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چکیده
در حال حاضر خیابانها به مثابۀ موجودات زنده ،نیازمند سرزندگی و زیستپذیری هستند .خلق و ارتقای زیستپذیری در یک
فضای شهری علیاخصوص ،مستلزم همسو بودن ویژگی های فضا در پاسخگویی به نیازهای شهروندان بوده که به نوبۀ خود میتواند
افزایش حضور مستمر و کیفیت زندگی آنها را به دنبال داشته باشد .این پژوهش با هدف سنجش و ارزیابی مولفههای زیستپذیری
در خیابان ولیعصر تهران صورت گرفته است .جامعۀ آماری موردِ بررسی شامل شهروندان خیابان ولیعصر و حجم نمونه در این
پژوهش  051نفر بوده است .روش نمونهگیری به صورت نمونهگیری تصادفی میباشد .این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و
برمبنای راهبرد پژوهش ،از نوع پیمایشی است و از ابزار پرسشنامه برای جمعآوری دادهها استفاده شده است .روایی پرسشنامه با
استفاده از روایی محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ ( )1/505به دست آمد .برای تحلیل دادهها رگرسیون چند متغیره،
آماره تی تک نمونهای و آزمون کروسکال با استفاده از نرمافزار  spssاستفاده شد .یافتههای تحقیق نشان میدهد که بین پایگاه
اجتماعی -اقتصادی شهروندان و میزان زیستپذیری خیابان ولیعصر با مولفههای تحصیالت و مدت سکونت در آن رابطه معناداری
وجود دارد .یافتههای دیگر نشان داد در بین مولفههای مورد مطالعه ،بعد زیست محیطی با میانگین ( )2/58دارای بیشترین رتبه بوده
و پس از آن به ترتیب بعد فرهنگ و پایداری اجتماعی ( )2/98در رتبه دوم ،بعد حمل و نقل ( )2/25در رتبه سوم ،بعد بهداشت و
سالمت ( )2/05در رتبه چهارم ،بعد مسکن ( )0/81در رتبه پنجم و در نهایت بعد اقتصادی ( )0/58در رتبه ششم قرار دارد .در
نهایت میتوان نتیجه گیری کرد توزیع مولفههای زیستپذیری از نظر شهروندان در خیابان ولیعصر به صورت یکسان بوده است.

واژگان کلیدی :زیستپذیری ،زیستپذیری خیابان ،سرزندگی شهری ،کیفیت زندگی ،خیابان ولیعصر تهران.

( -0نویسنده مسئول) Mreakbari53@yahoo.com
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مقدمه
شهرها در جهان امروزی به مکان اصلی سکونت و فعالیت و شهر نشینی به شیوه برتر زندگی تبدیل شده است و
شهرنشینی به عنوان پدیدهای که در اثر تداخل جنبههای مختلف و ضروری زندگی مدرن ،از عوامل مهم تاثیرگذار بر
سالمت فردی -اجتماعی شهروندان و مظهر شبکهای از روابط پیچیده اجتماعی شده است ،بستر و شکلدهنده
بسیاری از چالشهای اساسی در زندگی شهروندان نیز میباشد ( .) et al, 2013: 37Bazvandiدر این راستا ،تفکرات
مدرنیستی و جزءنگر در دهههای گذشته سبب شده تا شهر به مثابه موجودی زنده ،شادابی ،سرزندگی و زیستپذیر
بودن خود را از دست داده و خیابان ،رکن اصلی تشکیل دهنده چارچوب و ساختار اصلی فرم شهرها و مقصد و
تفرجگاه مردم قبل از این دوره ،به مسیری ترافیکی سرشار از دود تنزل یابد ( (Mortaz mehrabani etal,2017:5اگر
بپذیریم که مأموریت نهایی شهرها این است که مشارکت آگاهانه انسان را در فرایندهای جهانی و تاریخی بشر بیشتر
کنند( ،(Mamfourd,2008:760لذا فضاهای شهری نیز باید چنین فرایندی را ممکن کند .مهمترین نکته در این زمینه،
تفاهم در ارتباطات عقالنی اجتماعی و اقتصادی است .این تفاهم ،فقط با ارتباط و همکنشی در مکان یا قلمرو
زیستی مشترک میسر است .کنش ارتباطی میانجی بازتولید جهان زیست است .ازاینرو ارزشهای اجتماعی فضاهای
عمومی شهری باعث اهمیت آنها در شهر میشود ،چرا که آنها با نیازهای افراد ،از بسیار ساده تا پیچیده درگیر
هستند .این نیازها عالوه بر نیازهای اقتصادی ،نیازهای اجتماعی و فعالیتهای جمعی را نیز در بر میگیرد .چراکه
نیازهای فرا مادی نقش تعیینکنندهای در احساس خشنودی در زندگی دارند .در واقع ،مدرنیزم مفهوم جدیدی از
فضا را ارائه کرد .بهطوری که خودروها بر فضای شهری غلبه یافته و فضای معاشرت تضعیف گردید و بعد از
فضاهای ایستا و محصو ر گذشته در شرق و غرب ،فضاهای مدرنیستی شکل مواج ،پرسرعت و فراگیر به خود
گرفت).(Jalaludini& oktay,2011:673
در بین فضاهای عمومی خیابانها ،مکانهای اصلی عمومی شهر و اندامهای حیاتی آن هستند .درواقع فکر کردن به
شهر یعنی به تصویر کشیدن خیابانهای آنها است( )Jacobs, 1983خیابانهای اصلی شهر بهمثابه اصلیترین فضای
عمومی به جای محل ارتباط متقابل تبدیل به محلی برای گذر پرسرعت خودروها شد .عملکرد تجاری خیابان ،بیش
ازحد توسعهیافت و توجهی به فضاهای عمومی نمیکرد ( .)Mumford,2008:577خیابان شهر ،نماد و عرصه اصلی
بروز تعامالت اجتماعی بوده که به طور معمول ،خیابانهای شهری معتبر جهان از آن بهرهمند هستند ،اما کشور ایران
به علت رشد بیش از حد کالبدی و نبود برنامهریزی صحیح و اعمال برخی سیاستها و روشهای غیر اصولی در
مواجهه با خیابان شهری و نادیده گرفتن نقش اصلی آن در ایجاد محیطی برای مکث و تعامالت اجتماعی ،این
فضای شهری دچار معضالت و مسائل عمیقتری شده است ( .)Akhavan etal,2012:16بنابراین ،پایداری و زیست-
پذیری خیابان اصلی بهعنوان یک جنبه حیاتی از پایداری شهر در نظر گرفته میشود .زیستپذیری خیابانها؛ نهتنها
باعث توسعه پایدار در فضاهای شهری ،بلکه آن را برای کشور سودآور خواهد کرد.در کشورهای جهان سوم و بهتبع
آن کشور ایران فضاهای عمومی ازنظر شاخصهای زیستپذیری پایداری ،پایدار نیستند ( .)Piran,1990امروزه
زیستپذیری شهری و علیالخصوص خیابانهای زیستپذیر به عنوان نماد و عرصه بروز تعامالت اجتماعی به یکی
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از دغدغههای نظام مدیریت شهری در کشورهای جهان (بهویژه جهان سوم) تبدیلشده است .در حال حاضر ،برنامه-
های توسعه شهری کشورمان با تفکرات مدرنیستی و جزءنگر در دهههای گذشته سبب شده تا شهر بهمثابه موجودی
زنده،سرزندگی و زیستپذیری خود را ازدستداده است ( (Mortaz mehrabani etal,2018:5و در گسستی عمیق
باسنت گذشته خود ،خودرو مدار و بر مبنای تسهیل هر چه بیشتر حرکت سواره بوده و آنچنانکه باید به فضاهای
شهری ،اهمیت آنها در ایجاد سرزندگی ،زیستپذبری و پویایی شهری و ارتقای کیفیتهای محیطی در فضاهای
شهری توجه نشده است (.(Sheikh& rezaei,2017: 85
خیابان ولیعصر کالنشهر تهران هم از این قاعده مستثنی نبوده و نگاه کالبدی و دوقطبی (دوآلیسم دکارتی) باعث عدم
ایجاد حس مکان و درنتیجه به عدم شکلگیری فضاهای جمعی سرزنده ،و به علت رشد بیش از حد کالبدی و نبود
برنامهریزی صحیح و اعمال برخی سیاستها و روش های غیر اصولی در مواجهه با آن و نادیده گرفتن نقش اصلی
آن در ایجاد محیطی برای مکث و تعامالت اجتماعی ،این فضای شهری ،دچار معضالت و تنزل زیستپذیری آن
شده است .با توجه به اهمیت این عامل ،پژوهش حاضر در تالش است تا مولفههای زیستپذیری را در خیابان
ولیعصر تهران مورد بررسی و تحلیل قرار دهد .به این منظور پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سواالت ذیل است:
 -0رابطۀ پایگاه اجتماعی -اقتصادی شهروندان و میزان زیستپذیری خیابان ولیعصر چگونه است؟
 -0وضعیت مولفههای زیستپذیری خیابان ولعصر از دیدگاه شهروندان در چه سطحی میباشد؟
روش تحقیق این پژوهش توصیفی -تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی ،کتابخانهای و بررسیهای میدانی است .در
پژوهش حاضر به سنجش و ارزیابی وضعیت مولفههای زیستپذیری از دیدگاه شهروندان ،با روشی پیمایشی و با
توزیع پرسشنامه محقق ساخته ،با بهره گیری از طیف لیکرت پرداخته شده است .در خصوص روایی مقیاس اندازه-
گیری ،از نظرات  00تن از اساتید ،صاحب نظران و کارشناسان ذیصالح در جهت سنجش اعتبار محتوایی بهره برده
شد .پایایی تحقیق نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه گردیده و ضریب آن  2/108بدست آمد که نشان از پایایی این
پرسشنامه داشت .با توجه به نوع نمونهگیری در این پژوهش تصادفی ساده میباشد با تکمیل پرسشنامه توسط 12
نفر از عابرین پیاده و  02نفر از کاسبان خیابان موردمطالعه(خیابان ولیعصر)؛ یعنی جمعاً  092نفر ،اشباع نظری در
پاسخ افراد حاصل شد ،که برای اطمینان بیشتر و کاستن از خطاهای احتمالی این رقم تا  082نفر ادامه داده شد و در
آخر با تکمیل  082پرسشنامه کار به پایان رسید .جهت تحلیل دادهها از رگرسیون چند متغیره ،آماره تی تک نمونهای
و آزمون کروسکال و از نرمافزار  SPSSاستفاده قرار گردیده است.
خیابان ولیعصر با طول  01/3کیلومتر بلندترین خیابان مشجر تهران و خاورمیانه با اندیشۀ پیوند یک منطقه شهری در
دشت به یک منطقه ییالقی در ارتفاعات کوهپایهای با انطباق بر توپوگرافی طبیعی به دستور رضاشاه احداث شده است.
وجود بناهای ارزشمند از معماری قاجار تا دوران مدرن ،بهرهگیری از تکنولوژی آبیاری سنتی ایرانی(قنات) ،کریدور
دید به رشته کوههای البرز و درختان کهنسال چنار این خیابان را به نمونهای منحصر به فرد از مفهوم باغ خیابان تبدیل
کرده است .خیابان ولیعصر از مهمترین فضاهای شهری تهران قرن چهاردهم شمسی است که ثابت میکند «خیابان»
صرفاً فضای فیزیکی نیست و تنها به صحنه کشفیات ذهنی مردم خالصه نمی شود .در سالهای اخیر با تصمیمگیری-
های صرفاً کالبدی و ارجحیت دادن به حرکت سواره در این خیابان نقش تأثیرگذار مخاطب پیاده در سرزندگی و
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پویایی این خیابان نادیده گرفته شده است و این محور به ویژه در محدوده مطالعاتی (حدفاصل چهارراه پارک وی –
میدان ونک) حس مکان و بهدنبال آن سرزندگی و فعال بودن خود را از دست داده است ( Moertaz;mehrabani

.)etal,2018:11
مبانی نظری
زیستپذیری :زیستپذیری ،مفهومی پیچیده ،چند بُعدی و کلی است که با تعدادی از مفاهیم و اصطالحات دیگر
مانند پایداری ،کیفیت زندگی و کیفیت مکان ،و اجتماعات سالم در ارتباط است ( ; Norris & Pittman, 2000

 .)Blassingame, 1998اگرچه زیستپذیری به عنوان یک مفهوم میتواند با توجه به بستر و زمینهای که در آن
تعریف میشود بسیار گستردۀ و یا محد ود باشد ،با این حال ،کیفیت زندگی در هر مکان در مرکز توجه این مفهوم
قرار دارد و شامل نماگرهای قابل اندازه گیری بسیار متنوعی است که معموالً تراکم ،حمل و نقل ،امنیت و پایداری،
اجزای ثابت آن را تشکیل میدهند ( .)Perogordo Madrid, 2007: 40زیستپذیری منعکسکننده رفاه یک اجتماع
محلی است و مشتمل بر بسیاری از خصوصیاتی است که یک مکان را تبدیل به جایی میکند که مردم تمایل به
زندگی در آنجا در زمان حال و آینده دارند .لذا به جرأت میتوان عنوان نمود که مردم و مکان دو سوی مفهوم
زیستپذیری هستند ( .)Larice,2005:7پیکرهای از شواهد حاکی از آن است که محیطهای مصنوع همراه با
ویژگیهای خاص خود در زیستپذیری تاثیرگذار میباشند( ;Appleyard et al,1981;Capon, 2005

 .)Jacobs,1983;Wells et al,2007زیست پذیری منعکس کننده رفاه یک اجتماع محلی است و دربرگیرنده بسیاری
از خصوصیاتی است که یک مکان را به جایی تبدیل میکند که مردم تمایل به زندگی در حال و آینده دارند
( .)Victorian Competition and Efiiciency Commission, 2008: 10سکونتگاههای زیستپذیر ،مکان مناسب
برای کار و زندگی است ( .)Nel & Goldman, 2005: 6اوبرلینک 0در گزارش "فرصتهای ایجاد اجتماعات محلی
زیستپذیر"( )0221اجزای زیستپذیری را چنین ذکر کرده است :مسکن ،حمل و نقل و جابجایی ،کاربری زمین،
همکاری و تعامل ،درک اجتماعی محلی و برنامهریزی ،و رهبری ( .)Oberlink, 2008: 5محققین و پژوهشگران
مختلف اصول و معیارهای مختلفی را برای شهرهای زیستپذیر و یا جوامع زیستپذیر متذکر شدهاند ،که طی
جمعبندی کلی میتوان مجموعه اصول زیستپذیری را به صورت زیر برشمرد:
 -0طراحی در مقیاس انسانی
 -0ارتقای عدالت و مسکن مقرون به صرفه
 -9در نظر گرفتن مالحظات اقتصادی
 -4حمایت از اجتماعات موجود
 -8حفظ ارزش اجتماع و محله
 -0برنامهریزی برای بازسازی و رشد درازمدت
 -1پذیرش تنوع فضایی

1. Oberlink
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 -1نزدیک کردن طبیعت به مردم
 -3فضاهای سبز و طبیعی (Niemelä et al., 2010; Rotem-Mindali, 2012; Tian et al., 2014; Viegas et al.,
)2013

 -02توسعه با عملکرد چندگانه
 -00حمایت از منابع محیطزیست
 --00کاهش انواع آلودگی ()American Institute of Architects ,2005
 -09استفاده از انرژی پاک و طبیعی و حفظ آن )(Van Kamp et al ,2003

 -04دسترسی به آب سالم ))Thorsby,2005
 -08دسترسی به هوای پاک و سالم ) )Pierson et al.,2010; Soflaei et al., 2017
 -00دسترسی به فضای باز و سبز (Wheeler,2001;American Institute of Architects,2005;Van Kamp et al

),2003; Kashef, 2016
 -01کیفیات زیباییشناختی ))Pierson et al ,2010;Viegas et al.,2013;Tian et al., 2014
 -01ساخت مسکن سازگار با شرایط محیطی و اقلیمی (.)Hunter New England, 2007
خیابانهای زیستپذیر :توجه به خیابان نقش بسزایی در اعمال ایدههای توسعه شهری پایدار ایفا میکند
( .)Bandar Abad & Shahcheraghi, 2012: 1064ادبیات و بحثهای نظری مربوط به خیابانهای زیستپذیر به
اوایل دهه  0312بر میگردد .اپلیارد ( )0310منشوری در مورد خیابان زیستپذیر به نام خیابان ایده آل ثبت کرد که
خیابانها را بهعنوان "مهمترین بخش محیطزیست شهری ما" معرفی میکرد" .خیابان ایده آل :منشور حقوق ساکنان
شهر" شامل اصول زیر میباشد:
 شهر بهعنوان محیطی امن
 شهر بهعنوان محیطی زیست پذیر و سالم
 شهر بهعنوان یک اجتماع
 شهر بهعنوان منطقهی همسایگی
 شهر بهعنوان جایی برای بازی و یادگیری
 شهر بهعنوان زمین سبز و ...
خیابان بیش از آنکه ساختاری کالبدی تلقی شود ،بیانگر ساختار اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی جامعه است .بنابراین
نمییتوان با دیدگاههای صرفا ترافیکی ،برنامهریزی و حتی هنری صرف به تغییر ،تزیین و سازماندهی خیابانها
پرداخت .این مسئله در مورد خیابانهایی که قرار است در دل شهر ایجاد گردند و در مرحله اجرا قرارگیرند بسیار
مهمتر تلقی میشود .در اینگونه خیابانها نمیتوان تنها به بهانه مرتفع نمودن مسائل ترافیکی و افزایش ضریب
نفوذپذیری به بافت ،جایگاه آن را در حد یک شریان عبوری تنزل داد( .)Bosselmann et al,1999خیابان شهری
تبلور زندگی مدنی در طول زمان بوده و باید همواره سرزندگی خود را حفظ نماید ،به همین خاطر نباید اقدام به
ساخت یکباره خیابان شهری نمود ،بلکه میبایست با توجه به شرایط اقتصادی-اجتماعی ساکنین بافت و پیشبینی
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(مبتنی بر روشهای علمی و تجربی)عالئق و نیازهای شهروندان در آینده ،به مطالعه ،برنامهریزی و طراحی با تعیین
اولویتهای زمانی متفاوت در اجرا پرداخت .زیرا تجربه ثابت کرده است که شکلگیری یکباره فضاهای شهری به
شدت بر کیفیت اجتماعی و مکان آن تاثیر میگذارد و توان جذب امکانات بالقوه محیطی و اجتماعی پیرامون را
نخواهند داشت .همانطور که جان لنگ اشاره کرده است :کیفیتی که از شهر برداشت میشود ،بیش از هر چیزی
بستگی به خیابانهای آن دارد .این بدان معناست که اگر خیابانهای یک شهر به درستی طراحی و اجرا شوند،
بطوریکه همه شاخصهای خیابانهای قابل زندگی را داشته باشند ،کل شهر هم سرزنده و قابل زندگی خواهد شد
( .)Moradi Shahmiri, 2014: 30-37در خیابانهای زیستپذیر همچنین توجه خاص به نیازهای کودکان وجود
دارد .به گفتهی اپلیارد (" )0228پیام نهفته واضح است :اتومبیلها بر خیابانهای ما حکمرانی میکنند و بهگونهای
مؤثر کودکان ما را از محیط اجتماعی اطراف منزوی می نمایند .حمایت از "زیست پذیری جوانان" با به دست
آوردن اهداف "زیست پذیری خیابانها" همچنین به وارد کردن کودکان و بزرگساالن در خیابان و اجتماع خویش
کمک کرده و در نهایت خیابانها و مکانهای عمومی را برای همگان امن خواهد نمود.)Bandarabad, 2011( ".
کارکرد بسیار مهم خیابانهای زیستپذیر به همراه زیرمجموعههای آنها در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول  :1کارکرهای خیابانهای زیستپذیر
خیابان زیستپذیر برای اجتماع قوی

خیابان زیستپذیر برای اقتصاد قوی

 -0زندگی خیابان

 -0ارزش امالک

 -0تعامل اجتماعی

 -0خرده فروشی

 -9بهداشت عمومی
 -4پیش بینی و مالحظات عملی
)Source: (Moradi Shahmiri, 2014: 29

نظرات جین جیکوبز ،دونالد اپلیارد و فرانسیس تیبالدز به خیابان رویکرد اجتماعی داشتند ،نظرات این افراد بیشتر بر
مسایلی چون استفاده از کاربریهای مختلط ،توجه به عنصر خیابان ،اختالط اجتماعی و انعطافپذیر بودن فضا،
دسترسی به فرصتها ،اصالت و معنا ،ایجاد وضوح و خوانایی ،توجه به مقیاس انسانی ،قابلیت دسترسی و انتخاب
برای همگان تاکید دارند ،و با توجه به تعریفی که از خیابانهای زیستپذیری ارائه شد ،این خصوصیات به تعریف
و کارکرد خیابان قابل زندگی نزدیکتر است(.)Moradi Shahmiri, 2014: 38-39
مطالعات اپلیارد و لینتل نشان داد که خیابان های با حجم رفت و آمد زیاد از زیست پذیری (درک شده) پایینتری
بر طبق مواردی چون مخاطرات رفت و آمد ،سروصدا ،آلودگی و تعامالت اجتماعی برخوردارند .اپلیارد و لینتل

0

( ،)0310خیابانی را که  00222خودرو از آن روزانه عبور میکردند را "پرتراکم "  ،خیابان با تردد  1222خودرو
روزانه را "متوسط" و خیابان با تردد کمتر از  0222خودرو را "کم تراکم" نامیدند .و تفاوتهای میان زیست پذیری
این خیابان ها را ارزیابی کردند ( .)Appleyard & Lintell, 1972فورسایت 0و همکاران ( ،)0221ارتقاء کیفیت
محیطی و قابلیت پیادهمداری خیابان را ،عاملی موثر سرزندگی و زیستپذیری خیابانهای شهری ،مناسبسازی
خیابان برای معلولین و افراد کم توان ،عنوان شد (  .)Mackett et al,1999: 86از دیگر نظریهپردازان مطرح در این

1. Appleyard and Lintell
2 . Forsyth
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حوزه به جرد ،)0200( 0پورتال ،)0221( 0شافتو ،)0221( 9فورسایت و همکاران ( ،)0221واگنر و کیوز،)0200( 4
ساموئل 8و همکاران ( ،)0200میتوان اشاره کرد که بر تاثیر نگهداری و نظافت ،عالئم و روشنایی ،سایهبان و تاج
پوشش درختان و پوشش گیاهی بر سرزندگی و زیستپذیری خیابانهای شهری تاکید کردند( Akavan et al, 2018:

.)17
پیشینه
مطالعاتی در سطح بینالمللی و داخلی در زمینه زیستپذیری خیابانها انجام شده که در زیر به گزیدهای از آنها
اشاره میکنیم که عبارتند از:
دی ساوتر و ام هاتنماسر ( ،)0221در مقاله خیابانهای قابل زیست ،درباره اینکه چگونه طراحی خیابان و ترافیک،
روابط اجتماعی در محلههای شهری را تحت تأثیر قرار میدهد ،بحث میکند .وی سه نوع خیابان در شهرستان بازل،
سوئیس موردمطالعه قرارداد :یک خیابان  /km82ساعت ،یک خیابان  /KM92ساعت و سه منطقه برخورد (/KM02
ساعت و اولویتهای عابر پیاده ،همچنین بهعنوان خانه مناطق شناخته میشود .اثرات ازنظر فعلوانفعاالت محله،
استفاده از فضای عمومی و احساسات شخصی تعلق ساکنان را اندازهگیری میکند.
بندرآباد و شاهچراغی ( )0200در پژوهشی تحت عنوان «خیابان زیستپذیر در محیط شهری :رویکرد طراحی
سازگار»  ،با روش توصیفی و تحلیلی به تعاریف کلیدی زیست پذیری و شهر زیست پذیر و ارتباط با توسعهی
پایدار شهری پرداختهاند .سپس بوسیلهی رویکرد طراحی سازگار فاکتورهای زیستپذیری که میتوانند به
فاکتورهای پایدار اضافه شوند تعدیل شده و پنج جنبهی زیست پذیری و چهارده اختیار طرح تعیین کردند.
محمودی و همکاران ( )0204در مقالهای به خیابانهای زیستپذیر :اثرات مشکالت فیزیکی بر کیفیت و زیست-
پذیری خیابانهای کواالالمپور»پرداختهاند .در این رابطه چهارده ویژگی های فیزیکی خیابان بر اساس یک بررسی
جامع ادبیات شناسایی شده بودند .نتایج این پژوهش نشان داد که مشکالت فیزیکی مانند مکانیابی نادرست راهآهن،
خدمات عمومی و تعمیر و نگهداری غیرقانونی ،عالوه بر تراکم ترافیک ،باعث کاهش زیستپذیری خیابانهای
کواالمپور می شود.

اخوان و همکاران ( )0931در مقالهای باعنوان " ارزیابی و تاثیر عوامل محیطی-کالبدی بر سرزندگی و کیفیت
خیابانهای شهری(مطالعه موردی خیابانهای نادر و انقالب شهر ساری)" با هدف ارزیابی تاثیر عوامل محیطی
کالبدی بر سرززندگی و کیفیت خیابان های شهری و تاثیر آن بر ادراک کاربران خیابانهای مورد مطالعه تدوین کردند.
یافتههای تحقیق نشان داد که میان کیفیت و سرزندگی خیابانهای مورد مطالعه و مشکالت محیطی-کالبدی از قبیل
روشنایی ضعیف و نامناسب ،کف سازی نامناسب ،پوشش گیاهی ناکافی و نامناسب و  ....رابطه معناداری وجود
دارد.
1 . Gjerde
2 . Portella
3 . Shaftoe
4 . Wagner & Caves
5 . Säumel
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پوراحمد و همکاران ( )0930به تحلیل نقش پیادهراههای شهری در ارتقای سرزندگی فضاهای شهری (مطالعۀ
موردی :پیادهراه  01شهریور ،تهران)پرداختهاندنتایج نشان میدهد پیاده راه  01شهریور با توجه به کارکرد و ساختار
کنونی خود نتوانسته موجب سرزندگی محیط شود و در ایجاد فضایی برای تداوم حضور عابران و فعالیت های
انسانی ناموفق بوده است ،زیرا میزان اثرگذاری هر کدام از ابعاد پیاده راه به حدی نبوده است که در کنار سایر عوامل
بتواند موجب سرزندگی محیط شود.
مهربانی و همکاران ( )0930در پژوهشی تحت عنوان «رویکرد منظر در ایجاد سرزندگی خیابان ولیعصر با تاکید بر
ایجاد حس مکان"» ،با هدف رویکرد منظرین و راهبردی کیفی -استنتاجی با هویت تاریخی و خاطره جمعی پررنگ
در بین مردم قصد در تبیین مولفههای سرزندگی و رابطه آن با حس مکان در خیابان ولی عصر پرداخته است .نتایج
این پژوهش نشان داد با طراحی و مداخالت شهری می توان حضور مردم در این خیابان ولیعصر افزایش داد که به
واسطه انجام دادن فعالیتهای جدید و متناسب با معنا و تاریخ این خیابان به تدریج حس تعلق افراد نسبت به فضا
زیاد شده و در نتیجه تداوم و سرزندگی خیابان و فضای شهری تضمین میشود.

یافتهها
یافتههای توصیفی پژوهش نشان میدهد ،از مجموع  082پاسخگوی موردمطالعه 10 ،نفر ( 82/1درصد) مرد و
14نفر( 43/9درصد) زن هستند  92/8درصد پاسخگویان در گروه سنی  02تا  2/91 ،92درصد در گروه سنی  90تا
 42سال 90/0 ،درصد در گروه سنی  40تا  82سال قرار دارند .از این تعداد  00/0نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد
و باالتر 90/8 ،درصد دارای مدرک کارشناسی 00/8 ،درصد دارای مدرک فوقدیپلم 03/3 ،درصد مدرک دیپلم و 1/0
درصد نیز زیر دیپلم بودهاند .همچنین  04/9درصد دارای شغل آزاد04/0 ،درصد شغل دولتی 1/3 ،درصد بازنشسته،
 01/0درصد خانهدار 02 ،درصد دانشجو  08/1درصد نیز بیکار بودهاند .همچنین یافتههای پژوهش نشان میدهد که
 08/4درصد پاسخگویان در طبقه پایین 94/4 ،در طبقه متوسط رو به پایین 01/3 ،درصد در طبقه متوسط01/1 ،
درصد در طبقه متوسط رو به باالرو به باال و  4/1درصد در طبقه باالی جامعه قرارگرفتهاند.
بررسی رابطۀ پایگاه اجتماعی -اقتصادی شهروندان و میزان مولفههای زیستپذیری خیابان ولیعصر
رابطۀ پایگاه اجتماعی -اقتصادی شهروندان و میزان مولفههای زیستپذیری در خیابان ولیعصر ،حدفاصل بین چهار
راه پارک وی تا میدان قدس شهر تهران با استفاده از مولفههای تحصیالت و شغل با بهرهگیری از رگرسیون چند
متغیره مورد بررسی قرار گرفت .نتایج بدست آمده از آزمون نشان میدهد که مقدار  Rبرابر با  2/342است .در
جدول  0مقدار این ضریب ،رابطه بین پایگاه اجتماعی -اقتصادی شهروندان و میزان مولفههای زیستپذیری خیابان
ولیعصر را تإیید میکند.
جدول  :2آمارۀ تعیین رگرسیون بین پایگاه اجتماعی -اقتصادی و مولفههای زیستپذیری
ضریب همبستگی چندگانه R

ضریب تعیین R2

ضریب تعیین اصالح شده R2

2/342

2/184

2/101

خطای معیار
0/00

Source: Research findings, 2018

در جدول  0ضریب تعیین  2/184است .مقدار تبیین نشان میدهد که  2/184درصد از تغییرات و باال رفتن سطح
مولفههای زیستپذیری در خیابان ولیعصر از پایگاه اجتماعی -اقتصادی ساکنان شهر تأثیر میپذیرد؛ یعنی افزایش
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ضریب پایگاه اجتماعی -اقتصادی  2/184درصد بر افزایش مولفههای زیستپذیری تإثیر میگذارد .در جدول 9
مقدار  Fمحاسبه شده  01/904است که در سطح  2/38درصد ( )sig= 2/222معنیدار بودن دو متغیر را تإیید میکند.
جدول  :3تحلیل واریانس و رگرسیون خطی بین پایگاه اقتصادی اجتماعی زیستپذیری
منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

اثر رگرسیونی

310/901

0

000/284

باقیمانده

10/901

041

00/901

کل

944/008

082

کمیت F

سطح معنیداری
2/222

01/904

Source: Research findings, 2018

دربارۀ اهمیت و تأثیر متغیّرهای مستقل در پیشگویی معادلۀ رگرسیون میبایست از مقادیر بتا ( )Betaاستفاده کرد .با
توجه به اینکه مقادیر بتا استاندارد شده میباشند ،پس میتوان دربارۀ تأثیر نسبی متغیّرها با استفاده از آن قضاوت کرد.

باال بودن ضریب بتا اهمیت نسبی و تأثیر آن را در پیشگویی متغیّر وابسته نشان میدهد .در جدول  4مقدار  نشان
میدهد بهازای یک واحد متغیر در انحراف معیار پایگاه اقتصادی -اجتمادی ،باعث خواهد شد که انحراف معیار
مولفههای زیستپذیری با توجه به مولفههای تحصیالت و شغل به اندازه  2/900و  2/001تغییر پیدا کند .براین
اساس میتوان گفت متغیر تحصیالت با مقدار بتای  2/900باالترین تإثیر را بر میزان مولفههای زیستپذیری مورد
مطالعه دارد؛ چرا که با توجه به مقدار بتا به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار مولفه تحصیالت به اندازه 2/900
در انحراف معیار (خطای  ) وضعیت مولفههای اجتماعی کالبدی و محیط زیستی شهری تغییر ایجاد میشود که با
توجه به سطح معنیداری کمتر از  2/28این رابطه به لحاظ آماری معنادار است؛ یعنی با افزایش تحصیالت وضعیت
مولفههای زیست پذیری نیز از دیدگاه شهروندان نسبت به خیابان ولیعصر بهبود یافته است .و کمترین تإثیر نیز
مربوط به مولفه شغل در محدوده مورد مطالعه با مقدار بتای  2/001میباشد.
جدول  :4آمارههای متغیّرهای وارد بر مدل رگرسیونی
نام متغیر

ضرایب غیر استاندارد



T

سطح معنیداری

ضرایب استاندرد شده

3/801

2/222

4/901

2/222

2/001

9/003

2/222



خطای

عرض از مبدا

9/040

2/084

-

تحصیالت

2/049

2/000

2/900

شغل

2/000

2/021

Source: Research findings, 2018

 ارزیابی مولفههای اقـتـصـادی خیابان ولیعصربرای بررسی مولفههای اقتصادی خیابان ولیعصراز دیدگاه شهروندان ،از آزمون  Tتک نمونهای استفاده شده است در
همین راستا از  4گویه استفاده شده است .به توجه به نتایج جدول شماره ( )8میتوان گفت که بیشتر گویهها امتیاز
وزنی کمتر از حد متوسط را کسب کردهاند .به لحاظ آماری گویه سرمایه گذاری در خیابان ولیعصر کمتر از 2/28
میباشند که معنیدار است و بقیه گویهها نیز باالی  2/28هستند که به لحاظ آماری معنادار نیستند.
جدول  :5آزمون  Tبرای بررسی بعد اقتصادی
گویهها

میانگین

انحراف معیار

T

sig

اختالف میانگین

با ضریب اطمینان  38درصد
حدپایین زیستپذیری

حد باالی زیستپذیری

تا چه میزان درآمد سرپرست خانواده مناسب میباشد؟

0/04

2/091

2/841 -0/11

-2/000

-/212

2/003

تا په میزان فرصتهای شغلی در خیابان ولیعصر وجود دارد؟

0/01

2/042

2/482 -0/34

-2/009

-2/090

2/098

تا چه میزان سرمایهگذاری در خیابان ولیعصر پر رونق و سودآور بوده است؟

0/11

2/011

0/80

2/222

تا چه میزان امکان خرید یا اجاره مسکن با قیمت مناسب در این خیابان وجود دارد؟

0/22

2/028

2/901 -0/04

Source: Research findings, 2018

2/011

2/201

2/084

-2/002

-2/202

2/231
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بهطور کلی با توجه به نتایج آزمون  Tدر مولفه اقتصادی در خیابان ولیعصر با میانگین ( )0/11پایینتر از حد متوسط
است.
 ارزیابی مولفههای بهداشت و سالمت خیابان ولیعصربرای بررسی شاخص بهداشت و سالمت از  1گویه استفاده شده است .با توجه به نتایج آزمون  Tتک نمونهای می-
توان گفت نیمی از گویهها امتیاز وزنی در حد پاینتر از متوسط بهدست آوردهاند همچنین به لحاظ آماری تنها گویه
پزشک متخصص کمتر از  2/28میباشند که معنیدار هستند و بقیه متغیرها نیز باالی  2/28هستند که به لحاظ آماری
معنادار نیستند.
جدول  :6آزمون  Tبرای بررسی بعد بهداشت و سالمت
میانگین

گویهها
تا چه میزان در خیابان ولیعصر درمانگاه و بیمارستان در دسترس است؟

انحراف
معیار

0/01

تا چه میزان کیفیت خدمات درمانگاه و بیمارستان (کارکنان ،فضای مناسب ،هزینهها )....،مطلوب

T

2/940

اختالف

sig

میانگین

2/410 -0/032

2/040

با ضریب اطمینان  38درصد
حدپایین

زیست-

حد باالی زیست-

پذیری

پذیری

2/001

2/003

0/09

26001

2/001 -0/030

2/030

-2/238

2/014

تا چه میزان مرکز ترک اعتیاد و مشاوره در خیابان ولیعصر وجود داردو کیفیت آن مطلوب است؟

0/01

2/900

2/482 -0/012

2/041

2/000

2/013

تا چه میزان به داروخانه در خیابان ولیعصر دسترسی دارید؟

0/43

2/901

2/422 -0/900

2/048

2/091

2/031

9/84

2/422

2/222 -0/004

2/001

26081

2/038

است؟

تا چه میزان در خیابان ولیعصر پزشک متخصص وجود دارد؟
تا چه میزان در خیابان ولیعصر خدمات تخصصی درمانی (آزمایشگاه ،رادیولوژی ،سوتنوگرافی)
وجوود دارد؟
تا چه میزان درخیابان ولیعصر کیفیت خدمات تخصصی درمانی (آزمایشگاه ،رادیولوژی ،سونوگرافی)
مطلوب است؟
تا چه میزان عملکرد اورژانس  008در خیابان ولیعصر مطلوب است؟

0/01

2/212 -0/013

2/012

-2/001

2/020

-26004

0/01

2/041

-0/24

2/001

-2/201

-26201

2/004

0/29

2/000

-0/94

2/202

2/201

26023

2/022

Source: Research findings, 2018

به طور کلی میانگین بدست آمده در شاخص بهداشت و سالمت ( )0/01میباشد که در حد متوسط به پایین است و
به لحاظ آماری با توجه به مقدار  sigها که بیشتر از  2/28است ،معنادار نیست.
 ارزیابی مولفههای فرهنگ و پایداری اجتماعی خیابان ولیعصربرای بررسی شاخص فرهنگ و پایداری اجتماعی از  01گویه استفاده شده است .بیشتر گویههای مورد بررسی
میانگینی پایینتر از حد متوسط دارند .به استثناء گویه  4و 8که باالتر از حد متوسط است و همچنین با توجه به sig

آنها معنادار است .همچنین با توجه به اینکه بیشتر گویهها باالی  2/28صدم میباشد به لحاظ آماری معنادار نیست.
جدول  :6آزمون  Tبرای بررسی بعد فرهنگ و پایداری اجتماعی
گویهها

میانگین

انحراف
معیار

T

sig

اختالف
میانگین

با ضریب اطمینان  38درصد
حدپایین

زیست-

حد

پذیری

پذیری

تا چه میزان به خیابان ولیعصر حس تعلق و دلبستگی دارید؟

0/40

0/004

2/091 -0/049

-2/013

-2/009

2/214

تا چه میزان همسایگان هم را در خیابان ولیعصر میشناسید و با آنها ارتباط دارید؟

0/02

2/400

2/401 -2/030

-2/240

-2/231

2/233

تا چه میزان خیابان ولیعصر را مناسب میدانید؟

0/22

0/202

26041 -0/001

-2/214

2/241

2/001

تا چه میزان در خیابان ولیعصر جشن های مذهبی و پرشور وجود دارد؟

9/04

0/904

0/012

2/222

2/421

2/401

2/901

تا چه میزان عزاداریها مذهبی در خیابان ولیعصر پرشور برگزار می شود؟

9/02

0/004

0/00

222/2

2/404

2/443

2/011

2/222

تا چه میزان روحیه کارگروهی میان مردم خوب است؟

0/12

0/040

0/094

تا چه میزان مردم ساکن خیابان ولیعصر مراعات حال هم را می کنند و به هم احترام میگذارند؟

0/00

0/040

2/900 -0/040

تا چه میزان مردم در خیابان ولیعصر امنیت پایداری دارند؟

0/10

0/042

0/004

2/222

تا چه میزان مردم روزها در خیابان ولیعصر امنیت و پایداری دارند؟

0/32

0/001

2/041 -0/093

تا چه میزان زنان و کودکان در شبانه روز برای رفت و آمد در خیابان ولیعصر امنیت دارند؟

0/94

2/001

2/041 -0/040

تا چه میزان ساکنان با سابقه کیفری در خیابان ولیعصر وجود دارد؟

0/14

0/240

2/222 -0/040

2/034

2/013

2/042

-2/043

-2/233

2/040

2/000

-2/243

2/000

-2/902

-2/293

2/002

-2/024

-2/201

2/004

-2/004

2/000

2/200

باالی

زیست-

سنجش و ارزیابي وضعیت مولفههای زیستپذیری624 ...
تا چه میزان وقوع جرایم مثل دزدی ،مصرف مواد و ...در خیابان ولیعصر وجود دارد؟
تا چه میزان امنیت وسایل پارک شده در خیابان ولیعصر وجود دارد؟
تا چه میزان نزاع و درگیری بین افراد بومی و مهاجران تازه واردها در خیابان ولیعصر وجود

0/84

0/080

2/908 -0/940

-2/040

-2/200

2/020

0/01

2/001

2/043 -0/003

-2/001

-2/234

2/201

0/93

2/001

2/001 -0/402

-2/088

-2/201

2/203

0/04

0/024

2/090 -0/921

-2/014

-2/041

2/003

تا چه میزان در خیابان ولیعصر گشت منظم پلیس وجود دارد؟

0/02

0/041

2/122

2/041

-2/240

-2/418

2/022

تا چه میزان از عملکرد پلیس  002در خیابان ولیعصر رضایت دارید؟

0/14

0/012

2/340

2/083

-2/213

-2/841

2/001

دارد؟
تا چه میزان نزاع های خیابانی در خیابان ولیعصر وجود دارد؟

Source: Research findings, 2018

در کل آزمون  Tتک نمونهای برای شاخص فرهنگ و پایداری اجتماعی با میانگین ( )0/43نشان میدهد ،دیدگاه
شهروندان نسبت به خیابان ولیعصر در سطح مطلوبی ارزیابی نمیشود.
 ارزیابی مولفههای شـاخـص زیست محیطی خیابان ولیعصربرای بررسی شاخص زیست محیطی از  02گویه استفاده شده است .نتایج آزمون  Tنشان میدهد به جز گویه  0 ،9و
 02بقیه گویههای مورد مطالعه میانگین وزنی باالتر از حد متوسط را کسب نکرهاند.
جدول  :7آزمون  Tبرای بررسی بعد زیست محیطی
میانگین

گویهها

انحراف
معیار

T

sig

اختالف
میانگین

با ضریب اطمینان  38درصد
حدپایین زیست -حد باالی زیست-
پذیری

پذیری

تا چه میزان خیابان ولیعصر پاکیزه است؟

0/00

0/040

-2/940 2/222 -06201

-2/001

2/031

تا چه میزان آلودگی صوتی در خیابان ولیعصر وجود دارد

9/14

0/001

-2/091 2/222 -0/903

-2/004

2/043

4/03

9/031

-2/040 2/222 -0/401

2/900

2/021

تا چه میزان آلودگی هوا در خیابان ولیعصر وجود دارد؟
تا چه میزان کیفیت جمع آوری زباله(زمان ،نظم ،مداوم بودن جمع آوری) از سطح
در خیابان ولیعصر مناسب است؟
تا چه میزان از جمع آوری آبهای سطحی از سطح خیابان ولیعصر رضایت دارید؟
تا چه میزان آلودگی های ناشی از فعالیت های کارگاهی و انبار در خیابان ولیعصر
وجود دارد؟
تا چه میزان ساختمان های زیبا تاریخی در خیابان ولیعصر وجود دارد؟
تا چه میزان بافت خیابان ولیعصر دچار فرسودگی شده است؟
تا چه میزان شهرداری و سازمان میراث فرهنگی از آثار میراث تاریخی و فرهنگی

0/04

0/021

-2/900 2/222 -0/003

-2/034

2/004

0/03

0/004

-0/201 2/222 -0/201

-0/044

2/034

4/00

9/400

-2/803 2/222 -0/040

-2/904

2/900

0/01

2/003

-2/034 2/222 -0/003

-2/240

2/000

0/31

0/002

-2/004 2/222 -0/040

-2/094

26004

0/00

0/291

2/003 2/222 -0/000

-2/040

26401

9/29

0/040

2/040 2/222 -0/204

2/000

26041

تا چه میزان معابر و خیابان های زیبا در خیابان ولیعصر شما وجود دارد؟

0/11

0/213

-2/001 2/222 -2/040

2/030

2/009

تا چه میزان فضایی عمومی زیبا و مناسب در خیابان ولیعصر شما وجود دارد؟

0/00

0/002

2/090 2/222 -2/040

2/903

2/400

0/00

0/904

2/203 2/222 -0/003

2/243

-/232

تا چه میزان فضاهای عمومی خیابان ولیعصر امن و تمیز است؟

0/04

2/031

-2/040 2/222 -2/920

-2/218

2/098

تا چه میزان پیاده راههای خیابان ولیعصر امن و پر رفت آمد هستند؟

0/14

2/033

-2/010 2/222 -2/031

-2/234

2/040

تا چه میزان پارک های خیابان ولیعصر خوب است؟

0/34

0/000

-0/004 2/222 -2/080

-2/041

2/091

تا چه میزان فضای بازی در خیابان ولیعصر برای کودکان امن و خوب است؟

0/08

0/001

-0/043 2/222 -0/022

-2/011

2/041

تا چه میزان سینماهای خوبی در خیابان ولیعصر وجود دارد؟

0/03

06098

-0/000 2/222 -0/003

-2/013

2/040

0/02

0/000

-0/021 26400 -0/084

-2/011

2/001

خیابان ولیعصر حفاظت می کنند؟
تا چه میزان نشانه ها و نماهای خاصی در خیابان ولیعصر وجود دارد؟

تا چه میزان فضای عمومی جالب و جذاب و دارای کیفیت مطلوب در در خیابان
ولیعصر وجود دارد؟

تا چه میزان فضاها ،امکانات فرهنگی و ورزشی خیابان ولیعصر مناسب هستند؟
تا چه میزان در خیابان ولیعصر امکانات تفریحی و گذران اوقات فراغت خوبی
وجود دارد؟

0/03

0/000

-0/002 2/222 -0/000

-2/011

-2/044

Source: Research findings, 2018

از دیدگاه شهروندان بعد زیست محیطی با میانگین ( ) 0/13باالتر از حد متوسط است و چندان مطلوب ارزیابی نمی-
شود.
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 ارزیابی مولفههای شـاخـص مسکن خیابان ولیعصربرای بررسی شاخص مسکن از  8گویه استفاده شده است .همه گویهها میانگینی پایینتر از حد متوسط دارند.
همچنین با توجه به اینکه همه گویهها باالی  2/28صدم میباشند به لحاظ آماری معنادار نیستند.
جدول  :9آزمون  Tبرای بررسی بعد مسکن
میانگین انحراف معیار T

گویهها

sig

اختالف میانگین

با ضریب اطمینان  38درصد
حدپایین زیستپذیری حد باالی زیستپذیری

متراژ و مساحت مسکن مناسب است؟

0/22

2/900

-2/010 2/908 -0/904

-2/004

2/294

تعداد اتاق مسکن من کافی و مطلوب است؟

0/00

2/913

-2/014 2/904 -2/013

-2/013

2/244

مسکن من نور و روشنایی کافی دارد؟

0/24

0/204

-2/002 2/413 -0/001

-2/042

2/032

اشراف سایر مساکن به مسکن من چگونه است؟

0/00

2/041

-2/003 2/911 -0/901

-2/001

2/201

در صورت بروز بحران (سیل ،زلزله و )...مسکن من ایمن است؟ 0/04

2/041

-2/084 2/930 -0/040

-2/019

2/230

Source: Research findings, 2018

در کل آزمون  Tتک نمونهای برای شاخص مسکن با میانگین ( )0/32نشان میدهد ،دیدگاه شهروندان در خیابان
ولیعصر نسبت به مسکن در سطح مطلوبی ارزیابی نمیشود.
 ارزیابی مولفههای شـاخـص حمل و نقل خیابان ولیعصربرای بررسی شاخص حمل و نقل از  4گویه استفاده شده است .همه گویهها به جز گویه اول میانگینی پایینتر از حد
متوسط دارند و به لحاظ آماری معنادار نیستند.
جدول  :11آزمون  Tبرای بررسی بعد حمل و نقل
میانگین

گویهها

انحراف
معیار

T

sig

با ضریب اطمینان  38درصد

اختالف

حدپایین زیست -حد باالی زیست-

میانگین

پذیری

پذیری

9/00

2/011

-2/210 2/222 -0/001

-2/000

2/040

تا چه میزان ساعات کار حمل و نقل عمومی در خیابان ولیعصر مناسب است؟

0/01

2/004

-2/099 2/034 -2/001

-2/080

2/043

تا چه میزان توزیع ایستگاه حمل و نقل عمومی در خیابان ولیعصر مناسب است؟

0/01

2/080

-2/001 2/080 -2/041

-2/000

2/042

تا چه میزان قیمت حمل و نقل عمومی در خیابان ولیعصر مناسب است؟

0/00

2/021

-2/002 2/002 -2/009

-2/003

2/210

تا چه میزان کیفیت عملکرد حمل و نقل عمومی (تاکسی ،اتوبوس ،مترو) در
خیابان ولیعصر مطلوب است؟

Source: Research findings, 2018

آزمون  Tتک نمونهای برای شاخص حمل و نقل با میانگین ( )0/01نشان میدهد ،دیدگاه شهروندان تهرانی در
خیابان ولیعصر نسبت به حمل و نقل در سطح مطلوبی ارزیابی نمیشود.
رتبهبندی مولفههای زیستپذیری در خیابان ولیعصر
جدول  :11میانگین رتبهای مولفههای اجتماعی کالبدی و محیط زیستی ،زیستپذیری خیابان ولیعصر شهر تهران
میانگین رتبه
اقتصادی

بهداشت و سالمت

فرهنگ و پایداری اجتماعی

زیست محیطی

مسکن

حمل و نقل

0/11

0/01

0/43

0/13

0/32

0/01

رتبه ششم

رتبه چهارم

رتبه دوم

رتبه اول

رتبه پنجم

رتبه سوم

جمع کل 082
Source: Research findings, 2018

با توجه به نتایج جدول شماره ( )00که میانگین مولفههای زیستپذیری خیابان ولیعصر شهر تهران را نشان میدهد،
بعد زیست محیطی با میانگین ( ) 0/13دارای بیشترین رتبه بوده و پس از آن به ترتیب بعد فرهنگ و پایداری
اجتماعی ( )0/43در رتبه دوم ،بعد حمل و نقل ( ) 0/01در رتبه سوم ،بعد بهداشت و سالمت ( )0/01در رتبه
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چهارم ،بعد مسکن ( )0/32در رتبه پنجم و در نهایت بعد اقتصادی ( )0/11در رتبه ششم قرار دارد .جدول 00
نشاندهنده معنیدار بودن نتایج بدست آمده در سطح معنی داری  ٪33و با مقدار خطای کمتر از  2/220است؛
بنابراین نتایج بدست آمده را میتوان با معنیداری  ٪33پذیرفت.
جدول  :12نتایج آماره آزمون کروسکال والیس خیابان ولیعصر تهران
ابعاد

اقتصادی

آماره
مقدار

کای

بهداشت و سالمت

فرهنگ و پایداری اجتماعی

زیست محیطی

مسکن

حمل و نقل

جمع

01/902

01/000

99/300

44/901

00/032

90/001

011/090

درجه آزادی

0

0

0

0

0

0

0

سطح معنیداری

2/222

2/222

2/222

2/222

2/222

2/222

2/222

اسکوئر

Source: Research findings, 2018

نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی
زیستپذیری منعکس کننده رفاه یک اجتماع محلی است و مشتمل بر بسیاری از خصوصیاتی است که یک مکان را
تبدیل به جایی می کند که مردم تمایل به زندگی در آنجا در زمان حال و آینده دارند .لذا به جرأت میتوان عنوان
نمود که مردم و مکان دو سوی مفهوم زیست پذیری هستند .در این راستا این پژوهش با هدف سنجش و ارزیابی
مولفههای زیستپذیری در در خیابان ولیعصر ،حدفاصل بین چهار راه پارک وی تا میدان قدس شهر تهران تهران از
دیدگاه شهروندان انجام گرفت.
برای این کار  0مولفه اقـتـصـادی ،بهداشت و سالمت ،فرهنگ و پایداری اجتماعی ،زیست محیطی ،مسکن و حمل
و نقل بکار بسته شد .در وهلهی اول به بررسی رابطۀ پایگاه اجتماعی -اقتصادی شهروندان و میزان زیستپذیری
خیابان ولیعصر پرداخته شد نتایج با بهره گیری از رگرسیون چند متغیره نشان داد که رابطۀ معناداری میان پایگاه
اجتماعی -اقتصادی شهروندان و میزان زیستپذیری خیابان ولیعصر با استفاده از مولفههای تحصیالت و مدت
سکونت وجود داشت .به طوری که مقدار تبیین نشان میدهد که  2/184درصد از تغییرات و باال رفتن سطح مولفه-
های اجتماعی کالبدی و محیط زیستی ،زیستپذیری و نقش آن در زیستپذیری از پایگاه اجتماعی -اقتصادی
ساکنان شهر تأثیر میپذیرد؛ یعنی افزایش ضریب پایگاه اجتماعی -اقتصادی  2/184درصد بر افزایش مولفههای
اجتماعی کالبدی و محیط زیستی ،زیستپذیری و نقش آن در گردشگری پایدار تإثیر میگذارد.
نتایج میانگین رتیهای مولفههای زیستپذیری در خیابان ولیعصر نشان داد بعد زیست محیطی با میانگین ()0/13
دارای بیشترین رتبه بوده و پس از آن به ترتیب بعد فرهنگ و پایداری اجتماعی ( )0/43در رتبه دوم ،بعد حمل و
نقل ( )0/01در رتبه سوم ،بعد بهداشت و سالمت ( )0/01در رتبه چهارم ،بعد مسکن ( )0/32در رتبه پنجم و در
نهایت بعد اقتصادی ( )0/11در رتبه ششم قرار دارد .این نتایج حاکی از وضعیت نامناسب خیابان ولیعصر در
شاخصهای اقتصادی و مسکن می باشد که توجه جدی مدیران شهری را برای رفع این کمبودها را میطلبد .با توجه
به یافتههای این پژوهش میتوان گفت کیفیت خیایانهای شهری دربرگیرند شرایط اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و
کالبدی فضایی محیط شهری است که میزان رضایت یا عدم رضایت شهروندان از این فضاهای شهری را نمایان می-
سازد و زیست پذیری محیط صرفا مفهومی کمی و تکنیکی نبوده ،بلکه با مفاهیم کیفی همچون کیفیت زندگی ،تنوع
فضای اجتماعی ،فعالیتهای اجتماعی ،وابستگیهای مکانی و هویت شهری نیز در ارتیاط است .و مولفههای اثر
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 تنوع فعالیتهای، تعالمالت اجتماعی، امنیت، محیط،گذار بر کیفیت خیابانهای زیست پذیر همچون بهداشت
 افزایش کیفیت کالبدی محیط و غیره نقش مهمی در، دسترسیهای مناسب، حمایت از اقتصاد محلی،فرهنگی
 در نهایت میتوان گفت که رضایتمندی شهروندان یکی از متغیرهای اصلی.رضایتمندی شهروندان ایفا مینمایند
در ارتقای زیستپذیری خیابان ولیعصر می باشد و دانستن اینکه کدام یک از خصوصیات پاسخگویان تاثیر معناداری
 در نهایت در راستای ارتقای زیستپذیری خیابان ولیعصر پیشنهاد.بر زیستپذیری خیابان و لیعصر دارد مهم است
 امکاناتی برای افراد ناتوان تهیه و، سایه بانهای کافی،می گردد که تسهیالتی هم چون وسایل نشستن مناسب خیابانی
 ارتقای کیفیت امکانات موجود و.تدارک گردد و همچنین ایجاد فضای کافی پارکینگ در خیابان ولیعصر است
 طراحی و ترمیم دوباره بعضی، ایجاد فضای سبز، خدمات عمومی،خدماتی هم چون سیستم های حمل و نقل عمومی
المانهای شهری هم چون پیادهروها و ساختمانهای قدیمی و در آخر کنترل تراکم ترافیک میتواند در ارتقای
.زیستپذیری خیابان ولبعصر کمک فراوانی نماید
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