
 

 

 یانمونه Tتک  آزمون با هاراهادهیپ یداریپا یهاشاخصی بررس

 ،یطالقان حافظ، بهمن، 22 هجرت، ،یرودک یهاابانیخ :یمورد ۀمطالع)

 (رازیش شهرکالن اهیسسنگ و نوبهار ،یانور د،یتوح ،ید 9 

 

 استهبانواحد  یدانشگاه آزاد اسالم ،ونقلحمل یارشد مهندس یکارشناس             ق پژوهیشقا

 یوقت دانشگاه آزاد اسالالمتمام یعلمئتی، عضو هفناوری اطالعاتی دکترا  زوربخش یمجتب

 استهبان واحد
  

 دهیچک

، توسالع  نالو  این در است. ملی توسعۀ برای محلی توسعۀ بودناز ینشی، پپایدار شهری توسعۀ در اصلی مباحث از
، شهری توسعۀ عاملن یترعنوان مهمونقل ب حمل یها. شبک هستند یزیربرنام  اصلی محورست یزطیمح و مردم
 خویش یرامونیپ فضاهای تحریک و اصالح برای بسزاییر یتأث و کرده عمل رشد یهاکانون همانند شهر سطح در
 رابطالۀ تقویالت در یمهمال نقش پایدار محلی توسعۀ یریگشکل بسترعنوان ها ب راهادهیپ میان این در. کنندمی ایفا

ونقالل حمل چرخالۀ ۀکنندلیتواند تکمیم ک  دارد عهده بر شهریست یزطیمح کیفی ارتقای و شهروندان اجتماعی
 توسالعۀ سالب  سیاسالی و اقتصالادی، فرهنگی، یطیمحستی، زاجتماعی، کالبدی مختلف یهاجنب  از و باشد پایدار
 یهالاراهادهییالابی پت با ارزیمحور است و درنهاونقل انساناین پژوهش در راستای بررسی حمل .شود شهرها پایدار

ب  شالرح ییالل  هادهد. این شاخصسنجد و راهکار ارائ  میمیها ها را با توج  ب  شاخصپیشنهادی، مطلوبیت آن
 ؛روسالواره ابالر حرکالتدر بر یمنیا ؛ت هوایفیسروصدا و ک ؛مجاورت ؛تیامن ؛روادهیامکانات پ ی؛کیزیط فیشرا است:

لح مصالا ی؛ندگسالرز ؛ادهیالسالرعت پ ؛(یری)نفویناپذ یو دسترس ییجابجا ؛ص(یو تشخ یی)خوانا ینگهدارت و یفیک
 9، ی، حافظ، طالقالانبهمن 22، هجرت، یرودک یهاابانیبدین منظور خ. ... ؛ هارساختیتوج  ب  ز ؛طیسازگار با مح

کالی از یاسالنادی  روش بررسالیبررسالی شالده اسالت. راز یشالهر شالاه کالنیسال، نوبهار و سنگید، انوری، توحید
د یالازدبی چون هایشده و از ابزار استفادهاز آن  ها در این پژوهشگردآوری بخشی از داده برایاست ک   ییهاروش

 یآورسالس  گالرد ست؛استفاده شده ااطالعاتی معتبر   یهاای و بانکقات کتابخان ین، تحقیشیمیدانی، مطالعات پ
ت یالحن صالاح  صالن و کارشناسالایها و متخصصالراهادهیعابران پ یآمار ۀن جامعیی  پرسشنام  و تعیها با تهداده

هالا در راهادهییالژه پتحلیلی بال  اثبالات جایگالاه وتوصیفی و از روش تحقیقی یریگبا بهره درنهایتاست.  انجام شده
 پایدار پرداخت  است. ۀتوسع

 .شهر شیرازدار، کالنیپا ۀمحور، توسعونقل انسانراه، حملادهیپ های کلیدی:واژه

                                                           
 sh.pazhouh@yahoo.com  
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 مقدمه -۱

 یهاز جنبال ا. یکالی دارد یاژهیالپردازان اهمیالت و ینظر یهادگاهیدر هر پژوهشی مبانی نظری و طرح د

  بررسی با ابتدا ق است. در این راستیمنابع مربوط ب  موضو  تحق ۀعمده و ضروری در هر پژوهش مطالع

 . امالروزهشودبررسی میپژوهشی تحقیق  ۀسس  پیشین ؛شودیمبانی نظری متغیرهای پژوهش پرداخت  م

ل و ب  عامه شدشهرها مطرح  یافتگیتوسع مهم  یهاعنوان یکی از سنجشها ب راهادهیکمیت و کیفیت پ

احیاگر  ینوعب  قتیپیاده در حق یهاشده است. پهن لیها برای جذب گردشگران بیشتر، تبدآنبین رقابت 

 ؛دپالالیش از انقالالالب صالالنعتی در درون سالالاختار شالالهرهای امالالروزی هسالالتنفرهنالالگ زنالالدگی در شالالهرهای 

ن عامالل یتالرمداری حاکم بر شالهرهای سالنتی کال  مهمگر در این فضاهای شهری، روح پیادهیدعبارتب 

یالد پویالا پد وخودمالانی  ییهاو عرصال  شالدهها بوده است، با کالبد و امکانات جدیالد تلفیالق سرزندگی آن

 یاده مالداری وپهمچون  ،ها در جهان مباحث جدیدیتغییر در کیفیت زندگی انسانگذر زمان و  .آورندیم

تحالو  و  یهانال یزم در این راستا تعالاریف و .در فضاهای شهر را مدنظر قرار داده استها انسانتوج  ب  

 شوند.بررسی میوجود دارد ک  در ادام   یمختلف یهاو مؤلف  یهایژگیعوامل و و

 

 راهادهیپ یمفهوم فیتعر -2

دن برخالی دارا بو عمدتاً ب  خاطر ،های پیاده قسمتی از فضاهای شهری هستند ک  ب  دالیل ویژهمحدوده

شالده و  ه بسالت کامالً بر روی حرکالت سالوار ،روزهای خاص و در تمام یا بخشی از ساعات شبان پتانسیل

 .یابنداختصاص می ادهیطور کامل ب  حرکت عابران پب 

تثبیالت و تقویالت برخالی  و فیزیکی و ارتبالاطی یها ن  صرفاً عملگرهاراهادهیوجودی پ ۀاصل فلسف 

انسانی  اد مقیاسفرهنگی و ایجبلک  گسترش ارتباطات و تعامالت اجتماعی ،ها و مسائل اقتصادییکاربر

دود یالا ا سرعت محچون بدون تردد خودرو، تردد خودرو ب ییهاوهیها ب  شراهادهیپ. عمومی است صۀدر عر

هالا شالوند. آنیمراه با ممنوعیت تردد خودرو در سالاعات یالا روزهالای خالاص اجالرا ادهیتبدیل خیابان ب  پ

 هالانآدامال  بال  خاصالی باشالند کال  در ا یهالایژگیمداری شهر باید دارای ومنظور افزایش قابلیت پیادهب 

 شود.یپرداخت  م

 

 ۱داریپا ۀتوسع -۳

در عصر حاضر و  یداریحفظ پا است برایط یمح یایاح یهادستورالعمل یریمنظور بکارگدار ب یپا ۀتوسع

                                                           
1. Sustainable development 



 ... یانمونه Tتک  آزمون با هاراهادهیپ یداریپا یهاشاخصی بررس 

۳ 

 یسالالمت عمالوم یارتقالا یش مردم برایدار با گرایپا ۀط. اهداف توسعیمح ۀندیرات مثبت در آیجاد تأثیا

، یطالیدار، عالالوه بالر عوامالل محیالپا ۀتوسالع یسازمان ملالل بالرا 2۱دارد. در دستور کار  یآنان همخوان

 ۀان مشاب  توسعیاست. ب  ب شدهطور مستقل توج  ز ب یسالمت نب  عامل ، یتیو جمع ی، اجتماعیاقتصاد

 یت زنالدگیالفیک یمنظور ارتقالابال  یاس شالهریالدار در مقیپا ۀاصو  توسع یاجرا یب  معنا یدار شهریپا

بالر  یانباریست اثرات زیزطی  و زوا  محیل نقلیش وسایافزا ی و  شهریرویب ۀشهروندان است؛ اما توسع

د ین منظور بایشهروندان وارد کرده است. بد یروانیج  سالمت جسمیشهر و درنت یکالبدیطیساختار مح

 .انجام شود ،هاراهادهیازجمل  پ ر،محوانسان ۀش جایبیافزا ۀنیدرزم یاقدامات

 

 محورانسان ونقلحمل -۴

 یسالمت مالدها شوند ک  سفرها ب منظور ایجاد شهری پایدار، فضاهای شهری باید ب  صورتی طراحی ب 

تا بالا ایالن راسال ونقل مذکور مد عابران پیاده اسالت. درن مد حملیترمحور سوق داده شوند ک  مهمانسان

 یهایاد دسترسالمتر مابین هر مرکز جذب سالفر و ایجال پانصدحدوداً  یهابا مسافت ییهاراهادهیطراحی پ

 کالرد؛ر یپالذا امکانتوان این توسع  ریمسیر و ... م یاه ونقل عمومی، امکانات رفاهی، ایمنی، جایبحمل

 یریالگهرهبین زمین  از تجارب موفق دنیا در ا دتر بایتر و مطلوبقیدستیابی ب  نتایجی دق برایهمچنین 

 .شود

همچنالین در  و ونقل موتوری و در نظر گالرفتن ررفیالت شالهرهابا توج  ب  پیشرفت چشمگیر حمل 

محور ونقالل انسالانترویج فرهنگ حمل ومحور انسان یهااستیی ب  اعما  سنظر گرفتن نیاز بافت شهر

ه ی از این دو شالیواز یک ،خود یکاربرد یهایژگیل ویب  دل ها،راها استفاده شود. این پیادههراهادهیاز پ باید

 کنند:استفاده می

طور کامل ب  شده و ب  حرکت سواره بست  یروز کامالً بر رواز ساعات شبان  یا بخشیدر تمام الف(  

 .دنابییعابران اختصاص م

 شود.میاستفاده ها از آن خودرو چون کاهش سرعت ییهااستیبا اعما  سب(  

موفالق و مطالعالات  یوابست  بال  تجالارب کشالورهاباید را ها راهاین پیادهشرایط و ضوابط مطلوبیت  

 یناس ، دسترسم یچون امکانات رفاه عواملیتوان ب  یها مآندر راستای بررسی کرد. شده تعریف انجام

و  یآثار فرهنگ ۀائراکز ارر، میت مسیجاد جذابینوآوران ، ا یهادهیمعابر، استفاده از ا یمنیش ایمناس ، افزا

بز، سال یفضالا اهالان وی، گییو روشالنا ی، نورپردازیاستراحت، سطوح مناس  طراح یبرا ی، امکاناتیهنر

 .کردن و افراد ناتوان اشاره یمعلول یمبلمان و توج  ب  دسترسنماها، آب
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 قیتحق ۀنیشیپ -۵

د یری تأکبر نقش حرکت پیاده در فضاهای شه ۱9۶۰ده   طسااست ک  در او ینظراشسرای رگن صاح 

ها اسالت تیل. تمرکز اصلی رگن بر روی طراحی شهری است. ازنظر او فضای شهری محل تمرکز فعاکرد

ای شالهری توان از سالختی و رسالمی بالودن فضالاهیم ،صورت عامل مکملایجاد فضای باز ب  و اینک  با

ین بیشالتر ۀجادکننالدیشالهری و ا یعنوان معیار مقیاس مناس  در طراحالب  یروادهیکاست. همچنین از پ

پرداز  یالگالر نظردی .برد ک  برای هرگون  قرارگاه انسانی بسیار ضروری اسالتیسطح تماس با مکان نام م

پویالایی  او ها در شهر است.دغدغ  اصلی او تنظیم موزون انوا  حرکت .است ۱9۷۰ده  در  ارند هالسریند

  بالفقط حرکت را  و در این میان، کندمیو تکاپوی زندگی شهری را وابست  ب  ساختار حرکتی آن معرفی 

  را نیز غییر فصوتت و و حتی جابجایی پرندگان و حیوانا کرده استا پیاده منحصر نیشکل انسانی سواره 

نی ونقالل همگالاضرورت حذف خودرو و جایگزینی و گسترش سامان  حملداند. هالسرین معتقد ب یمؤثر م

متفالاوت  یهاعتمتمالایز کالردن سالر بالرایتندرو و راحت بوده و بر استفاده از ترازهای ارتفاعی مختلف 

د یالتأک بالر آن یسالازر کفیحرکت پیاده و تالأثل یبدیسطح اوژن انارد(، کیفیت ب)همانند ایده تقاطع ناهم

 ۀبخش ب  تجربتیفیعنوان عامل کهمچنین با اشاره ب  بعد سوم شهر، از تغییر ارتفا  در سطح ب  کند؛می

 (.۱۰۱: ۱389 جو،برد )کاشانیینام م یروادهیپ

نظر برجست  مسائل شهری است ک  اثر مشهور او بانام طراحی شهرها کماکان ادموند بیکن صاح  

حرکتالی  یهالاظامنو کاربردی است. تمرکز اصلی بیکن بر بازشناخت ساختار شهرها و  مهمکی از منابع ی

تنهالا  یا تجرب نینچو  کردتوان آن را تجرب  یاست. ب  باور او، تنها با حرکت پیوست  در فضا است ک  م

شالوند. توجال  یحسی و احساسات انسالان درگیالر م یهااندام بلک  برای ادراک فضا، تمام نیست،دیداری 

نالد راحالی پیواصلی بیکن بر فضاست و ازنظر وی توده و فضا دو عنصر اصلی معماری هستند و جالوهر ط

 (.۱38۵دوسوی  این دو است )پاکزاد، 

 یهاارتباط میان وضعیت فضایی و حرکات و تحلیل شبک   ک  بنظر متأخر است بیل هیلییر صاح  

ن داده سیار نشابتر فضای شهری بینجامد، توج  تواند ب  نتایج کاربردی در طراحی مناس یعمومی ک  م

فراهم  یا یاول و ابزارهای دهدمیاست. ازنظر او حضور مردم احساس ایمنی در فضای عمومی را افزایش 

اطر ر بالیش از همال  بال  خالییاللی. هشالودمیصالورت طبیعالی مراقبالت هالا فضالا ب ل  آنیوسک  ب کند می

وشالی رسامان   شده است. اینن  معرفی و گسترش سامان  تحلیل چیدمان فضا شناخت یش درزمیهاتیفعال

اط نالین ارتبالاست ک  ب  صورتی گسترده رابط  میان حرکت عمدتاً پیاده و وضعیت فضای شهری و همچ

 است. کردهزمین را آشکار و مستند  یهایپیاده و کاربر یهامیان تراکم

جدیالد  یهادهیکی از اینگر و نویسنده معاصر ندهیمایکل. ای. آر هنرمند، طراح منظر خان  شهری، آ 
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گرایی کال  در با حرکت پیاده در فضاهای شهری را پیشنهاد داده است. نظری  او موسوم ب  نوپیالاده طمرتب

شالهری  یزیردر نظالام موجالود برنامال  ،تر از نوشهرسالازیان یگراآرمان ای، دگرگونیدشارائ   ۱999سا  

حل مسائل گونالاگون  برایگرایی مشکالت همراه با نوشهرسازی را معرفی کرده و کوششی است. نوپیاده

با تمرکالز ویالژه بالر کالاهش نقالش  یطیمحستیو ز یشناختییبایاجتماعی، بهداشتی، انرژی، اقتصادی، ز

شالود. یپیاده نامیده م ۀدهکد ،کندیگرایی استفاده ما شهرک جدید ک  از نوپیادهیمحل   هربیل است. اتوم

از تقریباً عاری از اتومبیل تا امکان دسترسی پشتی تقریباً هر خان  و  ،توانند در طیفییپیاده م یهادهکده

همیش  در جلو هستند. بالا حالذف خیابالان ها ادهیاما مسیرهای عبوری پ ؛متغیر باشند ب  اتومبیل محل کار

درواقع بر سفرهای جایگزین بالا  ،خطی پیاده ۀشددرختکاری سواره جلویی و جایگزینی آن با مسیر عبوریِ

(. در جدو  زیر ۱۰۴: ۱38۴ جو،یاست )کاشان شدهتأکید  یسوارو دوچرخ  یروادهیتأثیرات کام همچون پ

 شده است. مداری یکره و پیادهراادهیبا پ طاز نظریات مرتب یاخالص 

 

 پژوهش شرح -۶

ونقل یدار و حملپا ۀتوسع بر شانریمیزان تأث ها،آنچگونگی احداث  ها،راهی پیادههابررسی شاخصبرای 

یال  تهسالؤا   23بالا  یادر این پژوهش پرسشالنام  ،مطلوبیت از نظر هاشاخص یبندتیمحور و اولوانسان

 بالاسالس   اند؛تکمیل کردهونقل مدنظر و متخصصین حمل یرهایعابران مسرا  این پرسشنام  شده است.

 یبنالدتیاولو ها، شالاخصمطلوبیالت بررسالیِپال  از  اند.بررسی شده یهاشاخص یانمون  T کروش ت

 ست.بررسی شده اها در محورهای مدنظر اثبات فرایض ییل مقبولیت آن اند. درنهایت باشده

 ؛پایدار دارند ۀدر توسع یاژهیها جایگاه وراهادهیپ

 یهاسالتمیمحور نسالبت بال  سالایر سنقل انسالانوحمل تین رکن پایداری در شهرها ارجحیترمهم 

 ؛است یونقلحمل

 ییفالرم فضالای اساس ۀاز پنج مؤلف یریگدار شهرها با بهرهیپا یطراح یدیب  ابعاد کلکردن توج  با  

بوم سالتیانالرژی و ز یورو بهالره یطیمحستیز یهاها، تحرک، جنب رساختیز و توسع  یشهرها، طراح

 افت.ی دست یدار شهریپاعۀ توان ب  اهداف توسیم

 یرین جلالوگیشهرها و همچنژه در کالنیوب  ی،طیمحستیضرورت کاهش اثرات سوء زبا توج  ب  

ونقالل حمل یهاسالتمیس ۀتوسالع ،سالطح بهداشالت و سالالمت جامعال ی و ارتقالا یمنابع ملال ناز هدر رفت

 ؛خواهد داشت ییر بسزایتأث ،هاراهادهیو پ یروادهیستم پیازجمل  س ی،موتورریغ

دارتر خواهند بود و ب  توسع  مالد یقطعاً پا ،کنندیمطلوبیت تبعیت م یهاک  از شاخص ییهاراهادهیپ 

 د کرد.نعابران کمک خواه
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 پژوهش روش -۶-۱

. ته اساده شداستفاز آن ها در این پژوهش گردآوری داده برایاست ک   ییهاروش اسنادی یکی از روش

 بالرای، ین پالژوهشامطالعات اسنادی در آغاز کار، امکان تعریف مسئل  را ب  وجود آورد. در بخش نظری 

ه شده است. استفاد  موجود در این زمین یهاکت ، مقاالت و رسال  از تحقیق ۀتعریف مفاهیم و نیز پیشین

هالا و راهدهاینک  هدف پژوهش حاضالر بررسالی نقالش پیتوج  ب  ماهیت موضو  پژوهش و با توج  ب  ا اب

 .ه استتحلیلی استفاده شداز روش تحقیق توصیفی ،محور در توسع  استونقل انسانحمل

 

 اطالعات گردآوری و سنجش ابزار -۶-2

را بالرای  الزمتوانالد اطالعالات یمهالا ابزار گرداوری اطالعات، وسایلی هستند ک  محقالق بال  کمالک آن

  طالعالات بالو گالرداوری ا یریگکند. ابزارهای انالدازه یآورجمع پژوهش مدنظرل و بررسی یوتحل یتجز

فاده اسالتاندارد ابزارهالای اسالتمحققالان بیشالتر از . ساختشوند: استاندارد و محققیدودست  کلی تقسیم م

هالا آنتالوان بال  میو  اندشالدهک  ب  دلیل کاربردهای فراوان در مسیر تجارب تحقیقاتی اصالالح کنند می

هالا اسالتفاده ناز آ یادیزو محقق با اطمینان  کندمی. وجود ابزار استاندارد کار تحقیق را آسان اعتماد کرد

 (. ابزار سنجش پژوهش حاضر پرسشنام  است.۱38۵حافظ نیا،  (کندیم

 

 ماریآ جامعۀ -۶-۳

ند شالترک باشالک صالفت میاز افراد یا واحدها ک  دارای حداقل  یاآماری عبارت است از مجموع  ۀجامع

 .(۱382همکاران،  و )سرمد

بهمالن،  22خیابالان رودکالی، هجالرت، ی هاراهادهینفر از عابران پ 3۶۴را این پژوهش آماری  ۀجامع 

اسالان صالاح  متخصصالین و کارشن بیسالت، توحید، انوری، نوبهار و سنگ سیاه و ید 9حافظ، طالقانی، 

 دهند.یصالحیت تشکیل م

 

 قیتحق تیمحدود -۶-۴

هالوا و  یصالوتی و آلالودگ یراهکالار در کالاهش سالطوح آلالودگ نی، مؤثرتریموتور کیدر تراف تیمحدود

نالده حاصالل از یآال یگازهالاب  علت ارتعالاش مسالتمر و انتشالار ) یخیتار یهاخسارات وارده ب  ساختمان

  کالل منطقال یصالوت یتواند بر کاهش آلالودگمعابر می یسازادهیپ (.637: ۱389 است )واتسون، (کیتراف
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منبالع  بالاًیونقالل تقرحمل لیحا  حاضر وسالا طی(. در شرا2۷8: ۱39۰ )پاکزاد، 2بگذارد ریشهر تأث یمرکز

درصالد ۱۵، تروژنین یدهایدرصد از اکس۴۰، هادروکربنیدرصد از ه۶۵ درصد از منواکسید کربن،9۵انتشار 

و  هادروکربنیاله یواکالنش جالو بال  دلیاللدود فتوشالیمیایی مال  یریگدرصد از شکل۵۰از یرات معلق و 

 (.۶3۰: ۱389 هستند )واتسون، ،تروژنین یدهایاکس

 

 افراد عیتوز تیوضع یبررس -۶-۵

 تیجنسبر اساس  نمونه افراد عیتوز -۶-۵-۱

نفر نمونال   38۴عداد شده است. از ت داده شینما ۱ و نمودار در جدو  تیافراد نمون  بر اساس جنس عیتوز

 .هستندنفر زن  ۱8۷نفر مرد و  ۱9۷، پژوهش  یآمار

 

 توزیع فراوانی جنسیت :۱جدول 

 جنسیت فراوانی یدرصد فراوان

 مرد  9۷ ۴/۵۰

 زن ۱8۷ ۶/۴8

 جمع کل  38۴ ۱۰۰

 

 التیتحص سطحبر اساس  نمونه افراد عیتوز -۶-۵-2

 لیسالالان ، سلم،یدفالالوق ،سلمیالالدهندگان در پالالنج رده کمتالالر از دیالالسلم، دپاسالال  التیسالالطح تحصالال یابیالالارز

ت سالالطح تحصالالیال یفراوانالالی و درصالالد فراوانالال 2 و نمالالودار در جالالدو  .اسالالت انجالالام شالالدهسالالان  یلفوق

 شده است.  دهندگان نشان دادهپاس 

خالود را لیسالان  و  التیپالژوهش سالطح تحصال یدرصد نمون  آمالار نیشتریب 2با توج  ب  جدو   

 . اندردهکعنوان  باالترو  سان یل پژوهش سطح تحصیالت خود را فوق یدرصد نمون  آمار نیکمتر

 

 

 

                                                           
صدای  یجاکاهش یافت. امروزه ب  بلیتا دس ۱۰ از حذف خودروها، سطح آلودگی صوتی بین  رای مثا  در کسنهاگ پ. ب2

 .(2۷8: ۱39۰ )پاکزاد رسدیصدای صحبت افراد و قدم زدن ب  گوش م فقطو غرش موتورها  هالیبوق اتومب
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 درصد فراوانی سطح تحصیالت :2جدول 

 دهندگانسطح تحصیالت پاس  فراوانی یدرصد فراوان

 کمتر از دیسلم  3۵ ۱/9

 دیسلم  ۶2  ۱/۱۶ 

 دیسلم فوق 82  3/2۱

 لیسان   ۱82  3/۴۷ 

 و باالتر  سان یلفوق 23  9/۵

 جمع کل  38۴  ۱۰۰ 

  

 افراد نمونه بر اساس وضعیت تأهل عیتوز -۶-۵-۳

از  ،تأهالل تیعآماری پژوهش بالر اسالاس وضال نۀفراوانی نمو عیتوز 3 با توج  ب  مطال  مندرج در جدو 

 . هستندنفر مجرد  ۱۱۷ نفر متأهل و 2۶۷ پژوهش،  ینمون  آمار 38۴ تعداد

 

 فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری پژوهش بر اساس وضعیت تأهل : ۳جدول 

 وضعیت تأهل فراوانی درصد

 مجرد  ۱۱۷ ۵/3۰ 

 متأهل 2۶۷ ۵/۶9

 جمع کل 38۴ ۱۰۰

 

 توزیع افراد نمونه بر اساس سن -۶-۵-۴

بیشالترین  ،جالدو  توج  بال با شده است. افراد نمون  بر اساس سن نشان داده عیتوز ۴ و نمودار در جدو 

 یمونال  آمالارسالا  و کمتالرین درصالد ن ۴۰الی  3۱ یدرصد در گروه سن32پژوهش با  یتعداد نمون  آمار

 .اندگرفت  قرار و بیشترسا   ۵۱ یدرصد در گروه سن۶/۱۰پژوهش با 
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 درصد فراوانی گروه سنی :۴جدول 

 گروه سنی تعداد یدرصد فراوان

 سا   2۰کمتر از  ۶3 ۵/۱3

 سا   3۰ یال 2۱ 9۷ 2/2۵

 سا   ۴۰ یال 3۱ ۱3۴ 32

 سا   ۵۰ یسا  ال ۴۱ ۶۰ ۴/۱8

 و بیشترسا   ۵۱ 3۰ ۶/۱۰

 جمع کل 38۴ ۱۰۰

 

 اشتغال تیوضعبر اساس  نمونه افراد عیتوز -۶-۵-۵

و  با توج  ب  جالد شده است. اشتغا  نشان داده تیافراد نمون  بر اساس وضع عیتوز ۵ و نمودار در جدو 

رصالد نمونال  د نیو کمتالر یدر بخالش دولتال درصد۵/2۶پژوهش با  یتعداد نمون  آمار نیشتریو نمودار، ب

 .شاغل هستند یدرصد در بخش خصوص۴/۱۷پژوهش با  یآمار

 

 درصد فراوانی وضعیت اشتغال :۵جدول 

 وضعیت اشتغا  تعداد یدرصد فراوان

  یشاغل بخش دولت ۱۰2 ۵/2۶

  یشاغل بخش خصوص ۶۷  ۴/۱۷

 بازنشست   ۷8  3/2۰

 دار خان  ۶9  9/۱۷

 دانشجو  ایمحصل  ۶8  ۷/۱۷

 جمع کل 38۴ ۱۰۰

 

 پایدار ۀها در توسعراهادهیبررسی نقش پ -۶-۶

 یهاافتال یسؤا  شالد و  شدهمطالع  یهاعالق  ب  ایجاد کاربری جدید در محدوده پاسخگویان در مورداز 

 است.  لیها ب  شرح جدو  یسؤا  نیمنتج از ا
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 دیدایجاد کاربری ج بر اساس پژوهش آماری نمونه توزیع فراوانی و درصد فراوانی :۶جدول 

 نو  کاربری  تعداد فراوانی درصد

 تفریحی کاربری ۵۵ ۱8

 کاربری خدماتی ۴2 ۱3

 کاربری فرهنگی ۷۴ 3/2۰

 کاربری تجاری ۱22 ۵/3۰

 کاربری مسکونی ۵۷ 2/۱8

 

پالژوهش  یآمالار یهادرصالد نمونال  نیشتریب ،مندرج در جدو  فوق یفیتوص یهاافت یبا توج  ب   

 .بوده است شدهمطالع  یهامربوط ب  ایجاد کاربری تجاری در محدوده

 

 توزیع پاسخ به سؤاالت پرسشنامه -۶-7

جالدو   ک  در دهشها در پرسشنام  مطرح مطلوبیت آن ۀنیدرزم یها سؤاالتراهادهیپ یسنجتیفیمنظور کب 

 .اندبررسی شدهییل 

 

 توزیع پاسخ به سؤاالت :7جدول 

 سؤاالت

 کل بسیار مطلوب مطلوب معمولی کم ار کمیبس

نی
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فر
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فر
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در

نی 
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صد
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نی 
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تنو  و هماهنگی  میزان حفظ وحدت،
عناصر شهری با مبلمان  بین سایر

 راهشهری پیاده
۵۵ ۱۴ ۶۴ ۶/۱۷ ۱22 8/۴۰ ۵2 8/۱2 ۵۷ 8/۱۴ 3۵۰ ۱۰۰ 

 مناس  با چیدمان مبلمان شهری،
 عابرانکاربرد و یائق  شهروندان و 

 راهکننده ب  پیادهمراجع 
۴3 2/9 ۷3 2/2۱ ۱3۷ 8/۴۶ ۵8 2/۱۵ 39 ۶/۷ 3۵۰ ۱۰۰ 

استفاده از رنگ مناس  با اقلیم و 
 راهمعماری شهر در مبلمان پیاده

۶۰ ۱۶ ۶۵ ۱8 9۷ 8/3۰ 9۱ ۴/28 3۷ 8/۶ 3۵۰ ۱۰۰ 

راه برای تمام یادهپمناس  بودن مبلمان 
 عابران

۱۰2 8/32 ۱۰2 8/32 ۶3 2/۱۷ ۴۴ ۶/9 39 ۶/۷ 3۵۰ ۱۰۰ 
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 سؤاالت

 کل بسیار مطلوب مطلوب معمولی کم ار کمیبس
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راه مطلوب ماندگاری و دوام یادهپدر 
اس  و منبادوام زیاد و استفاده از مصالح 
 راهیادهپدر مبلمان 

9۰ 28 ۶3 2/۱۷ ۱۱۰ 3۶ ۴۶ ۴/۱۰ ۴۱ ۴/8 3۵۰ ۱۰۰ 

ی راه از ایمنبرخوردار بودن مبلمان پیاده
 (سازه، جن  و ...)کافی 

۵۵ ۱۴ ۵8 2/۱۵ 9۰ 28 ۱23 2/33 ۴۴ ۶/9 3۵۰ ۱۰۰ 

رعایت ایمنی کافی در نص  چراغ 
 راه و روشنایی کافی دریادهپروشنایی 

 راهیادهپ
۶۵ ۱8 ۵۴ ۶/۱3 ۱۰۷ 8/38 ۶۶ ۴/۱8 ۴8 2/۱۱ 3۵۰ ۱۰۰ 

 ۱۰۰ 3۵۰ 8 ۴۰ 2/۱3 ۵3 ۶/3۷ ۱۱۴ 8/2۰ ۷2 ۴/2۰ ۷۱ راه در ش یادهپنورپردازی مناس  

های ها طیف وسیعی از گروهراهپیاده
اجتماعی، ح  همگرایی و تعامل 

 کندمستقیم شهروندان را تقویت می
۴۶ ۴/۱۰ ۶8 2/۱9 ۱۶۰ ۵۶ ۵۴ ۶/۱3 ۴ 8/۰ 3۵۰ ۱۰۰ 

راهی است ک  راه مطلوب پیادهپیاده
زمین  معاشرت روزمره و مداوم 

 کندشهروندان را فراهم می
۵8 2/۱۵ 8۱ ۴/2۴ ۱۶2 8/۵۶ 28 2/3 2۱ ۴/۰ 3۵۰ ۱۰۰ 

زمین  حضور بیشتر  راه مطلوبپیاده
شهروندان را در فضای شهر فراهم 

 کند.می
۶2 8/۱۶ ۷۰ 2۰ ۱2۵ ۴2 ۵۱ ۴/۱2 ۴2 8/8 3۵۰ ۱۰۰ 

، هایکاربرهای مطلوب تنو  راهدر پیاده
زمین  ارتقای سطح سرزندگی را فراهم 

 آوردمی
9۷ 8/3۰ ۱۰2 8/32 8۶ ۴/2۶ ۴۴ ۶/9 2۱ ۴/۰ 3۵۰ ۱۰۰ 

های مطلوب باعث متنو  شدن راهپیاده
 دنشویماستفاده از فضا 

88 2/2۷ ۵۱ ۴/۱2 9۱ ۴/28 ۵2 8/۱2 ۶8 2/۱9 3۵۰ ۱۰۰ 

های مطلوب باعث تشویق مردم راهپیاده
باعث  سواری وروی و دوچرخ ب  پیاده

 دنشویمافزایش زمین  سرزندگی بیشتر 
9۱ ۴/28 8۱ ۴/2۴ ۱۱2 8/3۶ 3۴ ۶/۵ 32 8/۴ 3۵۰ ۱۰۰ 

با تنو  رنگ در فضاهای شهری 
م مدار زمین  سرزندگی بیشتر فراهپیاده

 شودمی
۵۰ 2۰ ۵۱ ۴/2۰ 8۷ 8/3۴ ۴9 ۶/۱9 ۱3 2/۵ 2۵۰ ۱۰۰ 
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 سؤاالت
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ی خیابانی در هامراسمبا برگزاری 
مدار زمین  فضاهای شهری پیاده

سرزندگی بیشتر محیط شهری فراهم 
 شودمی

2۶ ۴/۱۰ ۱3 2/۵ ۱۱۰ ۴۴ 88 2/3۵ ۱3 2/۵ 2۵۰ ۱۰۰ 

توان راه باکیفیت و مطلوب میدر پیاده
مرات  دسترسی از طریق رعایت سلسل 

و تفکیک روشن مسیرهای سواره از 
 پیاده، امنیت پیاده را ارتقا داد

۱۴ ۶/۵ ۷۴ ۶/29 ۱۴9 ۶/۵9 ۱3 2/۵ ۰ ۰ 2۵۰ ۱۰۰ 

اد راه باکیفیت و مطلوب با ایجدر پیاده
روزی در شبان ی هاتیفعالها و کاربری

مجاورت مسیرهای پیاده زمین  ارتقای 
 شودپیاده فراهم می امنیت عابر

3۴ ۶/۱3 88 2/3۵ ۱۱۶ ۴/۴۶ ۱2 8/۴ ۰ ۰ 2۵۰ ۱۰۰ 

راه باکیفیت و مطلوب در پیاده
رو شهروندان پیاده همواره در مقابل خود
و موتورسیکلت ایمن هستند و ورود 

 شودشدت کنتر  میگون  وسایل ب این

۵3 2/2۱ 3۶ ۴/۱۴ ۱23 2/۴9 2۵ ۱۰ ۱3 2/۵ 2۵۰ ۱۰۰ 

راه باکیفیت و مطلوب امکان در پیاده
نظارت و اشراف برای عموم فراهم 
 دهداست ک  زمین  امنیت را افزایش می

۱۴ ۶/۵ ۶3 2/2۵ 8۵ 3۴ ۶3 2/2۵ 2۵ ۱۰ 2۵۰ ۱۰۰ 

 راه باکیفیت و مطلوب، قرائتدر پیاده
نقاط یابی آسان ب  محیط و راه سهل

 مختلف وجود دارد
۱۴ ۶/۵ ۷۶ ۴/3۰ ۱2۱ ۴/۴8 2۷ 8/۱۰ ۱2 8/۴ 2۵۰ ۱۰۰ 

راه باکیفیت و مطلوب تصویر در پیاده
روشن از فضا در یهن هر نارر وجود 

 دارد
8۱ ۴/32 ۷۴ ۶/29 ۴۷ 8/۱8 ۴8 2/۱9 ۰ ۰ 2۵۰ ۱۰۰ 

راه باکیفیت و مطلوب وجود در پیاده
محیط شهری را  عناصر راهنما خوانایی
 دهدافزایش می

۴3 2/۱۷ ۵۱ ۴/2۰ 82 8/32 ۴9 ۶/۱9 2۵ ۱۰ 2۵۰ ۱۰۰ 
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 پژوهش یهاهیاز فرض یاستنباط یهاافتهی -۶-8

در جدو   شدهحاصل جیشده و نتا بهره گرفت  یانمون  Tپژوهش از آزمون تک  یۀآزمون پنج فرض برای

از یالد، امتقالرار دار یان یگز کرتیف لیدر ط شدهاستفادهپرسشنام   نک یشده است. با توج  ب  ا نشان داده

سؤاالت شالبی   دنمون  بای Tهمچنین بر اساس آزمون تک  ؛است س برابر با  شدهگرفت  حد واسط در نظر

 پرداخت. یبندها و جمعب  هم را انتخاب کرده و ب  تحلیل آن

 

 یانمونه T نتایج آزمون تک :8 جدول

سطح 

 یداریمعن

اختالف 

 میانگین

انحراف از 

 معیار

میانگین 

 شدهمحاسب 
میزان 

T 
 متغیر

 ۱ پایدار ۀراه در توسعادهیجایگاه ویژه پ ۵8/9 ۶۵/3 ۰83۰/۰ ۶۵/۰ ۰۰/۰

 2 محورونقل انسانارکان پایداری حمل ۶۵/۷ 8۵/3 ۰۶3/۰ 8۵/۰ ۰۰/۰

۰۰/۰ ۵۶/۰ 38/۰ ۵۶/3 ۴۷/۵ 

ها، رساختیشهرها، ز ییفرم فضا

، یطیمحستیز یهاتحرک، جنب 

 یانرژ یوربهره

3 

۰۰/۰ ۷۰/۰ 83/۰ ۷۰/3 ۴۷/۶ 
سطح  یو ارتقا یهدر رفت منابع مل

 بهداشت و سالمت جامع 
۴ 

۰۰/۰ ۶۵/۰ 83/۰ ۶۵/3 2۷/۵ 

 یهاک  از شاخص ییهاراهادهیپ

 دارتر خواهندیکنند پایت میت تبعیمطلوب

بود و ب  توسع  مد عابران کمک خواهد 

 کرد

۵ 

 

 نیانگیالم زانیم ،است یانمون  T تک یآزمون آمار ج ینت ۀدهندب  جدو  فوق ک  نشان تیبا عنا 

و  ۰ /۰۰۰شده برابر با محاسب  یمعنادار سطح یمدنظر است. از طرف ینظر نیانگیم از ترمحاسب ، بزرگ

 .هستند یبدر حد مطلو های ، این فرضجینتا نیب  ا تیبا عنا لذا ست؛ا ۰۵/۰ یمعنادار سطح از ترکوچک

 

راه( برر اسراس ادهیپ یهاق )شاخصیدر تحق شدهمطالعه وابستهر یت متغیوضع -۶-9

 یانمونه T آزمون تک

ن یانگیالم ی،انمونال  T تالکبا آزمالون  هاراهادهیپبر روی معیارهای  شدهانجاممطالعات با توج  ب  آزمون 

جز مسالتقل بال  یرهالاین همال  متغیانگیالم .اسالت ۱9۱ط برابالر بالا یت با توج  ب  نظر کاربران محالیوضع
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 یت مناسالبینگ مناسال ، از وضالعیو پارک یبصر یهاتین، جذابیمعلول برایمناس   یدسترس یرهایمتغ

 دهد.یرا نشان ممربوط  ج ینتا ریجدو  ز .برخوردار بودند

 

 شدهمطالعه یهاراهادهیدر پ یر وابسته امور شهریت متغیوضع : 9جدول 

 امتیاز میانگین مستقل یرهایمتغ

 2/۱ عرض مسیر

 ۵/۱ نیمعلول یمناس  برا یدسترس

 2 اده معقو یفواصل پ

 ۶/2 اسیمق

 9/۱ تیامن

 8/۱ یت اجتماعیو هو یت بصریجذاب

 ۷/۱ ت هوایفیصدا و ک

 ۵/۱ نگ مناس یپارک

 

 یبالرا رون بالا ک یل آلفایمحدوده با استفاده از تحل یطیادراک مح یهایژگیارزش و ،با توج  ب  جدو 

 ت را داشت  است.یاهم بیشترینکاربران 

 

 شهر شیرازکالن یهاراهادهیپایداری پ یهانتایج بررسی شاخصه -۶-۱0

پایالداری  یهالا، در جدو  ییل ب  بیان شالاخصو بازدید میدانی بر اساس نتایج حاصل از تحلیل پژوهش

راه ادهیالشالود پیدر ایالن تحلیالل مشالاهده مشالود. یشالهر شالیراز پرداختال  مکالن شدهمطالع محورهای 

اخص، بیشالترین ش ن ، انوری و نوبهار با دربرداشتن ید 9بهمن، حافظ،  22رودکی، هجرت،  هایخیابان

 اند.دادهشاخص را ب  خود اختصاص 
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 راهادهیهر پ یهانتایج نهایی و نوع شاخصه :۱0جدول 

 راهادهیپ
تعداد 

 شاخص
 نو  شاخص

ابالان یابالان هجالرت، خیرودکی، خخیابان 

دی،  9 ابالالانیابالالان طالقالالانی، خیحالالافظ، خ

 سیاهخیابان انوری، سنگ

 امنیت ۱

 22ابان یابان هجرت، خیخیابان رودکی، خ

، ید 9ابالالان یابالالان حالالافظ، خیبهمالالن، خ

 ابان نوبهاریخیابان انوری، خ

9 

آرایی، نظافالالت و ها، محوطالال طراحالالی مناسالال  جالالداره

 گیاهی و فضای سبز، نورپردازیپاکیزگی محیط، پوشش 

 یهالاتیو روشنایی در ش ، تنو  عملکردی و بالروز فعال

 دهمتفاوت از محور پیا یهااستفاده یهاتیمختلف، قابل

ابالان یبهمن، خ 22 ابانیخیابان هجرت، خ

، ید 9ابالالان یابالالان طالقالالانی، خیحالالافظ، خ

 خیابان انوری

۷ 

 مبلمالالان شالالهری، خالقیالالت معمالالاری بناهالالا، حفارالالت از

از  یریالالالگهالالالا در مقابالالالل تغییالالالرات جالالالوی، بهرهادهیپ

ها و بناهالالای شالالاخص، متفالالاوت، نشالالان  یهایسالالازکف

 شالبانگاهی، امکالان بالارگیری و تخلیال  بالار، یهاتیفعال

 راهادهیتسهیالت موجود در پ

ابالان یابالان حالافظ، خیخیابان رودکالی، خ

 ابالان نوبهالار وی، خید 9ابان یطالقانی، خ

 سیاهسنگ

 

۶ 
 سمان، سالهولتآراه، خط ادهیراه، عرض پادهیپ پیوستگی

 راه، آلودگی صوتی، تنو  کاربرانادهیدسترسی ب  پ

 

 گیرینتیجه

، یروادهیالپ با امکالان ییهاطیرد و محیگیو دوری از طبیعت را از شهر م یروحی، بیتیهویشهر پایدار، ب

رخالوردار بزش الزم نکال  از اعتبالار و اریدهد. پایداری در شهر برای ایفعا ، پرتحرک و سرزنده تحویل م

ا ، انسالانی فعال یهالاطیمنظالور، ایجالاد و حمایالت از محکنالد؛ اجتماعی نیز توج   یهاباید ب  جنب  ،باشد

 .کندبرای زندگی شهروندانش فراهم  مطلوبیاست ک  کیفیت  ییفضاهای سرزنده و شهرها

قالل شالهری در اولویالت قالرار دارد. ونمیان تمامی مسائل مربوط بال  شالهر پایالدار، مبحالث حمل در 

م. یونقل درواقع موضوعی محوری در زندگی ما و نیز یکی از مشکالت جدی است ک  با آن مالواجهحمل

کنالد. ی، اقتصالادی و اجتمالاعی( زنالدگی شالهری را متالأثر میطیمحسالتیاین مقول  از طرق مختلفالی )ز

اند، همگی بر لزوم توجال  شدهدار مطرحونقل شهری در شهر پایکیفیت حمل یراهکارهایی ک  برای ارتقا
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حرکت عالابر  یمبنا ونقل شهر پایدار بردارند و بر این اساس سیستم حمل دیبیشتر ب  نقش عابر پیاده تأک

 .ردیگیپیاده شکل م

شالوند عالابر پیالاده در یو موجال  م کردهها حرکت عابر پیاده را در فضاهای شهری تسهیل راهادهیپ 

فراهم  اهای شهریتعامالت اجتماعی در فض یارتقا ابدوراز خودروها حضور یابد و موجبب فضایی امن و 

جملال  کارکردهالای جوانان، از فراغت ب  تعبیر دیگر بازی کودکان، آسایش سالمندان و گذران اوقات .شود

  اسالت کال هرحا  ایالن واقعیتالیکند. ب یبخش شهری را تقویت متیمحور پیاده است ک  عناصر هو هر

پیالاده  کند و بالرای عالابرانییکدیگر کمرنگ م ۀها را در محدودتفکیک حرکت سواره از پیاده دخالت آن

هالا از راهدهایپ کالردتالوان بیالان یآورد. در این راستا با توج  ب  نتایج پژوهش میامنیت حرکت ب  همراه م

هالا باعالث ارند. آندار دیپاۀ توسعدر  یاژهیگاه ویک  جا هستندمحور ونقل انسانحمل یداریپامهم ارکان 

د و نشالویم یانالرژ یورو بهره یطیمحستیز یهاها، تحرک، جنب رساختیشهرها و ز ییبهبود فرم فضا

 ؛شالوندیسالطح بهداشالت و سالالمت جامعال  م یکالرده و باعالث ارتقالا یریجلوگ یمنابع مل ناز هدر رفت

مالد  ۀبال  توسالع ودارتر خواهند بالود یکنند پایت میت تبعیمطلوب یهاک  از شاخص ییهاراهادهیهمچنین پ

را باشند تا مطلوب دا پایداری را در حد یهاشاخص  دها بایراهادهیبدین منظور پ عابران کمک خواهند کرد.

ن، یولمعلال یرامناسال  بال یشالامل دسترسال هااین شاخص  در توسع  پایدار ایفا کنند. یبتوانند نقش مؤثر

گ نالیپارک ت هالوا ویالفیک ،، صالدایت اجتمالاعیالهو ی،ت بصریت، جذابیمناس، ایاده معقو ، مقیفواصل پ

 است.مناس  

 

 نوشتیپ

 موجود در متن است. یصرفاً شامل نمودارها

 

 آماری بر اساس جنسیتنمونۀ  درصد فراوانی :۱نمودار 

 

٪51

٪49

زن مرد
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 دهندگانفراوانی سطح تحصیالت پاسخ :2نمودار 

 

 
 پژوهش بر اساس وضعیت تأهل یفراوان :۳نمودار 
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 فراوانی گروه سنی پاسخگویان :۴نمودار 

 

 
 فراوانی وضعیت اشتغال :۵ نمودار
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 منابع

 یهالاابانیاده در خیالعالابران پ یمنیا یۀمؤثر بر حاش یفاکتورها( »۱39۴و دیگران ) الدیمرزال ، م یاحمد

شالماره  ،3دوره  هاتیاز مصدوم یریشگیو پ یمنیا ی، مجل  ارتقا«یو رانندگ ییفاقد عالئم راهنما

 .۱39۴، تابستان 2

، سالا  هایردار، ماهنامال  شاله«یاده در مراکز شهریضرورت توج  ب  حرکت پ» ،(۱383وا )ی، شیاسدالله

 .2 ۶۵ششم، شماره 

، «شالهروند ومدار؛ ضالامن سالالمت شالهر ونقالل انسالانحمل» ،(۱39۰پور، سارا )ی، الهام و غالمعلینیام

 نیازدهمی

 .وفامد معرک، ترجم  حیتراف یمنیران حوزه این و مدیبرای مسئول ییاده راهنمایعابران پ یمنیا

عالابر شالهری بالرای در م ادهیعابر پ یهامقایس  تجهیزات گذرگاه»(، ۱389و دیگران ) باقری، سید رامتین

 .۱389، زمستان ۱9، شماره ICS یجیتروی، علم«افزایش ایمنی

ط و یمح یاحشهروندان با طر یروانیسالمت جسم یارتقا»(، ۱389) درضای، حمیعظمت و ، محمدیباقر

 .۱389، زمستان ۱۵، شمار 2۶ یاپی، پستزیطی  انسان و محی، نشر«یمنظر شهر

 .، تهران، دانشگاه تهرانیشهر یند طراحیفرآ ،(۱382ن )ید حسی، سینیبحر

چوب توسالع  در چالار یشهر یهاحوزه یسازبرنام  یراهنما» ،(۱39۰م )ی، مریحیو یب یبهزادفر، مصطف

 .۴۵و  ۴۴ ص ،۱8، فصلنام  باغ نظر، شماره «یونقل عمومبر حمل یمبتن

، تهالران، یرسازران، وزارت مسکن و شهیدر ا یشهر یفضاها یطراح ی(، راهنما۱38۵پاکزاد، جهانشاه )

 .ا نقشیک

دار یالپا ۀر توسالعونقل و نقش آن دحمل یاجتماع یزیربرنام  ،(۱38۷د )ی، مجیبخش، مهرداد و کفاشنتوا

 یهالا، گالروه پژوهشیشالهر یزیر ت و برنامالیریشهر تهالران(، پژوهشالنام  مالد ی:)مطالع  مورد

 .یو اجتماع یفرهنگ

  .اندانشگاه تهر ،یجدل روزهیف ییمحور، ترجم  حسن علی القاانسان یشهرها ،(۱38۵  )یتیبالدز، فرانس

 .شگاه تهران، دانیدرضا پارسیکا، ترجم  حمیبزرگ آمر یشهرها یگ و زندگمر ،(۱38۶ن )یکوبز، جیج

 .9با، شماره یز ی، مجل  هنرها«یاده گردشگریر پیمس» ،(۱38۰د محسن )ی، سیبیحب

ن کنفالران  ینهمال ،2و۱ج دار،یالونقل شالهر پادر شبک  حمل راهادهیت و نقش پیاهم (،۱388) ، آرشیثقف

 . ران، تهرانیک ایونقل و ترافحمل یمهندس

ارات دانشالگاه سسال  انتشالؤ، میرانالیقص  شهر؛ تهران، نماد شهر نو پالرداز ا ،(۱39۰د محسن )ی، سیبیحب

 .تهران
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 یایال  آن و احت مرکز شهر و ضرورت توجال  بالیاهم» ،(۱38۵ر )ی، اردشیم و جوادیر، کریزاده دلنیحس 

 .، صف «آن

 ،تهالران یهردارشک یونقل و ترافاده، سازمان حملیالت عابران پیتسه یراهنما ،(۱38۴، فرزان  )یمیحک

مالدارک  وبودجال ، مرکالز، سالازمان برنام یروادهیالالت پیتساله ی،فنال یارهالایقالات و معیدفتر تحق

 ی.اجتماعیاقتصاد

 دیال: شالهر جدیوردت، مطالعال  مالیالاز آرمان تا واقع هاراهادهیپ» ،(۱39۱)و دیگران  دی، نویرضوان یدیسع

 .۱۴ 9۶، 2۰8-2۰۶، ماهنام  دانش نما، شماره «بهارستان

، یفرهنگال یهالاران، دفتالر پژوهشیالا یخیتار یهادر بافت یشهر یفضاها ،(۱3۷۰ن )یزاده، حسسلطان

 .تهران

و ماهنامال   های، سالا  ششالم شالهردار«هالاراهادهیپ یبالر طراحال یامقدمال »(، ۱383سالولماز ) ،ونینیحس

 .۱۶ ۶۱  شماره یت شهریریو مد یزیر، برنام یپژوهش

انتشالارات  :رازی، شال2، چیداریالکرد پایبر رو دیبا تأک یونقل شهردر حمل ی، مباحث(۱39۰) ی، علیسلطان

 .رازیدانشگاه ش

تالاریخی، مطالعال  مداری محورهای فرهنگیپیمایش قابلیت پیاده»(، ۱39۴) پیروزی، رضا ی وسلطانی، عل

 .۱39۴تان ، پاییز و زمس3شماره  شهر و معماری بومی،، نشری  «موردی: محور حافظ )شیراز(

 .شهر آب :، تهران۱، چیشهر یهاابانیخ یطراح ی، راهنما(۱39۵ی )عل دی، سیفیشر

، سا  ششم، شماره های، ماهنام  شهردار«شده در شهرفراموش یگذر روادهیپ» ،(۱38۴، فاطم  )یشهباز

۶۷. 

ران، یالدر ا یهردار شالیالپا ۀش توسالعین همالای، اول«زیت تبریترب یخیتار راهادهیپ»(، ۱389م )ی، مریفرخ

 .۱8دانشگاه تهران. 

هالا راهادهیپ ییات فضالایالفیرگذار بالر بهبالود کیتأث یهال مؤلف یو تحل یبررس» (۱39۱) زاده، شهابعباس

، «زیالبرتعصالر یت و ولیالترب یمحورهالا ی:مطالع  مالورد ی،ش سطح تعامالت اجتماعیمنظور افزاب 

 .۱39۱ز یی، پا۴، شماره یمطالعات شهر یپژوهشیعلم فصلنام 

قالاالت منتخال  ، کتاب مجموع  م«دار شهرهایپاع  اده در توسیپ ینقش محورها» (،۱389) می، مریفرخ

 .۱389 زییشهری پایدار در ایران، پا اولین همایش توسع 

ن  کنفالرا نیهشتم ،«دار شهرهایدر توسع  پا هاراهادهیاده و پینقش حرکت پ» (۱38۷) اریجو، خشایکاشان

 .، تهران۱38۷ران، یک ایونقل و ترافحمل یمهندس

، یشهرسالاز ی، جستارها«سوم یهزاره یاده در شهرهایپ یت فضاهایاهم» ،(۱38۵ار )یجو، خشایکاشان



 ... یانمونه Tتک  آزمون با هاراهادهیپ یداریپا یهاشاخصی بررس 

2۱ 

 .۱9. ۱8و  ۱۷ یها، سا  پنجم شمارهیعلوم اجتماع یپژوهشیلیتحل فصلنام 

انتشالارات  :هالرانت، 2، چیکالارکرد یهالایژگیتا و یطراح یاز مبان هاراهادهیپ (،۱39۵) اریجو، خشایکاشان

 .آیرخش

 ، دانشالگاه یالدون قریالاده و دوچرخال ، ترجمال  فریتردد پ یزیراصو  برنام  ،(۱38۷خر، هرمان )کنف ال

 .تهران

 یزیرنامال ، شالرکت پالردازش و بریی، ترجم  فرهاد مرتضایشهر یفضا یطراح ،(۱38۷) یپور، علیمدت

 ی.شهر

 .ک تهرانیونقل و ترافحمل یمهندس یالمللینکنفران  ب

: یمالورد )نمونال  یشالهر یدر محورهالا یساز راهادهیپ یسنجامکان»(، ۱392و دیگران ) دی، حمیمحمد

 یاورشالرفت علالم و فنالین نشسالت در پیهشالتم، «زد(یال یخیمحور مسجد جامع واقع در بافت تار

سالتان شالهد، زمدار، میالتا شهر پا یبوم یت از معماریمحور دار بایو توسع  پا یو شهرساز یمعمار

۱392. 

  ی، نشالر«تریانسالان یشالهر یسالوب  ی، گالامیمالدارادهیت پیش قابلیافزا» ،(۱38۵) ی، محمدمهدینیمع

 .22. ۱2، 2۷شماره  ،بایز یهنرها

 .انتشارات آیرخش :، تهران۴مدار، چادهیپ ی، شهرها(۱39۴ی )مهد دی، سینیمع

 .انتشارات آیرخش :، تهران2، شهر همگان، چ(۱39۶ی )مهد دی، سینیمع

 ،۱۱. ۴2، سا  پانزدهم، شماره یو شهرساز یمعمار یپژوهشی  علمینشر

 .، ترجم  حامد معروفیمنیدر تصادفات و ا ینقش عوامل انسان

 

 


