولت  ها به تشویق مردم به پیاده روی و ایجاد شهرهایی با 
قابلیت پیاده مداری گردیده است )معینی، 1385: 7(. 

دغدغه های  از  همواره  محیط  کیفیت  و  زندگی  کیفیت 
اصلی اندیشمندان در حوزه شهرسازی بوده است. درگذار 
از شرایط ویژه متأثر از انقالب صنعتی، جنگ های جهانی، 
مسائل  جبریت  پذیرش  به  که   ... و  اقتصادی  رکودهای 
اجتماعی و تأثیر آن بر مکان و محیط انجامیده با چرخشی 
می توان  محیط،  و  انسان  متقابل  ارتباط  سمت  به  بنیادین 
مالحظه نمود که اکثر نظریه پردازان متأخر، سعی در مالحظه 
این تأثیر و تأثر دو سویه داشته و بر مبنای آن مفروضاتی را 

در راستای بهبود زندگی انسان  ها ارائه نموده  اند. 
جین  چون  صاحب  نظرانی  به  می توان  میان  این  از 
الکساندر،  کریستوفر  لینچ،  کوین  اپلیارد،  دانلد  جیکوبز، 
فرانسیس تیبالدز، یان گل و ... اشاره نمود که در راستای 
ارتقای کیفیت زندگی و محیط توجه ویژه  ای به جنبه های 
اجتماعی و عملکردی فضاهای عمومی داشته  اند و یکی از 
مقوله  های مورد توجه ایشان افزایش قابلیت پیاده مداری در 

شهرها بوده است. 
اهمیت حضور انسان در فضای شهری گاهی به حدی 
تصور شده که آن را مهم ترین نشانه کیفیت تمدن دانسته  اند 
)تیبالدز، 1383: 74(. این مبحث در نظریه  های متأخر شهرسازی 

نیز  نوشهرگرایی  و  هوشمند  رشد  پایدار،  توسعه  مانند 
جنبش  ترتیب،  این  به  است.  داشته  توجهی  قابل  انعکاس 
در  محدود  شهر  چند  از  گذار  دوره  یک  در  پیاده گستری 
اروپا به همه دنیا انتشار پیدا کرد )تاجیک و پرتوی، 1393: 83(.

3- منطقه مورد مطالعه
شهر مشهد به عنوان دومین کالن شهر کشور، جمعیتی 
بالغ بر 3057679 نفر )تراکم جمعیتی 87 نفر در هکتار( را 

در مساحتی در حدود 35147 هکتار جای داده است. 
شهر مشهد در شمال شرق ایران و در طول جغرافیایی 
عرض  و  دقیقه   38 و  درجه   60 تا  دقیقه   2 و  درجه   59
دقیقه   7 و  درجه   37 تا  دقیقه   43 و  درجه   35 جغرافیایی 

و در حوضه آبریز کشف  رود، بین رشته کوه  های بینالود و 
هزار مسجد واقع شده و ارتفاع شهر از سطح دریا 999 متر 
می باشد )آمارنامه شهر مشهد، 1397: 13(. نگاره 2، مناطق شهر 

مشهد را نشان می دهد.

نگاره 2: مناطق شهر مشهد

4- روش تحقیق
در پژوهش حاضر از روش  شناسی توصیفی- تحلیلی و 
پیمایشی بهره گرفته شده است. به همین جهت، با توجه به 
طرح مسئله و مبانی نظری آن و تالش برای پاسخ علمی 
بر شناسایی محورهای  مبتنی  مطالعه  ای  کلیدی،  به پرسش 
از  استفاده  با  مشهد  کالن شهر  در  پیاده مداری  قابلیت 
اصول  براساس  و   1(SDA) فضایی  داده های  تحلیل  روش 

نوشهرگرایی، صورت پذیرفته است. 
بر این اساس پس از استخراج عوامل مؤثر در قابلیت 
کمی  شاخص   32 و  نوشهرگرایی  اصل   10( پیاده مداری 
اسنادی،  و  کتابخانه  ای  منابع  از  پیاده مداری(  کیفی  و 
جمعیت  براساس  و  طراحی  ساخته  محقق  پرسشنامه  ای 
هر منطقه، توسط عابرین پرسشگری و تکمیل شد. روایی 
پژوهش براساس دیدگاه متخصصان حوزه ی برنامه ریزی و 
براساس  نیز  پرسشنامه  پایایی  تأیید شد و  مدیریت شهری 
1- Spatial Data Analysis
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فرمول آلفای کرونباخ در حدود 0/82 محاسبه شد که بیانگر 
باال بودن پایایی پرسشنامه تحقیق است. 

در شهر  عابرین  را  پژوهش حاضر  در  آماری  جامعه ی 
فرمول  براساس  نمونه   384 تعداد  می دهد.  تشکیل  مشهد 
برای دقیق  تر  انتخاب شدند که  به صورت تصادفی  کوکران 
به تعداد 400 پرسشنامه  نتایج پژوهش، حجم نمونه  شدن 
منطقه پرسشگری  با جمعیت هر  متناسب  یافت و  افزایش 

نرم افزار  از  پرسشنامه  ها  تحلیل  برای  همچنین  شد.  انجام 
SPSS استفاده شده است. 

قابلیت  با  محورهایی  شناسایی  پژوهش،  این  در 
پرسشنامه،  از  استفاده  با  مشهد  کالن شهر  در  پیاده مداری 
 )SDA( مطالعات اسنادی، مشاهده و تحلیل داده های فضایی

صورت گرفته است. 
 GIS در  مکانی  اطالعات  پایگاه  ابتدا  منظور  به همین 

 جدول 2- معیارها و شاخص های پیاده مداری از نظر صاحب نظران شهرسازی

معیارهای به کارگرفته شده هدف پژوهشمحقق/ سال

کوین لینچ )1981(
ارتقای خوانایی و وضوح فضای 

شهری
ارتقای کیفیت زندگی، سرزندگی، دسترسی، حضور، استفاده و فعالیت، 

انطباق، حس مکان، امنیت، مقیاس انسانی

جین  جیکوبز )1961(

افزایش سرزندگی و تنوع در فضای 
عمومی و کارآیی شهر، توجه به 
جنبه های اجتماعی و عملکردی 

خیابان و پیاده روها

تنوع فعالیتی، نظارت، سرزندگی پیاده روها، ترکیب متنوع ساختمان-
 ها، اختالط اجتماعی، انعطاف  پذیری، فضای سبز، مبلمان شهری، انتظام 
خدمات حمل و نقل عمومی، نفوذپذیری )کوچکی بلوک  ها(، حس مکان، 

امنیت، مقیاس انسانی، فضای عمومی، تعامالت اجتماعی

دانلد اپلیارد و آلن 
جیکوبز )1987(

تعریف محیط شهری مطلوب و 
ارائه اهداف برای افزایش قابلیت 

زندگی

قابل زندگی بودن، ایمنی، سالمتی، دسترسی به تسهیالت و امکانات 
تفریحی، تنوع اجتماعی، اصالت و معنی، تأمین آسایش عابرین، اختصاص 

فضا به پیاده، محدود کردن حرکت سواره

ارائه الگوی حمل و نقل پایدارپیتر کالتورپ
تنوع مسکن، مقیاس پیاده، فضای عمومی، حس مکان، آموزش عمومی، 
دسترسی به ایستگاه  های حمل و نقل عمومی ، اختالط کاربری، فشردگی

فرانسیس تیبالدز 
)1992(

ارائه مجموعه معیارهای مؤثر بر 
کیفیت مطلوب محیط شهری

اختالط کاربری، مقیاس انسانی، آزادی گردش و قدم زدن، تنوع اجتماعی، 
خوانایی، لذت بصری، حس مکان، امنیت، آسایش پیاده، کیفیت زندگی

راب کریر
باززند ه سازی فضاهای شهری 
با توجه به نمونه های تاریخی 

فضاهای شهری
توجه به مقیاس انسانی، اختالط کاربری، خوانایی، حس مکان، امنیت

آندره دوانی و الیزابت 
برنامه ریزی و توسعه سنتی محالتپالتر زیبرک

اختالط کاربری، تنوع مسکن، مقیاس انسانی، ارتباط پذیری، خوانایی، 
فشردگی بافت، وجود مسیرهای مختلف دسترسی، مرکز محله متمایز، 

فضاهای عمومی، گزینه  های مختلف حمل و نقل

Saelens& et al
(2003)

سنجش میزان تأثیر کیفیت محیط بر 
فعالیت فیزیکی

تراکم باالی مسکونی، تنوع و اختالط کاربری، نفوذپذیری، تسهیالت 
پیاده روی، زیبایی  شناسی، ایمنی و امنیت، دسترسی به انواع کاربری

Cerin& et al
(2007) 

سنجش میزان تأثیر ویژگی  های 
محیطی بر میزان پیاده روی ساکنان

تراکم باالی مسکونی، اختالط کاربری، دسترسی به خدمات، تسهیالت 
پیاده روی، ایمنی، شیب کم خیابان ها

Schmitz & Scully
(2006)

روشن کردن رابطه میان سالمت 
و محیط ساخته شده، روش های 

ایجاد محله پیاده مدار

اختالط کاربری، آرام  سازی ترافیک، پیاده روهای مناسب، امنیت تردد برای 
کودکان، تنوع فعالیت ها، مقیاس انسانی، گسترش حمل و نقل عمومی

مأخذ: اکبری و داوودی، 1394: 53
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ایجاد شد. سپس شاخص های کمی به صورت رقومی وارد 
پایگاه مکانی شدند. 

برای ورود شاخص های کیفی به پایگاه مکانی، ابتدا این 
شاخص ها با استفاده از مدل های مکان مبنا به شاخص کمی 
تبدیل شدند. بعد از مرحله کمی سازی داده ها، نرمال  سازی و 
استاندارد سازی برای تلفیق داده ها با یکدیگر صورت گرفت. 
حالت  از  الیه ها  داده ها،  تلفیق  برای  بعد  مرحله  در 
این  در  دیگر،  عبارت  به  و  تبدیل شدند  به رستر  وکتوری 
از  بعد  نهایت  در  گرفت.  انجام  داده ها  رسترسازی  مرحله 
این که یکسان  سازی تمام الیه ها در GIS انجام شد، به منظور 
شناسایی مسیرهای دارای قابلیت پیاده مداری، تمام  الیه ها با 

یکدیگر ترکیب شدند. 
اطالعات کیفی درباره ی پیاده مداری نیز می تواند در کنار 
 .(Westphal et al, 2011: 23) باشد  اهمیت  حائز  کّمی  داده های 
می باشند،  کیفی  مکانی،  استنتاج  های  از  بسیاری  درحالی که 
و محاسبات در GIS عمدتًا بر مبنای داده های کّمی صورت 
می  گیرند، با استفاده از روش ها و ابزارهای بصری  سازی و 
روابط مضاعف کاربر، می توان داده های کیفی را به داده های 

 .(Donlon & Kenneth, 2000: 56) کمی تبدیل کرد
براین اساس کلیه داده های مورد نیاز اعم از کمی و کیفی 
توسط یک ساز و کار مناسب و براساس مدل های مکان مبنا در 
 .(Li and Weng, 2007: 250) سطح جغرافیایی یکسان تلفیق می شوند

عابران،  شاد  تمرکز  متغیرهای  حاضر،  پژوهش  در 
مشارکت عمومی، فرهنگ پیاده روی و عناصر دارای ارزش 
مشهد  شهر  مناطق  بین  در  پرسشنامه  به صورت  )جذابیت( 
موقعیت  براساس  پرسشنامه  هر  سپس  شد.  پرسشگری 
پایگاه  وارد  نقطه  ای  به صورت  پرسشگری،  انجام  مکان  و 
GIS شد و با مختصات  دار نمودن آن نقاط در سطح فضای 

جغرافیایی، به آمار فضایی تبدیل گردید. 
در نهایت میانگین تمام نقاط در فضا برای مناطق محاسبه 
شد و با الیه وکتوری محالت شهر ترکیب گردید و بدین 
صورت داده های کیفی با استفاده از روش های مکان مبنا به 

داده های کمی تبدیل شدند.

رابطه )1(
N: تعداد جامعه آماری

p: احتمال دارا بودن صفت یا قرار گرفتن در نمونه )0/5(
q: احتمال دارا نبودن صفت یا قرار نگرفتن در نمونه )0/5(

t: ضریب اطمینان 95 درصد )1/96(
d: احتمال خطا )0/05(

n: حجم نمونه

نگاره 3: درصد پیاده روی افراد به تفكیک بازه سنی و درصد جنسیت پاسخگویان
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جدول 3- شاخص های پیاده مداری با تأکید بر رویكرد نوشهرگرایی
اصول رویكرد 

نوشهرگرایی
شاخص های قابلیت 

پیاده مداری
منبع

)کاشانی  جو، 1389؛ Park, 2008; Shay, 2003; Kumar, 2009)عرض پیاده روتسهیالت پیاده روی
)کاشانی  جو، 1389؛ Tolly, 2003; Ramirez, 2006)کیفیت کف  سازی

(کاشانی  جو، 1389؛ مهدی  زاده، 1379؛ ;Forsyth & Crewe, 2009; Fabian et al, 2010 مبلمان شهری
(Ramirez, 2006

(Tolly, 2003)نورپردازی

)مهدی  زاده، 1379)سرویس بهداشتی
(مهدی  زاده، 1379؛ Ramirez, 2006)تسهیالت افراد معلول

کیفیت زندگی

)اجتماعی(

)مهدی  زاده، 1379؛ کاشانی جو، 1389) تمرکز شاد عابران
)کاشانی جو، 1389؛ (Tolly, 2003مشارکت عمومی
)راپاپورت، 1980؛ شهرسازی، 1375؛ کاشانی جو، 1389؛ معینی، 1391؛ سلطان حسینی امنیت از جرایم

(Fabian et al, 2010; Tolly, 2003 و همکاران، 1390؛
)مهدی  زاده، 1379؛ کاشانی جو، 1389؛ معینی، 1391( فرهنگ پیاده روی

اختالط کاربری 

)نظام کاربری 

زمین(

وجود کاربری های مسکونی و 
تجاری )کاربری مختلط(

 Park, 2008; Forsyth & Crewe, 2009; Frank, 2006; Tolly, 2003;کاشانی  جو، 1389؛)
(Kumar, 2009; Shay, 2003

)کاشانی جو، 1389؛ (Moudon et al, 2006کاربری های جاذب شهری
(کاشانی جو، 1389؛ )Moudon et al, 2006اندازه بلوک  ها

)کاشانی  جو، 1389؛ معینی، 1391؛Tolly, 2003; Shay, 2003; Ramirez, 2006; Forsyth دسترسی به حمل و نقل عمومیحمل و نقل هوشمند
(& Southworth, 2010

تفکیک مسیر پیاده و دوچرخه 
(Forsyth & Crewe, 2009; Fabian et al, 2010 Tolly, 2003;)از سایر وسایط نقلیه

(Kumar, 2009; Fabian et al, 2010)تقاطع پیاده و سواره

(راپاپورت، 1980؛ شهرسازی، 1375، مهدی  زاده، 1379؛ سلطان حسینی و همکاران، ایمنی ترافیکی
(Forsyth & Crewe, 2009; Kumar, 2009 1390؛

)شهرسازی، 1375؛Ramirez, 2006; Forsyth & Southworth, 2010 )کوتاهی مسیر پیاده
)کاشانی جو، 1389؛ Ramirez, 2006; Shay, 2003)آرام سازی ترافیک

پایداری زیست 

محیطی

(مهدی  زاده، 1379؛Forsyth & Crewe, 2009; Fabian et al, 2010 )وجود فضای سبز حاشیه ای
)کاشانی جو، 1389؛ Ramirez, 2006)محافظت در برابر آب و هوا

)مهدی  زاده، 1379؛ Ramirez, 2006)آلودگی زیست محیطی
)کاشانی  جو، 1389؛ Kumar, 2009; Park, 2008; Tolly, 2003; Frank, 2006; Moudon تراکم مسکونیتراکم

( et al, 2006

(Kumar, 2009; Park, 2008; Tolly, 2003; Frank, 2006)تراکم تجاری

)کاشانی  جو، 1389(توجه به زمینه  های تاریخیساختارهای سنتی
وجود عناصر دارای 

ارزش )جذابیت(
)کاشانی  جو، 1389(مقیاس انسانی
)کاشانی  جو، 1389؛ راپاپورت، 1980؛ شهرسازی، 1375؛ مهدی  زاده، 1379؛ ,Tolly جذابیت بصری

(2003; Shay, 2003; Ramirez, 2006

(مهدی  زاده، 1379)پیوستگی مسیرپیوستگی
(Kumar, 2009; Park, 2008)خوانایی مسیر

وجود خرده فروشی فعال وتنوع
گوناگون

 Kumar, 2009; Park, 2008; Tolly, 2003; Frank, 2006; Shay,کاشانی  جو، 1389؛(
(2003; Forsyth & Crewe, 2009

(کاشانی  جو، 1389)تنوع در بدنه
(Frank, 2006)تنوع در ساختمان  ها
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5- یافته های پژوهش
5-1- آمار توصیفی

نتایج حاصل از بررسی گروه های سنی پاسخگویان نشان 
می دهد که 5 درصد از پاسخگویان در گروه سنی 15-24 
سال، 17 درصد در گروه سنی 34-25 سال، 9 درصد در 
گروه سنی 44-35 سال، 15/75 درصد در گروه سنی 54-
45 سال، 22 درصد در گروه سنی 64-55 سال و 31/25 

درصد نیز در گروه سنی 65 سال و بیشتر قرار دارند. 
همچنین 32 درصد پاسخگویان را مردان و 68 درصد 
آماری  جامعه  این که  به  توجه  با  می  دهند.  تشکیل  زنان  را 
پژوهش حاضر را عابران تشکیل می  دهند، به دلیل جلوگیری 
از مزاحمت در برابر نور خورشید و رعایت حال شهروندان 
تعداد زیادی از پرسشنامه  ها در عصر پرسشگری شده است. 
یکی از علل درصد باالی زنان در جامعه آماری نسبت به 
مردان، همکاری بیشتر آنان در پر نمودن پرسشنامه  ها بوده 
و مردان )عابر( به دلیل ضیق وقت، شلوغی پیاده روها و ... 

زیاد حاضر به همکاری نبودند.
خرید  دلیل  به  خیابان  در  زنان  باالی  تعداد  همچنین   
و  معلم  سجاد،  امامت،  خیابان های  در  )به ویژه  ورزش  و 
امام رضا )ع(( در گروه سنی 65 سال به باال و همکاری آن ها 
سنی،  گروه  این  تا  شد  موجب  پرسشنامه  ها  نمودن  پر  در 

بیشترین درصد پاسخگویان را به خود اختصاص دهند.

5-2- تسهیالت پیاده روی
عرض پیاده رو: عرض مناسب برای پیاده راه 5 تا 7 فوت 
که   .(Shay et al, 2003: 13) می باشد  متر   2/31 تا   1/65 معادل 
بر این اساس مناطق 8، 9، 10 و 11 دارای عرض پیاده رو 

در  عابرین  نیاز  مورد  تسهیالت  بیشترین  می باشند.  مناسب 
زمان پیاده روی می توان به صندلی و سطل زباله اشاره نمود. 
در شهر مشهد تعداد 3540 چشمه سرویس بهداشتی وجود 
مرکزی  بخش  در  رضوی  مطهر  حرم  وجود  به دلیل  دارد. 
شهر و نیز حضور زائران و گردشگران در این بخش، تنها 
پیرامون  محدوده  در  بهداشتی  سرویس های  درصد   9/46

حرم مطهر قرار دارد.
 

5-3- حمل و نقل هوشمند
برای سنجش دسترسی، پارامترهای فاصله از ایستگاه های 
حمل و نقل، تراکم ایستگاه  ها در واحد سطح، حجم ترافیک، 
دسترسی به بزرگراه  ها و خیابان های شریانی و شیب خیابان 

 .(Klee, 2011) مورد بررسی قرار گرفته  اند
فاصله  محاسبه  برای  استفاده  مورد  تابع   ،)2( رابطه 

اقلیدسی را نشان می دهد.

رابطه )2(
شهر مشهد دارای 128 ایستگاه دوچرخه و تعداد 2540 
دوچرخه - برای  ویژه  مسیر  طول  که  می باشد  دوچرخه 
حال حاضر  در   .)4 )جدول  می باشد  متر   125351 سواری 

این تجهیزات مورد استفاده شهروندان قرار ندارد. 
دستگاه   2248 اتوبوس،  خط   136 دارای  مشهد  شهر 
اتوبوس و 2 خط مترو فعال است که به طور متوسط روزانه 
مسافر  نفر   780409 و  مترو  توسط  مسافر  نفر   120872

توسط سیستم اتوبوسرانی جابه جا می شوند. 

جدول 4: مشخصات مسیر و سامانه کرایه دوچرخه شهر مشهد

طول مسیر )متر(ظرفیت ایستگاه )دوچرخه(تعداد ایستگاهایستگاه های دوچرخه

1282540125351شهر مشهد

 منبع: سازمان حمل و نقل ترافیک- شهرداری مشهد، 1397
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نتایج نشان می دهد که در بخش مرکزی شهر به دلیل حضور 
برخی  در  کم  عرض  آن ها،  آشنایی  عدم  و  زائران  زیاد 
پیاده روها که منجر به تردد عابران از خیابان شده و نیز حجم 
و  تجاری-اقامتی  مراکز  وجود  دلیل  به  روزانه  تردد  باالی 

حرم مطهر رضوی، ایمنی ترافیکی بسیار پایین است. 

بررسی  ها نشان می دهد که تقریبًا 80 درصد جمعیت شهر 
مشهد در فاصله 500 متری ایستگاه  های حمل و نقل عمومی 

قرار دارند. 
ایمنی ترافیکی در شبکه معابر براساس چگالی تصادفات، 
است.  تردد روزانه سنجیده شده  میانگین  و  پیاده رو  عرض 

 نگاره 4: 1( عرض پیاده رو 2( کیفیت کف سازی 3( مبلمان شهری 
4( نورپردازی 5( سرویس بهداشتی و آبخوری 6( تسهیالت افراد معلول
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5-4- کیفیت زندگی )اجتماعی(
غربی  نیمه ی  در  عابران  که  می دهد  نشان  بررسی ها   
مانند 9، 10، 11 و 12( نسبت  )مناطق برخوردارتر  مشهد 
پیاده روی  هنگام  در  بیشتری  نشاط  از  مناطق  سایر  به 
مشارکت  میزان  که  است  آن  از  حاکی  برخوردارند.یافته ها 

عمومی در سکونتگاه  های غیررسمی مشهد )مناطق 4، 5، 15 
و 16( باالتر است. درواقع، در مناطق کم  برخوردارتر میزان 
واحدهای  در  به خصوص  اجتماعی  همبستگی  و  مشارکت 
همسایگی نسبت به مناطق برخوردار )1، 8، 9 و 11( بیشتر 

می باشد. 

نگاره 5: 1( دسترسی به حمل و نقل عمومی 2( تفكیک مسیر پیاده و دوچرخه از سایر وسایط نقلیه 3( تقاطع پیاده و سواره 
4( ایمنی ترافیكی 5( کوتاهی مسیر پیاده 6( آرام سازی ترافیک
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جدول 5: میانگین شاخص های کیفیت زندگی در شهر مشهد
مناطق

شاخص ها
1234567891011121314151617

تمرکز شاد 
2/871/932/241/731/331/812/241/563/093/894/123/722/042/641/421/272/37عابران

مشارکت 
2/122/483/073/764/242/632/512/341/581/261/051/021/752/073/724/411/87عمومی

امنیت از 
4/272/461/963/794/123/622/853/541/332/341/373/752/621/534/364/293/92جرایم

فرهنگ 
3/943/513/471/392/482/751/622/814/062/634/252/461/964/131/412/122/35پیاده روی

نگاره 6: 1( تمرکز شاد عابران 2( مشارکت عمومی 3( امنیت از جرایم 4( فرهنگ پیاده روی
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در بررسی امنیت از جرایم، داده های پلیس نشان می دهد 
که میزان وقوع جرایم در نواحی حاشیه مشهد ) مناطق 3، 
نشان  گرفته  صورت  بررسی  های  است.  بیشتر   )6 و   5  ،4
داد که نواحی سکونتگاه  های غیررسمی و بافت فرسوده به 
دلیل بافت کالبدی فشرده و نامنسجم، تراکم باالی جمعیتی، 
و...  مجرمان  اسکان  محل  شهری،  بی  دفاع  فضاهای  وجود 
قرار  پایین  ترین سطح  در  برای شهروندان  از جرائم  امنیت 
یافته ها نشان داد که  پیاده روی  دارد. در خصوص فرهنگ 
مناطق 1، 8، 9 و11 بیشترین شاخص را به خود اختصاص 
بزرگ  پارک  های  وجود  آن  دالیل  جمله  از  که  داده  اند 

)کوهسنگی و ملت( در این مناطق می باشد.

5-5- تنوع
بخش  در  مشهد  فعال  فروشی  های  خرده  اصلی  تمرکز 
مرکزی شهر)CBD( )منطقه ثامن( است که به تدریج شعاع 
آن افزایش یافته و به مناطق شرقی )مناطق 5 و 6( و غربی 

شهر )مناطق 1 و 11( گرایش یافته  اند. 
تمایل به ایجاد راسته بازار، نیز موجب ایجاد راسته  هاي 
خرده فروشي مختلف در شهر شده که در امتداد محورهاي 
احمدآباد  و  طبرسي  و  شیرازي  ا...  آیت  مثل  شهر  اصلي 
توسعه یافته  اند؛ یا به صورت مجتمع  هاي چندمنظوره مثل 
پیدا  گرایش   )2 )منطقه  شمال  طرف  به  و...  خیام  سپاد، 
کرده  اند. همچنین بررسی  ها نشان می دهد که میزان تنوع در 
بدنه و ساختمان  ها در نواحی جنوب و غرب مشهد )مناطق 

1، 8، 9، 10، 11 و 12( از تنوع بیشتری برخورداند.

5-6- اختالط کاربری )نظام کاربری زمین(
اختالط کاربری ها سبب افزایش نزدیکی و تنوع می گردد 
(Jepson & Edward, 2010: 421). برهمین اساس، مناطق 1، 8، 9، 

11 و ثامن بیشترین میزان اختالط کاربری ها را دارا می باشند.
تراکم نقاط جذب سفر در واحد سطح )کیلومتر مربع(. 
تراکم باالی این نقاط )مراکز خدماتی( موجب افزایش رفت 

.(Silverman, 1998) وآمد و شلوغی می شود

رابطه )3(
فعالیت ها  استقرار  فضایی  روندهای  و  الگوها  بررسی 
و مراکز جاذب جمعیت در مشهد نشان می دهد که بخش 
حرم  وجود  دلیل  به  ثامن(  )منطقه   )CBD( شهر  مرکزی 
که  است  فعالیت ها  این  اصلی  تمرکز  محل  رضوی،  مطهر 
باالترین قابلیت جذب جمعیت را دارا می باشد. به عبارت 
اصل  کانون  دو  میدان شهدا،  و  مطهر رضوی  دیگر، حرم 
جذب سفر در شهر مشهد هستند و مقصد تعداد زیادی از 

سفرهای عمومی درون شهری محسوب می شوند. 
همچنین نواحی غربی مشهد به دلیل دسترسی مناسب به 
فعالیت های خدماتی و تخصصی نظیر دانشگاه فردوسی و 
نیز وجود راسته  های فعالیتی شامل محور وکیل  آباد، معلم و 
پیروزی بعد از بخش مرکزی، بیشترین میزان جذب جمعیت 

را به خود اختصاص داده  اند. 
بر  اصلی  تأکید  پیاده مداری  و  نوشهرگرایی  رویکرد  در 
کوچک بودن بلوک  های شهری می باشد. طول مناسب برای 
تا 198 متر( عنوان شده  تا 600 فوت )132  بلوک  ها 400 

 .(Shay et al, 2003: 13) است
بر این اساس، نتایج حاکی از آن است که تعداد 15965 
بلوک )79/41 درصد( بر اساس رویکرد نوشهرگرایی دارای 
طول مناسب )132 تا 198 متر( بوده و تعداد 4140 بلوک 
)20/59 درصد( دارای طولی بیشتر از رویکرد نوشهرگرایی 

و پیاده روی )198 متر( می باشند.

5-7- پایداری زیست محیطی
هوا آالینده  منابع  براساس  هوا  آلودگی   ارزیابی 
در   )1396-1398( سال   3 طی   (CO، PM10، SO2، NO2، O3)

بخش  در  آلودگی  بار  بیشترین  می دهد،  نشان  مشهد  شهر 
مرکزی شهر )CBD( و مناطق شرقی و همچنین غرب مشهد 
مشاهده   )9 و   8  ،6  ،1 ثامن،  )مناطق  وکیل  آباد-  -محور 

می شود. 
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نگاره 7:
 1( وجود خرده فروشی 

فعال و گوناگون
 2( تنوع در بدنه

 3( تنوع در ساختمان  ها

نگاره 8: 
1( کاربری های مختلط

 2( کاربری های جاذب شهری
 3( اندازه بلوک  ها
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نشان  آالینده های زیست محیطی  پاالیش  داده های مرکز 
تنها  از 1095 روز،  می دهد که در طی سه سال )98-96( 
111 روز هوای شهر مشهد پاک بوده است. همچنین تعداد 
گروه های  برای  ناسالم  شرایط  روز   177 سالم،  روز   797
حساس و 10 روز نیز ناسالم گزارش شده که در 6 ماهه دوم 
سال نسبت به 6 ماهه اول، هوا آلوده  تر بوده است. دلیل این 
امر ورود ریزگردها و طوفان گرد و غبار در مهرماه سال 98 
و همچنین غلظت گاز منواکسید کربن ناشی از بار ترافیکی 
و شکل  گیری جزیره گرمایی در پاییز و زمستان می باشد. در 
خصوص آلودگی های زیست محیطی در مشهد نتایج نشان 
می دهد، مناطق 2، 3، 4، 5، 6 و 7 )سکونتگاه  های غیررسمی( 
مشهد به دلیل عدم پوشش شبکه جمع  آوری فاضالب )اگو(، 
نخاله  های  گندآب،  )مسیل،  زیستی  فضای  آلودگی های 
ساختمانی و...( بیشترین میزان آلودگی های زیست محیطی 
را دارند. همچنین بخش مرکزی شهر )CBD( و نیز برخی 
هستند.  رو به رو  معضل  این  با  فرسوده  بافت  محدوده  های 
سرانه فضای سبز در مشهد 14/26 مترمربع می باشد. منطقه 
7 با مساحتی در حدود 2736894 مترمربع )22/4 درصد( 
بیشترین و منطقه ثامن با مساحتی بالغ بر 44736 مترمربع 

)0/36 درصد( کمترین میزان فضای سبز را دارا می باشند.

5-8- پیوستگی
شاخص پیوستگی متغیری است که تعداد خطوطی که 
 (Jiang مستقیماً به یک فضا متصل شده  اند را محاسبه می کند
(Claramunt, 2015: 298 &. از نظر فضایی، پیوستگی یک متغیر 

پیوسته،  سیستم  یک  در  و  است  محلی  مقیاس  در  فضایی 
اندازه آن بیانگر میزان نفوذپذیری است. براین اساس رابطه 

ریاضی آن عبارت است از : 
Ci = k

رابطه )4(
که در آن k عبارت است از تعداد گره  هایی که به طور 
.(Asami et al, 2017:23) است  شده  داده  ارتباط  مستقیم 
هم پیوندی: اگر رابطه کمترین فضای واسط به اصلی ترین 

نامیده  هم پیوندی  آن  عددی  مقدار  گردد،  محاسبه  فضا 
می شود. این مقدار حداقل عمق هر فضا نسبت به پیکره بندی 
کل سیستم است (Hillier, 2016: 26). از دیدگاه چیدمان فضا، 
هم پیوندی یک مفهوم اساسی در تحلیل  های فضایی است و 
همبستگی باالیی با میزان تردد و الگوی حرکت فرد در فضا 
بیشترین  که  مسیرهایی   .)31  :1397 کاریزی،  و  )سلطانی فر  دارد 
هم پیوندی  متوسط  از  دارند،  را  جهت  تغییر  یا  شکستگی 

پایینی برخوردارند. رابطه ریاضی آن عبارت است از:

رابطه )5(

رابطه )6(

رابطه )7(

RA میزان هم پیوندی است که در آن MD میانگین عمق 

است.  پیوندها  تعداد   n و  می باشد  خط  هم پیوندترین  از 
همچنین D ارزش استاندارد را برای اندازه  گیری هم پیوندی 

.(Charalambous & Mavridou, 2012: 57) فراهم می آورد
بررسی شاخص هم پیوندی در شبکه معابر شهر مشهد 
شهر  غربی  و  مرکزی  مناطق  در  معابر  که  می دهد  نشان 
مشهد بیشترین میزان هم پیوندی را دارا هستند. به طوری  که 
درجه هم پیوندی معابر در مناطق 1 و 11 به ترتیب 4/05 
و 4/09 می باشد. در مناطق شمالی و شرقی مشهد از میزان 
معابر  شبکه  که  جایی  تا  می شود  کاسته  معابر  هم پیوندی 
مناطق 5 و 15 به ترتیب با 0/53 و 0/73 درجه، کمترین 
میزان هم پیوندی را در میان سایر مناطق شهر مشهد دارند. 
خوانایی1 مسیر، از معیارهای بررسی این شاخص نشانه هایی 
است که شهروندان به راحتی می توانند با استفاده از آن ها 
مسیر خود را شناسایی نمایند که این نشانه ها به سه دسته 
عملکردی  نشانه های  و  ذهنی  نشانه های  عینی،  نشانه های 

تقسیم می شوند.   
1- Intelligibility
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جدول 6: مساحت پارک  های شهری و سرانه فضای سبز در شهر مشهد

پارک شهریپارک محلی

سرانه 

فضای سبز
پارک جنگلیپارک بزرگپارک منطقه ایپارک ناحیه ایپارک محله ایپارک همسایگی

تعداد
مساحت

)مترمربع(
تعداد

مساحت

)مترمربع(
تعداد

مساحت

)مترمربع(
تعداد

مساحت

)مترمربع(
تعداد

مساحت

)مترمربع(
تعداد

مساحت

)مترمربع(

2726928972322337224481622702131799849523280945343704214/26
 منبع: سازمان پارک  ها و فضای سبز شهرداری مشهد، 1395

جدول 7: شاخص کیفیت هوا در شهر مشهد طی سال  های 1396-1398
        شاخص

ماه
خطرناکبسیار ناسالمناسالمگروه های حساسسالمپاک

26579000فروردین
22726000اردیبهشت

86813300خرداد
2891000تیر

0903000مرداد
37910100شهریور

55726100مهر
95126300آبان
45828000آذر
84930200دی

96218000بهمن
15657000اسفند

1118051771000مجموع
منبع: مرکز پایش آالینده های زیست محیطی شهرداری مشهد

 جدول 8: درجه هم پیوندی شبكه معابر در مناطق شهر مشهد

1234567891011121314151617مناطق

0/330/590/670/330/140/670/520/530/670/590/780/340/270/590/410/690/87کمینه

4/052/764/030/980/531/311/142/292/371/904/091/170/871/180/731/233/24بیشینه

1/691/290/330/630/261/320/421/191/250/991/710/230/220/470/340/570/67میانگین

انحراف 
معیار

0/760/220/760/240/120/670/230/690/780/240/820/360/230/350/270/460/52
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نگاره 9: 1( فضای سبز 2( آلودگی هوا 3( آلودگی زیست محیطی

نگاره 10: 1( خوانایی مسیر 2( هم پیوندی
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می توان  فضا  چیدمان  روش  تئوری  های  به  توجه  با 
پیوستگی  دارای  معابر  چه  هر  که  کرد  استنباط  این گونه 
باالتری باشند دارای ارتباطات و پیوستگی مناسب  تر، امنیت 
معابر  اساس،  براین  هستند.  باالتری  اقتصادی  پتانسیل  و 
بیشترین  مشهد  غرب  ونواحی   (CBD) شهر  مرکزی  بخش 
میزان هم پیوندی را دارند و از قابلیت بیشتری در به جریان 
انداختن حرکت در سطح کل شهر برخوردارند. روشن است 
پتانسیل  بودن  دارا  به دلیل  مشهد  غرب  و   CBD بخش  که 
فعالیت های  جذب  برای  بیشتری  توان  از  باالتر،  اقتصادی 

پرمخاطب در سطح مشهد برخوردار هستند.

5-9- تراکم
تراکم سطحی نشان دهنده میزان فشردگی فضای ساخته 
شده شهری است و با استفاده از تابع تراکم محاسبه می گردد 

.(Silverman, 1998)

رابطه )8(
می شود  مشاهده   11 نگاره  نقشه های  در  که  همان طور 
بیشترین تراکم مسکونی در قسمت های شمال شرقی مشهد 
)مناطق 2 و 10( و بیشترین تراکم تجاری در بخش مرکزی 

که  می دهد  نشان  بررسی  ها  دارند.  قرار  ثامن(  )منطقه  شهر 
کالبدی  تراکم  با  بافت های  مشهد  شهر  درصد   10 حدود 
)مسکونی( باال )بلوک  های با سطح اشغال بیش از 75 درصد( 
است. و حدود 66 درصد بافت های با تراکم مسکونی نسبتًا 
و  است  درصد(   75 تا   45 اشغال  با سطح  )بلوک  های  باال 
بخش مرکزی شهر )CBD(، مناطق 2، 4 و 10 باالترین میزان 

تراکم مسکونی را دارند.

5-10- وجود عناصر دارای ارزش )جذابیت(
زیبایی  شناختی،  زیبایی،  بر  تأکید  ارزش،  دارای  عناصر 
 (Talen & Kochanski, ایجاد حس مکان دارد  انسان و  راحتی 
مجموعه  مشهد،  شهر  استراتژیک  منظر  مهم ترین   .2011: 9)

فضاي  و  هویت بخش  عنصر  که  است  رضوی  مطهر  حرم 
شهري بارز کالن شهر مشهد به شمار می  رود و نقطه عطفی 

در سازمان بصري شهر محسوب می گردد. 
بناها به عنوان عناصر شاخص سازمان  سایر مکان  ها و 
میدان  از  عبارت  مطهر  حرم  بر  عالوه  مشهد  شهر  بصری 
شهدا، تفرجگاه و خیابان کوهسنگی، باغ ملک  آباد، آرامگاه 
ملت  پارک  و  الماس  شرق  تجاری  مجتمع  خواجه  ربیع، 
بصری  مقیاس  در  ارزش  دارای  عناصر  بیشترین  هستند. 
مربوط به مناطق ثامن، 1، 8 و 9 می باشد. در مقیاس انسانی 

نگاره 11: 1( تراکم مسكونی 2( تراکم تجاری
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مکان  حس  ایجاد کننده  و  بافت  هویت  که  موجود  عناصر 
بخش  در  هستند،  و...  نادری  آرامگاه  داروغه،  خانه  مانند 
بیشترین  وکیل  آباد  و  سجاد  بلوار   ،)CBD( شهر  مرکزی 

تمرکز را دارا می باشند. 

5-11- ساختارهای سنتی
در شهر مشهد، ساختارهای سنتی و آثار تاریخی شامل 
میدان  های  قدیمی،  بازارهای  و  راسته  ها  شهر،  اولیه  هسته 
واجد ارزش هویتی و محالت تاریخی در منطقه ثامن قرار 
دارند. در مجموع تعداد 230 اثر تاریخی ثبتی در شهر مشهد 
بناهای تاریخی پیرامون  وجود دارد که 73 درصد آن ها را 

حرم مطهر رضوی در منطقه ثامن تشکیل می  دهند.
همان طور که در نگاره شماره 14 مشاهده می شود، تعداد 
شناسایی  پیاده مداری  قابلیت  با  مشهد  شهر  در  خیابان   12

خیابان های  نوشهرگرای  شاخص های  براساس  که  شدند 
و  تعبدی  سرشور،  شیرازی،  ایثار،  طبرسی،  )ع(،  امام رضا 
کوهسنگی در اولویت اول قرار گرفتند. همچنین خیابان های 
خیابان  و  دوم  اولویت  در  حجاب  و  امامت  معلم،  سجاد، 
اولویت سوم  به عنوان  تجاری سپاد  منطقه  در  خیام شمالی 

شناسایی شدند. 
ثامن  منطقه  در  رضوی  مطهر  حرم  داشتن  قرار  به دلیل 
محور  به ویژه  مطهر  حرم  به  منتهی  پیاده  محورهای  وجود 
خیابان امام رضا )ع( می تواند از ترافیک این منطقه کاسته و 
شرایط تشرف به زیارت، خرید، بازدید از مکان  ها و بناهای 
تاریخی و... را به صورت پیاده فراهم آورد. خیابان کوهسنگی 
در منطقه 8 می تواند یکی از بهترین محورهای پیاده مدار در 
می شود.  منتهی  کوهسنگی  بزرگ  پارک  به  که  باشد  مشهد 
همچنین منطقه 11 نیز به دلیل قرارگیری محور تجاری معلم 

نگاره 12: 1( مقیاس انسانی 2( جذابیت بصری

جدول 9- آثار تاریخی ثبتی شهر مشهد به تفكیک نوع اثر

بافتمجموعهمحوطهتپهبنانوع اثر
آثار معنوی 
)ناملموس(

مجموعمكان رویداد

16831211144230تعداد

منبع: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی، 1395
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نگاره 13: 1( توجه به زمینه  های تاریخی 2( تراکم آثار تاریخی

نگاره 14: اولویت بندی محورهای قابلیت پیاده  محور در شهر مشهد با تأکید بر رویكرد نوشهرگرایی 

و امامت، پارک بزرگ ملت و نزدیکی به دانشگاه فردوسی 
مشهد یکی از بهترین مسیرها جهت پیاده روی می باشد.

6- نتیجه گیری
رویکردهای مسلط و برتر برنامه ریزی شهری در جهان 
در حال حاضر حرکت از برنامه ریزی  های از باال به پایین و 
شهرسازی تکنوکراتیک )فن ساالرانه( به سمت برنامه ریزی 
مشارکتی،  شهرسازی  هوشمند،  رشد  انسان گرا،  شهرسازی 
رویکردها،  این  همه  در  که  است  بوده  و...  مبنایی  محله 
محوریت عمده به نقش انسان و تعامالت اجتماعی به جای 

افزایش  بین  این  در  ماشین محوری معطوف شده است و 
قابلیت پیاده مداری شهرها و فضاهای شهری نقش و اهمیت 
از  یکی  است.  داده  اختصاص  به خود  را  انکاری  غیرقابل 
رهیافت  های جدید برنامه ریزی شهری در جهان که تأکید و 
تمرکز خاصی بر روی پیاده مداری و یا پیاده  محوری دارد، 
رهیافت نوشهرگرایی است که در بسیاری از ابعاد، اصول و 
شاخص های آن همبستگی و قرابت قابل توجهی با دیدگاه ها 
و رویکردهای پیاده  محوری به چشم می  خورد. در پژوهش 
تعداد 32 شاخص  بر 10 اصل نوشهرگرایی  مبتنی  حاضر، 
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کمی و کیفی پیاده مداری استخراج گردید که بر اساس آن ها 
به شناسایی مسیرهایی که قابلیت تبدیل شدن به محورهای 

پیاده مدار را دارند، پرداخته شده است. 
به همین منظور تعداد 400 نمونه در بین مناطق و محالت 
کیفی  و  کمی  داده های  شد. سپس  پرسشگری  مشهد  شهر 
با  برای تحلیل فضایی )SDA( مکان مبنا شدند. در نهایت 
تلفیق داده های مکان مبنا مسیرهای پیاده  محور در شهر مشهد 

مشخص گردید. 
نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس شاخص های 
نوشهرگرایی مناطق 8 و ثامن به عنوان اولویت اول، منطقه 
11 به عنوان اولویت دوم و منطقه 2 به عنوان اولویت سوم 
همچنین  شدند.  شناسایی  پیاده مدار  محورهای  ایجاد  برای 
خیابان های کوهسنگی، امام رضا )ع( و معلم - امامت بهترین 
مسیرهای پیاده  محور در شهر مشهد شناسایی شدند. با توجه 
به بررسی  های صورت گرفته پیشنهادهایی در زیر بیان شده 

است:
به حرم  منتهی  مسیرهای  به  از ورود خودرو   جلوگیری 
تردد  جهت  برقی  خودروهای  از  استفاده  و  رضوی  مطهر 

توانیابان؛
حرم  پیرامون  در  به ویژه  حاشیه  ای  سبز  فضای  افزایش   

مطهر رضوی؛
 افزایش نورپردازی معابر به منظور افزایش احساس امنیت 

در پیاده روها؛
 مناسب  سازی و همسطح  سازی پیاده رو به ویژه جهت تردد 

توانیابان؛
 افزایش آسایش اقلیمی پیاده روها؛

نیمکت،  به مبلمان شهری نظیر  پیاده روها   تجهیز نمودن 
آبخوری، سرویش بهداشتی و...؛

 جمع  آوری متکدیان و آسیب  دیدگان اجتماعی به ویژه در 
پیرامون حرم مطهر رضوی جهت احساس خاطر افراد پیاده؛
از  پیاده جهت جلوگیری  و   جداسازی مسیرهای سواره 

بروز تصادفات افراد پیاده در هنگام پیاده روی.
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