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 چکیده
 ه اجتماعیک پدیدفیزیکی اش، به ی–فضای شهری با راهبردهای اجتماعی درگیر است و همین عامل آن را بیش از جوانب کالبدی

ی رنامه ریزبدانش  از ابتدای شکل گیری مبدل کرده  است. در این راستاست که برنامه ریزی و طراحی فضاهای شهری مردم مدار

ده لوبیت پیازان مطشهری از البالی اظهار نظرهای صاحبنظران این رشته قابل ردیابی بوده است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی می

ه راه ادوندی پیی همپیراه سبزه میدان شهر زنجان از منظر همپیوندی بین مردم و فضا و تعیین مولفه های موثر بر مطلوبیت بخش

ام مایشی انجی و پیاسبزه میدان شهر زنجان می باشد. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی بوده و با استفاده از مطالعات کتابخانه 

نجان سبزه میدان شهر ز نفر از شهروندان در حال پیاده روی در محدوده پیاده راه 120یافته است. نمونه آماری پژوهش متشکل از 

انجام شده است. نتایج lisrel و  SPSS ,ArcGis و پردازش داده های مورد نیاز نیز از طریق نرم افزارهای می باشد. آماده سازی

ای برد برپژوهش نشان می دهد که غالب شاخص ها به سمت ناپایداری و نسبی بودن در حال حرکت هستند و مهمترین راه

ان می سبزه مید ده راهواسطه توسعه بهداشت و ایمنی در محور پیامطلوبیت پیاده راه سبزه میدان، ایجاد رفاه و آسایش محیطی ب

 باشد.

 پیاده راه شهري، هم پیوندي، حس مکان، شهر زنجان.کلیدواژگان : 
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 مقدمه

امروزه کیفیت و جذابیت فضاهای عمومی شهری به یکی از مهم ترین سنجه های توسعه یافتگی و قابلیت زندگی در 

به دلیل ویژگی های خاص خود در ایجاد تعامالت اجتماعی و نیز به عنوان پهنه هایی چند شهرها بدل گردیده و 

: 1395میرغالمی و آیشم، )عملکردی که دامنه گسترده ای از فعالیت ها را در بر می گیرند، از نقش اساسی برخوردارند.

امل اجتماعی است. در واقع هر کالبد (. در این میان فضای شهری موفق، فضایی است که بسترساز وقوع رفتار و تع69

فضایی، محصول کنش متقابل میان انسان و نیازهایش با محیط اطراف است. اصلی ترین رسالت هر فضای شهری، 

برقراری محیطی برای رفتارهای اجتماعی شهروندان آن است. یک فضای شهری هر چقدر در بروز تمایالت اجتماعی 

مندتر عمل کند، انگیزه شهروندان را برای حضور در خود افزایش دهد و فردیت و زندگی اجتماعی شهروندان قدرت

(. عمل اجتماعی و 8: 1397نظری، )افراد را به سمت اجتماعی شدن بیشتر گرایش دهد، موفق تر عمل کرده است

می شهری فردی انسان به عنوان تشکیل دهنده عرصه های گوناگون فضای ادراکی بیش از هر فضایی در فضاهای عمو

تبلور می یابند. لذا فضاهای عمومی شهری به عنوان مهم ترین فضاهای قابل تجربه و ادراکی اهمیت دارند. اهمیتی که 

نه در فرم محسوس آن بلکه ناشی از عمل اجتماعی می باشد و حاصل برهم کنش عمل اجتماعی و فضای عمومی 

(. باید در نظر داشت پرداختن به ساماندهی و 54: 1380ی، پارس)شهری، همپیوندی بین مردم و فضا را بدنبال دارد

ارتقای کیفیت محیطی مکان در فرایندی به انجام می رسد که مفاهیمی چون نمایانگرها و هنجارهای کیفی پاسخ 

دهندگی محیطی معنی دار می شوند. این هنجارها بر ویژگی هایی داللت می کنند که معیار، مبین و شاخص پاسخ 

محیط هستند. برای مثال سرزندگی یک هنجار است. اگر هنجار سرزندگی بر بار محیطی یک فضای همگانی دهندگی 

شهری ترتیب یافته باشد، چنین فضایی با معیار)شاخص( سرزندگی پاسخ دهنده تلقی می گردد. سرزندگی خود یک 

ا  چگونگی اعمال حق انتخاب کیفیت است. این کیفیت در واقعیت هایی چون روابط اجتماعی مردم در فضا و ی

همگان و گفتمان جمعی در فضا نمایانگر می شود. بنابراین اجتماع را می توان یکی از نمایانگرهای هنجارهای کیفیت 

در برنامه ریزی شهری دانست. این گونه هنجارهای برنامه ریزی می توانند به مثابه واسطه ها کیفیت چگونگی مدارا 

هری، چگونگی فضای شهری با مردم و همین طور چگونگی مدارا کردن برنامه سازان و طرح کردن مردم با فضاهای ش

(؛ که در تقابل با نادیده انگاری 37: 1388بهزاد فر و همکاران، )ریزان با مردم در فضای همگانی شهری را بیان کنند

طی در فضاهای شهری و کیفیت ارزش های اجتماعی نهفته در فضاهای شهری، بی توجهی به ارتقای کیفیت های محی

های مؤثر در پیوندها و جا به جایی های شهری و تاکید صرف بر ادراکات ذهنی طراحان شهری یا معماران که سبب 

 شکل گیری فضاهایی مردم گریز در ساختار شهری شده است، مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است.  

 بیان مسئله

گی و به تبع آن تغییر در نیازهای انسان مدرن، تغییرات شتاب زده بافت ها در کنار در حال حاضر تغییر الگوی زند

الینحل ماندن رفع نیازهای ساکنان، منجر به تضعیف و گسست دلبستگی مکانی در آن ها شده است. اگر چه نظمی 

پیوستگی دیوارهای عمومی حاکم است اما برای ما هیچ حس مکانی را منتقل نمی کنند. بافت شهری گسترده شده، 

نوربرگ )شهری قطع شده و انسجام فضاهای شهری آسیب دیده است. کلیت شهر فاقد خوانایی و تصور پذیری است

(. در این بین بحران مکان به مفهوم معنی اجتماعی در فضا و زمان یکی از دالیل اصلی عدم توانایی 271: 1980شولتز،

انسان ها و در پی آن بحران هویتی جوامع معرفی می « باشیدن»م برای فضاهای زیستی در فراهم آوردن محتوای الز

گردد. چرا که هویت بشری مستلزم هویت مکان است و مکان بدون در اختیار نهادن امکانات غنی در تعیین هویت 

لیست که (. این همه در حا44: 1395منتظرالحجه و همکاران، )انسان ها نمی تواند کارکردی هویت پرداز ایفا نماید

فضاهای عمومی شهری از جمله مهمترین بخش های شهرند که وجود حس مکان شهروندان نسبت به آن ها از جمله 
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مهم ترین و ارزش مندترین معیارهای ارزیابی این فضاها به شمار می رود و بر این اساس نقش حس مکان در 

رده تری دارند اهمیتی مضاعف می یابد. از فضاهای عمومی شهر و به خصوص در فضاهایی که مقیاس عملکردی گست

جمله فضاهای قابل ذکر در این زمینه پیاده راه های شهری هستند که در سال های اخیر با توجه به مفاهیم شهر پایدار، 

(. پیاده راه ها فضاهایی هستند که انتظار می رود King, 2013: 850)شهر فشرده، رشد هوشمند و ... گسترش یافته اند

منظر حس مکان مطلوبیت الزم را در فضا ایجاد نمایند زیرا محل حضور همه شهروندان و مشارکت آنان در زندگی از 

جمعی می باشند، همچنین در مقیاس شهر عمل می کنند و باید پذیرای گروه های مختلفی از شهروندان با اندیشه، 

 (. 282: 1392پاکزاد، )داحساس و ادراک فضا، سن، جنس و توانایی های جسمی متفاوت باشن

 مبنای رب و خودرومدار خود، گذشته سنت با عمیق گسستی در ایران در شهری توسعه برنامه های حاضر، حال در

 پویایی و ندگیسرز درایجاد آنها اهمیت شهری، فضاهای به باید که آنچنان و بوده سواره حرکت بیشتر چه هر تسهیل

 شورمان،ک شهرهای از بسیاری در امروزه  .است نشده توجه شهری فضاهای در محیطی کیفیت های ارتقای و شهری

 فضاهای به تنها ممرد و نبوده پاسخگو درستی به اجتماعی موجود یک عنوان به انسان نیاز به غالباً عمومی عرصه های

 برقراری و ضورح و مکث به را مردم آنکه جای به فضاها این واقع در مینگرند؛ گذر برای مسیری عنوان به شهری

 جامعه، به تعلق سح دیگران، با برخورد تجربه دیگر و میکنند تشویق فرار به ا ر آنها کنند، دعوت اجتماعی مراودات

 به انسان ازهاینی مهمترین از یکی عنوان به شدن دیده و دیدن تجربه و اجتماعی تعامالت چهره، به چهره دیدارهای

رضایی،  وشیخی )است  مردم توسط شهری فضاهای استفاده عدم و بودن مرده آن نتایج که نمی افتد اتفاق درستی

 بیماریهای و ها ناراحتی به شهری فضاهای آفرینش در انسان روانی و روحی نیازهای به توجه عدم این .(84: 1396

 و انسان از غفلت حاد پیامدهای چنین است؛ انجامیده امروزی شهرهای در آرامش وجود عدم و استرس مانند روانی

 عبارتی به یا و شده مطرود شهری فضاهای چرا که است کرده جلب خود به را اندیشمندان از بسیاری توجه او نیازهای

 سازند؟ فراهم را مردم سکون و حضور برای الزم بسترهای که نیستند برخوردار ای خصیصه چه از شهری فضاهای

 امروزه زنجان شهر مرکزی بخش به طوری که  .نیست مستثنی عدهقا این از ایران شهرهای سایر همچون زنجان شهر

 بستر توانند می که فضاهایی .است شهروندی رفتارهای نفی دلیل خود که است یی رقابتها و برخوردها تضادها، صحنه

فقدان  مسأله این که نحوی به گشته اند پیاده و سواره تداخل و تقابل عرصه به تبدیل کنند، فراهم را اجتماعی تعامالت

از این رو فعالیت های بسیاری در این زمینه صورت  زیست پذیری بافت مرکزی را برای ساکنین آن رقم زده است.

گرفته است که  نمونه آن  توسعه پیاده راه ها در مرکز شهر است در این ارتباط پیاده راه سبزه میدان شهر زنجان از 

یجاد گردیده و اولین تجربه احداث پیاده راه شهری در شهر زنجان می فضاهایی می باشد که در مرکز شهر زنجان ا

باشد. همچنین تجربه جدیدی را برای شهروندان زنجانی جهت تردد پیاده و پیاده روی در اختیار می گذارد. لذا این 

دی گفتار در پی شناخت هنجارهایی است که جاری شدن آن در فضاهای همگانی، کیفیت محیطی آن ها را آزا

یا شهروندمدار نماید. بر این اساس اهداف اصلی تحقیق بر  2و مردم دوست 1دموکراتیک(، انسان مدار، مردم مدار)مدار

فضا و  -استفاده کنندگان از فضا( )ارزیابی میزان مطلوبیت پیاده راه سبزه میدان شهر زنجان از منظر همپیوندی بین مردم

 ی همپیوندی پیاده راه سبزه میدان شهر زنجان استوار بوده است. تعیین مولفه های موثر بر مطلوبیت  بخش

 پیشینه پژوهش

در پی اهمیت یافتن ابعاد کیفی محیط های شهری، موضوعات و مسائل مرتبط با فضا و مکان نیز مورد توجه قرار یافته 

ای صورت گرفته در زمینه اند و تاکنون پژوهش های متعددی در این زمینه انجام گردیده است. مطالعات و پژوهش ه

                                                           
1- Democratic 

2- People Friendly 
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مکان و حس مکان عمدتا به عنوان عاملی وابسته به مولفه های مختلف شکل دهنده فضا صورت پذیرفته اند. در این 

می پردازد، در پی « حس مکان»( که به ابعاد روان شناختی و تجربی 1976) 2در کتاب مکان و بی مکانی 1ارتباط رلف

کان ها برای مردم است. از نظر رلف مکان ها سرشار از معانی، چیزهای واقعی و چگونگی و چرایی معنی دار شدن م

فعالیت های جاری در آن هستند. رلف تعلق مکانی را تعاملی عاطفی و معتبر با یک محیط تعریف می کند و آن را 

صه از نظر رلف عاملی در جهت رفع نیاز فرد نسبت به تعلق خاطر به یک پدیده خاص تبیین می کنند. به طور خال

( دلبستگی مکانی را نوعی ارتباط نمادین با 1992) 4در کتاب دلبستگی مکانی 3مکان= فضا+ معنی می باشد. آلتمن و لو

مکان می دانند که با دادن معانی عاطفی به آن برای فرد شکل می گیرد و مبنای ادراک وی از آن مکان به شمار می 

مکانی به واسطه عالقه، شناخت و تجربه فرد نسبت به مکان به وجود می آید که این رود. آنان باور دارند که دلبستگی 

 5امر تا حد زیادی تابع ویژگی های فردی، گروهی و فرهنگی افراد و ارتباطات اجتماعی بین آن ها می باشد. لوویکا

ی باز را که موجب به سال گذشته، تأثیر فضای محصور به جای فضا 40( با مطالعه پژوهش های پیشین در 2011)

وجود آمدن حس درون و بیرون می شود، در حس تعلق به مکان موثر می داند. او هم چنین از عواملی نظیر اندازه، 

محصوریت، تنوع، مقیاس، بومی گرایی، استفاده از یک عنصر متمایز)نماد(، دسترسی واحدها به طبیعت، دسترسی به 

( در رساله دکترای خود با عنوان فضای 1380)ای داخلی در این زمینه پارسیخدمات و ... یاد می کند. از پژوهش ه

(، با به چالش کشاندن 1378نمونه موردی: خیابان کارگر، شرایط )فرهنگی-شهری، حیات مدنی و نیروهای اجتماعی

موضوع فضای شهری و طرح سواالتی اساسی در مورد فضای شهری سعی در پاسخ گویی به ابهامات و روشن 

ساختن موضوع فضای شهری داشته است. از نظر پارسی فضای شهری به رغم جوانب فیزیکی و کالبدی اش نوعی 

فضای ادراکی، نمادین، مادی و حقیقی، با خصلتی نظام مند و ماهیتی مرکب است که با زمان اجتماعی و فرهنگی هر 

(، 1392)در ادراک آن موثر می باشد. رضایی جامعه ای پیوندی ناگسستنی داشته و نسبیت فرهنگی و اجتماعی جامعه

نقش پیاده راه سازی در بهبود حس مکان(، به سنجش ارتباط میان پیاده )در پژوهشی با عنوان سنجه های پیاده پذیری

راه سازی و حس مکان می پردازد. سوالی که رضایی در پی پاسخ گویی به آن است: چگونه می توان برای ارزیابی 

و معیارهایی بر پایه توان دریافت پیاده به کار گرفت؟ در ادامه پوشش طبیعی، تنوع و مرزبندی گذر، شاخص ها 

فضایی، اندازه ها، شیوه آمیختگی بدنه ها با گذر، تنوع بصری، یادمان ها و دریافت های غیربصری، آرامش و آسایش، 

ارزیابی پیاده راه های شهری ارائه گردیده اند. تعامل مردمی، کاربری ها و شیوه دسترسی به آن ها به عنوان معیارهای 

نمونه موردی: میدان امام )( در پژوهشی تحت عنوان سطوح حس مکان در فضاهای شهری1397)ضابطیان و خیرالدین

خمینی و امام حسین شهر تهران(، با مطرح کردن پرسش: فعالیت ها چه تاثیری بر حس مکان افراد در فضاهای 

با عملیاتی کردن نحوه سنجش سطوح حس مکان دریافتند که با افزایش جاذبه و به ویژه تنوع عمومی شهری دارند؟ 

 فعالیت ها و همچنین حرکت از فعالیت های اجباری به انتخابی و به ویژه اجتماعی، میزان حس مکان افزایش می یابد. 

 روش پژوهش

 تحلیلی و و به لحاظ قلمرو زمانی مقطعی -این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی

استفاده از اسناد و مدارک( به )است. گردآوری اطالعات مورد نیاز پژوهش از طریق مطالعات دقیق کتابخانه ای 6حاضر

مشاهده مستقیم، پرسشنامه بسته؛ و )منظور فراهم ساختن مبانی تئوریکی و در چارچوب روش کمی بر تکنیک پیمایش

                                                           
1- E. Relph 

2- Place and Placelessness 

3- Altman and Low 

4- Place Attachment 

5- Lewika 

6- Cross sectional 
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صورت  به روش تصادفی ساده 1توار است. نمونه گیری مورد استفاده این تحقیق نمونه گیری احتمالیمصاحبه باز( اس

تحلیل عاملی( و به )تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطیمی گیرد. در این بررسی برای تجزیه و 

برای آماده سازی و  SPSS ,ArcGis , lisrelمنظور تجزیه وتحلیل داده ها به فراخور نیاز تحقیق نرم افزارهای 

جامعه آماری این پژوهش شهروندان حاضر در محدوده  سبزه پردازش داده های مورد نیاز استفاده گردیده است. 

پذیری قابل مشاهده است. برای امکانمحدوده میدان شهر زنجان می باشد که در حال پیاده محوری شهروندان در این 

های های مختلف محدوده سبزه میدان شهر زنجان، از ترکیب روشی و مناسب از بخشهای کافآوری دادهجمع

شود. بدینصورت که سطح ناحیه در قالب ای( و تصادفی ساده استفاده مییا قطعه)گیری مکانی از نوع سطحینمونه

های کافی ه، نمونهگیری تصادفی سادشود. سپس از طریق روش نمونهبندی میای شبکهقطعات یا سطوح هم اندازه

ها بصورتی خواهد بود که پراکندگی مناسبی داشته شود. انتخاب نمونههای مورد نیاز انتخاب میبرای گردآوری داده

نقطه در محدوده با پراکندگی مناسب برای مشاهده میدانی و گردآوری  8تا حداکثر  4شود بین حداقل باشد. تالش می

 120پرسشنامه و در مجموع  30شود از هر محدوده حداقل حجم نمونه نیز سعی میاطالعات انتخاب گردد. در مورد 

 پرسشنامه تکمیل گردد. 

هایشان پایدار هستند. پایایی باالی گیری سازهها در اندازههای سازهدهد که شاخصطورکلی پایایی ترکیبی نشان میبه

ستگی باالیی دارند و از طرف هستند با یکدیگر همبهایی که معرف آن سازه دهد شاخصطرف نشان میسازه از یک

 گیرد. ها، یک سازه را اندازه میاخصشدهنده آن است که همه دیگر نشان

 معرفي محدوده مورد مطالعه

فر است که ن 42000شهر زنجان قرار دارد و جمعیت ساکن در این محدوده حدود  3بافت مرکزی زنجان در منطقه 

ابر در (. شبکه مع56: 1397محمدی، )را تشکیل می دهد1395یت شهر زنجان در سال درصد کل جمع 9مجموعاً 

ن بافت در ای هسته مرکزی شهر دارای بافت سنتی و دارای الگوی شعاعی هستند. یکی از خیابان های مهم و اصلی

 داری( دراستانی)خیابان امام خمینی می باشد که در دوران پهلوی به عنوان دومین خیابان بعد از خیابان شمشیر

یی قرار غرافیاجراستای ورودی و خروجی شهر برای عبور اتومبیل ایجاد شده است که دقیقا در راستای شرق و غرب 

ان ی و خیابفردوس دارد و شهر را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می کند و دو خیابان دیگر به نام های خیابان

حد )ام خمینیبان امی و کامال عمود بر محور خیابان امام قرار دارند. خیاسعدی در راستای شمال به جنوب جغرافیای

ه اشد که بی می بفاصل سبزه میدان و میدان انقالب( واقع در بافت قدیمی شهر، دارای کارکردهای تجاری و فعالیت

ک وان یبه عن علت آشفتگی های فضایی و ترافیکی که در سال های اخیر در این خیابان وجود داشت، در حال حاضر

ری از جمله (. در این محور کاربری های شه96: 1387پوراحمد و همکاران، )پیاده راه در نظر گرفته شده است

مختلط قرار  سبزه میدان( و سایر فعالیت ها  به صورت ترکیبی و)مسجد جامع(، تجاری، فضای باز عمومی)مذهبی

 ند. دارند که در هویت بخشی به شهر نقش مهمی ایفا می کن

 

                                                           
1- Probability sampling 



 المللی انجمن جغرافيايی ايران(جغرافيا )فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بين                                          73

 
 (1398مأخذ: نويسندگان، ، ): موقعیت محدوده مورد مطالعه1شکل 

شهر  الیتی دری و فعبازار قدیمی به عنوان یک بنای با ارزش تاریخی و فرهنگی در این مسیر قرار دارد که نقش تجار

ز کاربری امام نی یابانخ ایفا می کند و انواع خرده  فروشی ها و عمده فروشی ها در آن  فعالیت می کنند. در طول مسیر

شاک، های تجاری مختلفی  وجود داشته که به صورت خرده فروشی هستند و فعالیت های متنوع از جمله پو

صار و ر درون حنجان دپاساژهای خرید کاال، انواع رستوران ها و بانک، سینما و غیره  وجود دارد. سبزه میدان شهر ز

شهری  ویتی وههمیت این میدان را از لحاظ نقش آن در عملکرد تاریخی، هسته تاریخی شهر قرار گرفته است که ا

یبا عیتی تقرظر موقنمشخص می کند. محله سبزه میدان مرکزیتی مکانی اجتماعی و اقتصادی در بافت شهر را دارد و از 

ع در د جامجدر مرکز فیزیکی شهر قرار دارد. در گذشته وجود بخش حکومتی در شمال میدان مجموعه، بازار، مس

موقعیت  وجه بهتجنوب میدان و حضور شهربانی در بدنه میدان اهمیت آن را دو چندان نموده بود، امروزه نیز با 

ت ن در بافساکنی مکانی میدان و وجود عناصری از قبیل بازار، مسجد جامع همچنان نقطه ی عطفی در روابط اجتماعی

ای تک بن ش حکومتی به طور کامل تخریب گشته و به جز چندمرکزی شهر محصور می شود. الزم به ذکر است، بخ

ت تاریخی نشانه از بافت تاریخی در مجموعه مشاهده نمی شود که عبارتند از عمارت دارایی و عمار

 (.1390مهندسین مشاور طرح هفتم،)ذوالفقاری
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 (1398مأخذ: نويسندگان، ، )موقعیت قرارگیري سبزه میدان: 2شکل 

. همین ده استخیابان امام خمینی( زنجان واقع ش)میدان شهر زنجان در جبهه شمالی مسجد جامع شهرفضای سبزه 

ی که به دیگر مسأله نشان از شعاع عملکرد باالی این میدان در مقیاس زنجان قدیمی است. از جمله عوامل مهم

ی و مان دارای، ساخترت ذوالفقاری هاوجود چند بنای ارزشمند نظیر بازار تاریخی زنجان، عما، اهمیت آن می افزاید

رگذر دت که چند بنای مذهبی در جوار آن است. این فضا یک میراث با ارزش تاریخی با قدمت چند صد ساله اس

حد مام:اخیابان )تاریخ و ادوار مختلف دستخوش تغییرات بسیاری شده است و در حال حاضر، در این محدوده

ح توسعه وی طرپیاده راه سبزه میدان ایجاد شده است که فرصت های پیش ر فاصل سبزه میدان و میدان انقالب(،

 سبزه میدان به چند دسته تقسیم می شوند: 

 تقویت نقش و جایگاه بازار. -1

 یجاد یک قطب چند عملکردی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و توریستی در هسته مرکزی شهر.ا -2

 ر محله های قدیمی.یک مرکز شهری باهویت و کارآمد د  ایجاد -3

 قویت ارزش های بافت قدیم شهر و احیاء محالت مجاور.ت -4

 ساماندهی ترافیک شهری. -5

 ستفاده از فضاهای تخریب شده گسترده در بافت در جهت تعریف فضاهای شهری مناسب محله.ا -6

       طب ه عنوان دو قه ببهسازی و نوسازی( و سازمان میراث فرهنگی در منطق)وجود ارتباط و تعامل شهرداری -7

 (.1390مهم در تصمیم گیری برای بافت تاریخی شهر)مهندسین مشاور طرح هفتم،
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 تجزيه و تحلیل داده ها 

تقابل و ماختار تحقیق حاضر برای سنجش میزان مطلوبیت پیاده راه سبزه میدان شهر زنجان از دو رویکرد تحلیل س

یدی به انهای کل، پیشرفاده کرده است. در رویکرد تحلیل اثرات ساختار متقابلرویکرد تحلیل اثرات متقابل تعادلی است

ات حلیل اثرتویکرد عنوان عوامل اصلی مطلوبیت پیاده راه سبزه میدان شهر زنجان مشخص شدند. سپس با استفاده از ر

 متقابل تعادلی، سناریوهای ارتقاء مطلوبیت پیاده راه طراحی گردید.

ان دهنده درصد است که نش 74.59برابر  ضریب پرشدگی ماتریس متغیرهاثرات متقابل/ساختاری مدل تحلیل ابراساس 

أثیرپاذیری  تو وضعیت پایداری سیستم اسات. در تحلیال نقشاه تأثیرگاذاری و      تأثیر زیاد و پراکنده عوامل بر یکدیگر

فه های وابسته ، مولمیدان شهر زنجانمطلوبیت پیاده راه سبزه گانه مشخص گردید که اکثر متغیرهای  44 مستقیم عوامل

دیگاری   درصد(. و مجموعه این عوامل در توسعه شهر پیاده راه های شهر بر سازوکارهای 35شاخص معادل16)هستند

ای ها ن پیشران وابسته هستند و این سازوکارهای را باید در نیروهای پیشران جستجو نمود. متغیرهای دووجهی به عنوا

؛ «ع اساتفاده تناو »ل در تبیین مطلوبیت سنجی پیاده راه شاهر زنجاان اسات. ایان متغیرهاا شاامل،       مدل اثر ساختار متقاب

؛ «خااص  وجود فضاهای همگاانی و فضااهای  »؛ «تخیل وشادی»؛ «تغییر پذیری»؛ «انطباق پذیری»؛ «محیطی برای همه»

« اشت و ایمنای بهد»؛ و «و راحتیآسایش »؛ «اصالت و معنا»؛ «توجه به ارزش های معمارانه محیط»؛ «اختالط اجتماعی»

هنده وضاعیت  دو تداوم  هستند. و عالوه بر تاثیر پذیری از دیگر مولفه ها، بر سایر مولفه ها نیز تاثیر قابل توجهی دارند

اخص هاای  محسوب می شوند. این عوامل تحت تاثیر شرایط رفتاری و کالبدی و مدیریتی شهر، می تواند به عنوان ش

م ا، افاق چشا  یاده راه های مطلوب شهر زنجان باشند. و به نظر می رسد تاکید ویژه براین شاخص هکلیدی در توسعه پ

 انداز روشنی برای مدیریت کالبدی شهر در راستای توسعه پیاده راه ها ترسیم نماید.

شاند.  ر مای با ذیدومین گروه مهم، شاخص های تاثیر گذار هستند. این متغیرها بیشتر تاثیرگذار بوده و کام تار تااثیر پا    

اده مای  دبنابراین سیستم بیشتر به این متغیرهاا بساتگی دارد. ایان متغیرهاا در قسامت شامال غربای نماودار نماایش          

ست و استه به آنها (. متغیرهای تاثیرگذار، بحرانی ترین مولفه ها می باشند، زیرا تغییرات سیستم واب4شکل شماره)شوند

ز سیساتم  ایرا خارج است. این متغیرها عموما توسط سیستم قابل کنترل نیستند، ز میزان کنترل بر این متغیرها بسیار مهم

 ؛«حاس »؛ «واآ»اینرسی( عمال مای نمایاد. در ایان تحقیاق، مولفاه هاای        )قرار دارند و بیشتر به عنوان عواملی از ثبات

، باه عناوان   «تامنی»؛ و «هسرزند»؛ «امکان زندگی جمعی در مقابل زندگی خصوصی»؛ «مقیاس»؛ «پیاده»؛ «زیبا»؛ «مرمت»

ر، ابعااد  شاخص های تاثیرگذار در مطلوبیت پیاده راه شهر زنجان معرفی شده اناد. در واقاع، شااخص هاای تاثیرگاذا     

عماومی   متنوعی را شامل می شوند. این شاخص ها تعیین می کنند که اگر مدیریت کالبدی شهر در بهسازی فضااهای 

 د بود. گونه خواهچاز نظر زیبایی، معنا، حس تعلق و سرزندگی و امنیت در آینده  روند فعلی را دنبال کنند. شهر زنجان

ناد. ایان   االیی دارمتغیرهای وابسته به عنوان متغیرهای خروجی سیستم هستند و تاثیرگذاری پایین و تاثیرپذیری بسیار ب

لذا باه   مدیریتی است.-ای ابعاد کالبدیمتغیرها شکنندگی باالیی دارند و تکامل آنها منوط به توسعه همه جانبه مولفه ه

؛ «تجاارب »؛ «وضاوح »؛ «انعطاف»؛ «قرائت»؛ «عابر»؛ «آزادی»؛ «اختالط»نظر می رسد برای ارتقاء و بهبود شاخص های 

زی ، باید برناماه ریا  «پایدارنظارت»؛ و «مشارکت»؛ «رنگ»؛ «فرم انگیز»؛ «طبیعت»؛ «برابری»؛ «دسترسی»؛ «نفوذ»؛ «خوانا»

 ر زمینه مطلوب سازه فضاهای شهری بواسطه توسعه پیاده راه ها صورت پذیرد.  مدونی د

آخرین نوع متغیرها، متغیر مستقل است که به عنوان متغیرهای مستثنی معروف هستند. این متغیرها از سایر متغیرهای 

، زیرا نه باعث توقف یک متغیر سیستم تاثیر نپذیرفته و بر آنها تاثیر هم ندارند. و ارتباط بسیار کمی با سیستم دارند

؛ «نظم»؛ «فرهنگ»اصلی و نه باعث تکامل و پیشرفت یک متغیر در سیستم می شوند. در این تحقیق، متغیرهای 

، با وجود اینکه کامال مستقل هستند، بیش از انکه تاثیر پذیر باشند، «خالق»؛ و «خوداتکا»؛ «جمعگرا»؛ «پاک»؛ «انرژی»
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و می توانند به عنوان  (3شکل شماره )قسمت جنوب غربی نمودار و باالی خط قطری قرار دارند تاثیر گذارند. آنها در

 نقاطی جهت سنجش و ارزیابی آینده، به کار روند.

 اثرگذاري مستقیم و غیرمستقیم شاخص هاي مطلوبیت سنجي پیاده راه سبزه میدان شهر زنجان: 1جدول 

 نوع شاخص ابعاد
 اثر

 مستقیم

اثرغیر 

 ستقیم
 نوع شاخص ابعاد

 اثر

 مستقیم

 اثرغیر

 ستقیم

 امکان

 از استفاده

 برای فصا

 همگان

 0.320 0.143 وابسته اختالط

 معنا قابلیت

 محیط گرایی

 0.245 0.533 تاثیرگذار آوا

 0.238 0.421 تاثیرگذار حس 0.304 0.281 دووجهی تنوع

 0.244 0.395 تاثیرگذار مرمت 0.276 0.359 دووجهی فراگیر

 0.253 0.207 مستقل فرهنگ 0.306 0.330 دووجهی انطباق

 آزادی

 در حرکت

 فضا

 0.275 0.421 دووجهی ارزش 0.265 0.138 وابسته آزادی

 0.269 0.351 دووجهی اصالت 0.282 0.367 وابسته عابر

 گزینه ارائه

 فضایی های

 به متعدد

 استفاده

 کنندگان

 0.270 0.182 بستهوا تجارب 0.296 0.112 وابسته قرائت

 0.229 0.391 تاثیرگذار زیبا 0.334 0.244 وابسته انعطاف

 0.263 0.029 مستقل نظم 0.285 0.129 وابسته وضوح

 0.283 0.392 دووجهی تغییر
 انسانی مقیاس

 0.183 0.533 تاثیرگذار پیاده

 0.245 0.379 تاثیرگذار مقیاس 0.257 0.231 وابسته خوانا

 قابلیت

 ترسیدس

 همگان برای

 0.288 0.153 وابسته نفوذ

 شدگی تعریف

 قلمروهای

 جمعی

امکان زندگی 

جمعی در 

مقابل زندگی 

 خصوصی

 0.234 0.307 تاثیرگذار

 0.298 0.102 وابسته دسترسی

 آسایش و رفاه

 محیطی

 0.239 0.345 تاثیرگذار سرزنده

 0.225 0.255 مستقل انرژی 0.308 0.329 دووجهی تخیل

 0.254 0.260 مستقل پاک 0.288 0.247 وابسته ابریبر

 در مشارکت

 و خلق

 از استفاده

 فضا

 0.266 0.212 وابسته طبیعت 0.279 0.314 مستقل جمعگرا

 0.234 0.210 مستقل خوداتکا 0.256 0.212 وابسته فرم انگیز

 0.312 0.251 وابسته پایدار 0.274 0.121 وابسته رنگ

 0.248 0.437 تاثیرگذار امنیت 0.294 0.068 وابسته مشارکت

 قابلیت

 و گفتگو

 چهره تعامل

 در چهره به

 فضا

 0.296 0.344 دووجهی آسایش 0.310 0.228 دووجهی عرصه

 0.272 0.340 دووجهی بهداشت 0.269 0.272 دووجهی فضا

 0.259 0.194 مستقل خالق
 مدیریت

 کارآمد شهری
 0.339 0.191 وابسته نظارت

 1398أخذ: يافته هاي تحقیق، م

در مرحله بعد، برای نشان دادن نحوه پراکنش شاخصها در بردار تحلیل اثرات متقابل ساختاری، و میزان پایداری و 

مشخص است، خطوط  4ناپایداری سیستم، موقعیت شاخص ها در بردار بررسی می گردد. آنچه که در شکل شماره 

دهند، گرایش به حرکت خطی در سیر محور برازش دارند. ردار را نشان میآبی رنگ که جهت های سیر شاخص در ب

این رویه نشان می دهد که حرکت متغیرها به سمت ناپایداری است. این ناپایداری متضمن برنامه ریزی و اجرای طرح 

طه، شاخص های متنوع عمرانی و چیدمان فضا در سطح شهر است تا نواقص و کاستی ها بر طرف گردد. در این راب

اصالت و »؛ «غنای حسی»؛ «کیفیت عرصه های عمومی»؛ «تخیل و شادی»؛ «انطباق پذیری»؛ «محیطی برای همه»های 
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بیشترین ناپایداری را نشان داده اند. « بهداشت و ایمنی»؛ و «خود اتکایی شهری»؛ «حمایت و پشتیانی از طبیعت»؛ «معنا

نشان می دهد که این شهر نیازمند اده راه سبزه میدان شهر زنجان مطلوبیت سنجی پیدر نهایت، وضعیت شاخص های 

اجرای طرح های متنوع عمرانی مبتنی بر طراحی فضاهای عمومی مردم پسند است. و غالب شاخص ها به سمت 

ا ناپایداری و نسبی بودن در حال حرکت هستند. این روند نشان دهنده نابرابری و افتراق فضایی و عدم انطباق محیط ب

دیده می شود، برخی شاخص ها مانند  3شکل شماره فرهنگی و کالبدی شهر است. چنانچه در -ارزش های اجتماعی

طراحی برای »؛ «هماهنگی و نظم»؛ «به گوش رسیدن آوای گذشته به مفهوم قابل قرائت بودن میراث های فرهنگی»

ر دارند. این روند نشان می دهد که این شاخص ها در حاشیه بردار قرا« کنترل و نظارت»؛ و «پیاده ها)پیاده مداری(

گرایش به بهبود ندارد. و با روند فعلی، وضعیت وضعیت در شهر همچنان نامطلوب خواهد بود. در نتیجه الزمه 

 باشد.مطلوبیت فضاهای عمومی به لحاظ برخورداری از پیاده راه در شهر زنجان، ارتقاء شاخص های فوق می

 
 (1398مأخذ: يافته هاي تحقیق، ، )غیرها در پالن تاثیرگذاري و تاثیر پذيري: پراکنش مت3شکل 

با توجه به مشخص شدن وضعیت شاخص های مطلوبیت سنجی پیاده راه سبزه میدان شهر زنجان در قالب متغیرهای 

د. این متغیرها دو وجهی که عالوه بر تاثیرگذاری بر شاخص های دیگر، از عملکرد دیگر شاخص ها نیز تاثیر می پذیرن

به عنوان پیشران های تحقیق هستند. عوامل پیشران و کلیدی مطلوبیت سنجی پیاده راه سبزه میدان شهر زنجان با توجه 

 11عامل بررسی شده در این تحقیق، نهایتاً  44امتیاز تأثیرگذاری و تأثیرپذیر مستقیم انتخاب شدند. در نتیجه از میان 

یدی و پیشران در مطلوبیت سنجی پیاده راه سبزه میدان شهر زنجان استخراج گردید. که عامل به عنوان متغیرهای کل

عامل در هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم تکرار شدند. آنچه که در این بخش اهمیت دارد. عالوه بر  11همه این 

، این شاخص ها برای مشخص شدن، پیشران های کلیدی موثر در مطلوبیت سنجی پیاده راه سبزه میدان شهر زنجان

تدوین سناریوهای مطلوبیت بخشی پیاده راه از طریق مدل تحلیل اثرات متقابل تعادلی با نرم افزار سناریو ویزارد مورد 

استفاده قرار خواهند گرفت. این در حالی است که، می توان گفت برای مطلوبیت سنجی پیاده راه سبزه میدان شهر 

؛ «تخیل وشادی»؛ «تغییر پذیری»؛ «انطباق پذیری»؛ «محیطی برای همه»؛ «وع استفادهتن»زنجان، توجه بر شاخص های 

اصالت و »؛ «توجه به ارزش های معمارانه محیط»؛ «اختالط اجتماعی»؛ «وجود فضاهای همگانی و فضاهای خاص»

فوق در شهر  ضروری است. چرا که تضعیف یا تقویت شاخص های« بهداشت و ایمنی»؛ و «آسایش و راحتی»؛ «معنا

زنجان می تواند آینده طراحی و توسعه فضاهای عمومی شهر زنجان را تضمین کند. لذا نکته مهم این است که پیشران 

های تحقیق در قالب متغیرهای دو وجهی و تاثیر گذار عمدتا بر تغییر و انطابق، حفظ اصالت و رفاه تاکید دارد. این 

مومی مطلوب باید شرایط عمومی تغییر یابد چرا که شرایط فعلی فضاهای بدان معناست که برای رسیدن به فضای ع

عمومی پاسخ گوی نیازهای شهروندان نیست. اما این تغییر باید منطبق بر اصالت و هویت شهر بوده و در عین حال، 
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ابل تعادلی با منجر به رفاه عمومی گردد. در این زمینه، برای رسیدن به فضای مطلوب عمومی، از رویکرد اثرات متق

 استفاده شده است.  2جدول شماره اتکاء به پیشرانهای 

 پیشرانهاي کلیدي تأثیرگذار مستقیم و غیرمستقیم بر مطلوبیت بخشي پیاده راه: 2جدول 

 شاخص ابعاد
 تاثیرگذاري غیرمستقیم تاثیرگذاري مستقیم

 رتبه امتیاز رتبه امتیاز

 4 0.304 9 0.281 استفاده عتنو همگان برای فصا از استفاده امکان

 7 0.276 3 0.359 همه برای محیطی

 3 0.306 7 0.330 پذیری انطباق

 استفاده به متعدد فضایی های گزینه ارائه

 کنندگان
 پذیری تغییر

0.392 
2 

0.283 
6 

 2 0.308 8 0.329 وشادی تخیل همگان برای دسترسی قابلیت

 و همگانی فضاهای وجود فضا در چهره به چهره تعامل و گفتگو قابلیت

 خاص فضاهای

0.228 
11 

0.310 
1 

 10 0.269 10 0.272 اجتماعی اختالط

 های ارزش به توجه محیط گرایی معنا قابلیت

 محیط معمارانه

0.421 
1 

0.275 
8 

 11 0.269 4 0.351 معنا و اصالت

 5 0.296 5 0.344 راحتی و آسایش محیطی آسایش و رفاه

 9 0.272 6 0.340 نیایم و بهداشت

 1398مأخذ: يافته هاي تحقیق، 

ز روناد  اماتریس تحلیل اثرات متقابل تعادلی براساس روابط احتمالی مولفه های و ارزش گاذاری متخصصاین   تکنیک 

ایی خص به تنههای احتمالی آینده، سناریوهای احتمالی را گزارش می کند. لذا بررسی ساختار و عملکرد اینده یک شا

ا باه  کناد تا   می ینی نمی گردد. لذا این روش از بینش کیفی درباره روابط بین عوامل یک شبکه اثرگذاری استفادهپیش ب

ال اسات. ساؤ   CIBتصویری سازگار درباره رفتار شبکه دست یابد. تحلیال ساناریویی، یکای از کاربردهاای معماول      

ه تأثیری بار  چشهر اتفاق بیفتد،  ٔەدر آیند A از عامل کلیدی A1 ایان اسات کاه اگار وضعیت محوری در این رویکرد

ی در خواهد داشت و به همین ترتیب تاا آخارین وضاعیت احتماال     B از عامل کلیدی B2 وضعیت وقوع یا نبود وقوع

ی اثر می یابد. بعد از مشخص کردن ارزش وزنی شاخص های اثرگذار نسبت به شاخص ها آخرین عامل کلیدی ادامه

ده راه طباق  سناریو پایه برای تبیین وضعیت مطلوبیت سانجی پیاا   6تباط شاخص ها با یکدیگر، پذیر، براساس نحوه ار

 ارند. دگانه در جدول ارائه شده است. هر کدام از این سناریوها، بر بعد خاصی و شاخص خاصی تاکید  6ابعاد 

با الگو برداری از نحوه روابط  2با توجه به موارد ذکر شده و ناپایدار بودن سیستم، مشخص گردید که سناریو شماره 

مطلوبیت سنجی پیاده راه سبزه میدان شهر بین مولفه ها و پیش بین های تاثیرگذار، توانایی پیش بینی شرایط الگوی 

را دارد. طبق این سناریو، مهمترین راهبرد برای مطلوبیت بخشی پیاده راه سبزه میدان، ایجاد رفاه و آسایش زنجان 

شاخص ، 3سبزه میدان است. با توجه به ضریب +-سعه بهداشت و ایمنی در محور میدان انقالبمحیطی بواسطه تو

بهداشت و ایمنی، می توان گفت که این شاخص باید در اولویت برنامه ریزی کالبدی و طراحی شهری با هدف توسعه 

قابلیت گفتگو و تعامل »اه، عبارتند از پیاده راه ها قرار گیرد. در این رابطه، شاخص های پشتیبان و مکمل توسعه پیاده ر

امکان استفاده از فضا برای همگان با »و « چهره به چهره در فضا با تاکید بر وجود فضاهای همگانی و فضاهای خاص

این مولفه «. ارائه گزینه های فضایی متعدد به استفاده کنندگان با تاکید بر تغییر پذیری»و « تاکید بر محیطی برای همه
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(، بدنبال ارتقاء آسایش و رفاه محیطی وتوسعه زیرساخت های پیاده راه هستند. 1ا ضریب تاثیر مثبت و سازنده)+های ب

( است. در نتیجه هر 1+)و باید در برنامه ریزی های آتی، تقویت گردند. با توجه به اینکه، ضریب هر سه مولفه برابر

ای مطلوب دارند. این در حالی است که دو مولفه دیگر مانند سه مولفه درجه اهمیت یکسانی برای توسعه پیاده راه ه

قابلیت دسترسی برای » ( و 1-)با ضریب« قابلیت معنا گرایی محیط مبتنی بر توجه به ارزش های معمارانه محیط»

روند ( در محیط پیاده راه سبزه میدان زنجان، تقویت نشده است و با 2-)با ضریب تاثیر« همگان مبتنی بر تخیل وشادی

فعلی، بواسطه نادیده گرفته شدن، انتظار می رود که به کل در فضاهای عمومی شهر فراموش گردد. لذا، برای توسعه 

 فضاهای پیاده راه مبتنی بر افزایش آسایش و رفاه محیطی، باید این مولفه ها مورد بازنگری جدی قرار گیرند. 

 
 (1398يافته هاي تحقیق، مأخذ: ، )براساس مدل تحلیل دان شهر زنجانمطلوبیت بخشي پیاده راه سبزه میسناريو :  4شکل 

 نتیجه گیري 

فیزیکی اش، به یک –فضای شهری با راهبردهای اجتماعی درگیر است و همین عامل آن را بیش از جوانب کالبدی

شکل گیری  پدیده اجتماعی مبدل کرده  است. در این راستاست که  طراحی فضاهای شهری مردم مدار از ابتدای

دانش برنامه ریزی شهری از البالی اظهار نظرهای صاحبنظران این رشته قابل ردیابی بوده است. با این وجود به ندرت 

همگانی( )فضا در قالب شاخص و هنجارهایی که موجودیت آن در فضای شهری –از جنبه تباعدی هم پیوندی مردم 

حیات مدنی است سخن گفته شده است. بنابراین فضای شهری تنها  پاالیش کننده و هدایت کننده شالوده شهرنشینی و

یک مفهوم کالبدی نیست، بلکه کنش تعامالت شهروندی و فعالیت های شهری را نیز در بر می گیرد. مجموعه این 

کنش ها، غالبا در فضای عمومی شکل می گیرد. و شرط اصلی فضای عمومی این است که در آن ها تعامل و مراوده 

ماعی صورت گیرد. در واقع، نقش اصلی فضای شهری در فراهم آوردن امکاناتی برای تسهیل روابط انسان ها با اجت

یکدیگر جای دارد. در این رابطه، رلف، تعلق مکانی ار در فضای عمومی شهر مطرح می کند و  آن را تعاملی عاطفی و 

به یک پدیده خاص تبیین می کنند. آلتمن و لو نیز معتبر با یک محیط در جهت رفع نیاز فرد نسبت به تعلق خاطر 

دلبستگی مکانی را مطرح می کنند و آن را نوعی ارتباط نمادین با مکان می دانند که با دادن معانی عاطفی به آن برای 

ها ( عوامل متعددی مانند تنوع و مرزبندی فضایی، تنوع بصری، یادمان 1392)فرد شکل می گیرد. در این رابطه، رضایی

و دریافت های غیربصری، آرامش و آسایش، تعامل مردمی را برای سنجش فضای عمومی شهر به کار می برد و 

( نشان می دهند که با افزایش جاذبه و به ویژه تنوع فعالیت ها و همچنین حرکت از 1397)ضابطیان و خیرالدین

در فضاهای عمومی افزایش می یابد. آنچه که  فعالیت های اجباری به انتخابی و به ویژه اجتماعی، میزان حس مکان

مسلم است. ایجاد فضای عمومی مطلوب براساس نیاز شهروندان و پاسخ به محدودیت های محیط، امری دشوار 

است. و نیازمند، تحلیل شاخص های متعدد از زوایای گوناگونی است. بطوری که نتایج یافته های تحقیق نیز نشان داد 
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محیطی »؛ «تنوع استفاده»موثر بر توسعه مطلوب پیاده راه ها و ایجاد فضایهای عمومی موفق شامل که، مهمترین عوامل

اختالط »؛ «وجود فضاهای همگانی و فضاهای خاص»؛ «تخیل وشادی»؛ «تغییر پذیری»؛ «انطباق پذیری»؛ «برای همه

هستند. « بهداشت و ایمنی»؛ و «راحتیآسایش و »؛ «اصالت و معنا»؛ «توجه به ارزش های معمارانه محیط»؛ «اجتماعی

برای رسیدن به فضای عمدتا بر تغییر و انطابق، حفظ اصالت و رفاه تاکید دارد. این بدان معناست که  این شاخص ها

عمومی مطلوب باید شرایط عمومی تغییر یابد چرا که شرایط فعلی فضاهای عمومی پاسخ گوی نیازهای شهروندان 

نیست. اما این تغییر باید منطبق بر اصالت و هویت شهر بوده و در عین حال، منجر به رفاه عمومی گردد. در این رابطه، 

ی پیاده راه سبزه میدان، ایجاد رفاه و آسایش محیطی بواسطه توسعه بهداشت و مهمترین راهبرد برای مطلوبیت بخش

است. در این رابطه، شاخص های مکمل توسعه پیاده  3سبزه میدان با ضریب اهمیت +-ایمنی در محور میدان انقالب

و « فضاهای خاصقابلیت گفتگو و تعامل چهره به چهره در فضا با تاکید بر وجود فضاهای همگانی و »راه مانند 

(، باید تقویت گردند و شاخص 1+)با ضریب اهمیت« امکان استفاده از فضا برای همگان با تاکید بر محیطی برای همه»

قابلیت معنا گرایی محیط مبتنی بر « »ارائه گزینه های فضایی متعدد به استفاده کنندگان با تاکید بر تغییر پذیری»های 

با « قابلیت دسترسی برای همگان مبتنی بر تخیل و شادی» ( و 1-)با ضریب« یطتوجه به ارزش های معمارانه مح

( باید مورد بازنگری جدی قرار گیرند. با توجه به موارد مطرح شده در زمینه مطلوبیت بخشی پیاده راه 2-)ضریب تاثیر

 سبزه میدان شهر زنجان، رعایت موارد زیر ضروری به نظر می رسد:

 ی ت فضاهابا قابلیت گفتگو و تعامل چهره به چهره در فضا بواسطه مکان یابی و ساخایجاد فضاهای عمومی

 همگانی و فضاهای خاص بمنظور توسعه اختالط اجتماعی

( از فضا ت ها و..، اقلیبرنامه ریزی برای طراحی فضا مبتنی بر  امکان استفاده همه اقشا)سالمندان، معلوالن، کودگان.

 اق پذیر و انعطاف پذیر برای همهبمنظور ایجاد محیطی انطب

فاده د به استی متعدتوسعه تنوع فضا و کاربرها و کف سازی های متنوع و قابل تغییر بمنظور ایجاد گزینه های فضای

 کنندگان

 اریخیتطراحی محیطی با نشاط و خالق و ایجاد نمادها و الگوهای سمبلیک مبتنی بر فرهنگ و ارزش های-

 ه شهر با قابلیت دسترسی برای همه مردم شهرفرهنگی و مذهبی گذشت

می و ارانه بوای معماستفاده از طرح ها و نمادهایی با قابلیت معنا گرایی در محیط های عمومی با توجه به ارزش ه

 مبتنی بر تجربیات شهرهای موفق 

 گان رای همایمنی بایجاد و توسعه فضاهایی مبتنی بر رفاه و آسایش محیطی که در آن نکات بهداشت عمومی و

 بویژه در شب هارعایت گردد.
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