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ABSTRACT 

Introduction: Planning and designing cities based on the needs of pedestrians is one of the new 

approaches that has been considered in recent years, especially in large cities. In most cities of Iran, 

giving priority to the car-oriented system in urban roads endangers the safety of citizens and reduces their 

social vitality and dynamism. 

Objectives: The present study tried to study the safety and security of sidewalks adjacent to shopping 

malls with an emphasis on walkabilty in Ramsar a city in the north of Iran. 

Methodology: The research methodology is descriptive-analytical and the statistical population of the 

research included commercial users located in the two main streets of the city, namely Motahhari and 

Razzaqi. By determining the number of samples, two types of questionnaires were prepared and 

completed for vendors and citizens. To analyze the collected data SPSS, Friedman and Spearman 

correlation tests were applied.  

Result and Discussion: The results of Spearman show that there is a positive correlation between the 

elimination of the car-based function of street and security- safety in Motahari and Razaghi streets. The 

value is more than 0.569 (57%), which infers that safety is 57%. Based on the ranking test of the safety 

and security components of the sidewalks adjacent to shopping malls, it was determined through the 

Friedman test that the permeability component with an average of 5.00 and the safety component with an 

average of 4.80 were in the first and second ranks, respectively. They have the greatest impact on the 

safety and security of sidewalks. Also, the facilities component with an average of 2.51 is in the last rank. 

Conclusion: Therefore, the results of this study strengthen the pedestrian system of the two streets, and 

can greatly improve the level of safety and security of citizens.  
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    چکیده
سهال ههای اخیهر بهویره در شههرهای  است کهه در یدیجد یکردهایاز جمله رو ادهیعابران پ ازیا براساس نشهره یو طراح یزیربرنامه مقدمه:

شهروندان را با خطر مواجهه  یمنیا دادن به سیستم سواره در شریان های شهری   تی، اولوشهرهای ایران در اغلب بزرگ بدان توجه شده است. 

 استه است.کرده و از سرزندگی و پویایی اجتماعی آنان ک

را در یکی از شههرهای  یمدارادهیبر پ دیبا تاک دیمجاور مراکز خر یروهاادهیپ یمنیاامنیت و  تیوضع تالش نموده است تا حاضر  قیتحق :هدف

 شمالی کشور یعنی رامسر مورد مطالعه قرار دهد.

ههای تجهاری واقهر در  دو خیابهان کهاربری شهام   قیتحق یجامعه آمارپروهش مبتنی بررو یکردهای توصیفی تحلیلی است و  :یشناسروش

  یهو تکم هیهته برای فروشهندگان و شههروندان پرسشنامهدو نوع ، ها تعداد نمونهتعیین باشد که با یم رزاقی رامسرو  اصلی شهر یعنی مطهری

 استفاده شد.همبستگی اسپیرمن و  دمنیفر یهاو آزمونSPSS  افزارشده از نرم یآورجمر یهاو تحلی  داده هی. جهت تجزدیگرد

بین حذف سیستم سواره و امنیت و ایمنی در سهط  دو خیابهان شههید مطههری و شههید رزاقهی دهد ینشان م اسپیرمن آزمون جینتا: هاافتهی

خیابهان درصد بهر امنیهت و ایمنهی  57ی سواره هاستمیسدرصد( همبستگی مثبت وجود دارد یعنی در صورت حذف  57واحد ) 569/0بیش از 

 قیهاز طر دیهمجاور مراکهز خر یروهاادهیپ یمنیا ی امنیت وهامولفه یبندبر اساس آزمون رتبه شهید رزاقی و شهید مطهری افزوده خواهد شد.

 انهدتههای اول و دوم قرار گرفبه ترتیب در رتبه 80/4ایمنی با میانگین  مؤلفهو  00/5، مؤلفه نفوذپذیری با میانگین مشخص شد دمنیآزمون فر

 رتبه آخر قرار گرفته است. در 51/2دارند. همچنین مؤلفه امکانات با میانگین  روهاادهیپو بیشترین تأثیرگذاری را در امنیت و ایمنی 

 تواند تا حد زیادی بهه ارتقهای سهط  ایمنهی و امنیهتبنابراین نتایج این پروهش تقویت سیستم پیاده دو خیابان مورد مطالعه می :یریگجهینت

 شهروندان کمک نماید.

 

ژه  رامسر ،مداریپیاده فمراکز خرید فایمنی ،امنیت :هاکلیدوا
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  مقدمه

 و رشد شهرها و حضور یباشد اما دوران بعد از انقالب صنعتیاز گذشته تاکنون م ییجاروش جابه نیترعمده یروادهیپ

 یفضاها یزیربرنامه اد،یز یهادر مسافت ژهیافراد به و ییجاجابه لهیوس نیتریخودروها و مطرح شدن آن به عنوان اصل

 حرکت خودروها یهایژگیسواره و و کیتراف انیشهرها بر اساس جر تاغافل شده و عمد یروادهیاز توجه به پ یشهر

 سهرانده، لذا در طول  هی(، را به حاشیروادهی)پ ییجانوع جابه نیاند و حضور و غلبه خودروها در شهرها، اشده یطراح

 تیدر اولو اینقل پووحمل ستمیس کیبه عنوان  یروادهیو توجه به پ ادهیتردد عابر پ یمنیو ا تیبحث امن ریدهه اخ

خصوص در عرصه  نیدر ا یدیجد یهاهدگایها و دشیقرار گرفته و گرا یو طراحان شهر زانیربرنامه یهاتیفعال

 ادهیپ ژهیمناطق و جادیا، ادهیسواره از پ کیتراف کیتوان به تفکیم است که از آن جمله دهیجهان مطرح گرد یشهرساز

 تیکه مالک شرفتهیپ یصنعت یر کشورهاد (.1392و شکیبایی، ی لطف؛ Yassin, 2019  ) داشاره نمو ادهیپ یهاابانیو خ

که  ییشده است. از آنجا یشتریتوجه ب ادهیاست، به مسائل پ شتری( برانیها به مراتب از کشور ما )ادر آن هینقل لیوسا

حضور سواره  ،یو نقل شهرحمل یزیدر برنامه ر نیو همچن یشهر یو طراح یزیردر برنامه یشهر یهاابانیدر خ اساساً

 و ایمنی تیامن هستند، یخود به صورت دائم یرهایو هر دو مجاز به حرکت در مس وجود داردرا به طور همزمان  ادهیو پ

به  دیاگذاران ب استیانتخاب افراد ، س وهیدر راه رفتن به عنوان ش زهیانگ جادیا یبرا باشد.یمهم م اریاز سواره بس ادهیپ

 فضاهای تا شود تالش است بهتر همچنین .(Bivina & Parida, 2019) دهند تیاهم ادهیو انتظارات عابران پ ازهاین

 که به نحوی شود. ترکیب پیاده، مسیرهای با شهری هایالمان و میادین بازارچه، بازار، خرید، مراکز نظیر شهریپرتحرک 

 حجم کاهش موجب این امر که باشد، امن و جوش و جنب پر متنوع، زیبا، فضاهایی شامل؛ تواندمی پیاده اصلی مسیرهای

 توجه با شهری، روپیاده معبر سازی با مناسب نتیجه در گردد.می آن از ناشی هایناهنجار و مشکالت ها،خیابان در ترافیک

 و شهروندان روانی روحی و آرامش ترافیکی، مشکالت جهت کاهش ،( روهاهپیاد کنار رد پالزهاشهر ) هایالمان وجود به

 این از ناشی خطرات و پیاده و سواره تداخل از ناشی مشکالت به با توجهدر بر خواهد داشت.  را هاهزینه در جویی صرفه

 یاکثر کشورها ها،رشه عیسر رشد از طرفی دیگر .(1394)عباسی،  ضوع از اهمیت زیادی برخوردار استاین مو مطلب،

 و یاجتماع -یاقتصاد لیمسا بر مسائل شهری،که باعث شده عالوه است،  ساخته ت فراوانی روبروجهان را با مشکال

سترش گ هیعلت اول تیجمع شیافزابگیرد. هرچند قرار  دهیپد نیا ریتحت تأث یاز مناطق شهر یاریبس یطیمح ستیز

 یبندمنطقه دگاهید جادیخودرو محور و ا یهایبر طراح هینامعقول آن و تک یپراکندگ اما شود،یم حسوبشهرها م عیسر

ه ن ران،یار د ادهی. تاکنون معابر پاسته شدمعابر شهری  در ادهیکاهش نقش فرد پو ها فاصله شیموجب افزا ها،یکاربر

 لیاتومب یبرا یزیراز حرکت سواره به شمار رفته و برنامه یبلکه به منزله تابع ،یشهر یمستقل از فضا یبه عنوان بخش

 هینقل لیوسا ریدر چند دهه گذشته که اغلب شهرها در تسخکه طوری، بهاستانسان مقدم بوده یزیرهمواره بر برنامه

ی در حد یتوجهیب نیدامنه ا است. مورد اجحاف واقع شده ادهیو پ یتوجهمورد کم یروادهیپ اند،قرار گرفته یموتور

 فاقد ادهیمخدوش و پ ینقل شهروعناصر سامانه حمل نیتراز مهم یکیبه عنوان  ادهیپ تیکه هو پیدا کرده افزایش

 یکیجرم شدن،  یترس از قربان ای تیکه احساس امن یبه طور است. ی قرار گرفتهدر نظام تردد شهر ستهیشا یگاهیجا

وندان شهر یشود و رفتارها یم یتوسعه تلق نیا یبرنامه ها یاثربخش اریاست که به عنوان مع یتوسعه شهر یارهایاز مع

ضانژاد )ر دده یقرار م رینقش شهروندان در شهرها را تحت تأث یفایحضور و ا یچگونگ ژهیشهر، به و ییایو به تبع آن پو

از  یکی ان،یم نیدر شهرهاست. در ا یزندگ تیفیک یاز شاخصه ها یکیمسئله  نیا نی(، همچن1394  ،همکارانو 

 است که عضو یشهر یروهاادهیآنها در شهرهاست، پ یکیزیف یها تیکه شاهد حضور پررنگ مردم و نمود فعال ییفضاها

شبانه  یرا در ط یشهر تیاز جمع ی( و بخش بزرگ1393 ،همکارانو  انی)غفار دیآ یها به شمار م ابانیخ ریناپذ ییجدا

شمرد یرمعضو آن ب نیتریاتیح زیشهر و ن یو اصل یعموم یروها را فضاادهیپ زین کوبزیج نیکه ج یاست؛ به طور ریروز پذ

از  ی( بخش1992تیبالدز ) گفتهرا به  یشهر یاگر فضا ی(. از طرف1393 ،همکارانو  انی؛ به نقل از غفار13۸4 کوبزی)ج

احساس  زانی( الزم است م1391 ،همکارانو  نیدارند )راستب یکیزیف یکه عموم مردم به آن دسترس میبدان یبافت شهر
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درکنار امنیت  شود. دهیشهرها سنج یعموم یاز فضا یبه عنوان بخش یشهر یروهاادهیشهروندان در سطح پ تیامن

از  یاریسدر ب هینقل لیتعداد وسا شیو افزا ینیرشد شهرنشباشد روها که برای عابران پیاده بسیار حائز اهمیت میپیاده

ها به است که نه تن دهیها گرددر شبکه راه یتعداد تصادفات رانندگ شیبه افزا منجر ران،یدرحال توسعه مانند ا یکشورها

 یرابلکه باعث همجواست،  نشده یزیردهند برنامهیاکنون از خود عبور م که هم یکیعبور حجم و نوع تراف یوجه برا چیه

عابران نی یمشده است که ا هینقل لیو وسا ادهیپ عابران ادیزر ایکه منجر به تداخل بس دهیگرد نیزم یهایناسازگار کاربر

 یسوانح رانندگ اثر در ادهیعابران پ دنید بیاز آس  ایهشاهد آمار تکان دهند انهیکه سال، دهدیقرار م دیرا مورد تهد ادهیپ

وزه افراد بصورت همه ر یتمام کهیطورهباشد، بیم هینقل لهیبعد از وس کین ترافکر نیترمهم ادهی. عابر پدیده می شود

از  یو ... بخش مارستانیاز جمله مدرسه، دانشگاه، بازار، کارخانه، ب یانجام کار در خارج از منزل و به مقاصد مختلف یبرا

افت گرچه مس .شوندیمنظم م یروادهیبه پ فپزشک موظبا دستور  یافراد یکنند و حتیم یط ادهیرا ناخواسته پ ریمس

 لومتریک کیکمتر از  نیانگیکمتر و بطور م ینقلوحمل یهامدل ریبه مراتب نسبت به سا ادهیپ نیشده توسط عابر یط

له مسئ یها صورت اصلمحدوده ازابعاد گوناگون که اهم آن نیا مشکالت مرتبط با مسائل وبنابراین  است. در هر سفر

 حدوده،م در نیسنگ کیتجمع شهروندان، وجود تراف یبه عنوان فضا یباز شهر یدهند، عبارتنداز: کمبود فضاهایراشکل م

 نیمحدوده است. لذا ا نیدرا نیرآمار تصادفات عاب و نیعابر یبرایمنی عدم ا جهینت در و ادهیپ سواره و کیتداخل تراف

در  رای، زاشدبمی کننده قشر استفاده نیترریذپبیآس ادهیجاده عابر پ کنندگانهمیان استفاد در که دهدینشان م تیوضع

برخوردار  یادیز تیاز اهم نیعبور عابر یمنیا نیبنابرا برخوردار است.ی کیزیف تیمصون نیاز کمتر هینقل یلمقابل وسا

 یستادر را یزیربرنامه  نیبنابرا قرار دارند. رگتصادف و م سکیدرمعرض خطر و ر شتریبه مراتب ب ادهیپ نیعابر است.

ر مطالعه است که د نیموضوع ا یرابطه و عنوان کل نیدر ا یحلرو، راهادهیپ یفضاها جادیو ا ادهیپ نیعابرو ایمنی  تیامن

 اهاز آن یاریبس شهیها وجود دارد، شکل گرفته که ررکه در شه یدر برابر بروز مشکالت و مسائل مختلف هینظر نیواقع ا

امنیت و  رسدیمبه نظر  بنابراین  دارا باشند. یموجود در مراکز شهر یهایاز شبکه دسترس ادهیپ نیاست که عابر نیا

حذف سیستم و همچنین  .باشدیمی خیابان مطهری و بلوار شهید رزاقی شهر رامسر در سطوح پایینی روهاادهیپایمنی 

 به امنیت و ایمنی وکارآمدی این دو محدوده کمک کند. تواندیمسواره درخیابان مطهری و بلوار شهید رزاقی شهر رامسر 

 یمطالعه جامع در راستا کیبه عنوان  ککندر هنگ یمدارادهیپ شیمایبا موضوع پ 2۰1۰در سال  1هونگ یدر مطالعه

روها ادهیمربوط به پ یهایدر شهر و شناساندن کم و کاست یروادهیپ طیجهت آگاه شدن از شرا زانیرکمک به برنامه

به ارتقا  ازین ،یبوده و افراد ناراض یراض یفعل تیمردم از وضع رصدد ۵۰مطالعه نشان داد که تنها  نیصورت گرفته است. ا

وانع ها، حذف مابانیو سرعت در خ کیتر، کاهش ترافضیعر یروهاادهیبان و پهیسا جادیا ،یزگیها، پاکابانیخ ییدر روشنا

 یو همکاران در پژوهش 2یاسد  .اندهدانست یها را ضرورها در تقاطعنشانه شیروها و افزاادهیدر پ ادهیبر سر راه عابران پ

 ،یکردن خطوط رانندگ کمتر کندیم انی، ب 2۰13در سال  "ادهیپ نیعابر التیتسه"با عنوان یدر کشور مالز گرید

مناسب و  یهامپال وژها،یرف ایها انهیم شیشدها، افزاوآمد آرامش در شیها، افزاابانیخ یگذاشتن خطوط پارک برا

 ریمورگو کاهش م ادهیپ عابر یمنیا شیهستند که باعث افزا یاز امکانات ییهاو مناسب، از جمله مثال تیفیبا ک ییروشنا

  .(2۰13،و همکاران اسدی) شوندیم

های مسکن کم درآمدها در تگزاس و بررسی پنج عامل نوع خیابان، ای بر روی محلهبا مطالعه 2۰17در سال  3وو و یو

ونقل و نیز تراکم های حملهای مولد ترافیک مانند کاربری تجاری، تراکم ایستگاهسرعت تردد سواره، وجود کاربری

های محلی برای قطعات مسکونی ر، علل کاهش ایمنی پیاده را عنوان نمود. او وجود خیابانهایی با چهار راه و بیشتتقاطع

داند. های مسکن کم درآمد میروهای متصل در طول قطعه خیابان را عوامل افزایش ایمنی در مجتمعتک خانوار و پیاده

توان ایمنی عابران پیاده میمل ذکر شده دهد که از طریق اصالح و تغییر محیط اطراف و عوانتایج این پژوهش نشان می
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سازی فضاهای پیاده و نیز اهمیت ایمن را افزایش داد؛ این درحالی است که امروزه رابطه میان طراحی فضا و ایمنی عابر

گرا مغفول مانده است. این مطالعه پیشنهاداتی در جهت ارتقای گیری زندگی اجتماعی و شهر انسانپیاده برای شکل

و نقل جهت  ریزان شهری با سازمان حملپیاده ارائه داده است که شامل تقویت همکاری میان طراحان و برنامهایمنی 

سازی ترافیک و عالئم کنترل ترافیک، استفاده از فراهم آوردن مسیر پیاده جامع، کاهش سرعت سواره از طریق آرام

بار فروشی، بانک، مراکز تفریحی های خواروزانه همچون مغازههای تجاری رهای کمتر از چهارراه، قرارگیری کاربریتقاطع

ری باید ریزان شهشوند. همچنین برنامه... در فاصله پیاده از مناطق مسکونی و استفاده کمتر از وسایل نقلیه موتوری میو

وو ونگآی) هم آورندفضای حائلی میان مسیر تردد پیاده و سواره، به منظور کاهش سرعت حرکت وسایل نقلیه موتوری فرا

 یروادهیپ یهاارزش«  یمدارادهیپ یاقتصاد یهاعنوان ارزش» تحت عنوان  ی(، در مقاله ا72۰1) 1لیتمن (. 2۰17و یو، 

 نهیدر زم یاریبس یایمزا یمدارادهیو پ یروادهیکه، پ دیرس جهینت نیقرار داده و به ا یرا مورد بررس یمدارادهیو پ

 ینقل، سرزندگوحمل یکاهش اثرات جانب ن،یزم یکاربر ییاکار ،ینقل، سالمت عموموحمل یهانهیو هز یدسترس

یدی همدانی و همکاران  کند.مداری تأکید میپیاده و ادهیپ یرا به دنبال دارد و بر بسط فضاها یجامعه، توسعه اقتصاد

با استفاده از روش "نقل انسان محوروحملهای شهری در راستای نیل به راهسنجش کیفیت پیاده"(، در مقاله139۰)

توانیم و روش دلفی به این نتیجه دست یافتند که می 2توصیفی و تحلیلی و با مدل فرایند واکاوی سلسله مراتبی -کمی

ش ها شهری مناسب، با افزایبا بهبود کیفیت مسیرهای پیاده با عواملی چون تنوع، طراحی فضاهای تردد پیاده با مبلمان

های شهری و تشویق راهسرویس و عرض معبر پیاده و ایمنی و... که به آن پرداخته شد، به ارتقای کیفیت پیاده سطح

 ونقل غیر موتوری به خصوص به صورت پیاده گامی اساسی برداشتمردم برای انجام سفرهای خود با استفاده از حمل

طراحی فضای شهری با "نامه خود تحت عنوانپایان ( در1392حبیبیان سزاوار )(. 139۰)یدی همدانی و همکاران، 

 نامه به دنبال ارتقای کیفیت فضاهایدر این پایان "نوبهار کرمانشاه( )نمونه موردی خیابان رویکرد زندگی پیاده در شهر

محور با محور و پیادهنشهری با حضور عابر پیاده در شهر و سرزندگی فضاهای شهری و همچنین خلق محیطی انسا

پردازی ورنما، نسازی مناسب خیابان، ایجاد آبباشد. وی به این نتیجه رسید که با ایجاد کفکاهش وابستگی به خودرو می

داد که با مجموع این عوامل  های فعال در شب سطح امنیت فضا را ارتقا خواهدفضا در شب، همچنین ایجاد کاربری

به خودرو  یابد و وابستگی انسانسرزندگی به میزان بیشتری ارتقا می حضور شهروندان به فضای شهری بیشتر و در نتیجه

سنجش وضعیت بافت "ای با عنوان( در مقاله1392عه و همکاران )(. شی1392حبیبیان سزاوار، )یافت کاهش خواهد 

کزی شهرهای به بررسی شرایط بافت مر "راه )نمونه مطالعاتی: شهر خوانسار(مرکزی شهرهای کوچک برای ایجاد پیاده

پردازند، و براساس نتایج این تحقیق، راهبردهای اصلی برای فراهم نمودن شرایط تبدیل راه میکوچک برای ایجاد پیاده

های سواره بافت مرکزی شهر، تسریع ر، شامل تکمیل و ساماندهی خیابانراه در بافت مرکزی شهر خوانساخیابان به پیاده

مداری در بافت و ساماندهی های عمومی، ارتقای شرایط پیادهر، احداث پارکینگدر نوسازی بافت فرسوده مرکز شه

ها خواهد بود. در نهایت می توان انتظار داشت با دستیابی به راهبردهای اولیه، زمینه برای انتخاب یکی از کاربری

 زادولی خواجه و زادولی(. 1392راه فراهم شود ) شیعه و همکاران، های بافت مرکزی برای تبدیل شدن به پیادهخیابان

 اتوبوس متوقف در یپیاده از عرض خیابان، عبور پیاده از تقاطع و گذر از جلو نتایج این پژوهش نشان داد عبور( 1393)

 ترتیب بیشترین تأثیر و کمترین تأثیر را در تصادفات عابران پیاده دارد. عوامل برخورد با اتومبیلی به ایستگاه که هر کدام

لیه وسیله نق حرکت نده عقب حرکت میکند، کارکردن یا بازی کردن در خیابان و عبور عابران پیاده همسو با جهتد که

 (.1393، یخواجه و زادول یزادول) است

 یاست. نگاه یشهر یزیو برنامه ر یطراح نهیکشور در زم نیا یتجربه غنآلمان کشور  نیدر ا یتحول شهرساز ریس

و  یخیتار ،یعموم یفضاها نهیو مطالعه شده ژرمنها در زم یعلم  قیآلمان نشانگر توجه خاص و کار دق یبه شهرها
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و  یخیدر محدوده تار ،یرو ادهیمختص پ یابانهایبه خ یشهر یرهایمس لینگاره تبد است. ستیز طیبا مح یسازگار

ان آلم "اسن"مرکز شهر  دیخر یابانهایاز خ یکیدر  یمحدود و محل یبار، درقالب تجربه ا نینخست یشهرها برا یمرکز

 یهایبخاطر استراتژ 2۰11شهر در سال  نیهامبورگ است. ا نهیزم نیقابل توجه درا یاز شهرها یکی به اجرا درآمد.

به  کامل یشهر دسترس نیا یسبز اروپا نام گرفت. هدف اصل تختیخود پا ریو اهداف تحرک پذ یزیبرنامه ر کپارچهی

 نیسبز است. هدف ا یشهر به فضا ینهایزمدرصد از  4۰اختصاص  زیبا دوچرخه و ن ای ادهیه صورت پب یشهر یفضاها

و  1یتکارشم) به استفاده از آنها بوده است ازیشهر بلکه ن یها در منطقه مرکز نیشبکه سبز نه تنها کاهش حرکت ماش

 .(2۰2۰، همکاران

 مفهوم امنیت شهری
 یفضا معرف نترییبه عنوان عموم یشهر یشد، فضا یفضا معرف نیتریکه ذهن انسان به عنوان خصوص طورهمان

در آن وجود دارد  کسانیتمام اقشار جامعه به طور  یکه امکان حضور برا یاست اجتماع یمفهوم یشهر یگردد. فضایم

(. امن بودن فضا خود 13۸7 ،ی پور)مدن شودیمحسوب م یاجتماع هیاز سرما یخود صورت ،یشهر یفضا لیدل نیبه هم

 نیاست که در صورت عدم تأم یطیاشاره به موارد و عوامل مح ،یمنیدر مؤلفه ا تیو امن یمنیدو مؤلفه است: ا یدارا

 نناظرا است و خطرات به صورت بالقوه و بالفعل جان و مال حاضران، عابران و ریناپذمطلوب وقوع حوادث اجتناب طیشرا

ها دارد که اشخاص و اموال آن هیعل میاشاره به جرا زین تیامن مؤلفه(. 2: 2۰۰9 ،2کرابتری )کلی و خواهد نمود دیرا تهد

 دیکننده، اموال و جان حاضران، عابران و ناظران را به صورت بالقوه و بالفعل تهد یریگشیپ طیشرا نیدر صورت عدم تأم

فصل  از که یطیاشود و شریالذکر مکامل آن شامل هر دو مؤلفه فوق یامن در معنا یشهر یفضا کینمود. خواهد

 . (9:2۰1۰، 3)روتروککرد  فیامن توص یشهر یتوان به عنوان فضایرا م دیدو به وجود آ نیمشترک ا

 شهری مفهوم ایمنی
سلسله اقدامات و  یشهر یمنیا .(139۰ ،همکاران)کامران و  است ینیتکامل شهرنش یاتیاز موضوعات ح یکی یمنیا

ر ها را درا در مقابل حوادث توانمند نموده و مقاومت آن یکیزیفریو غ یکیزیتلف فخم یاست که ساختارها ییراهکارها

حال  نی(. با ا139۵ ،علیزده) شودیم یکیزیفریو غ یکیزیف یمنیدهد که شامل ایم شیبرابر وقوع حوادث مختلف افزا

 تیفیک یهااز شاخصه یکیرا  یمنیا بزجاکو نیدارد؛ ج ییمعنا نیو صاحب نظران چن استمدارانیدر نگاه س یمنیا

 .(2۰1۵)محمدی ده چشمه و حیدری نیا،  ددانیم یشهروند شیآسا ازین شیرا پ یمنیمعنا کرده و جان لنگ ا یطیمح

 ایمن سازی حرکت پیاده
 کیخارج نمودن تراف ایمقابله و  یبه معنا اده،یپ یفضاها یسازمنیا یهااز روش یکیبه عنوان  ک،یتراف یسازآرام

 یهاطیمح شتریو بهبود هرچه ب یمنیا یها براکاهش سرعت آن ایو  یشهر ادهیپ یفضاها یمحدوده از هینقل لیوسا

خاص و مشخص گردند، بلکه بالعکس،  یمحدود به راهکارها توانندینم یسازمنیا یهاروش(. 1396 ب،یقر) است یشهر

 طیمتناسب با شرا ستیبایکه البته م باشدیها و راهکارها ماز طرح یمتفاوت و متنوع یگستره شامل یسازامور آرام

ت توجه داش دیبا همراه و هماهنگ گردد زیمورد مطالعه ن یمحدوده یاستفاده عملکرد یو به طور کل یکیتراف ،یکیزیف

 به حرکت خود ادامه خواهند داد یترمنیا طیبا شرا زین هینقل لیوسا رانندگان اده،یعابران پ یمنیا شیکه همگام با افزا

 (.1391پور و همکاران، )خشایی
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 های شهریراهپیادهرو و ادهپی
شـهرپایدار، شـهر فشـرده، رشد ها با توجه به مفهـوم های اخیـر پیـاده مـداری و افـزایش قابلیـت پیادهدر سـال

ریـزان شهری به عنوان یک فرم پایدار از شهر مورد پـذیرش قـرار گرفتـه اسـت از طرف بسیاری از برنامـه ..و. هوشمند

توانند امنیت و راحتی، تناسب پهنـه پیـاده؛ مکانی اسـت کـه سـاکنان آن بـا هـر سـن و توانـایی می (.2۰13، 1کینگ)

 یزندگ نفکیجزء ال روهاادهیپ (.1391 )عبــاس زاده و تمــری، روی را، نیــز احســاس کننــددر پیـادهو جذابیت 

ها اهگذرگ نیترقانونیو ب یشهر یفضاها نیترروها به آشفتهادهیامروز پ یدر شهرهابه طوری که . ندیآیبه شمار م یشهر

 باشند هاادهیپ یبرا منیقابل اعتماد و ا ستیبایم یمعابر شهر نیتریبه عنوان اصل روهاادهیکه پدر حالی اند، شده لیتبد

الترین میـزان نقـش اجتمـاعی عابری با بام هاراهاست پیادهگفته شده هاهراپیاده اما در رابطه با (.1393 ،یری)خمره و نص

کـه عبــور و مــرور خــودرو از آن حــذف شــده اســت و مسیرهای رفت و آمد وسایل نقلیه غیر موتوری در آن  اند

و همکاران، به استثنای خودروهای خاص )آتشنشانی، اورژانـس و پلیس( در مواقع اضطراری اولویت دارد )پوراحمد 

1391). 

 شناسیروش
مطالعات  صورت به نیز اطالعات آوریجمع روش باشد.می تحلیلی -توصیفی  تحقیق روش مطالعه، ماهیت به توجه با

پرداخته  زمینه این در تحقیق موضوعی ادبیات و نظری مباحث مطالعه به نخست، روش در. باشدمی میدانی و اسنادی

 اقدام شده( مصاحبه و پرسشنامه) پیمایشی روش کمک به هاداده آوریجمع به اطالعات تکمیل برای دوم، روش در شده،

 شد که استفاده روشی از باشد،نمی دسترس در آماری جامعه کل تعداد که این به توجه با نمونه، حجم تعیین برای است.

 .نباشد وابسته آماری جامعه به

 3۰۰د. که تعداد باشیمجامعه آماری در این پژوهش تعداد کاربری تجاری در دو خیابان مطهری و بلوار شهید رزاقی  

واحد تجاری در بلوار شهید رزاقی قرار دارد، که به عنوان جامعه آماری در  19۰واحد تجاری در خیابان دکتر مطهری و 

نظر گرفته شده است. و از آنجایی که هر واحد تجاری حداقل یک مراجعه کننده از عابرین را دارد، به عنوان جامعه آماری 

گیری به صورت تصادفی می باشد. برای بدست آوردن حجم نمونه در روش نمونه برای عابران در نظر گرفته شده است.

درصد آن را  ۵۰واحد تجاری خیابان دکتر مطهری  3۰۰باشد. بدین ترتیب از این پژوهش، از روش درصد گیری می

د آن را در نظر درص ۵۰واحد تجاری  19۰شود. برای بلوار شهید رزاقی از واحد تجاری می 1۵۰محاسبه کرده که شامل 

 این خیابان بر اساس مراجعه حداقلواحد تجاری می باشد، اما حجم نمونه برای عابرین  9۵گرفته شده است که شامل 

 در این پژوهشواحد تجاری خیابان مطهری و بلوار رزاقی در نظر گرفته شده است.  9۵یا  1۵۰یک عابر به هر یک از 

 یپاسخگو جامعه 3۰روی مقدماتی یمطالعه یک با که صورت این به شد. استفاده کرونباخ لفایآ از پایایی سنجش برای

امنیت، ایمنی، ) مربوط به متغیرهای سواالت پایایی میزان SPSS نرم افزار از استفاده با و تصادفی به صورت بررسی مورد

بدست ۸12/۰میانگین کلی آلفا . که (1)شکل  گرفت قرار ( موردسنجشکیفیتکارکرد و کالبدی،  نفوذپذیری، امکانات،

و با استفاده  و آزمون همبستگی اسپیرمنیو من ویتنی های فریدمن، آزمون از استفاده با هاپرسشنامه نتایج آخر در آمد. و

 استفاده شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. SPSS  افزاراز نرم
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 متغیرهای پژوهش .1شکل 

 

 وهشژجغرافیایی پلمرو ق
 یکینزد(. 2در بخش غربی و منتهی الیه استان قرار دارد )شکل به عنوان یکی از شهرهای استان مازندران شهر رامسر 

رامسراز شمال با . شودیسال م یهاموجب جذب گردشگران در همه فصلمانند جواهرده  یالقییمناطق و  ایجنگل و در

و از شرق با  (،النی)گ از غرب با شهرستان رودسر (،نی)استان قزو یانیاز جنوب با ارتفاعات البرز م مازندران، یایدر

شهر  9۵سال  یسرشمار بقط متر است. -2۰آزاد یایارتفاع شهر رامسر از سطح در است. هیشهرستان تنکابن همسا

و به  از تنکابن جدا 13۵۸از سال  که از شهرستان تنکابن بوده یشهر سابقًا جزئ نی. ااست نفر 3۵997رامسر بالغ بر 

 .شود یصورت شهرستان اداره م

 

 
 در نقشه تقسیمات کشوری رامسرموقعیت شهر  .2شکل

 

 هایخیابان از یکی جزواند شده واقع شهر رامسر مرکزی بافت در که رامسر، دکتر مطهری و بلوار شهید رزاقی یابانخ

اقتصادی خیابان مطهری در سطح  -اجتماعی و از لحاظ ساختار قوی بسیار تجاری لحاظ به و باشند.می جوش و پرجنب

 دو در پیاده محور :دهداین دو خیابان نشان می مستقیم مشاهدهباشد. متوسط و بلوار رزاقی در پایگاه متوسط به باال می

و  )مطهری سواره اصلی حورم کنار در پیاده افراد . عبورباشدمی متر 3حدود  عرضی مختلف، هایبخش در خیابان طرف

 مختل نیز را سوارهآمد ورفت بلکه باشدمی دشوار و تنها منقطع نه آن، اطراف در هاکاربری تنوع به توجه با رزاقی(،
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 حضور و هیاهو سال، پایانی روزهای در که ایگونه به زیاد است بسیار آن از شهروندان استقبال حال، این با سازد؛می

 هایمغازه .نیستند برخوردار خودروها برابر در کافی ایمنی از مشاهدات، بنابر البته کهرسد. می خود اوج به جمعیت

 مراکز دارای خیابان مطهری است. شهروندان ماهیانه و هفتگی روزمره، نیازهای پاسخگوی و بوده فروشی خرده تجاری،

است.  گذاریرتأث بسیار خیابان این به ورود برای افراد جذب در که باشدبسیار متنوع می پزشکی هایمجتمع درمانی،

ر جذب باشد، که دگردشگری شهر رامسر میهای باشد و از طرفی دارای جاذبههمچنین بلوار رزاقی داری ادارات مهم می

 . (4و  3)شکل  گذار استافراد به این خیابان بسیار تأثیر

 

 
 مطهری شهر رامسر های مجاور خیابان دکترکاربری توزیع .3شکل 

 

 های مجاور بلوار شهید رزاقی شهر رامسرکاربریتوزیع  .4شکل
 

 و بحث هایافته

نفر  41و  اننفر زن 1۰9، به شکل تصادفی و بلوار شهید رزاقی به ترتیب خیابان از تعداد عابران خیابان دکتر مطهری

وانی گروه سنی عابران در ااند. بیشترین فردهنفر مردان بلوار رزاقی تشکیل دا 94نفر زنان و  ۵6مردان  خیابان مطهری و 

نفر  32، نفر کارمند 21طهری، بیشترین فراوانی در رابطه با شغل عابران خیابان م باشد.سال می 4۰تا 31این دو خیابان 

که از عابران پرسیده شد اند. یکی از سواالتی ودهنفر بیکار ب 2۰ نفر بازنشسته و 16دار، نفر خانه 3۰نفر دانشجو،  31آزاد، 

نفر به منظور خرید به این  42؟ از میان تمامی افراد خیابان رزاقی این بود هدف شما از آمدن به این خیابان چیست
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مانده نیز نفر باقی 7نفر اداری و  16نفر برای دید و بازدید،  1نفر برای تفریح،  21نفر برای درمانی،  7آیند؛ خیابان می

 (.۵شکل ) آیندبرای سایر اهداف به این خیابان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 خیاباناهداف سفر در  توزیع .۵شکل 

 

 اطالعات توصیفی متغیرهای تحقیق
ی توصیفی هایژگیودر ادامه تحقیق به بررسی میانگین  دهندگانپاسخبعد از بررسی ویژگی جمعیت شناختی 

ی تحقیق از نظر هادادهمورد بررسی که شامل هفت متغیر تحقیق بوده پرداخته شد. به همین منظور ابتدا  متغیرهای

مورد بررسی قرار گرفته است و پس از بررسی کامل اطالعات توصیفی  ی پرتهادادهی گم شده و هادادهتعدادکلی، تعداد 

 دید.های تحقیق برای عابرین و شاغلین بشرح زیر استخراج گرشاخص

 
 1جدول 

 ی توصیفی متغیرهای پژوهش برای عابرینهاآماره

 

 2جدول 

 اطالعات توصیفی متغیرهای پژوهش مربوط به عابرین
 امنیت ایمنی کیفیت کارکرد امکانات کالبدی نفوذپذیری طیف لیکرت

 ۰ ۰ ۰ 13 12 2۰ 2 خیلی کم
 17 7 1۵ 61 ۸۰ 7۸ 37 کم

 116 13۵ 141 ۸9 1۰7 1۰۸ 13۵ تاحدودی
 1۰۸ 1۰1 ۸3 ۵3 3۸ 34 7۰ زیاد

 4 2 6 29 ۸ ۵ 1 خیلی زیاد
 24۵ 24۵ 24۵ 24۵ 24۵ 24۵ 24۵ جمع کل

 حداکثر حداقل واریانس انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 ۵ 2 414/۰ 642/۰ 4۰/3 24۵ امنیت

 ۵ 2 31۵/۰ ۵61/۰ 4۰/3 24۵ ایمنی

 ۵ 1 472/۰ 6۸7/۰ 13/3 24۵ نفوذپذیری

 ۵ 1 777/۰ ۸۸2/۰ 7۰/2 24۵ کالبدی

 ۵ 1 77۰/۰ ۸77/۰ ۸۰/2 24۵ امکانات

 ۵ 1 146/1 ۰71/1 1۰/3 24۵ کارکرد

 ۵ 1 393/۰ 627/۰ 33/3 24۵ کیفیت

۶
۱

۱
۰

۷

۲

۴
۵

۲
۵

۴
۲

۷

۲
۱

۱

۱
۶

۷

د ی ر یخ ن ا م ر حد ی ر ف دت ی د ز ا ب و  د  ی ید ر ا د را ی ا س

خرید مرکز  ه  ب تن  ف ر هدف 

عابرین مطهری عابرین رزاقی
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لق ی به طیف خیلی کم تعحدودی و کمترین میزان پاسخگوی ها در محدوده تااس نتایج  فوق بیشترین بازه دادهبراس

 باشد.می 4و  3همچنین برای شاغلین نیز بصورت جدول داشته است 

 
 3جدول 

 ی توصیفی متغیرهای پژوهش برای شاغلینهاآماره

 
 4جدول 

 به درصد مربوط به شاغلین پژوهش اطالعات توصیفی متغیرهای

 امنیت ایمنی کیفیت کارکرد امکانات کالبدی نفوذ پذیری لیکرت طیف

 ۰ 2/1۰ ۰ 6/1 9/37  2/۸ ۰ خیلی کم

 7/3 ۵/۵۵ 2/12 ۵/26 7/23  ۸/33  9/4 کم

 4/۸۰ 4/31 7/47 ۰/44 6/19 4/4۰  31 تاحدودی

 9/1۵ 4/2 1/37 1/26 ۰/11 ۰/13  ۵1 زیاد

 ۰ 4۰/۰ ۸/2 6/1 ۸/7 ۵/4  4/11 خیلی زیاد

 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰ 1۰۰  1۰۰ جمع کل

 

رار داشته کم قبیشترین بازه پاسخگویی در طیف تاحدودی و کمترین بازه پاسخگویی در طیف خیلی 4جدول براساس 

ظر ناست. همچنین نکته اساسی در بخش شاغلین مربوط به متغیر امکانات بوده که چندان رضایت بخش نبوده و از 

 ها در وضعیت خیلی کم و کم قرار داشته است. شاغلین بیش از نیمی از پاسخ

 

 تحلیلی هاییافته

کارکرد اقتصادی، کیفیت  ،کالبدی امکانات، دسترسی، و نفوذپذیری امنیت، و ایمنی هایمولفه بررسی منظور به

ن برای همچنی شد.فرضیات تحقیق از آزمون یو من ویتنی و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده  یبرای بررس و ،محیطی

 یمدارادهیپوضعیت امنیت و ایمنی با رویکرد  هایبندی مؤلفهاولویت ها از آزمون فریدمن بهره گرفته شد.بندی مولفهرتبه

 .ورت گرفته استص 6و  ۵براساس داده ها در جداول 

 

 

 

 

 

 حداکثر حداقل واریانس انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 4 2 1۸2/۰ 426/۰ 12/3 24۵ امنیت

 ۵ 2 47۸/۰ 692/۰ 27/3 24۵ ایمنی

 ۵ 2 ۵4۰/۰ 73۵/۰ 7۰/3 24۵ نفوذپذیری

 ۵ 1 ۵4۰/۰ 73۵/۰ 72/2 24۵ کالبدی

 ۵ 1 64۸/1 2۸4/1 27/2 24۵ امکانات

 ۵ 1 66۰/۰ ۸12/۰ ۰۰/3 24۵ کارکرد

 ۵ 2 ۵17/۰ 719/۰ 31/3 24۵ کیفیت
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 ۵جدول 

 یمدارادهیپ کردیبا روی منیو ا تیامنی توصیفی متغیرهای هاآماره 

 

 

 6جدول 

 یمدار ادهیپ کردیبا رو یمنیو ا تیامن هایمؤلفه بندییتاولو 

 نتیجه آزمون درصد خطا داریسطح معنی درجه آزادی شدهکای دو محاسبه  تعداد

 رد فرض صفر ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۰ 6 ۰9۵/36۵ 24۵

 

باشد، ( کمتر از پنج درصد می۰۰۰/۰) شدهمحاسبهداری دهد که با توجه به اینکه سطح معنینشان می 6جدول نتایج 

با ی منیو ا تیامن هایهای میانگین اثرگذاری مؤلفهگردد، یعنی اینکه حداقل یک زوج از رتبهبنابراین فرض صفر رد می

 اری با یکدیگر دارند.دی تفاوت معنیمدارادهیپ کردیرو

 
 7جدول 

 یمدارادهیپ کردیبا روی منیو ا تیامنی اثرگذار در هامؤلفهرتبه بندی  
 ردیف سطح معناداری رتبه میانگین بندی اثرگذاریرتبه

 1 ۰۰۰/۰ ۰۰/۵ نفوذپذیری

 2 ۰۰۰/۰ ۸۰/4 ایمنی

 3 ۰۰۰/۰ 64/4 کیفیت

 4 ۰۰۰/۰ 4۸/4 امنیت

 ۵ ۰۰۰/۰ ۸۰/3 کارکرد

 6 ۰۰۰/۰ 7۸/2 کالبدی

 7 ۰۰۰/۰ ۵1/2 امکانات

 

 

 

 

 

 

 

 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 4 2 369/۰ 63/3 24۵ امنیت

 4 2 417/۰ 33/3 24۵ ایمنی

 4 2 49۵/۰ 41/3 24۵ نفوذپذیری

 4 1 6۸2/۰ 7۰/2 24۵ کالبدی

 4 1 ۸26/۰ ۵3/2 24۵ امکانات

 ۵ 1 6۸1/۰ ۰4/3 24۵ کارکرد

 4 2 46۰/۰ 31/3 24۵ کیفیت
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 ۸۰/4ایمنی با میانگین  مؤلفهو  ۰۰/۵مؤلفه نفوذپذیری با میانگین شده است،  نشان داده(  7جدول)که در  گونهمانه

ین دارند. همچن روهاادهیپاند. و بیشترین تاثیرگذاری را در امنیت و ایمنی گرفته های اول و دوم قراربه ترتیب در رتبه

 گرفته است. رتبه آخر قرار در ۵1/2مؤلفه امکانات با میانگین 

 ینییدرسطوح پاشهر رامسر  یرزاق دیبلوار شه و یمطهر ابانیخ یروهاادهیپ و ایمنی تیامن رسدیم به نظرفرضیه اول: 

گیری از این آزمون هر گاه مقدار از آزمون یو من ویتنی  استفاده شده است درنتیجه این  برای بررسی فرضیه  .باشدیم

که توزیع مشاهده شده و مورد انتظار متغیر  میریگیممعنی دار باشد نتیجه  ۰۵/۰آزمون در سطح خطای کوچکتر از 

 باشد.یم ۸نتایج حاصل به صورت جدول  .استمتفاوت 

 

 ۸جدول 

 روهابین امنیت و ایمنی در پیاده نینتایج آزمون یو من ویت

 امنیت و ایمنی

 مجموعه رتبه ها رتبه میانگین تعداد 

1 24۵ ۵3/274 ۰۰/67261 

2 24۵ 47/216 ۰۰/۵3۰34 

Total 49۰   

 

 

 9جدول 

 تست آزمون
 امنیت و ایمنی 

Mann- whitneyU ۰۰۰/22۸99 

Wiccoxon W ۰۰۰/۵3۰34 

Z 2۰2/۵- 

Asymp.sig ۰۰۰/۰ 

 

دهد را نشان می 22۸99ویتنی مقدار  منیو مذکور آماره آزمون جدول دهد. در های آزمون را نشان میآماره 9جدول 

 ۰.۰۰۰عدد  Sig  مقدار بر همین اساس توجه نمود.  Sig داری آن باید به مقدارداری با غیر معنیکه برای درک معنی

 یهاروادهیپ یمنیا و تیامنعدم پایین بودن  است، فرض صفر مبنی بر کوچکتر ۰.۰۵محاسبه شده است که چون از عدد 

و فرض یک تحقیق مبنی بر پایین بودم سطح امنیت و شود(. مینگردد )تایید رد می یرزاق دیبلوار شه و یمطهر ابانیخ

یتنی و ی بدست آمده و نتایج آزمون یو منهاپاسخاین ترتیب براساس  گردد. بهایمنی در مرکز خرید شهر رامسر تایید می

 رد.قرار دا نییسطوح پا در ی شهر رامسررزاق دیبلوار شه و یمطهر ابانیخ یروهاادهیپ و ایمنی تیامنگفت که  توانیم

 .شودیم دییتأبنابراین فرضیه اول 

 و و ایمنی تیبه امن تواندیم یرزاق دیبلوار شه و یمطهر ابانیسواره درخ ستمیحذف س رسدیبه نظر مفرضیه دوم: 

زمون از آ هادادهنبودن  فرضیه و براساس ناپارامتریک بودن و نرمال این  برای بررسی دو محدوده کمک کند. نیا یکارآمد

 .دهدیمهمبستگی اسپرمن را نشان نتایج  (1۰جدول )همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. به همین منظور 
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 1۰جدول 

 همبستگی بین حذف سیستم سواره و امنیت و ایمنی

 حذف سیستم سواره 

 ۵69/۰ امنیت و ایمنی

 ۰۰۰/۰ سطح معناداری
 

بین حذف سیستم سواره و امنیت و ایمنی در سطح دو خیابان شهید مطهری و شهید رزاقی  (1۰جدول )براساس 

درصد بر  ۵7ی سواره هاستمیسدرصد( همبستگی مثبت وجود دارد یعنی در صورت حذف  ۵7) واحد ۵69/۰بیش از 

 رفتهیپذ  1H گفت که فرضیه توانیمامنیت و ایمنی خیابان شهید رزاقی و شهید مطهری افزوده خواهد شد. در نتیجه 

 .گرددیمرد   0H و در مقابل فرض شودیم دییتأو 

 

 نتیجه گیری

و  هانهیکاهش هز :از ه طور خالصه عبارتندسیار گسترده است که بمدار بادهیمنافع شهر پ تحقیقات نشان داده اند

مت و سرانجام سال سواره کیاز تراف یناش یخطر تصادفات جرح ، کاهشیهوا و صوت یآلودگ، کاهش یریپذستیز شیافزا

جذاب، آرام، امن و  یطیمردم در مح یبرای شتریب یفضا ،یشهر نی. در چنجسمی شهروندان بدلیل تحرک فیزیکی

یانجام گرفته نشان م قاتیشترتحقی( وجود دارد. که بسبزی از فضاها یاز خودرو و تنوع یعار نیادیو م هاابانیسالم )خ

 دارتریاپ یسبک زندگ نیو بنابرا شتریب یسالمت شتر،یتر، آرامش بآهسته مدار مردم را به قدم زدنِ ادهیکه شهر پ دهد

ها وجود دارد، مختلف در آن یهایاز کاربر یکه اختالط یمتنوع در شهر التیتسه در مجاورت ی. زندگکندیدعوت م

مراکز  د،یمحل کار، مدرسه، مراکز خر ،ینقل عموموحمل ستگاهیبه ا دنیرس یتر براکوتاه یهادر مسافت یبه عبارت

 .کندیم دییرا تأ قیتحق جینتا هاپژوهش نیاست. که همه ا یدر زمان و انرژ ییصرفه جو ی... و در کل به معناوی حیتفر

توان گفت شهرهای شمالی کشور بویژه رامسر با کارکرد گردشگری و همچنین مرکز حوزه نفوذ شهرستانی در نهایت می

 دینامیکهای شهری از جمله عناصر نقلی و خیابانوهای حملباشند؛ لذا شبکهخود محل ارائه خدمات گوناگون شهری می

آیند. همگام با نظریات جدید شهرسازی، شهرهای پیاده محور که به حذف یا و در حال تغییر این شهرها به حساب می

 ند.اریزان و مدیران شهری در جهان قرار گرفتههای خیابانی اتومبیل محور کمک می کنند مورد توجه برنامهکاهش سیستم

در مرکز  یخدمات -ی تجاری هایاز حد کاربر شیتوسعه خودرو محور، تمرکز ب یکه الگو دهدیپژوهش نشان ماین  جینتا

که هم اکنون ازدحام  یبه طور ت؛اس دهیبه مرکز شهر گرد ییخودرو یاز حد سفرها شیموجب گسترش ب خرید شهر رامسر

و  یو اجتماع یناگوار اقتصاد یامدهایموضوع پ نیا .دینمایمعضل مرکز شهر چهره م نیتربه عنوان مهم ادهیسواره و پ کیتراف

ا ازدحام مقابله ب یبرا یکیتالش مسئوالن تراف نکهی. با توجه به ااستمرکز شهر به ارمغان آورده یبرا یادهیعد یطیمحستیز

 به حداکثر رساندن سرعت یسواره برا ستمیطرفه کردن س کی قیاز طر حدوده مورد مطالعهاز آن در م یو مسائل ناش کیتراف

 یریذپ ستیو کاهش ز یکالبد طیمح شتریجز زوال ب یاجهیناکام بوده و نت نگیپارک احداث در نیو هم چن کیتراف انیو جر

یم یکیاز مشکالت تراف یارینه تنها منجر به حل بس ابانیخ یسازراهادهیسواره و پ ستمیرو حذف س نیااز  شهر نداشته است.

 نیهمچن .گرددیمرکز شهر م یریپذ ستیو ز یرونق اقتصاد ،یمدن اتیح دیساز تجد نهیبهتر، زم یموجب دسترس بلکه گردد

به عنوان  تواندیم ادهیپ نیعابر یالزم برا التیتسه جادیو ا حیصح یابیانجام مکان صورت در ادهیعابر پ ژهیو یاحداث گذرها

به پایین  با توجه .کاربرد داشته باشند یاقتصاد رونق شیو افزا یرفاه اجتماع ،یمنی، باال بردن ایروادهیپ قیتشو جهت یراه حل

مسوالن  هفیوظبودن امنیت و ایمنی در دو خیابان مورد مطالعه، یکی از راهکارها می تواند تبدیل سیستم سواره به پیاده باشد. 

از وضع موجود و عواقب  انهیگرا واقع یریتصو ارائه و حیصح یریگ میتصم یبرا ییفراهم کردن فضا ،انزیر برنامه شهری و
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 جایگزین برای اینباید اذعان نمود تعیین مسیرهای  البته .است نفعیمختلف ذ یهاگروه نظرات ییو شناسا میمحتمل هر تصم

 امر نیازمند مطالعه تکمیلی است.
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