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چکیده
پیاده1راه1های1سالمت1محور1شهری1که1در1ایران1قدمت1چندان1زیادی1ندارند،1یکی1از1انواع1فضاهای1شهری1هستند1که1با1هدف1
ارتقاء1سالمت1عمومی1شهروندان1از1طریق1افزایش1فعالیت1بدنی1و1تشویق1به1ورزش1در1شهرها1ایجاد1می1شوند.1هدف1از1
این1پژوهش1تدوین1راهبردهای1طراحی1به1منظور1ارتقاء1کیفیت1این1دسته1از1پیاده1راه1ها1است.1در1این1پژوهش،1جمع1آوری1
داده1ها1به1دو1روش1مطالعات1اسنادی1و1مصاحبه1نیمه1ساختاریافته1و1نیز1به1کمک1پرسشنامه1انجام1پذیرفته1و1برای1تحلیل1
داده1ها1از1جدول1تحلیل1راهبردی1عوامل1داخلی1و1خارجی1و1ماتریس1QSPM1استفاده1شده1است.1مورد1مطالعاتی،1»پیاده1راه1
سالمت1شیراز«1به1عنوان1اولین1پیاده1راه1سالمت1محور1این1شهر1بوده1است.1جامعه1آماری،1351نفر1از1کارشناسان1شهرداری1
و1دانشجویان1مقطع1کارشناسی1و1کارشناسی1ارشد1رشته1شهرسازی1هستند1که1در1مرحله1اول،1نقاط1قوت،1ضعف،1تهدید1و1
فرصت1مسیر1پیاده1راه1سالمت1پس1از1انجام1مصاحبه1های1نیمه1ساختاریافته،1به1کمک1آن1ها1شناسایی1و1در1مرحله1دوم1پس1از1
1EFE11دسته1بندی1موضوعات،1از1طریق1پرسشنامه1بسته1با1طیف1لیکرت،1به1کمک1جداول1ارزیابی1عوامل1داخلی1و1خارجی
و1IFE1اولویت1بندی1شده1است.1بررسی1این1جداول،1»راهبردهای1انطباقی«1را1به1عنوان1مهم1ترین1راهبردها1در1ارتقاء1کیفی1
مسیر1نشان1داد.1پس1از1این1دو1مرحله،1به1کمک1ماتریس1QSPM1اولویت1بندی1راهبردهای1انطباقی1به1منظور1سامان1دهی1
این1پیاده1راه1صورت1پذیرفت.1یافته1های1حاصل1از1این1پژوهش1نشان1می1دهد،1بهره1برداری1از1فرصت1هم1جواری1این1مسیر1با1
عوامل1طبیعی1در1قالب1دو1راهبرد؛1»فضاسازی1مناسب1در1حاشیه1رودخانه1به1منظور1بهره1برداری1بصری1و1زیست1محیطی1
و1 بصری1 بهره1برداری1 منظور1 به1 قصردشت1 باغات1 حاشیه1 در1 مناسب1 »جداره1سازی1 و1 رودخانه«1 با1 هم1جواری1 از1 مسیر1
زیست1محیطی1از1هم1جواری1با1پهنه1های1سبز«،11از1دید1کارشناسان،1مهم1ترین1راهبردهای1انطباقی1به1منظور1ارتقاء1کیفی1
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1. مقدمه
شهري،1 سرزندگي1 افزایش1 در1 عوامل1 مهم1ترین1 از1 یکي1
ورزش1و1فعالیت1هاي1جسماني1و1استفاده1از1هواي1آزاد1است.1
امروزه1اغلب1کشورهای1پیشرفته1در1ایجاد1برنامه1هایی1خالق1
در1جهت1رشد1ورزش1های1همگانی1و1فعالیت1های1بدنی1با1
سایر1کشورها1در1رقابت1هستند؛1چراکه1پژوهش1هاي1انجام1
شده1در1مورد1اثر1فعالیت1ورزشي1بر1سالمتي1جسمي،1رواني،1
طول1عمر،1شادابي،1گسترش1روابط1اجتماعي1و1غني1سازي1
اوقات1فراغت1باعث1شده1تا1مشارکت1مردم1در1ورزش1ها1و1
نیز1شرکت1آن1ها1در1ورزش1هاي1همگاني1در1جهان1افزایش1
11.)Rakhshaninasab & Rashidian, 2017, p. 102(1یابد
سازمان1بهداشت1جهانی1در1سال120131عدم1فعالیت1بدنی1
را1به1عنوان1چهارمین1عامل1مرگ1و1میر1در1جهان1معرفی1
Alimardani, Mohammadi, Zibaee Fari- است1 )کرده1
با1 مطابق1 که1 است1 حالی1 در1 این1 1.)mani, 2018, p. 194
آخرین1آمار1معتبر،1حدود1301درصد1از1جمعیت1میان1سال1
Hakimi- ندارند1 را1 الزم1 بدنی1 فعالیت1 حداقل1 )کشور،1
yan, 2016, p. 72(.1تحرک1و1استفاده1از1لوازم1ورزشي1در1
و1 عواطف1 و1 احساسات1 برانگیختن1 در1 و1سبز1 باز1 فضاهاي1
ارتباط1روحي1و1معنوي1با1جهان،1بهتر1شدن1زندگي،1احیاي1
تاثیری1 روزمرگي1 از1 دوري1 و1 آرامش1 روانشناختي،1 تعادل1

1.)Chiesura, 2004, p.133(1مستقیم1دارد
پیشگیری1 و1 کنترل1 مراکز1 توسط1 انجام1شده1 تحقیقات1
مشارکت1 برای1 مهم1 دالیل1 از1 یکی1 آمریکا،1 در1 بیماری1
و1 ساختارها1 کمبود1 را1 بدنی1 فعالیت1 در1 افراد1 نکردن1
فعالیت،1 این1 برای1 پارک1ها1 و1 پیاده1راه1ها1 مانند1 تسهیالت1
اعالم1کرده1استCDCP, 1999, pp. 143-146(1(.1کاروالو1
وجود1 که1 دارند1 اشاره1 برزیل1 در1 پژوهشی1 در1 همکاران1 و1
فضاهاي1عمومی1مناسب1و1در1دسترس،1سبب1تشویق1افراد1
به1انجام1فعالیت1هاي1بدنی1خواهد1شد.1از1طرفی1این1فضاها1
توانایی1 که1 جامعه1 درآمد1 اقشارکم1 براي1 مناسب1 فرصتی1
پرداخت1هزینه1هاي1ورزش1و1تفریح1را1ندارند1فراهم1می1کند1
 Carvalho Vieira, Sperandei, Reis, da Silva, &(

.)Gonçalves, 2013, pp.198-200
که1 است1 مسیرهایی1 از1 یکی1 شیراز1 سالمت1 پیاده1راه1
طریق1 از1 شهروندان1 سالمت1 سطح1 ارتقاء1 رویکرد1 با1
از1سال113961مورد1 تشویق1به1فعالیت1بدنی1و1پیاده1روی1
بهره1برداری1قرار1گرفته1است.1این1فضا،1از1بدو1بهره1برداری1
مورد1توجه1و1استقبال1شهروندان1قرار1گرفته1است،1با1این1
دارد.1 فاصله1 تا1حد1مطلوب1 آن1 وجود1کیفیت1های1فضایی1
این1پژوهش1در1پی1آن1است1که1به1کمک1بررسی1نظرات1
استفاده1کنندگان1از1این1پیاده1راه1سالمت1محور،1راهبردهای1
طراحانه1ای1برای1ارتقاء1کیفی1آن1تدوین1نماید.1این1راهبردها1
می1تواند1در1تدوین1چارچوب1طراحانه1فضاهای1مشابه1آن1در1

سطح1کشور1مورد1استفاده1قرار1گیرد.

2. پیشینه پژوهش 
در1سال1های1اخیر،1کشورهای1غربی1تحقیقات1گسترده1ای1به1
منظور1بررسی1تاثیر1فرم1کالبدی1بر1روی1میزان1پیاده1روی1و1
همچنین1سالمت1انجام1داده1است1)جدول11(.1در1بسیاری1
از1این1تحقیقات1برای1افزایش1عینیت1تحقیق1از1روش1های1
کمی1و1سیستم1اطالعات1جغرافیایی1استفاده1شده1است.1این1
تحقیقات1با1توجه1به1ماهیت1آن1ها،1محله1و1نواحی1بزرگتر1
معیارهای1 می1کنند.1 میل1 ریزی1 برنامه1 سمت1 به1 و1 بوده1
کاربری1ها،1 اختالط1 شامل1 خالصه1 به1طور1 تحقیقات1 این1
باالی1 تراکم1 مراتبی،1 غیرسلسله1 و1 تنیده1 درهم1 شبکه1
Humpel, Owen & Les- و1ساختمانی1می1شود1 )انسانی1
 lie, 2002; Handy, Boarnet, Ewing, Killingsworth,
 2002; Hoehner, Brennan, Brownson, Handy, &
دیگر1 دسته1 1.)Killingsworth, 2003; Krizek, 2011
تحقیقات،1از1دیدگاه1تخصصی1به1بررسی1میزان1پیاده1پذیری1
محیط1های1شهری1می1پردازد1و1به1کیفیات1محیطی1همچون1
قلمروپذیری1 پیچیدگی،1 خوانایی،1 تنوع،1 انطباق1پذیری،1
Sallis, Johnson, Calfas, Cap- می1شود1 ختم1 غیره1 )و1
 arosa, & Nichols, 1997; Ball, Bauman, Leslie, &
 Owen, 2001; Boer, Zheng, Overton, Ridgeway, &
 Cohen, 2007; Owen, Humple, Leslie, & Bauman,
 2004; Humpel, Owen, Iverson, Leslie & Bauman,
 2004; Carvalho Vieira, Sperandei, Reis, da Silva,
به1 تحقیقات1 گونه1 این1 خروجی1 1.)& Gonçalves, 2013
معیارهای1طراحی1شهری1نزدیک1تر1بوده1و1در1مقیاس1های1
 Bahraini & Khosravi,( است1 قابل1استفاده1 نیز1 کوچک1
تأثیر1فرم1 p. 10 ,2009(.1تحقیقات1بسیاری1نشان1دهنده1
 Boer,(1کالبدی1محیط1بر1میزان1پیاده1روی1اشخاص1است
در1 1.)Zheng, Overton, Ridgeway, & Cohen, 2007
عینی(1 و1 )ذهنی1 مختلف1 روش1های1 به1 تحقیقاتی،1 چنین1
میزان1 بر1 مؤثر1 کالبدی1 معیارهای1 استخراج1 به1 اقدام1
 Humpel, Owen, & Leslie, 2002;(1پیاده1روی1شده1است
 Sallis, Johnson, Calfas, Caparosa, & Nichols, 1997;
از1 Krizek, 2011; Krizek & Johnson, 2006(.1شماری1
مطالعات1به1آزمون1چگونگی1تأثیر1طراحی1فضا1بر1افزایش1
فعالیت1فیزیکی؛1با1رویکرد1افزایش1منافع1حاصل1از1سالمت1
Ord, Mitch- )یا1تشویق1مردم1به1فعالیت1بیشتر1پرداخته1اند1
ell, & Pearce, 2013, De Vries, Verheij, Groenewe-
 gen, & Spreeuwenberg, 2003; Lennon, Dauglas, &
پژوهش1های1 جز1 به1 1.)Scott, 2017; Hakimiyan, 2016
دستورالعمل1های1 نیز1 عملی1 و1 حرفه1ای1 حوزه1 در1 نظری،1
طراحی1برای1این1دسته1از1فضاها1به1خصوص1در1کشورهای1
توسعه1یافته1قابل1توجه1و1بررسی1است.1در1راهنمای1طراحی1
برای1 اصلی1 هدف1 چهار1 پورتلند،1 محور1 سالمت1 پیاده1راه1
امنیت،1 و1 ایمنی1 است:1 شده1 برشمرده1 فضاها1 دسته1 این1
اتصال،1پاسخ1گویی1به1موقعیت1قرارگیری1و1تنوع1گروه1های1
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1.)Grimwade, Horner & Everhart, 2009(1استفاده1کننده
در1دستورالعمل1»بهترین1پیاده1راه1های1سالمت1محور«1برای1
ارائه1 اهمیت1 بر1 تأکید1 ضمن1 نیز1 کانادا1 در1 انتاریو1 استان1
دستورالعمل1و1توجه1به1کیفیات1محیطی1در1این1فضاها،1در1
راستای1دو1اصل1راهبردی1»پایداری«1و1»طراحی1واحد1و1
فراگیر«1برای1این1پیاده1راه1ها،1به1تفصیل1به1جزییات1طراحی1
شده1 پرداخته1 کالبدی1 مختلف1 ابعاد1 در1 مسیرها1 این1گونه1

.)OTF, 2006, p.14(11است
در1جدول111حدود1261مطالعه1که1در1طی1دو1دهه1گذشته1
بدنی1 فعالیت1 و1 بر1سالمت1 اثرات1محیط1شهری1 مورد1 در1

شهروندان1انجام1شده،1آورده1شده1است.1

در1 کشورها1 سایر1 عملی1 تجربه1 از1 بهره1مندی1 منظور1 به1
برنامه1ریزی1و1طراحی1مسیرهای1پیاده1روی،1پنج1مورد1از1این1
فضاها1در1ایاالت1متحده1و1کانادا1مورد1مطالعه1قرار1گرفته1
است.1مهم1ترین1ویژگی1های1این1فضاها1در1جدول121نشان1
داده1شده1است.1طول1چنین1فضاهایی1در1شبکه1دسترسی،1
اتصال1مناسب1به1شبکه1های1دسترسی،1پارکینگ،1مجاورت1
ایستگاه1های1حمل11و1نقل1عمومی،1کفپوش1مناسب1و1مبلمان،1
نزدیکی1به1عناصر1طبیعی،1پوشش1گیاهی1مناسب،1امنیت1
مطالعاتی1 مورد1 این1 ویژگی1 مهم1ترین1 مناسب1 روشنایی1 و1

است.1

جدول 1: پیشینه پژوهش )طبقه بندی موضوعی(
محققان طبقه بندی موضوعی 

سالمت و طراحی شهری1
سالمت و فضای شهری

(Renalds, Smith, & Hale, 2010; Hakimiyan, 2012; 2016)

شاخص های تأثیرگذار محیط ساخته شده 2 
بر پیاده روی و فعالیت بدنی 

(Pikora, Bull, & Jamrozik, 2002; Humpel, Owen, & Leslie, 
2002; Handy, Boarnet, Ewing, & Killingsworth, 2002; 
Hoehner, Brennan, Brownson, Handy, & Killingsworth, 
2003; De Vries, Verheij, Groenewegen, & Spreeuwenberg, 
2003; Owen, Humple, Leslie, & Bauman, 2004; Krizek 
& Johnson, 2006; Reynolds, Wolch, Byrne, Chou, Feng, 
Weaver, & Jerrett, 2007; Bahrain & Khosravi, 2009; Ord, 
Mitchell, & Pearce, 2013; Carvalho Vieira, Sperandei, 
Reis, da Silva, & Gonçalves, 2013; Razzaghi, Alimardani, 
& Zibaee, 2014; Lennon & Scott, 2017)

ابعاد تأثیرگذار ادراکی و بصری  بر 3
پیاده روی و فعالیت بدنی

(Sallis, Johnson, Calfas, Caparosa, & Nichols, 1997; 
Ball, Bauman, Leslie, & Owen, 2001; Humpel, Owen, 
Iverson, Leslie & Bauman, 2004; Boer, Zheng, Overton, 
Ridgeway, & Cohen, 2007; Hakimiyan, 2016; Alimardani, 
Mohammadi, & Zibaee Farimani, 2018)

 ,Razavi & Azimi, 2014; Rakhshaninasab & Rashidian)طراحی و برنامه ریزی مراکز ورزشی شهری 4 
2017)

دستورالعمل ها و ابزارهای پیاده راه های 5
سالمت شهری

(OTF, 2006; Grimwade, Horner, & Everhart, 2009)

جدول 2: بررسی مورد مطالعاتی
تصویر ویژگی ها طول/ نوع نام پیاده  راه شهر

آنتاریو 
 A.Y. Jackson
  Lookout

1مایل
برون شهری 

امکانات: پارکینگ، دسترسی جزیی به صندلی چرخدار
شخصیت: منظره،  طبیعی،  بیابان،  تاج زمین
سطح: چمن/ طبیعی، سنگ،  خاک،  مخلوط

فعالیت ها: پیاده روی و پیاده روی در دسترس است.
ساعت کار: در طول سال

دیگر موارد: منافع اقتصادی را به همراه می آورد
- امکان استفاده از همه فرصت ها و مزایای دسترسی به 

این نوع پیاده راه سالمت.
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تصویر ویژگی ها طول/ نوع نام پیاده  راه شهر

آنتاریو 
 A.F. Coventry
  Nature Trail1 0.7 مایل

پیک نیک،  مناطق  پارکینگ،  پذیرش،  هزینه  امکانات: 
پرندگان،  تماشای  کمپینگ،  مشخص،  استراحت  مناطق 

ماهی گیری
منظر،  خوش  طبیعی،  شده  حفاظت  منطقه  ویژگی ها: 

طبیعی، شهری
سطح: چمن/ طبیعی، خاک،  فشرده

فعالیت ها: پیاده روی و صخره نوردی، کمپینگ، اسکی
ساعت کار: در طول سال

دیگر موارد: در نزدیکی مرکز طبیعت، محافظت از محیط 
طبیعی 

جورجیا
آتالنتا

Atlanta Belt-
 Line Georgia2

33 مایل
درون شهری 

مسیر  پیشبرد  در  مردم  به  دسترسی  برای  امکانات: 
تورهای  می شود،  ارائه  کمربندی  تور  تعدادی  پیاده راه، 
شنبه،  و  جمعه  صبح های  در  توسعه  مسیر  از  اتوبوس 
فضاهای موسیقی و تئاتر، پارکینگ را می توان در پارک ها 

و اطراف آن یافت
شخصیت: مسیر گالری هنر

پیاده روی  اسکیت،  سواری،  دوچرخه  دویدن،  فعالیت ها: 
 تماشا

دیگر موارد: چندین پارک را در سطح شهر متصل می کند ، 
برگزاری بازی های المپیک، تبدیل ریل استفاده نشده به 

پیاده رو، الگویی برای آینده فضای سبز شهری 

 

آستین
Ann and Roy3 تگزاس

10 مایل
درون شهری 
)ساحلی( 

امکانات: اسکله قابل دسترسی، و یک استراحتگاه جدید 
در امتداد 7.250 فوت اسکله، پارکینگ در امتداد خیابان 
و رودخانه یا هر مکان پارکینگ در نزدیکی دنباله موجود 

است.
فعالیت ها: ماهیگیری »در مناطق استراحت مجاز است اما 

نه در مسیر اصلی«، قایقرانی، تماشا، پیاده روی
دسترسی به Boardwalk: دسترسی به اسکله چوبی در 

چند نقطه امکان پذیر است.
ساعات کار: اسکله هر روز از ساعت 5 صبح تا نیمه شب 
باز است و بین ساعت های نیمه شب تا 5 صبح بسته است.

دیگر موارد: یک مسیر حمل و نقل جایگزین به هسته اصلی 
رشد شهری، معروف ترین و محبوب ترین منطقه سرگرمی 

آستین. 

 Slaughter
 Creek4

5 مایل
برون شهری  

از محیط زیست،  به دلیل حفاظت  امکانات کم  امکانات: 
پارکینگ در اینجا محدود است. 

فعالیت ها: پیاده روی، دوچرخه سواری
برای  جداگانه  مسیرهای  دسترسی ها:  و  مسیرها 
عوض،  در  ندارد.  وجود  کاربران  سایر  و  دوچرخه سواران 
که  نحوی  به  می دهد  تشکیل  را  حلقه ای  پیاده راه 
و  کوهنوردان  و  ساعت  عقربه های  جهت  در  دوچرخه ها 
ساعت  عقربه های  جهت  خالف  جهت  در  اسب سواران 

حرکت می کنند.
دیگر موارد: ایجاد یک حلقه پیاده روی و دوچرخه سواری 
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2-1- چارچوب نظری
2-1-1- پیاده راه های سالمت محور

فضاهای1 از1 مهمی1 بخش1 توسعه1یافته،1 کشورهای1 در1
در1 می1دهند.1 تشکیل1 پیاده1راه1ها1 را1 سالمت1محور1 شهری1
ادبیات1غربی1از1این1دسته1فضاها1با1دو1عنوان1»تریل«15و1
»پیاده1راه11 پژوهش1 این1 در1 و1 است1 شده1 یاد1 »گرین1وی«16
فضاها1 دسته1 این1 فارسی1 معادل1 عنوان1 به1 سالمت1محور«1
در1نظر1گرفته1شده1است.1دستورالعمل1انتاریو1تعریف1این1
دسته1فضاها1را1به1این1صورت1ارائه1می1دهد:1»پیاده1راه1های1
طبیعی1 نقاط1 از1 که1 هستند1 پیاده1راه1هایی1 سالمت1محور،1
حومه1شهر1تا1نقاط1توسعه1یافته1در1مرکز1شهر،1مسیری1را1با1
هدف1حمل1و1نقل1پیاده1محور1مبتنی1بر1فعالیت1بدنی،1تفریح،1
جابه1جایی1و1تقویت1ابعاد1زیباشناسانه1منظر1شهری1فراهم1
می1نمایند1و1به1تبع1آن1منافع1محیطی1و1اقتصادی11را1برای1
 Grimwade, Horner, & Everhart(1»شهر1به1دنبال1دارند

.)2009
سالمت1محور،1 پیاده1راه1های1 برای1 انتاریو1 دستورالعمل1
»تشویق1به1سبک1زندگی1فعال1در1راستای1ارتقاء1سالمت1
جسمی1و1روانی1جامعه1و1کاهش1ریسک1ابتالء1به1مشکالت1
از1 دسته1 این1 مزیت1 مهم1ترین1 از1 را1 سالمت«1 شایع1
دیگر1 از1 یکی1 دستورالعمل،1 این1 می1داند.1 شهری1 فضاهای1
با1محیط1طبیعی1در1 را،1»تجربه1مواجهه1 پیاده1راه1ها1 فواید1

قسمت1های1توسعه1یافته1شهر1برای1شهروندان1و1در1نتیجه1
اجتماعی1 مزایای1 است.1 برشمرده1 آن«،1 برای1حفظ1 تالش1
در1 فعال1 مشارکت1 و1 اجتماعی1 تعامالت1 ارتقاء1 طریق1 از1
مثبت1 تأثیرات1 دیگر1 از1 اقتصادی1 نیز1صرفه1های1 و1 محیط1

.)OTF, 2006, p.16(1این1فضاهاست
به1طور1کلی1بر1اساس1مطالعات1و1دستورالعمل1های1ایجاد1این1
فضاها1در1کشورهای1توسعه1یافته،1مزایای1این1گونه1مسیرها1
»حمل1و1نقل«،1 »سالمت«،1 بعد؛1 پنج1 قالب1 در1 می1توان1 را1
»اقتصاد«،1»انرژی1و1محیط1زیست«1و1»خانواده1و1جامعه«1
برشمرد.1این1موارد1به1طور1خالصه1در1شکل111دیده1می1شود.1
در1مجموع،1اگرچه1بسیاری1از1ویژگی1ها1و1مزایای1این1نوع1
است،1 شهرها1 در1 عمومی1 پیاده1راه1های1 به1 شبیه1 فضاها1
و1 ورزشی«1 »فعالیت1های1 انحصار1 آن1ها1 مطلق1 تمایز1 اما1
است.1 اختیاری«1 »فعالیت1های1 انواع1 و1 محور«1 »سالمت1
»حمل1و1نقل1گرایی«،1 از1 قبل1 پیاده1راه1ها1 این1 حقیقت،1 در1
»سالمت1محور«1هستند،1اگرچه1در1شبکه1های1حمل1و1نقل1
شهر1نیز1نقش1دارند.1از1نظر1محیطی1نیز1این1فضاها1مستقیما1ً
از1 و1 می1شوند1 درگیر1 آن1 حومه1 و1 شهر1 طبیعی1 محیط1 با1
و1 با1محیط1شهری1ساخته1شده،1متراکم1 نزدیکی1کمتری1
فشرده1برخوردار1هستند.1همچنین1نشان1دهنده1تفاوت1این1
فضاها1با1پیاده1راه1های1شهری1عمومی1می1باشند.1در1جدول1
عمومی1 شهری1 پیاده1راه1های1 و1 فضاها1 این1 بین1 تفاوت1 1،3

توضیح1داده1شده1است.

  شکل 1: مزایای پیاده راه های سالمت محور
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جدول 3: مقایسه پیاده راه های سالمت محور و پیاده راه های عمومی
پیاده راه های عمومیپیاده راه های سالمت )مسیرهای شهری(موضوع

- نقش بهداشت قوی است.سالمت1
- مؤثر بر سالمت شهروندان)فضای سالمت محور(

انرژی و محیط زیست2

- نزدیکی کمتر به بافت فشرده و متراکم شهر
- مجاورت با مناطق طبیعی و کریدورهای شهر و حومه

- انحصار فعالیت های ورزشی در فضا
- بهره مندی از فضای مناسب با مبلمان ورزشی مناسب

- مجاورت با مناطق اصلی و مرکزی شهر
با  مرتبط  فعالیت های  انواع  انجام    -

خیابان های شهری
- مبلمان شهری عمومی

- نقش حمل و نقل فعال- نقش حمل ونقل کم است.حمل ونقل3

- تأثیر بر تعامالت اجتماعی و تقویت نقش - تأثیر بر تعامالت اجتماعی و تقویت نقش خانوادهخانواده و جامعه4
خانواده

بهداشتی1اقتصاد5 مراقبت1های1 هزینه1های1 کاهش1 با1 پس1انداز1 1-
و1درمانی

-1پس1انداز1با1کاهش1مصرف1انرژی1فسیلی1
همراه1با1وسایل1حمل1و1نقل1موتوری

2-1-2- ویژگی های محیطی مؤثر بر پیاده روی
ویژگی1 یک1 به1عنوان1 بسیاری1 پژوهش1های1 در1 »امنیت«1
فعالیت1 انجام1 منظور1 به1 محیطی1 پیش1شرط1 و1 کلیدی1
Hakimi- )بدنی1و1پیاده1روی1در1فضا1برشمرده1شده1است1
1.)yan, 2012; Grimwade, Horner, & Everhart 2009
مبدأ1 مناسب1 موقعیت1 کلی1 به1طور1 و1 دسترسی1پذیری1
فضاها1 دسته1 این1 اصلی1 ویژگی1های1 دیگر1 از1 نیز1 مقصد1 و1
Owen, Humple, Leslie, & Bau- می1رود1 شمار1 )به1
 man, 2004; Humpel, Owen, Iverson, Leslie &
 Bauman, 2004; Grimwade, Horner, & Everhart
2009(.1»پاسخ1گویی1محیطی«1و1»همه1شمولی«1در1تدوین1
چشم1انداز1راهبردی1»دستورالعمل1انتاریو«17نیز1مورد1توجه1
اساس1 بر1 طراحی1 راهنمای1 اصول1 و1 گرفته1 قرار1 تأکید1 و1
راهنمای1 در1 1.)OTF, 2006, p.18( است1 شده1 تدوین1 آن1
طراحی1پیاده1راه1سالمت1محور1پورتلند،1چهار1هدف1اصلی1
برای1این1دسته1فضاها1برشمرده1شده1است:1ایمنی1و1امنیت،1
اتصال،1پاسخ1گویی1به1موقعیت1قرارگیری1و1تنوع1گروه1های1
1.)Grimwade, Horner & Everhart 2009(1استفاده1کننده
زیرساخت1های1 در1 و1 »راحتی1 زیباشناسانه«،1 »جنبه1های1
پیاده1روی1و1فضاهای1پیاده1محور«،1»مقاصد1در1دسترس«1به1
عنوان1مهم1ترین1ویژگی1های1یک1پیاده1راه1به1منظور1افزایش1
Owen, Hum- )پیاده1روی1شهروندان1شناخته1شده1است1
 ple, Leslie, & Bauman, 2004; Ball, Bauman, Leslie,
 & Owen, 2001; Humpel, Owen, Iverson, Leslie &
Bauman, 2004, p. 119-125; Reynolds,Wolch, By-

rne, Chou Feng, Weaver, & Jerrett, 2007; Alimar-
 dani, Mohammadi, & Zibaee Farimani, 2018, pp.
 193-204, Razzaghi, Alimardani, & Zibaee, 2014,
pp. 27-36; Razavi & Azimi, 2014, p.15(.1حکیمیان1در1
پژوهش1خود،1کیفیت1های1طراحی1شهری1مرتبط1با1فعالیت1
را1در1سه1مؤلفه1عملکردی،1تجربی-1زیباشناختی1و1 بدنی1
عملکردی؛1 مؤلفه1 در1 است.1 نموده1 تنظیم1 زیست1محیطی1
»زیرساخت1 روزانه«،1 کاربری1های1 به1 دسترسی1 »قابلیت1
کاربری«،1 »اختالط1 »تراکم«،1 »نفوذپذیری«،1 پیاده1روی«،1
و1 ورزشی«1 تجهیزات1 و1 »امکانات1 امنیت«،1 و1 »ایمنی1
تجربی-  مؤلفه1 در1 است.1 آمده1 فعال«1 اجتماعی1 »محیط1
ویژگی1های1 و1 طبیعی1 محیط1 ویژگی1های1 زیباشناختی،1
محیط1انسان1ساخت1قرار1دارد1و1در1نهایت1در1مؤلفه1زیست1
محیطی،1شرایط1آب1و1هوایی1و1عوارض1زمین1مورد1اشاره1

1.)Hakimiyan, 2016, pp. 87-107(1قرار1گرفته1است

3. روش تحقیق
»کاربردی«1 پژوهشی1 هدف،1 لحاظ1 به1 که1 پژوهش1 این1
است1و1از1رویکردهای1توصیفی-1تحلیلی1در1پژوهش1بهره1
کیفی1 روش1های1 »آمیخته1ای1 با1 و1 گام1 سه1 در1 می1گیرد،1
»مطالعات1 اول1 گام1 در1 است.1 پذیرفته1 انجام1 کّمی«1 و1
مؤثر1 محیطی1 شاخص1های1 یافتن1 منظور1 به1 کتابخانه1ای«1
ویژگی1های1 نیز1 و1 بدنی1 فعالیت1 و1 پیاده1روی1 افزایش1 بر1
محیطی1پیاده1راه1های1سالمت1محور1شهری1انجام1پذیرفت.1
پس1از1آن1در1گام1دوم1پژوهش،1با1انجام1»مشاهده1میدانی«1
نفر1 125 حدود1 با1 »مصاحبه«1 و1 مطالعاتی1 مورد1 محل1 در1
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و1 و1فرصت1ها1 نقاط1قوت،1ضعف1 استفاده1کنندگان1فضا،1 از1
تهدیدهای1مسیر1جمع1آوری1شد1و1بر1اساس1مطالعات1نظری1
پژوهش1در1قالب1جدول1سوات1تدوین1شد1)جدول11(.11بر1
استراتژی1های1 آمده،1جدول1 به1دست1 اساس1جدول1سوات1
1،)WO( محافظه1کارانه19 1،)SO( تهاجمی18 چهارگانه؛1
)جدول1 شد1 تدوین1 نیز1 1)WT( تدافعی111 و1 1)ST(10رقابتی
2(.1در1گام1سوم،1با1انتخاب1گروه1351نفره1ای1از1کارشناسان1
ارشد1شهرسازی1از1دانشگاه1شیراز1و1شهرداری1این1شهر1که1
از1سویی1آشنا1به1ادبیات1شهرسازی1بوده1و1از1سوی1دیگر،1
می1شناختند،1 خوبی1 به1 را1 شیراز1 سالمت1 پیاده1راه1 مسیر1
کمی«112 راهبردی1 برنامه1ریزی1 »ماتریس1 تدوین1 فرآیند1

)QSPM(1آغاز1شد.
و1 فرست1ها1 و1 ضعف1 قوت،1 نقاط1 ابتدا1 منظور،1 این1 به1 1
قالب1 در1 1SWOT جدول1 اساس1 بر1 مسیر1 تهدیدهای1
در1 لیکرت1 پنج1درجه1ای1 طیف1 با1 پرسشنامه1 گویه1های1
معرض1ارزیابی1این1گروه1قرار1گرفت.1در1این1ارزیابی،1میزان1
اهمیت1هر1گزاره1به1طور1مستقل1و1شدت1آن1در1پیاده1راه1
به1 امتیازات1 این1 حاصل1 شد.1 امتیازدهی1 شیراز1 سالمت1
کمک1نرم1افزارEXCEL1،1جداول113IFEو141EFE1را1به1وجود1
انتخاب1محدوده1 از1آن1ضمن1 آورد1)جداول131و41(.1پس1

راهبردهای1برگزیده1به1کمک1ماتریس1IE1بار1دیگر1میزان1
اولویت1و1امتیاز1راهبردهای1برگزیده1با1جمع1351نفره1مورد1
تحلیل1قرار1گرفت.1داده1های1حاصل1از1این1مرحله،1ماتریس1
پژوهش،1 مهم1ترین1محصول1 به1عنوان1محصول1 را1 1QSPM

تشکیل1داد.11

3-1- معرفی نمونه مورد مطالعه 
شهری1 »فضای1 یک1 به1عنوان1 شیراز«،1 سالمت1 »پیاده1راه1
سالمت1محور«1در1منطقه161شهرداری1این1شهر1واقع1شده1
است.1در1شمال1شرقی1این1مسیر1رودخانه1خشک1شیراز،1
بولوار1شهید1چمران1و1پارک1خطی1کنار1آن1قرار1گرفته1و1
این1 دارند.1 قرار1 باغات1قصردشت1 نیز1 آن1 غربی1 در1جنوب1
مسیر،1چهارراه1شاهد1)تقاطع1دانش1آموز1و1شاهد(1را1به1پل1
معالی1آباد1متصل1می1کند.1دو1ایستگاه1از1خط1یک1متروی1
دسترسی1 که1 گرفته1 قرار1 مسیر1 انتهای1 و1 ابتدا1 در1 شیراز1

عمومی1به1این1پیاده1راه1را1تسهیل1می1نماید1)شکل21(.11
اگرچه1این1فضا،1از1ابتدای1بهره1برداری1مورد1توجه1و1استقبال1
شهروندان1شیراز1قرار1گرفته1است1اما1خألها1و1نارسایی1های1
بسیاری1در1ابعاد1مختلف1برنامه1ریزی1و1طراحی1مسیر1قابل1
وضعیت1 ارتقاء1 و1 سامان1دهی1 نیازمند1 که1 است1 مشاهده1

است.

شکل 2: موقعیت پیاده راه سالمت در شهر شیراز و سازمان فضایی محدوده

 

4. یافته ها و  بحث
همان1گونه1که1در1جداول141و151دیده1می1شود،1نقاط1ضعف1و1
قوت1و1تهدیدها1و1فرصت1های1پیاده1راه1سالمت1شیراز1به1کمک1
جمع1351نفره1کارشناسی1مورد1ارزیابی1قرار1گرفته1است.1
عدد12.361در1مجموع1امتیازات1عوامل1داخلی،1نشان1دهنده1
غلبه1ضعف1های1مسیر1بر1نقاط1قوت1آن1است1)عدد1کمتر1
از2.51(.1در1ماتریس1عوامل1خارجی1مجموع1نهایی1امتیازات1
12.54شده1است1که1نشان1دهنده1غلبه1فرصت1های1مسیر1بر1
نقاط1ضعف1آن1است1)عدد1بیشتر1از2.51(.1این1دو1رقم1در1

نمودار1IE1وارد1شده1و1ناحیه1استراتژی1های1مرجح1را1نشان1
راهبردهای1 ناحیه1 که1 دیده1می1شود1 می1دهد.1در1شکل131
انتخاب1شده،1ناحیه121نمودار1یعنی1راهبردهای1»انطباقی«1
است؛1به1این1معنا1که1در1تدوین1برنامه1راهبردی1بایست1با1
نقاط1ضعف1آن1 تا1حد1ممکن1 بر1فرصت1های1مسیر1 تأکید1
را1جبران1نمود.1یک1مجموعه1ممکن1است1در1بیرون1خود1
به1واسطه1ضعف1های1درونی1 اما1 باشد؛1 فرصت1هایی1داشته1
خود1قادر1به1بهره1برداری1از1آن1ها1نباشد.1در1چنین1شرایطی1
اتخاذ1راهبرد1انطباقی1می1تواند1امکان1استفاده1حداکثری1از1

11.)Golkar, 2005, p. 54(1فرصت1ها1را1فراهم1آورد
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SWOT جدول 4: تحلیل محدوده در قالب جدول
تهدید فرصت ضعف قوت بعد 

عملکردی

S1: دسترسی پذیری 

مناسب و اتصال مناسب 
به شبکه حمل و نقل 

شهری با توجه به وجود 
ایستگاه مترو در مبدأ 

و مقصد

S2:1وجود1پارکینگ1در1

ابتدا1و1انتهای1مسیر

S3:1وجود1فعالیت1های1

متناسب1)کافه1ها1و1
دکه1های1اغذیه(1در1ابتدا1

و1انتهای1مسیر

W1: مکان  یابی 

نامناسب این پیاده راه 
در سطح شهر

W2: عدم یکپارچگی 

کف سازی و عرض در 
طول مسیر

W3:1کمبود1امکانات1

و1تجهیزات1مناسب1
و1کمبود1فعالیت1های1
حاشیه1ای1متناسب1در1
میانه1و1انتهای1مسیر1

W4:1عدم1تعریف1مسیر1

دوچرخه 

O1: امکان سامان دهی 

مبدأ و مقصد مسیر در 
راستای افزایش کارآیی 

و خوانایی
O2: امکان ارتقاء کیفی 

و کّمی تجهیزات 
ورزشی و مبلمان در 

طول مسیر

T1: وجود سراشیبي 

و لبه های بدون حفاظ 
و خطر سقوط برای 
کودکان و افراد ناتوان

T2:1تهدید1ایمنی1

فضا1به1واسطه1تداخل1
حرکت1سواره1و1پیاده1
در1ابتدای1مسیر1)از1
سمت1خیابان1شاهد(1

زیست محیطی

S4: وجود رودخانه 

خشک و باغات 
قصردشت در هم جواری 

مسیر

S5:1سایه1اندازی1مناسب1

درختان1در1ابتدای1
مسیر1)از1سمت1خیابان1

شاهد(1

W5: کمبود تمهیدات 

تأمین آسایش اقلیمی 
)به خصوص در برابر 

تابش( در برخی از 
قسمت های مسیر

O3: تجربه هم زیستی 

مسالمت آمیز با طبیعت 
محدوده در صورت 
بسترسازی مناسب

O4:1بهره1برداری1از1

مسیر1رودخانه1خشک1
به1منظور1افزایش1
بهره1وری1زیست-

محیطی1و1حضورپذیری1
فضا

T3: آلودگی صوتی به 

واسطه عبور خط مترو 
در حاشیه بالفصل 

مسیر
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تهدید فرصت ضعف قوت بعد 

بصری1و1کالبدی

S6: وجود جذابیت ها 

و چشم اندازهای منظر 
طبیعی در حاشیه 

بالفصل مسیر )باغات، 
رودخانه خشک وغیره(

W6: کف سازی 

نامناسب در بسیاری از 
قسمت های مسیر

W7: نورپردازی ناکافی 

و نامناسب در برخی 
قسمت های مسیر 

W8:1طراحی1ضعیف1

و1کمبود1جذابیت1های1
محیطی1در1نیمه1دوم1

مسیر1
W9:1ضعف1خوانایی1و1

کمبود1عناصر1نشانه1ای1
در1طول1مسیر1

O5: امکان بهره برداری 

بیشتر از دید و منظر 
به رودخانه خشک، 
باغات قصردشت و 
باغات حاشیه بولوار 

شهیدچمران

T4: چشم انداز نامطلوب 

به مسیر مترو، سوله 
مترو و حصار توری 

نامناسب آن 
 

اجتماعی

S7: حضورپذیری نسبتاً 

مناسب فضا و استقبال 
مردم از پیاده روی در 

مسیر

W10: ضعف فضا 

به منظور استفاده 
گروه های خاص 

)معلوالن و سالمندان 
و غیره( 

O6: وجود فضاهای 

رهاشده؛ فرصتی برای 
طراحی »قرارگاه های 

رفتاری فعالیت بدنی«، 
پاتوق های مکث

و افزایش حضورپذیری 
فضا

T5: امنیت کم مسیر در 

ساعات شب به منظور 
حضور بانوان

جدول 5: تدوین راهبردهای چهارگانه 
 )SO( راهبردهای تهاجمی )WO( راهبردهای انطباقی

افزایش  منظور  به  مقصد  و  مبدأ  سامان دهی  و  طراحی   :SO1

)S1,S2,O1(  خوانایی و کارآیی مسیر
 SO2: افزایش کیفیت و کمیت مبلمان ورزشی در طول مسیر  

  )S3,O2(
سمت  به  منظرگاه هایی  و  فضاها  سامان دهی  و  طراحی   :SO3

)S4, O3, O4( رودخانه خشک شیراز
 

و  مسیر  طول  در  کف سازی  طراحی  یکپارچه نمودن   :WO1

)W6, W2, O6( تعریف نقاط مکث و حرکت به کمک آن
حاشیه ای  فعالیت های  استقرار  منظور  به  بسترسازی   :WO2

متناسب )کافه ، اغذیه فروشی ، غرفه های نمایشگاهی و غیره( در 
)W3,O6( نیمه دوم و انتهای مسیر

کمک  به  بدنی«  »فعالیت  رفتاری  قرارگاه های  تعریف   :WO3

مسیر  بالفصل  حاشیه  در  ورزشی  مبلمان  مناسب  استقرار 
)W3,W8 ,W9 ,O6(
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 )SO( راهبردهای تهاجمی )WO( راهبردهای انطباقی

مناسب  طراحی  و  خطی  گیاهی  پوشش  دادن  امتداد   :SO4

مسیر  بالفصل  حاشیه  در  شیراز  قصردشت  باغات  سبز  جداره 
 )S4, S5, O3(

طول  در  رهاشده  فضاهای  و  مکث  فضاهای  بازطراحی   :SO5

)O6, S7( مسیر

WO4: افزایش پوشش گیاهی به خصوص در جداره نیمه دوم 

)W5, W8, O3( مسیر به منظور ارتقاء آسایش اقلیمی
منظور  به  رودخانه  حاشیه  در  مناسب  فضاسازی   :WO5

با  هم جواری  از  مسیر  زیست محیطی  و  بصری  بهره برداری 
)O3, O4, O5, W8(  رودخانه

به  قصردشت  باغات  حاشیه  در  مناسب  جداره سازی   :WO6

با  هم جواری  از  زیست محیطی  و  بصری  بهره برداری  منظور 
)O3 ,O5 ,W5 ,W8( پهنه های سبز

WO7: تمهیدات الزم برای حضور و فعالیت گروه های کم توان 

)W10, O6(  در طول مسیر )حرکتی )معلوالن، سالمندان وغیره

)ST( راهبردهای رقابتی)WT( راهبردهای تدافعی

ST1:1سامان1دهی1حرکت1سواره1و1پیاده1در1ابتدا1و1انتهای1مسیر1

)S1 ,S2 ,T2(
ST2:1جداره1سازی1مناسب1در1حاشیه1همسایگی1با1مسیر1و1سوله1

مترو11به1منظور1به1حداقل1رساندن1آلودگی1های1صوتی1و1بصری1
)T3 ,T4 ,S6(

مبلمان1 تعریف1 نورپردازی،1 به1کمک1 مسیر1 امنیت1 ارتقاء1 1:ST3

 S7(1مناسب،1افزایش1رؤیت1پذیری1و1استقرار1فعالیت1های1مناسب
),T5

ST4:1ارتقاء1ایمنی1مسیر1در1محل1های1خطرخیز1)تردد1خودرو،1

)T2 ,S7(1)امکان1سقوط1و1غیره

به  راستای  در  مسیر  مقصد  و  مبدأ  سامان دهی   :WT1

)T2,W1(  حداقل رساندن خطرات ناشی از تداخل سواره و پیاده
WT2: سامان دهی نقاط خطرخیز به منظور افزایش ایمنی برای 

 )T1,W10( افراد کم توان در طول مسیر
و  کف سازی  کمک  به  ویلچر  و  دوچرخه  مسیر  تعریف   :WT3

)W4 ,W10 ,T2( جداکننده های ایمن
WT4:کاهش آلودگی های صوتی و بصری ناشی از هم جواری با 

)T3 ,T4 ,W5 ,W8( مسیر و سوله مترو به کمک جداره سازی
خاص  گروه های  حضور  منظور  به  فضا  امنیت  افزایش   :WT5

 )W10, T5( استفاده کننده

جدول1 قالب1 در1 این1 از1 پیش1 که1 انطباقی1 راهبرد1 هفت1
جمع1 نظر1 از1 5(؛1 )جدول1 بود1 شده1 تدوین1 راهبردها1
کارشناسی1مورد1ارزیابی1قرار1گرفته1و1میزان1جذابیت1آن1ها1
بر1اساس1نقاط1ضعف1و1فرصت1های1مسیر1به1کمک1ماتریس1
حاصل1 و1 امتیازات1 این1 میانگین1 شد.1 امتیازدهی1 1QSPM
ضرب1آن1در1ضرایب1مربوط1به1هر1عامل1و1در1نهایت1امتیاز1

نهایی1جذابیت1هر1راهبرد1در1جدول181آمده1است.
نقاط1 می1شود،1 دیده1 17 و1 16 جداول1 در1 که1 همان1گونه1
سالمت1 پیاده1راه1 فرصت1های1 و1 تهدیدها1 و1 قوت1 و1 ضعف1
ارزیابی1 مورد1 کارشناسی1 نفره1 135 جمع1 کمک1 به1 شیراز1

عوامل1 امتیازات1 مجموع1 در1 12.36 عدد1 است.1 گرفته1 قرار1
قوت1 نقاط1 بر1 مسیر1 غلبه1ضعف1های1 نشان1دهنده1 داخلی،1
آن1است1)عدد1کمتر1از2.51(.1در1ماتریس1عوامل1خارجی1
نشان1دهنده1 امتیازات12.541شده1است1که1 نهایی1 مجموع1
)عدد1 است1 آن1 ضعف1 نقاط1 بر1 مسیر1 فرصت1های1 غلبه1
بیشتر1از2.51(.1این1دو1رقم1در1نمودار1IE1وارد1شده1و1ناحیه1
دیده1 13 در1شکل1 می1دهد.1 نشان1 را1 مرجح1 استراتژی1های1
می1شود1که1ناحیه1راهبردهای1انتخاب1شده،1ناحیه121نمودار1

یعنی1راهبردهای1انطباقی1می1باشد.

جدول 6: ارزیابی عوامل داخلی )قوت ها و ضعف ها( 

عوامل داخلی
درجه 
اهمیت

نرمال 
شده

وضعیت 
موجود

امتیاز

ت
قو

ط 
نقا

S1
4.600.0613.600.218دسترسي پذیري مناسب و اتصال مناسب به شبکه حمل و نقل شهري 

S2
4.510.0593.740.222وجود پارکینگ در ابتدا و انتهاي مسیر

S3

وجود فعالیت هاي متناسب )کافه ها و دکه هاي اغذیه( در ابتدا و انتهاي 
4.660.0613.290.202مسیر

S4
4.260.0563.630.204وجود رودخانه خشک و باغات قصردشت در همجواري مسیر

S5
4.400.0583.430.199سایه اندازي مناسب درختان در ابتداي مسیر )از سمت  خیابان شاهد(

S6

وجود جذابیت ها و چشم اندازهاي منظر طبیعي در حاشیه بالفصل مسیر 
4.630.0613.660.223)باغات، رودخانه خشک و غیره(

S7
4.860.0643.510.225حضورپذیري نسبتاً مناسب فضا و استقبال مردم از پیاده روي در مسیر
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عوامل داخلی
درجه 
اهمیت

نرمال 
شده

وضعیت 
موجود

امتیاز

ت
قو

ط 
نقا

W1
3.970.0521.890.099مکان یابی نامناسب پیاده راه در سطح شهر

W2
4.090.0541.600.086عدم یکپارچگي کفسازي و عرض در طول مسیر

W3

حاشیه اي  فعالیت هاي  کمبود  و  مناسب  تجهیزات  و  امکانات  کمبود 
4.600.0611.370.083متناسب در میانه و انتهاي مسیر

W4
4.510.0591.340.080عدم تعریف مسیر دوچرخه

W5

کمبود تمهیدات تأمین آسایش اقلیمي )به خصوص در برابر تابش( در 
4.490.0591.540.091برخي از قسمت هاي مسیر

W6
4.570.0601.460.088کفسازي نامناسب در بسیاري از قسمت هاي مسیر

W7
4.660.0611.340.082نورپردازي ناکافي و نامناسب در برخي قسمت هاي مسیر

W8
4.430.0581.460.085طراحي ضعیف و کمبود جذابیت هاي محیطي در نیمه دوم مسیر 

W9
4.170.0551.630.090ضعف خوانایي و کمبود عناصر نشانه اي در طول مسیر

W10
4.490.0591.460.086ضعف فضا به منظور استفاده گروه هاي خاص )معلوالن و سالمندان(

75.9139.952.363-مجموع

جدول 7: ارزیابی عوامل خارجی )فرصت ها  و تهدیدها( 

عوامل خارجی
درجه 
اهمیت

نرمال 
شده

وضعیت 
موجود

امتیاز

ها
ت 

رص
ف

O1
4.510.0913.440.312امکان سامان دهی مبدأ و مقصد مسیر در راستای افزایش کارآیی و خوانایی

O2
4.600.0933.670.340امکان ارتقاء کیفي و کّمي تجهیزات ورزشي و مبلمان در طول مسیر

O3

با طبیعت محدوده در صورت بسترسازي  تجربه همزیستي مسالمت آمیز 
4.570.0923.440.317مناسب

O4

بهره وري  افزایش  منظور  به  خشک  رودخانه  مسیر  از  بهره برداري 
4.630.0933.480.325زیست محیطي و حضورپذیري فضا

O5

امکان بهره برداري بیشتر از دید و منظر به رودخانه خشک، باغات قصردشت 
4.570.0923.480.320و باغات حاشیه بولوار شهید چمران

O6

وجود فضاهاي رهاشده؛ فرصتي براي طراحي »قرارگاه هاي رفتاري فعالیت 
4.660.0943.260.306بدني«، پاتوق هاي مکث و افزایش حضورپذیري فضا

ها
ید

هد
ت

T1

وجود سراشیبي و لبه های بدون حفاظ و خطر سقوط برای کودکان و افراد 
4.800.0971.330.129ناتوان

T2

تهدید ایمني فضا به واسطه تداخل حرکت سواره و پیاده در ابتداي مسیر 
4.740.0951.370.131)از سمت خیابان شاهد(

T3
3.690.0741.700.126آلودگي صوتي به واسطه عبور خط مترو در حاشیه بالفصل مسیر

T4
3.940.0791.440.114چشم انداز نامطلوب به مسیر مترو، سوله مترو و حصار توري نامناسب آن

T5
4.940.0991.300.129امنیت کم مسیر در ساعات شب به منظور حضور بانوان

49.56127.912.549-مجموع
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IE شکل 3: تعیین منطقه راهبردی منتخب به کمک ماتریس  

 

QSPM جدول 8: ماتریس
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W1
10.099--------------

W20.0863.340.287------------
W30.083--3.250.273.290.26--------
W40.080--------------
W50.091-------3.340.304--2.970.27--
W60.0883.370.29--------------
W70.082--------------
W80.085----30.2530.253.200.0273.200.27--
W90.090----2.370.21--------
W100.086------------3.50.30

ها
ت 

رص
ف

O10.312--------------
O20.340--------------
O30.317------2.940.933.341.063.020.960--
O40.325---------3.251.05----
O50.320--------3.311.062.970.95--
O60.3063.140.963.281.003.401.04------30.91

1.541.271.771.493.452.451.22جمع امتیاز جذابیت

جدول151نشان1می1دهد1که1جذاب1ترین1راهبردها1به1منظور1
جبران1نقاط1ضعف1و1بهره1برداری1از1فرصت1ها؛1»فضاسازی1
بصری1 بهره1برداری1 منظور1 به1 رودخانه1 در1حاشیه1 مناسب1
و1 رودخانه«1 با1 هم1جواری1 از1 مسیر1 زیست1محیطی1 و1
به1 قصردشت1 باغات1 حاشیه1 در1 مناسب1 »جداره1سازی1
منظور1بهره1برداری1بصری1و1زیست1محیطی1از1هم1جواری1با1

پهنه1های1سبز«11بوده1است.1این1مهم،1در1مرور1پژوهش1های1
پیشین1نیز1مد1نظر1قرار1گرفته1بود.1اُون،1رینولدز1و1بال1در1
پژوهش1های1خود1به1اهمیت1هم1جواری1با1محیط1طبیعی1و1
تأثیر1چشم1اندازهای1طبیعی1بر1ترغیب1مردم1به1پیاده1روی1در1
Owen, Hum- )مسیرهای1این1چنینی1تأکید1نموده1بودند1
 ple, Leslie, & Bauman, 2004, Ball, Bauman, Leslie,
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هم1چنین1 1.)& Owen, 2001; Reynoldes et al., 2007
حکیمیان1نیز1در1پژوهش1خود1هم1ابعاد1زیست1محیطی1و1
هم1ابعاد1زیباشناسانه1هم1جواری1با1محیط1های1طبیعی1را1در1
بررسی1کیفیت1های1طراحی1شهری1مرتبط1با1ارتقاء1فعالیت1
1.)Hakimiyan, 2016( است1 قرارداده1 اشاره1 مورد1 بدنی1
با1 هم1جواری1 مسیر،1 قوت1 نقطه1 مهم1ترین1 گفت1 می1توان1
است.1 شیراز1 غرب1 شمال1 محدوده1 طبیعی1 جذابیت1های1
از1 کمی1 ماه1های1 در1 شیراز1 خشک1 رودخانه1 بستر1 اگرچه1
مردم1 ذهنیت1 در1 اما1 دارد،1 خود1 در1 را1 آب1 جریان1 سال،1
از1 با1تمهیداتی1 رو1 این1 از1 ادراکی1قوی1دارد.1 شیراز،1نقش1
سوی1مدیریت1شهری1شاید1بتوان1در1ماه1های1بیشتری1از1
سال،1به1وسیله1جاری1نمودن1آب،1هم1به1تعدیل1هوا1و1ارتقاء1
سطح1آسایش1اقلیمی1منطقه1کمک1نمود1و1هم1سرزندگی1
و1حضور1مردم1را1در1محدوده1بالفصل1و1از1جمله1پیاده1راه1
به1 بسترسازی1 حال،1 هر1 به1 بخشید.1 ارتقاء1 شیراز1 سالمت1
و1 رودخانه1 این1 بستر1 به1سمت1 نظرگاه1هایی1 ایجاد1 منظور1
نیز1ازتقاء1کیفی1جداره1های1حائل1می11تواند1به1بهبود1تعامل1
میان1مسیر1پیاده1راه1و1رودخانه1کمک1کند.1هم1چنین1باغات1
قصردشت1نیز1سالیان1بسیاری1هم1در1ذهنیت1مردم1شیراز1و1
هم1در1تعدیل1آب1و1هوای1شهر1به1خصوص1در1قسمت1شمال1
غرب1و1هم1در1تأمین1چشم1اندازهای1طبیعی1جذاب،1نقش1
بسیار1مهمی1ایفا1نموده1است.1در1اولویت1دوم1راهبردهای1
انطباقی1بهره1برداری1از1فرصت1هم1جواری1با1این1باغات1مورد1
تأکید1قرار1گرفته1است.1در1حال1حاضر1در1نیمه1اول1مسیر1
مسیر1 با1 باغات1 این1 هم1جواری1 شاهد(1 خیابان1 سمت1 )از1

هستیم.1 شاهد1 را1 آن1 جنوبی1 جداره1 در1 سالمت1 پیاده1راه1
وضعیت1 جذاب،1 چشم1انداز1 تأمین1 ضمن1 هم1جواری1 این1
آسایش1اقلیمی1مسیر1به1خصوص1در1ماه1های1گرم1سال1را1
به1خوبی1ارتقاء1داده1است.1به1نظر1می1رسد1از1این1ظرفیت1به1
خصوص1در1نیمه1دوم1مسیر1بتوان1استفاده1بیشتری1نمود.1
نیز1 و1 بصری1 نفوذپذیری1 رویکرد1 با1 مناسب1 جداره1سازی1
استقرار1مبلمان1و1فضاسازی1مناسب1در1بستر1حاشیه1ای1این1
باغات1می1تواند1بر1جذابیت1فضا1و1ترغیب1مردم1به1حضور1و1

پیاده1روی1در1این1مسیر1بیافزاید.11111
»تعریف1 کارشناسان؛1 نگاه1 از1 جذاب1 راهبرد1 سومین1
استقرار1 کمک1 به1 بدنی«1 »فعالیت1 رفتاری1 قرارگاه1های1
بوده1 مسیر«1 بالفصل1 حاشیه1 در1 ورزشی1 مبلمان1 مناسب1
را1می1توان1نسلی1 بدنی1 فعالیت1 رفتاری1 قرارگاه1های1 است.1
جدید1از1قرارگاه1های1رفتاری1به1حساب1آورد1که1در1آن1ها1
به1طور1ویژه1رفتارهای1مرتبط1با1»سالمت1و1فعالیت1بدنی«1
دیده1می1شود.1برنامه1ریزی1به1منظور1ایجاد1و1ارتقاء1چنین1
است1 بوده1 مدنظر1 نیز1 پیشین1 پژوهش1های1 در1 فضاهایی1
به1ضعف1 توجه1 با1 نظر1می1رسد1 به1 1.)Hakimiyan, 2016(
خوانایی1مسیر1پیاده1راه1سالمت1شیراز،1بسترسازی1به1منظور1
ایجاد1چنین1قرارگاه1هایی1ضمن1ارتقاء1بعد1عملکردی1مسیر1
و1تشویق1رفتارهای1مرتبط1با1فعالیت1بدنی،1بتواند1بر1ارتقاء1

بعد1ادراکی1و1خوانایی1مسیر1نیز1تأثیرگذار1باشد.1
سایر1راهبردهای1انطباقی1مورد1نظر1و1امتیاز1جذابیت1آن1ها1

به1ترتیب1اولویت1در1جدول161دیده1می1شود.1

جدول 9: اولویت بندی راهبردهای انطباقی به منظور ارتقاء کیفی پیاده راه سالمت شیراز
امتیاز جذابیت راهبرداولویت

1WO5

فضاسازی مناسب در حاشیه رودخانه به منظور بهره برداری 
بصری و زیست محیطی مسیر از هم جواری با رودخانه 

 

3.45

2WO6

به  قصردشت  باغات  حاشیه  در  مناسب  جداره سازی 
هم جواری  از  زیست محیطی  و  بصری  بهره برداری  منظور 

با پهنه های سبز
2.45

3WO3

کمک  به  بدنی«  »فعالیت  رفتاری  قرارگاه های  تعریف 
1.77استقرار مناسب مبلمان ورزشی در حاشیه بالفصل مسیر

4WO1

یکپارچه نمودن طراحی کف سازی در طول مسیر و تعریف 
1.54نقاط مکث و حرکت به کمک آن
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امتیاز جذابیت راهبرداولویت

5WO4

دوم  نیمه  جداره  در  خصوص  به  گیاهی  پوشش  افزایش 
1.49مسیر به منظور ارتقاء آسایش اقلیمی

6WO2

حاشیه ای  فعالیت های  استقرار  منظور  به  بسترسازی 
و  نمایشگاهی  غرفه های  اغذیه فروشی ،  )کافه ،  متناسب 

غیره( در نیمه دوم و انتهای مسیر
1.27

7WO7

کم1توان1 گروه1های1 فعالیت1 و1 حضور1 برای1 الزم1 تمهیدات1
1.23حرکتی1)معلوالن،1سالمندان1و1غیره(1در1طول1مسیر11

5. نتیجه گیری
فضاهای1 جدید1 نسل1 شهری1 سالمت1محور1 پیاده1راه1های1
کشورهای1 تبع1 به1 نیز1 ایران1 در1 که1 هستند1 شهری1
توسعه1یافته،1در1حال1ظهور1و1استقرار1در1شهرها1هستند.1این1
فضاها،1پیاده1روی1با1هدف1»افزایش1فعالیت1بدنی1و1سالمت1
فعالیت1 رفتاری1 »قرارگاه1های1 بسترسازی1 نیز1 و1 جسمی«1
بدنی«1در1شهرها1را1مد1نظر1دارند.1در1این1پژوهش1ضمن1
مرور1مطالعات1پیشین1در1زمینه1عوامل1مؤثر1بر1ارتقاء1کیفی1
طور1 به1 آن1ها،1 از1 شهروندان1 استقبال1 و1 فضاها1 دسته1 این1
خاص1»پیاده1راه1سالمت1شیراز«1مورد1مطالعه1بررسی1قرار1
گرفت.1هدف1از1این1مطالعه،1تدوین1و1اولویت1بندی1راهبردها1
به1منظور1ارتقاء1کیفی1این1پیاده1راه1به1کمک1فرآیند1تدوین1
ماتریس11QSPM1بود.1به1این1منظور1در1قالب1جمع1351نفره1
کارشناسی،1فرآیند1تدوین1جدول1سوات1و1کّمی1سازی1آن1به1
کمک1جداول1IFE1و1EFE1صورت1پذیرفت1و1»راهبردهای1
بهبود1 منظور1 به1 منتخب1 راهبردهای1 عنوان1 به1 انطباقی«1
111 ماتریس1 کمک1 به1 و1 انتخاب1 پیاده1راه1 این1 وضعیت1

اولویت1بندی1شدند.1
بهره1برداری1 داد1 نشان1 پژوهش1 این1 از1 حاصل1 یافته1های1
دو1 قالب1 در1 عوامل1طبیعی1 با1 فرصت1هم1جواری1مسیر1 از1
راهبرد؛1»فضاسازی1مناسب1در1حاشیه1رودخانه1به1منظور1
هم1جواری1 از1 مسیر1 زیست1محیطی1 و1 بصری1 بهره1برداری1
باغات1 حاشیه1 در1 مناسب1 »جداره1سازی1 و1 رودخانه«1 با1

قصردشت1به1منظور1بهره1برداری1بصری1و1زیست1محیطی1از1
هم1جواری1با1پهنه1های1سبز«1از1دید1کارشناسان،1جذاب1ترین1
کم1رنگ1 و1 فرصت1ها1 از1 بهره1برداری1 منظور1 به1 راهبردهای1
نمودن1نقاط1ضعف1مسیر1است.1مرور1پژوهش1های1پیشین1
فرآیند1 در1 می1دهد1 نشان1 نیز1 مرتبط1 دستورالعمل1های1 و1
فضاها،1هم1جواری1 این1 برنامه1ریزی1 و1 و1طراحی1 مکان1یابی1
این1مسیرها1با1عوامل1طبیعی1و1بهره1برداری1از1این1فرصت،1
این1که1 به1 توجه1 با1 است.1 گرفته1 قرار1 تأکید1 و1 توجه1 مورد1
پیاده1راه1سالمت1شیراز1فرصت1»همجواری1با1پهنه1های1سبز1
باغات1قصردشت«1و1نیز1فرصت1»هم1جواری1با1مسیر1رودخانه1
خشک1شیراز«1را1داراست،1بهره1برداری1از1این1فرصت1ها1به1
مبلمان1 استقرار1 و1 جداره1سازی1 فضاها،1 سامان1دهی1 کمک1
افزایش1 به1 می1تواند1 پهنه1ها1 این1 با1 هم1جواری1 در1 مناسب1
حضورپذیری1و1استقبال1مردم1از1فضا1و1نیز1کاهش1تأثیر1نقاط1
ضعف1فضا1به1خصوص1مسأله1»کمبود1آسایش1اقلیمی«1و1
»ضعف1جذابیت1محیطی«1در1برخی1از1قسمت1های1مسیر1
کمک1نماید.1هم1چنین1»استقرار1قرارگاه1های1فعالیت1بدنی1
در1طول1مسیر«،1»یکپارچه1سازی1و1سامان1دهی1کف1سازی«،1
»استقرار1فعالیت1های1خرد1تجاری1متناسب1با1روحیه1فضا«1
و1»بسترسازی1به1منظور1ارتقاء1همه1شمولی1مسیر«1از1دیگر1
راهبردهای1انطباقی1است1که1به1کمک1راهکارهای1طراحانه1
می1توان1به1تحقق1آن1در1پیاده1راه1سالمت1شیراز1و1افزایش1

حضور1مردم1در1این1فضا1کمک1نمود.11
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