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  چكيده 
  
و ايجاد  باشد كه در جهت شناسايي عوامل موثر بر سرزندگي فضاهاي شهريين نوشتار برگرفته از پژوهشي ميا  

در اين پژوهش تالش بر اين بوده كه با توجه به اهميت فعاليت خريد              . يك فضاي شهري سرزنده انجام گرفته است      
حضور اتومبيل و حركت سواره كه مخل ايمنـي         در تقابل با    (روي در كيفيت زندگي شهروندان      چنين نقش پياده  و هم 

در قالب مفهومي تحت عنوان مركز خريد پياده، بتوان ارتباط موثري ميان فعاليت خريد، ايمني و                ) گرددميو امنيت   
كـه بـه لحـاظ    ) خيابان سـتارخان (پس از مرور مفاهيم و نظريات مرتبط، با بررسي نمونه موردي . سرزندگي يافت 

. باشد، به اثبات فرضيات پژوهش پرداخته شده است        عين حال از سرزندگي كافي برخوردار نمي       تجاري، قوي و در   
          در نتيجه مدل تحليلي پژوهش كه درواقع دربرگيرنده مدل كلي عوامـل اثرگـذار بـر سـرزندگي فـضاهاي شـهري                      

ابـان در دو بخـش كالبـدي و         باشد، تدوين گرديده و در انتهـا پيـشنهاداتي در راسـتاي ارتقـاي سـرزندگي خي                مي
  .غيركالبدي ارائه شده است

  
 

   واژه هاي كليدي
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  مقدمه
نقش فضاي شهري، يـا بـه   . ي ادامه زندگي به سرزندگي و نشاط نيازمند استاگر شهر را به مانند يك موجود زنده فرض كنيم برا   

يابد، در كشور ما روز بـه      گيرد و فرهنگ جامعه در بستر آن ارتقا مي        فضايي كه در آن تعامالت اجتماعي شهروندان شكل مي        عبارتي  
روي بـه منظـور انجـام    كند كه در آن پياده  مي شرايط حاكم بر شهرهاي امروزي شيوه زندگي جديدي را القا         . روز در حال افول است    

هـاي  ها در يك فضاي پياده يكي از فعاليـت        شود؛ به عنوان نمونه خريد كردن و حتي تماشاي مغازه         اهداف مختلف ناديده گرفته مي    
كـه  خريد پيـاده اسـت   اي كه يكي از انواع فضاهاي پويا و سرزنده در جهان، مركز آيد به گونهجذاب و پرطرفدار شهري به شمار مي     

شرط خودروهاي شخصي بر شـهر    و  قيد  چنين سلطه بي  متأسفانه جايگاه چنين فضاهايي در شهرهاي ما به درستي تعريف نشده؛ هم           
روي به عنوان يكي از اركان مهم سالمت روحي كاهد؛ به عالوه نقش پياده  و به تبع آن تداخل حركت سواره و پياده از سرزندگي مي           

خيابـاني   هـاي چه به مفهوم جشن   كارناوال و آن  ،   فستيوال از سوي ديگر در كشور ما     . روندان، بسيار كمرنگ شده است    و جسمي شه  
سوري، حرمـت و كيفيـت پيـشين        هاي باستاني به جاي مانده مانند چهارشنبه      چنان جايگاهي ندارد و جشن    ، آن استدر جهان مطرح    

سرزندگي فضاهاي شهري حضور مردم در شهر است؛ اما امروزه به داليل گوناگون به              واضح است كه الزمه     . اندخود را از دست داده    
 گـردد بـه  شود و صرف مدت زمان زياد در خيابان، مذموم تلقـي مـي    خيابان به عنوان يك فضا براي گذران اوقات فراغت توجه نمي          

هـا و  ن فضايي امن و مطلوب را فـراهم سـازد و فعاليـت   شوند؛ اين در حالي است كه اگر خيابا       اي كه جوانان از اين كار منع مي       گونه
 هاي جامعه ميـسر گـردد، حـضور فعـال مـردم و بـه تبـع آن سـرزندگي و            يافته و مطابق با ارزش    اي سازمان تفريحات سالم به گونه   

توان شهر را رزنده ميي س با شناسايي و تقويت عوامل مؤثر بر سرزندگي فضاهاي شهر و ايجاد فضاها            . يابدپذيري افزايش مي  زيست
  .احيا و بازسرزنده نمود

 
  روش تحقيق

پرسش آغازي، مطالعـات اكتـشافي، طـرح مـسئله تحقيـق، سـاختن مـدل تحليلـي،                  : تحقيق طي مراحل ذيل انجام گرديده است        
يـل همبـستگي و در   براي تدوين مدل تحليلي از روش تحل  )10-20،  1386،  همكـاران كيوي و   (. گيريمشاهده، تحليل اطالعات و نتيجه    

دو فرضيه عمـده    . استفاده شده است  ) پرسشنامه(و غيرمستقيم   ) برداري رفتاري نقشه(، از دو روش مستقيم      )پيمايش(بخش مشاهده   
ايمنـي و امنيـت بـر    -2. گـردد  وجود مراكز خريد موجب افزايش سرزندگي فضاهاي شهري مـي       -1: باشددر اين پژوهش مطرح مي    

 . أثيرگذار هستندسرزندگي فضاهاي شهري ت

  
  پيشينه تحقيق

. اند، جين جيكوبز و كوين لينچ هـستند در خارج كشور دو تن از مشهورترين افرادي كه به طور خاص به موضوع سرزندگي پرداخته            
      . باشـد يها با وجود ارزشـمند بـودن، نقـدهايي وارد مـ            آن اند كه بر ديدگاه   اين دو هركدام با رويكردي خاص به اين مفهوم نگريسته         

               هـا و نـواحي شـهري و در نتيجـه سـرزندگي شـهري بيـان                 چهار شرط اصلي را براي خلق تنوع بارور در خيابان          )160،  1386 ،جيكوبز(
          منطقـه تركيبـي از      -3. هـا كوتـاه باشـند      غالـب بلـوك    -2.  محدوده ترجيحاً داراي بـيش از دو كـاركرد اصـلي باشـد             -1: نمايدمي

او در  . باشـد نظر از علت حـضورشان وجـود داشـته           تراكم فشردة كافي مردم صرف     -4. هايي با سن و شرايط متفاوت باشد      ساختمان
     گويـد؛  هـا سـخن مـي   شرط اول بر روي تنوع كاربري، در شرط دوم و سوم بر روي تنوع كالبدي و در شرط چهارم از تنـوع فعاليـت                  

آورنـد و بـا وجـود     ها را پديد مي   ها هستند كه فعاليت   ، سرزندگي را به دنبال خواهد داشت؛ البته اين كاربري         در واقع به اعتقاد او تنوع     
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   كننـده در سـاعات متفـاوت روز افـزايش     رود و در نتيجه آن تنـوع افـراد مراجعـه        هاي مختلط، قطعاً تنوع فعاليتي نيز باال مي       كاربري
ولي تنوع تنها يكي از ملزومات ايجـاد        . ها است زندگي خيابان، وجود كاربري مختلط و تنوع آن       بنابراين يكي از ملزومات سر    . يابدمي

سرزندگي و پويايي در يك فضا است و عناصر قدرتمند ديگري نيز وجود دارند كه در ايجاد فضاي شهري سرزنده تأثيرگذار هـستند؛      
شـود و در مقيـاس   ها كه باعث جلب افـراد بـه آنجـا مـي    فعاليتبه عنوان نمونه در مقياس خرد، طراحي شهري جذاب و متناسب با       

          ليـنچ در كتـاب     كـوين .  اسـت  گذارنـد، ناديـده گرفتـه شـده       كالن، عوامل اجتماعي، فرهنگي، محيطي كه از برون بر فضا تأثير مـي            
دهد و معتقد اسـت سـرزندگي بـه         مي عمدتاً سرزندگي را در مقياس كالن مورد بررسي قرار           )155 -166 ،1381( "تئوري شكل شهر  "

 عامل ديگر معني، تناسب، دسترسي، نظارت و اختيار، كارايي و عدالت، محورهاي عملكردي شكل خـوب شـهر را تـشكيل                      5همراه  
. ائـد ، كفايت مقدار الزم آب، هوا، غذا، انرژي و خدمات مواد زبقا: كند كه عبارتند ازاو سرزندگي را به چند بخش تقسيم مي    . دهندمي

سـالمتي و تنـوع     . ، هماهنگي ميان محيط زيـست و نيازهـاي انـساني          سازگاري. ، عدم وجود سموم زيست محيطي و خطرات       ايمني
بنـدي خـود، عمـدتاً معيارهـاي بيولـوژيكي و           لينچ در طبقـه   . ثبات بيولوژيكي  موجودات زنده مورد استفاده انسان و درنهايت         ژنتيكي

پردازد؛ عواملي نظير مسائل اجتمـاعي، فرهنگـي را كـه            تنها با اين رويكرد به موضوع سرزندگي مي        اكولوژيكي را مدنظر قرار داده و     
بنابراين به منظور دستيابي به يك محيط    . باشند ناديده گرفته است   درست به اندازه عوامل اكولوژيكي در اين بحث داراي اهميت مي          

افـرادي نيـز بـه سـرزندگي      . تري فراهم گردد  بندي كامل يست تا امكان طبقه   تري به موضوع نگر   توان با ديد جامع   سرزنده و پويا مي   
عوامـل مـوثر بـر يـك مكـان           (73-2007,69) ،»وجـوش خلق يك مركز شهري پرجنب    «در كتاب    3اند؛ پامير فضاي شهري پرداخته  

اي ي موفق بايستي به گونه     جايگاه يك فضاي عموم    :موقعيت مكان : نمايدعمومي موفق و پر جنب و جوش را اين چنين معرفي مي           
اي كه جاذب و توليدكننده فعاليـت       فروشي باشد به گونه   باشد كه پذيراي جمع كثيري از افراد باشد؛ به عالوه در نزديكي مراكز خرده             

شـته  اي باشد كه گنجايش تفريحـات جمعـي و رويـدادها را دا             اندازه يك فضاي عمومي موفق بايد به گونه        :اندازه مكان . پياده گردد 
 ايجـاد يـك فـضاي زنـده و دوسـتدار مـردم هنگـامي        :ريزي مكانبرنامه. قدر بزرگ كه محصوريت فضا از بين رود باشد ولي نه آن   

در نظر او كه يكـي از       . ها احاطه شده باشد   ها و كافه  فروشي، رستوران هاي خرده پذير است كه اطراف آن مكان به وسيله مغازه        امكان
طراحـي يـك    : طـرح مكـان   . هاي تجاري به خصوص خدمات خوراكي است      فضاي شهري، ايجاد فعاليت   هاي كسب موفقيت در     راه

گـاه مناسـب، كـاربري    در اين رابطه به مواردي نظير نشيمن. ها افزايش دهد مكان بايد ظرفيت فضا را براي جذب و مطابقت فعاليت         
كورش گلكـار در پژوهـشي كـه در رابطـه بـا             ر داخل كشور    د. كندمنعطف، راحتي، سازگاري وكيفيت باال در عين سادگي اشاره مي         

دانسته و آن را به       "Liveliness "و يا " livability"، سرزندگي شهري را معادل واژة       )1-1386،3(سرزندگي شهر به انجام رسانده      
دگي بـه همـراه شـانزده       نمايد؛ به عبارت ديگر معتقد است سـرزن       هاي سازنده كيفيت طراحي شهري تعريف مي      عنوان يكي از مؤلفه   
خوانايي، شخصيت بصري، حسن زمان، غناي حـسي، رنـگ تعلـق، آموزنـدگي، نفوذپـذيري و حركـت، اخـتالط                     كيفيت ديگر يعني    

كاربري و فرم، همه شمول بودن، كيفيت عرصه همگاني، آسايش اقليمي، ايمني و امنيت، انعطـاف پـذيري، همـسازي بـا طبيعـت،                        
نگرش ايشان به لحاظ كالبدي كـامالً مـورد   . آفرينداي به نام كيفيت طراحي شهري را مي، پديده طيكارآيي و پاكيزگي محي   –انرژي

باشد با اين تفاوت كه در اين مقاله رويكرد به سرزندگي اعم از طراحي شهري است؛ با اين وجود در بخـش كالبـدي مـدل       قبول مي 
  .هاي ايشان بهره گرفته شده استيافته تحليلي از

 
  ظريمباني ن
ها و رويدادهايي است خصوص نوع فعاليتانگيزي آن بازتاب شمار و به     سرزندگي و پويايي فضاي شهري و درمقابل، مالل        :فعاليت

) 41 ،1386(بـه نوشـته پـاكزاد       . بپردازيمها  بنابراين براي شناسايي سرزندگي ابتدا بايد به بررسي فعاليت        . پذيردكه در فضا صورت مي    
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، )1،1387-10(، شهرساز دانمـاركي  4گهل يان» .گيرند مي  نجاما او  نيازهاي از  يكي  برآوردن  راستاي  در كه  انساني  لافعا  تمامي  به«
مانند رفتن بـه  ) اجباري(هاي ضروري  فعاليت: ها را به لحاظ اجباري يا اختياري بودن به سه دسته تقسيم نموده كه عبارتند از               فعاليت

طور كلي تفريح   مانند رفتن به پارك و به     ) تفريحي(هاي انتخابي   ظر ماندن در ايستگاه اتوبوس، خريد فعاليت       كار، منت  مدرسه يا محل  
بـراي مفهـوم     :پذيريسرزندگي و زيست  توجه كـردن    هاي اجتماعي مانند تماشا كردن ديگران، صحبت كردن، جلب        و فعاليت 
 اشاره  Vitality  ،Viability  ،livability  ،Livelinessتوان به   ها مي ، برابرهاي گوناگوني در غرب وجود دارد كه از آن         سرزندگي

نامه شهرسازي در لغت. پذيري و قابليت زندگي نزديك هستند، لغات ديگر، بيشتر به مفهوم زيست    "Vitality"نمود؛ كه البته به جز      
 ”Vitality and Viability“«: اسـت ي شـده گونه معنپذيري در كنار هم آمده و اين سرزندگي و زيست)442 ,2005(كوان رابرت

هـاي  ويژگي مراكز شهرهاي كوچك و بزرگ موفق است؛ سرزندگي شهر بازتاب سطح شلوغي آن در اوقات مختلف روز و در بخش                    
پذيري ميزاني براي سنجش ظرفيت آن براي جذب سرمايه بـراي بقـا، بهبـود و تطـابق نيازهـاي          كه زيست مختلف است؛ درصورتي  

فـضاي شـهري   " با توجه به تعاريف ارائه شـده در رابطـه بـا فعاليـت و سـرزندگي، يـك        :فضاي شهري سرزنده   ».ستمتغير ا 
 در  )بـه لحـاظ سـن و جـنس        (ها   كه در آن حضور تعداد قابل توجهي از افراد و تنوع آن             عبارت است از يك فضاي شهري      "سرزنده

  .خورديابد به چشم مييا اجتماعي بروز مي ه شكل انتخابيهايشان عمدتاً بگستره زماني وسيعي از روز كه فعاليت

پذيري را مجزا تعريف كـرده و   اي متفاوت بررسي نموده؛ او سرزندگي و زيست        مفهوم سرزندگي را به گونه     )2000,4(چارلز الندري     
پـذير  اسايي يك شهر سرزنده و زيست معيار موثر را براي شن9 او .با چهار رويكرد عمده و به شكل موضوعي به مسئله پرداخته است   

تراكم مفيد افراد، تنوع، دسترسي، ايمني و امنيت، هويت و تمايز، خالقيت، ارتباط و تشريك مساعي، ظرفيت سـازماني                   : شماردبرمي
هـا   بر آن  تري سرزندگي شهر را به شكل موضوعي بررسي كرده و به عمده عوامل موثر             او نسبت به افراد ديگر با ديد جامع        .و رقابت 

در ساخت مدل تحليلي اين پژوهش از ديدگاه او به سرزندگي بهره گرفته شده با اين تفاوت كـه در مـدل، سـطح      . اشاره نموده است  
  .ها اشاره نمود است مواردي است كه الندري به آن چكيده1جدول . خرد و كالن از هم تفكيك شده است

 Landry,2000:  مأخذ                                                                                                 پذيري  انواع سرزندگي و زيست-1جدول 

توسط سطوح اشتغال، درآمد خالص و استانداردهاي زندگي مردم در يك منطقه : سرزندگي اقتصادي -1
  .گيردها، ارزش زمين و دارائي مورد ارزيابي قرار ميفروشيتحت بررسي، شمار ساليانه گردشگران، عملكرد خرده

ها و تعامالت اجتماعي به عالوه ماهيت ارتباطات اجتماعي به وسيله سطوح فعاليت: سرزندگي اجتماعي -2
تواند به واسطه سطوح پايين محروميت، پذير به لحاظ اجتماعي مييك شهر سرزنده و زيست. شودسنجيده مي

هاي اجتماعي، روحيه جمعي و غرور مدني، دامنه عي قوي، ارتباطات خوب و پويايي ميان اليهپيوستگي اجتما
  .هاي زندگي، روابط موزون و يك جامعه شهري باطراوات توصيف گرددوسيعي از شيوه

اول پايداري اكولوژيكي كه در رابطه با . گيرددو جنبه را دربرمي: پذيري محيطيسرزندگي و زيست -3
رهايي نظير آلودگي هوا و صوت، دفع مواد زائد و فاضالب، انبوهي ترافيك و فضاهاي سبز قرار دارد و جنبه متغي

هاي مختلف دوم، طراحي است كه متغيرهايي مانند خوانايي، حس مكان، تمايز معمارانه، اتصال و ارتباط بخش
شدني است به لحاظ روانشناسي نزديكشهر، كيفيت روشنايي و اين كه محيط شهري تا چه حد دوستانه، امن و 

  .گيردرا دربرمي

  :5پذيريزيست
 بلند مدت، 6خود اكتفايي
        ، سازگاري، 7پايداري

   احيايي و خود8پذيرانطباق
   :9سرزندگي

سطوح فعاليت، استفاده و 
تباطات، مشاركت، تعامالت، ار

مبادالت و معامالت و سطوح 
چگونگي تظاهر (نمايش 

ها و تعامالت در جهان فعاليت
  )بيروني

  
  
  انواع

  سرزندگي
  و

  زيست
  پذيري

دربرگيرنده بقا، احترام و تجليل از شهر و مردمانش، هويت، : پذيري فرهنگيسرزندگي و زيست -4
هايي كه بيانگر ماهيت ها اجتماعي، توليد، توزيع و مصرف محصوالت دست بشر و نشانهخاطرات، سنت، جشن

  .باشد استمتمايز شهر مي

  
  نمونه موردي

 حداقل -2. هاي الزم براي جذب افراد را دارا باشد محدوده، حداقل جذابيت  -1: نمونه موردي با توجه به معيارهاي زير انتخاب شد          
 با توجه به تأكيد بر مركز خريد پياده، محدوده مـورد نظـر،              -3. در محدوده وجود داشته باشد    ) در اينجا مسجد  (يك مركز گردهمايي    

 محـدوده انتخـابي   -5.  سرزندگي محدوده موردنظر در معرض افـول باشـد  -4. ه و آمادگي الزم را براي اين منظور داشته باشد      سابق
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 بوده و به لحـاظ  2هاي پرجنب وجوش منطقه    خيابان ستارخان تهران، جزو يكي از خيابان      . قابليت و شرايط بهبودبخشي را دارا باشد      
باشد به اين علت كـه بيـشترين تنـوع    ه انتخابي در اين پژوهش بين فلكه اول و دوم صادقيه مي محدود. باشدتجاري بسيار قوي مي   

هـاي مختلـف،    در دو طـرف خيابـان در بخـش   محور پيـاده : مشاهده مستقيم. فعاليتي و به تبع آن بيشترين مراجعه را دارا است        
ها در اطـراف    لي سوارة خيابان ستارخان با توجه به تنوع كاربري        عبور افراد پياده در كنار محور اص      .  متر دارد  4 الي   5/1عرضي حدود   

سازد؛ با اين حال، اسـتقبال شـهروندان از آن بـسيار زيـاد              وآمد سواره را نيز مختل مي     باشد بلكه رفت  تنها منقطع و دشوار مي    آن، نه   
رسـد و در شـب   ور جمعيت به اوج خود مـي  اي كه در روزهاي پاياني سال و ساعات پيش از تحويل سال، هياهو و حض              است به گونه  

شـود تـا افـراد پيـاده بتواننـد          سال نو، معبر توسط عوامل محلي و به وسيله تعدادي خودروي شخصي بر روي وسايل نقليه بسته مي                 
در ) 2و  1كلشـ . (يابدهاي شب ادامه مي   ها و با خيالي آسوده به خريد و فروش بپردازند و اين وضعيت تا نيمه              بدون مزاحمت اتومبيل  

كنند كه البته بنـابر مـشاهدات،   مواقع ديگر سال نيز به خصوص در روزهاي آخر هفته جمعيت بسياري در اين خيابان رفت و آمد مي             
به دليل تنوع فعـاليتي و قيمـت مناسـب كاالهـا و بـسياري مـوارد ديگـر كـه در                      . از ايمني كافي در برابر خودروها برخوردار نيستند       

. باشـد اند، اين خيابان در اكثر سـاعات روز و در اوقـات مختلـف سـال مملـو از جمعيـت مـي                      ها اشاره نموده  اد به آن  ها افر پرسشنامه
 تجـاري و سـپس اداري،   عمدتاً(ها مختلط اي كه در جداره مسير اغلب كاربريهاي اطراف خيابان بسيار متنوع است به گونه  كاربري

. فروشي بوده و پاسخگوي نيازهاي روزمره، هفتگي و ماهيانه شهروندان است          اري، خرده هاي تج مغازه. باشدمي) خدماتي و مسكوني  
خورد كه در جذب افراد بـه خيابـان نقـش           فود، رستوران و مانند آن بسيار به چشم مي        فستفروشي،  هاي اغذيه به عالوه، انواع مغازه   

 محـدود و بـا كيفيـت فـضايي متوسـط، از طيـف مراجعـه وسـيع              ها با وجود فضاي پذيرايي بسيار     بسزايي ايفا كرده و بسياري از آن      
  .شهروندان برخوردار هستند

  
  
  
  
  
  
  
  

؛ هـاي خـاص اسـت      براي ثبت نحوه استفاده از فضاها يا موقعيت         مستقيم اين روش، يك شيوه منظم مشاهده      :برداري رفتاري نقشه
هاي به دست آمـده از      ئيد يافته ا اطالعاتي را براي ت    ، اين روش  .است ثبت چگونگي استفاده يا عدم استفاده از يك مكان           آنهدف از   

هـاي شـهري    كند و براي تعيين اصالحات مناسب براي مكان مـورد نظـر از جملـه طراحـي مجـدد ميـدان                    ها فراهم مي  ساير روش 
           مفيـد اسـت   هـا بـسيار     ريـزي مجـدد بـراي كـاربري       بنـدي مجـدد مـسيرهاي عـابر پيـاده و يـا برنامـه              مخصوص عابرپياده، شكل  

تـوان  هاي موجود را در مكان پيشين خود تداوم بخـشد؛ زيـرا نمـي             گردد كه فعاليت  اين روش به اقداماتي منجر مي      .)1387،  دريسكل(
و پيـر . ها اقدام نمودها را شناسايي و در جهت تقويت و بهبود آنافراد را به فعاليتي خاص در يك مكان مجبور نمود بلكه بايد فعاليت  

هـا از   در مقابل نشانه  :  ايستادن براي انتظار   -1: بندي شدند  گروه زير دسته   6ها به   برداري رفتاري انجام شده در خيابان، فعاليت      نقشه
در :  ايـستادن بـراي صـحبت      -2. ايستادندجمله مركز خريد گلديس، مسجد امام صادق، پست بانك افراد براي مالقات يكديگر مي             

در مقابـل   :  ايستادن براي تماشا   -3. ايستنديابان از جمله مقابل مراكز مهم افراد براي صحبت با يكديگر مي           هاي خ بسياري از بخش  

 گاننگارند:  مأخذ    خيابان ستارخان در شب تحويل سال-2شكل گاننگارند: مأخذ خيابان ستارخان در رزوهاي پاياني سال-1شكل
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در :  ايستادن بـراي خـوردن     -4. ها بيشترين تعداد افراد ايستاده براي تماشا را شاهد هستيم         هاي فروش بدليجات و طالفروشي    مغازه
 نشستن بـراي    -5. شوندايستند و مشغول خوردن مي    ها به علت عدم وجود فضايي براي نشستن افراد مي         فروشيمقابل تمامي اغذيه  

ها و سكوها براي نشـستن    خورد؛ جايي كه افراد از صندلي     اين فعاليت عمدتاً در بلوار صادقيه و فلكه اول به چشم مي           : صحبت كردن 
اين فعاليت عمـدتاً در فـضاي ميـاني    :  نشستن براي خوردن  -6. كنند مي و صحبت با يكديگر در مجاورت درختان و گياهان استفاده         
فضايي كه بتوان موقتـاً بـر روي آن نشـست    خورد؛ به عالوه مردم از هر بلوار صادقيه و فلكه اول به علت وجود نشيمن به چشم مي       

 تحليـل كالبـدي دربرگيرنـده جـداره، كـف و            :يتحليل كالبد ). هاها و جدول خيابان   ها، سكوي مغازه  مانند داربست (كنند  استفاده مي 
.  دارد هاي خيابان ستارخان به دليل عدم رسيدگي و مديريت مناسب وضعيت نابـساماني            عمده جداره : گرددمبلمان شهري خيابان مي   

 عناصـر و اجـزاي       وجود ،ها  ها و پنجره  توان به عدم تناسب نماهاي مجاور و اجزاي ساختماني مانند درب          از جمله موارد نامناسب مي    
 عدم هماهنگي رنگ، اندازه، ارتفاع و عمق        ،هاي برق و تلفن، پالكاردها      هاي كولر، سيم  الحاقي نازيبا در نماها و ديوارها مانند كانال       

ملـه  باشـد كـه از ج  اي ميكف خيابان نيز مانند جداره آن داراي مشكالت عديده. ها و بسياري موارد ديگر اشاره نمود     تابلوهاي مغازه 
هاي سطحي، ناهمواري پوشش آسفالت، عدم هماهنگي و فرسودگي و آلـودگي كفـسازي      توان به نقص سيستم هدايت آب     ها مي آن

هـاي تلفـن    ساير مبلمان نيـز ماننـد باجـه       . شهري موجود در خيابان نيز از كيفيت بااليي برخوردار نيست         مبلمان  . رو اشاره نمود  پياده
اول نـوع   . ها براي دو گروه تدوين شده است       پرسشنامه :پرسشنامه: مشاهده غيرمستقيم . ه هستند همگاني بسيار فرسوده و آلود    

كه به طور دائم در فضا حضور ندارند ولي شاهد اتفاقات و شـرايط حـاكم بـر       هستند  ن پياده   ا عابر نظيرافرادي  ) بهره برداران از فضا   (
كه دائمـاً در فـضا حـضور دارنـد و رويـدادها و تغييـر       هستند داران  مغازهيرنظ افرادي )شاغالن در فضا( دومباشند و نوع   آن فضا مي  

باشـد،  نمي براي تعيين حجم نمونه، با توجه به اين كه تعداد كل جامعه آماري در دسترس                 . تأثير خواهد داشت؛   بر زندگيشان شرايط  
خطا مورد پـذيرش قـرار گرفـت؛        % 5زيده شد يعني    رگب% 95سطح اطمينان    .از روشي استفاده شد كه به جامعه آماري وابسته نباشد         

 06/3 برابـر بـا      s2 و پيش برآورد واريانس متغير مورد نظر يعني          254/0 مساوي   d و فاصله اطمينان يعني      96/1 مساوي   t: بنابراين  
تعـداد كـل جامعـه    % 5از آنجا كه حجم نمونه به دست آمده قطعاً از  . به دست آمد88/199در نتيجه حجم نمونه  .درنظر گرفته شد

 نفر به عنوان جامعه نمونه، پرسـشنامه  200 بنابراين از ميان حدود )180،  1382ساروخاني،  ( .ندارد، نيازي به تصحيح     نيستآماري بيشتر   
را  نفـر    80 نفـر،    200از تعـداد    . گردنـد  مي فضا تقسيم ) گروه ب (برداران  و بهره ) گروه الف (تهيه گرديد كه خود به دو گروه شاغالن         

را مـردان و از تعـداد   % 73را زنان و % 27از تعداد كل شاغالن، به شكل تصادفي  . اندبرداران تشكيل داده   نفر را بهره   120شاغالن و   
برداران پرسيده شد  يكي از سواالتي كه بهره    ) 3 شكل. (اندرا مردان تشكيل داده   % 48درصد را زنان و     % 52برداران در فضا،    كل بهره 

% 24آينـد؛   ها به منظور خريد به اين خيابان مـي        آن% 58از ميان تمامي افراد،     آييد؟  غالباً به چه منظور به اين خيابان مي       اين بود كه    
. آينـد باقيمانده نيز براي ساير اهـداف بـه خيابـان مـي           % 9به منظور ديدار و مالقات و       % 9و تفريح،   ) بيشترين فراوني (براي گردش   

  )4شكل(

  
  گارندگانن:  مأخذ              زنان و مردان در جامعه نمونه نسبت -3 شكل

  
  گاننگارند:  مأخذ                  علت مراجعه افراد به خيابان ستارخان-4 شكل
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خيابـان را   %) 50بـرداران   و بهـره  % 47شـاغالن   (عمده افراد   دانيد؟   آيا شما خيابان ستارخان را سرزنده مي       سوال بعدي اين بود كه      
، ايمنـي   )شلوغي بـيش از حـد     (دانند و هنگامي كه علت را جويا شديم عمدتاً داليلي از قبيل عدم وجود امنيت                حدودي سرزنده مي  تا
% 24شـاغالن و    % 20و درنهايـت    %) 26و  % 33(دانند  بقيه افراد خيابان را سرزنده نمي     . و غيره را ذكر نمودند    ) تداخل سواره و پياده   (

شـاغالن و  % 44، " دانيـد آيا شما خيابان ستارخان را امن مي   "در جواب اين سوال كه       )5شكل. (دانندنده مي برداران آن را سرز   بهره
داننـد و   برداران خيابان را امن نمي    بهره% 35شاغالن و   % 33). بيشترين فراواني (دانند  برداران، خيابان را تاحدودي امن مي     بهره% 47
داننـد؛   اين پرسش تقريباً مشابه مورد پيش است و عمده افراد خيابان را تاحـدودي امـن مـي                  دانند؛ پاسخ آن را امن مي   % 18و  % 23

  )6شكل . (تر شده استتقسيم فراواني در اين نمودار نسبت به مورد قبل متعادل

  
  گاننگارند:  مأخذ            دانيد؟  آيا خيابان ستارخان را سرزنده مي-5شكل

  
 گاننگارند:  مأخذ        دانيد؟ ستارخان را امن مي آيا شما خيابان-6 شكل

  

كه عمدتاً برگرفته از مدل تحليلي پژوهش است، نظر افراد در رابطه با تأثير عوامل زير بر سرزندگي مورد                   ) 2جدول  (در سوال نهايي    
  "ستارخان تأثيرگذار باشند؟توانند بر افزايش سرزندگي خيابان به نظر شما عوامل زير تا چه مي": سوال قرار گرفته است

  گاننگارند:  مأخذ                                  در رابطه با عوامل موثر بر سرزندگي خيابان ستارخان) ميانگين دو گروه( نظر افراد گروه الف و ب -2جدول 
  بسيار كم  كم  تا حدودي  زياد  بسيار زياد  عوامل  رديف

  %3  %5/8  %16  %5/24  %48  وجود مراكز خريد  1
  %5/1  %5/6  %19  %39  %34  هاي خوراكي فروشيوجود مغازه  2
  %24  %25/18  %5/27  %75/16  %5/13  ها وجود موسسات و سازمان  3
  %5/6  %5/22  %25/23  %25/20  %5/27  )مذهبي، فرهنگي(وجود بناهاي خاص   4
  %5/3  %5/6  %5/9  %25  %5/55  نماحضور گياهان و آب  5
  %25/6  %25/6  %5/19  %5/24  %5/43  هاي خيابانيبرگزاري مراسم و جشن  6
  %5/1  %8  %8  %5/22  %60  )كفسازي، نماها (بهسازي فضاي خيابان   7
  %75/6  %75/7  %19  %28  %5/38  ايجاد فضاهاي نشستن  8
  %25/3  %25/3  %75/16  %25/28  %5/48  ايجاد فضاي كافي جهت عبور عابرين  9
  %5/6  %8  %5/21  %22  %42  هااصالح تابلوها و نماي ساختمان  10
  %75/7  %5/7  %5/17  %75/34  %5/32  ايجاد جاي پارك دوچرخه و موتور  11
  %5  %25/9  %25/9  %5/29  %47  تغييرات در نورپردازي خيابان  12
  %25/3  %75/9  %16  %5/32  %5/38  ايجاد تنوع رنگ در فضاي خيابان  13
  %3  %5/4  %5/14  %23  %55  )ها از اتومبيل(ايمني عابران پياده   14
  %5/4  %5  %18  %5/22  %50  امنيت اجتماعي عابران پياده  15
  %6  %9  %25/25  %75/18  %41  اختصاص دادن خيابان به عابران پياده  16
  %75/45  %17  %75/16  %5/9  %11  هاوجود دستفروش  17
  %25/8  %25/8  %5/26  %16  %41  آب وهوا  18
  %75/4  %75/7  %5/9  %34  %44  روحيه مردم  19
  %5/9  %8  %5/17  %26  %39  نگ مردمفره  20
  %5/6  %5/19  %28  %27  %19  نوع فعاليتهاي فردي و گروهي  21
  %25/3  %75/4  %5/20  %5/32  %39  ميزان دسترسي به خيابان  22
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گاننگارند:  مأخذ        با تأثير مراكز خريد بر سرزندگي خيابان نظر افراد در رابطه -8 شكل گاننگارند:  مأخذ         نظر افراد در رابطه با ايمني عابران بر سرزندگي خيابان-7 شكل  

 

  :تحليل آماري، آزمون في

384/0  ضريب همبستگي (**)
003/0  سطح معني داري 

    تعداد پاسخگويان 200

752/0  ضريب همبستگي (**)
000/0  سطح معني داري 

    تعداد پاسخگويان 200
  

داري ميان سرزندگي و دو     اي با آزمون نتايج ارتباط معني     ها بايد به گونه   طه استناد به پرسشنامه   براي اثبات فرضيات تحقيق به واس       
 200نتايج حاصل از آزمون في بين دو متغير مركز خريد و سرزندگي، حاكي از آن است كه ميـان                  . مفهوم امنيت و مراكز خريد يافت     

از آنجـا كـه ايـن       .  محاسبه شده اسـت    R=384/0 برابر با    α=003/0داري  پاسخگوي مورد مطالعه ضريب همبستگي با سطح معني       
توان نتيجه   كوچكتر است، مدرك كافي براي رد فرض صفر خود داريم، بنابراين مي            α=05/0داري از سطح مورد نظر ما       سطح معني 

 مراكز بيشتر باشد سرزندگي نيـز       داري بين مراكز خريد با سرزندگي وجود دارد و در واقع هرچه ميزان اين             گرفت رابطه مثبت و معني    
  پاسخگوي مـورد مطالعـه، ضـريب همبـستگي بـا سـطح              200چنين در مورد سرزندگي و ايمني و امنيت، ميان          يابد، هم افزايش مي 

 كـوچكتر   α=05/0داري از سطح مورد نظر      از آنجا كه اين سطح معني     .  محاسبه شده است   R=752/0 برابر با    α=000/0داري  معني
داري ميان دو متغير وجود دارد و هرچه ميزان ايمني          بنابراين رابطه مثبت و معني    . ك كافي براي رد فرض صفر خود داريم       است، مدر 
  )8 و 7شكل . (اشد سرزندگي نيز بيشتر خواهد بودبيشتر ب

  :آزمون فريدمن
  گاننگارند:  مأخذ                                                             ميانگين رتبه هركدام از عوامل موثر بر سرزندگي فضاي شهري -5جدول      

Mean Rank Mean Rank رديف عوامل موثر بر سرزندگي  رديف عوامل موثر بر سرزندگي

  1  وجود مراكزخريد 18.41  12  ردازي خيابانپتغييرات درنور 10.32
  2  وراكي فروشيمغازههاي خ وجود 11.05  13  تغييرات درنور پردازي خيابان 9.81
  3  وجودموسسات وسازمانها 14.25  14  ايجاد تنوع رنگ در فضاي خيابان 9.30
  4  وجود بناهاي خاص 14.80  15  ايمني عابران پياده 9.76
  5  حضورگياهان وآبنما 14.46  16   پيادهنامنيت اجتماعي عابرا 10.32
  6  يابانيجشن هاي هاي خ برگزاري مراسم و 11.22  17  وجود دستفروشها 9.93
  7  بهسازي فضاي خيابان 14.77  18  آب وهوا 9.91
  8  فضاهاي نشستن ايجاد 14.77  19  روحيه مردم 9.71
  9  ايجاد فضاي كافي جهت عبور عابرين 12.38  20  فرهنگ مردم 9.64
  10  اصالح تابلوها ونماي ساختمان 9.82  21  اجتماعي نوع فعاليتهاي فردي و 9.63
  11  اي پارك دوچرخه وموتورجايجاد  9.61  22  خيابانميزان دسترسي به  9.16

نگارندگان    :مأخذ    امنيت و سرزندگي ايمني وتأثير   ميزان ارتباط ميان-4جدول                  نگارندگان: مأخذ مراكز خريد و سرزندگيتأثير   ميزان ارتباط ميان-3جدول
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 عامل ذكر   22اين تحليل به منظور بررسي عوامل موثر بر كارآيي          
نتـايج بـه دسـت آمـده        . ، انجام گرفته شده است    2شده در جدول    

حاكي از آن است كه ميانگين رتبه محاسـبه شـده بـراي           ) 5جدول  (
بيشترين تاثير را در سرزندگي داشـته و        ) 18,41 (،مراكز خريد عامل  

باشـد و ايـن      مـي  9,16كمترين تاثير نيز ميزان دسترسي به خيابان        
        داري، رابطه به لحاظ آماري نيز مورد تاييد مي باشد زيرا سطح معني

بنـابراين در ارتبـاط بـا عنـوان تحقيـق و            . باشـد  مـي  05/0كمتر از   
 .كندتوان نتيجه گرفت مراكز خريد و در واقع فعاليت خريد بيشترين تأثير را در ارتقاي سرزندگي خيابان ايفا ميفرضيات، مي

  

  گيرينتيجه
ندگي در سطح كـالن، عـالوه   باشد؛ سرزسرزندگي، مفهومي اعم از فضاي شهري بوده و در دو سطح خرد و كالن قابل تعريف مي   

گيـرد كـه در     ، كيفيت محيطي را نيز دربر مي      پذيريبر سرزندگي فضاهاي شهر، مفاهيمي چون عدالت، كارآمدي، سازگاري، انعطاف         
  .پذيري منجر خواهد شدنهايت سرزندگي شهر درصورت پايداري به زيست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 و لحظـاتي را در فـضا        آمـده اجبار به آنجـا     نه از روي     به اختيار خود و      انواع افراد ،  فضايي سرزنده است كه در دامنه وسيعي از روز           

اين نتيجـه گرفتـه     شده،  با مطالعات انجام    . بمانند و   بياينداي باشد كه مردم     عبارت ديگر يعني فضا بايد به گونه      به  سپري نمايند؛   
 جـذب كننـده    عناصر و عوامل     نخست بايد   فضا در   هاه داشتن آن  سپس نگ  و    جذب افراد به فضا    فراهم بودن زمينه  شود كه براي    مي

ين به منظور ايجاد فـرض      ابنابر. به سر برند   و در كمال رضايت      نبودهچنين مردم براي ماندن در فضا دچار مشكل         موجود باشد و هم   
 سرزندگي يـك فـضاي شـهري        اوليه را به عنوان ملزومات      رضايت و   جذابيتتوان دو عامل    اوليه براي ساخت مدل تحليلي، مي     

 فـضاي شـهري فـراهم       در را   رضـايت  هر عاملي كه به نوعي جذابيت و          و درنظر گرفت 
به عنوان يـك عنـصر      كاربري  عامل   نمونهبه عنوان   . تواند در مدل جاي گيرد    سازد، مي 

جايگاه مدل زير بر اساس     . جزو عوامل موثر سرزندگي به شمار رود      تواند  ميجذب كننده   
 درواقع در اين مـدل مفهـوم سـرزندگي فـضاي شـهري              تدوين شده است؛   عناصر موثر 
 بعد داخلي به دو بخش كالبـدي     .باشدمي )خرد و كالن   ( داخلي و خارجي   بعددربرگيرنده  

Test Statisticsa 

200 N 
1640.368 Chi-Square 

21 df 
.000 Asymp. Sig. 

a. Friedman Test 

  گاننگارند:  مأخذ                                              انجامدپذيري ميندگي در سطح كالن كه در صورت پايدار بودن به زيستسرز -10شكل 

نگارندگان      :مأخذعوامل ساخت مدل تحليلي  -11 شكل

ــدمن-6جــدول ــون فري ــدگان:   مأخــذ                  نتيجــه آزم            نگارن
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هـاي فـضايي، فرهنگـي،      باشد و بعد خارجي شامل عوامـل كالنـي نظيـر مولفـه            قابل تقسيم مي    ) فضايي و فعاليتي  (و غير كالبدي    
هـاي  هاي خود را دارا هستند؛ به عنوان نمونه مولفه فـضايي دربرگيرنـده شـاخص              باشد كه هركدام شاخص   اجتماعي مي اقتصادي و   

  . شودبندي ميهاي اقليمي و حوزهطبيعي و مصنوع بوده و عوامل مصنوع نيز خود شامل زيرشاخص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

 نگارندگان: مأخذ                                                                                    مدل تحليلي پژوهش-12شكل 
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به منظور افزايش ايمني عابران و با توجه به عرض كم خيابـان، سـه گزينـه                  ونه موردي در نتيجه مطالعات انجام گرفته در بخش نم       
حل بهينه براي حل معضل ايمنـي، از روش         براي انتخاب راه   . هدايت ترافيك به اطراف    -3 زيرگذر   -2 روگذر   -1: گرددپيشنهاد مي 

 معيـار هزينـه، ايمنـي، محـيط زيـست،          5بـا   (يس ارزيـابي    با توجه به اعداد به دست آمده در جدول ماتر         . ماتريسي گولر استفاده شد   
بـا  . گـردد حل بهينه انتخاب مـي ، هدايت ترافيك به اطراف و اختصاص خيابان به عابرين پياده به عنوان راه)ترافيك، زيبايي شناسي  

ي كه با سنگيني ترافيـك و      اهاي اطراف انديشيده شود به گونه     اعمال چنين طرحي بايستي تدابيري جهت هدايت ترافيك به خيابان         
 متري شهيد گالب در موازات جنوبي ستارخان، ظرفيت ترافيـك بـااليي را دارا               30بلوار  . ازدحام خودروها در محدوده مواجه نگرديم     

بـه عـالوه وجـود پاركينـگ     . گزيني مناسب براي ترافيك عبوري محدوده مورد نظر پيشنهاد گـردد          تواند به عنوان جاي   است كه مي  
   )10 و 9 اشكال. (نمايدي موجود در فلكه دوم با ظرفيت مناسب، مشكل احتمالي پاركينگ را مرتفع ميطبقات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 فضاهايي براي نقاشي ديواري، اسكيت    بيني گردد؛ از جمله     كننده پيش هاي جذب به منظور ايجاد فضايي سرزنده الزم است فعاليت         

خـواني،  مانند تعزيه (زي كودكان، فضاهايي چندمنظوره براي برگزاري مراسم باستاني و مذهبي           و موسيقي و تئاتر خياباني، ورزش، با      
رسـاني،  فروشي و اطـالع   هاي روزنامه  كيوسك )بازي  گيري، شعبده ها، معركه مراسم ماه محرم، مراسم نذري، مراسم اعياد و مناسبت        

بـاز   تأكيد موضوع پژوهش بر روي مركز خريد، ايجاد فضاهاي نيمه          با توجه به  ، تعبيه سرويس بهداشتي و       ATMروزي  مراكز شبانه 
چنـين يكـي از     و فضايي براي برپايي بازارهـاي خيريـه هـم         ) هاي فروش موقت  مانند آالچيق (براي خريد و فروش به شكلي جذاب        

 هـا   فروشـي  باشـد، اغذيـه    مـي  كننده و موثر بر سرزندگي مطرح     ها كه در نتيجه اين پژوهش به عنوان عاملي جذب         ترين فعاليت مهم
شناسانه فضا به عنوان يكي     ارتقاي كيفيات زيبايي  به عالوه،   . ها را تقويت نمود   باشد كه به منظور افزايش سرزندگي الزاماً بايد آن        مي

ا، سـاخت   هـ ترين عوامل جذب كننده و موثر بر سرزندگي بايد مورد توجه قرار گيرد كه در اين خصوص اصالح كف و جـداره                     از مهم 
  .گرددپيشنهاد ميهاي متنوع نشستن، نورپردازي در شب نما و كاشت گياهان به منظور تلطيف هوا، ايجاد گزينه آب

  
  

  
  

 نگارندگان:  مأخذ    د گالب در يك بعدازظهر بهاري بلوار شهي-10شكل نگارندگان: مأخذمحدوده طرح و موقعيت آن نسبت به بلوار شهيد گالب-9شكل
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