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 مقدمه

های تجلی هويت، فرهنگ، و تمدن جامعة شهری است و عالوه بر اينکه  فضاهای شهری يکی از بارزترين عرصه

تجلیگاه رابطة عملکرد بین انسان و فضاست، از نظر سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی نیز ارزش وااليی دارد )نظری و 

ای شهرسازان، حضور مسائل ناگشودة  ز حضور حرفه(. با وجود گذشت نزديک به يک قرن ا3: 1390ثانی،  رضابیگی

های اجتماعی،  های محیطی، توزيع غیرعادالنة منابع، نابرابری بسیاری فراراه شهروندان و زندگی شهری قرار دارد. آلودگی

اجیک و غفلت از نیازهای انسان، و ... فضای شهری را به فضايی پُرتنش و در بسیاری از موارد بیگانه بدل کرده است )ت

روية شهرها و اهمیت و نقش روزافزون اتومبیل در شهر،  های اخیر به دنبال گسترش بی در دهه (.82: 1392 پرتوی،

(. با حضور 195-175: 1395رنگ شده است )پوراحمد و همکاران،  تدريج نقش عابر پیاده در فضاهای شهری کم به

-271: 1390شود )پاکزاد،  شهر فقط از دريچة خودرو دريافت می پُررنگ عامل خودرو، معنای واقعی شهر از میان رفته و

شدت تحت تأثیر عامل اتومبیل قرار گرفته  (. به نوعی، تجربة انسان و تصوير فیزيکی موجود در فضاهای شهری به272

احساس  1نمايد. هويت شهری های اقوام و شهروندان بحث می است. هويت مفهومی است که از خصوصیات و ويژگی

توان از ابعاد مختلف کالبدی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی آن را  ( که می1386تعلق فرد به شهر است )بهزادفر، 

بررسی کرد. پايداری حیات اجتماعی جوامع شهری در گرو انسجام و همبستگی بین اجزای سازندة آن است که به نوعی 

اند از: عدالت، مشارکت، آگاهی برای  ايداری اجتماعی عبارتگردد. چهار رکن اصلی پ به يک توافق جمعی نیل می

گیری نوعی  (. پس تقويت هويت و حس همبستگی و انسجام به شکل8: 2012، 2پايداری، و همبستگی اجتماعی )مورفی

منجر انجامد که اين عامل به استمرار و توسعة روابط اجتماعی پايدار بین شهروندان  نظام بین انسان و محیط شهری می

شود. مراکز شهری رابطة تنگاتنگی با کارکردهای فرهنگی و هنری و گذران اوقات فراغت و گردشگری دارند و  می

(. در سراسر جهان، بسیاری از شهرها 86: 1390شوند )رهنمايی و همکاران،  عنوان يک مجموعة غنی شهری تلقی می به

 3راه ها به پیاده اند. يکی از اين اقدامات تبديل برخی خیابان م کردههايی برای بهبود شرايط بافت مرکزی خود اقدا به تالش

های پُرترافیک سعی در ارتقای کیفیت محیط بوده است. در پی  ها در خیابان بوده که با حذف يا کاهش تردد اتومبیل

امالت اجتماعی، ارتقای شود و با افزايش تع راه، آسايش و آرامش برای عابران پیاده فراهم می تبديل خیابان به پیاده

شود )شیعه و  های تجاری، درنهايت، سرزندگی به بافت مرکزی شهرها تزريق می کیفیت محیطی و تقويت فعالیت

رو، بافت مرکزی شهرها به دلیل برخورداری از نقش بارز در ساختار اقتصادی، کالبدی،  (. از اين 43: 1392همکاران، 

اند. هرچند  ريزان، و مديران شهری جای گرفته انون توجه متخصصان، برنامهاجتماعی، و سیاسی شهر همواره در ک

ای به اهمیت  تاريخی به بلندای حیات انسان دارد، در طی چند سال اخیر در شهرها به صورت گسترده 4مداری پیاده

نیز در اين زمینه انجام سازی پرداخته شده است و با درنظرگرفتن فضاهای شهری اقداماتی  راه روی و پیاده موضوع پیاده

منظور کاهش ترافیک و باالبردن ايمنی عابران پیاده استفاده شد.  در اروپا به 1960سازی از دهة  راه شده است. از پیاده

سازی فضاهای شهری تدوين شده است، ولی تاکنون مطالعات  راه ها و مطالعات فراوانی در زمینة موضوع پیاده بررسی

بخشی و انسجام اجتماعی شهرها انجام  عنوان هدفی در تقويت هويت مداری به ی قابلیت پیادهمحدودی از حیث واکاو

توان به تحقیقات برخی از محققان داخلی  شود. در اين میان می گرفته است که از اين نظر اهمیت تحقیق بیشتر روشن می

(،  1394اند اشاره کرد: اکبری و داوودی ) داختهسازی پر راه مداری و پیاده و خارجی که از ابعاد مختلف به بررسی پیاده

                                                                                                                                                                   
1. Urban Identity 
2. Murphy 

3. Pedestrian Street 
4. Walkability  
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(، 1397 (، موسوی و همکاران )1396 (، صادقی و همکاران )1396 (، مرادپور و همکاران )1395پوراحمد و همکاران )

(، لک و آقاماليی 1395 (، شماعی و اقبال )1397 زاده و اسفندياری مهنی ) (، ابراهیم1397 حسینی ) نیا و ملک بهرام

(، 2013) 1(، آريفین و زهری1398 (، ذوقدار و ناظمی )1398 (، صدری و همکاران )1397 (، پوراحمد و همکاران )1397 )

مداری در  های پیاده ( در مطالعات خود به تحلیل و بررسی میزان نقش شاخص2015) 3(، و نتو2015) 2زکريا و اوجانگ

شهری، و تأثیر آن بر تعامالت اجتماعی و بهبود هويت رفتاری روها و معابر  اتقای کیفیت محیطی، سرزندگی پیاده

(، هومبرتو و 2020) 4(، آرالنا و همکاران1397 بیگ و همکاران ) اند. همچنین، ولی شهروندان در فضاهای شهری پرداخته

 9(، دووی و پافکا2020) 8(، هوی و پوجانی2020) 7(، ناگ و همکاران2020) 6(، دورسو و میگلیور2020) 5همکاران

روی و محیط اجتماعی با  های پیاده ( در تحقیقات خود به ارزيابی رابطه بین قابلیت شبکه2020) 10(، و شن و ژنگ2020)

(، و وحدت 1395، حبیبی و حقی )(1393) همکاران و ايزدی اند و پرداخته شده توجه به درک عابران پیاده از محیط ساخته

مداری و مطالعة ابعاد آن در  سازی و پیاده راه در تحقیقات خود به مقايسة کیفیت دو سیاست پیاده (1396و پیربابايی )

گويی به سؤاالت زير است: ارتباط  در اين راستا، تحقیق حاضر در پی پاسخ اند. مناطق مختلف شهری اشاره کرده

تگی اجتماعی در چه سطحی قرار دارد؟ و بافت سازی و تقويت هويت و انسجام و همبس راه های پیاده همبستگی بین مؤلفه

و  11سازی با هدف تقويت انسجام اجتماعی  راه مرکزی نقده و قروه قابلیت پیاده مرکزی کدام يک از شهرهای تک

راه در معابر موجود در بافت  سنجی ايجاد پیاده بخشی را دارد؟ در نتیجه هدف اصلی تحقیق مطالعة تطبیقی امکان هويت

 به توجه بخشی، انسجام، و همبستگی اجتماعی در شهر است. با های نقده و قروه با هدف تقويت هويتمرکزی شهر

 اند غربی استان دو شهرهای ترين مهم قروه و نقده شهرهای کردستان، و غربی آذربايجان های استان ژئوپولیتیکی موقعیت

 در سعی حاضر بنابراين، تحقیق. شوند  می محسوب ديگر شهری مراکز با ها آن تمايز نقطة بودن دوقومیتی ويژگی که

 در. دارد را شهر سطح در اجتماعی امنیت سطح بهبود نتیجه در و ها آن همگرايی و ساکن اقوام میان سازنده ارتباط تقويت

 شهر از برخورداری ويژگی حاضر تحقیق مطالعاتی محدودة انتخاب اصلی ضرورت که کرد اذعان بايد میان اين

 و پايدار اجتماعی تعامالت افزايش و تأمین در سعی شهری فضای محیطی کیفیت ارتقای با که است چندقومیتی

 تفاوت و اهمیت نظر اين از را دارد و شهر در ساکن شهروندان میان مطلوب اجتماعی انسجام و هويت پذيری تحقق

 .شود می روشن حاضر تحقیق اساسی

نظریمبانی
مداریپیاده جنبش

گرفت  صورت نوزدهم قرن دوم نیمة مدرن از سبک به دنیا در پیاده از سواره حرکت تفکیک زمینة در اقدامات اولین

آن،  گذاران پايه از نقل به ،1929 در 12رادبرن محلة گسترش گانة پنج اصول از يکی .(131: 1395اقبال،  و شماعی)

                                                                                                                                                                   
1. Ariffin and Zahari 
2. Zakaria and Ujang 
3. Neto 
4. Arellana et al. 
5. Humberto et al. 

6. D'Orso and Migliore 
7. Nag et al. 
8. Hooi and Pojani 
9. Dovey and Pafka 
10. Chen and Zheng 
11. Social Solidarity 

12. Radburn  
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 و پیاده راه جداسازی ماشین، عصر شهرسازی برای شان پیشنهادی الگوی بر اساس و ،2رايت هنری و 1اشتاين کالرنس

 و رفت مرزبندی ،1950 سال از. يافتند گسترش اروپا غرب شمال از پیاده ويژة شهرهای ،1940 سال از. است بوده سواره

 (.17: 1392شد )رضايی،  آغاز امريکا در سازی راه پیاده 1960 دهة از و يافت رواج قديمی های بافت در سواره آمد

 در ترافیک کاهش برای ابزاری عنوان به اروپا، در ای گسترده طور به 1960 دهة از ترافیک محدودسازی و سازی راه پیاده

 به کمک برای همچنین و پايدارتر، توريسم سمت به تشويق شهری، زيست محیط کیفیت باالبردن منظور به و شهر مرکز

 5هوشمند رشد و 4نو شهرگرايی جريان (.197: 2016، 3گرفت )ملیا و شرقولد قرار استفاده مورد فروشی خرده کار و کسب

 آمیز صلح جنبش. اند کرده تأکید پذير پیاده های محله ايجاد بر که هستند هايی جنبش جمله از 1980 و 1970 دهة از

 دسترسی پاية بر و سرزنده محلة ايجاد هدف با مردمی نهادهای دست نیز به «خودرو از دور به شهری های بخش ايجاد»

 شده تشکیل مختلف های گونه به جهان سراسر در شهری فضاهای انواع و ها، خانه عمومی، های کاربری به پیاده مطلوب

ها، فضاها، و عملکردهای پُرتنوعی هستند که در پیوند بسیار  مدار ترکیبی از فرم (. فضاهای پیاده17: 1392)رضايی،  است

وجود آورده و  در خدمت تأمین دامنة وسیعی از نیازهای انسانی شهری کل واحدی را در مرکز شهرها بهنزديک با يکديگر 

تواند در تجديد  هايی است که می محوری از جمله راه (. زيرا پیاده50: 1394اند )اکبری و داوودی،  به آن هويت بخشیده

های جمعی تعامالت و  ور شهروندان در مکانحیات مدنی مراکز شهری مؤثر باشد و از طريق افزايش زمینة حض

مداری میزان مطلوبیت محیط مصنوع برای  (. قابلیت پیاده91: 1396کند )وحدت و پیربابايی،  همبستگی اجتماعی را بیشتر 

بردن از آن در يک پهنه است. تنوع مردم و خصوصاً حضور  حضور مردم، زندگی، خريد، مالقات، گذران اوقات، و لذت

مدار است  خطربودن يک فضای پیاده های خاص بیانگر کیفیت، موفقیت، و سالم و بی ، سالمندان، و مردم با ناتوانیکودکان

( که ارتباط مستقیمی با امنیت، دلپذيری و جذابیت محیطی، دسترسی، پیوستگی و تداوم فضايی، 7: 2009، 6)نوسال

در بیانی کلی،  (.20: 1393 همکاران، و ايزدی) دارد ارتباط کاربری زمین و حمل و نقل عمومی، و مسائلی مرتبط

توانند راحتی، امنیت، تناسب، و جذابیت در  مدار مکانی است که ساکنان آن با هر سن و توانايی می فضاهای پیاده

(. 2: 1391زاده و تمری،  فقط در هنگام فراغت بلکه در استفاده از تجهیزات و تردد نیز احساس کنند )عباس روی را نه پیاده

راهپیاده

 به های شهری، اين مفهوم اقدام میالدی مطرح شد و برای رقابت با حومه 1950های  راه مفهومی است که از سال پیاده

راه با  های ايجاد پیاده اولین ايده (.163: 2005، 7)سوسورس نمود می شهر مرکز قديمی های خیابان از ترافیک بار کاهش

مطرح و عملیاتی  8ها و تداخل ترافیک پیاده و سواره در رم و در دورة ژولیوس سزار حد خیابانتوجه به شلوغی بیش از 

( برای تفکیک پیاده و سواره در طراحی پارک مرکزی 1858امريکايی )در سال  9شد. يکی از نخستین اقدامات را المستد

های شهری  راه ره و پیاده از مبانی اصلی پیاده(. جداسازی ترافیک سوا22: 1396نیويورک انجام داد )صادقی و همکاران، 

است. هدف از جداسازی وسايل نقلیه و عابران پیاده در مسیر پیشگیری از برخورد آن دو است که از قديم نیز رايج بوده 

ته ها حذف شده است. الب های منفرد و مجزايی هستند که آمدوشد خودرو از آن های پیاده خیابان است. درحقیقت، خیابان
                                                                                                                                                                   
1. Clarence Stein  
2. Henry Wright  

3. Melia and Shergold 
4. New Urbanism 
5. Smart Growth  

6. Nosal 
7. Southworth 
8. Julius Caesar  

9. Frederick Law Olmsted  
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خودروهای خاص در مواقع اضطراری امکان دسترسی به آن را دارند و وسايل نقلیة خدماتی و حمل بار نیز طی ساعات 

روهاست. اين معابر  ها کامالٌ متمايز از پیاده راه (. پیاده21: 1393ها هستند )ايزدی و همکاران،  خاصی مجاز به تردد در آن

 سه کلی، طور (. به178: 1395، پارک، يا فضای مجتمع است )پوراحمد و همکاران، به صورت کوچه، بازار، بازارچه، میدان

 و ظاهری های مشخصه که تاريخی های محدوده. هستند راه پیاده ايجاد برای مناسبی شرايط دارای شهرها از محدوده

 تئاتر، سینما، نظیر فرهنگی و تفريحی خدمات که شهر از هايی بخش داراست؛ را گردشگر جذب امکان ها آن فیزيکی

 مختلف اقشار جاذب و اند يکديگر را در خود جای داده از کم فاصلة و باال تراکم با علمی مراکز حتی و موزه، کتابخانه،

 ارائة آن های مشخصه از و کند می ايفا را( CBD) شهر تجاری مرکز نقش که شهر مرکزی بافت از هايی و بخش اند مردم

 .(7: 1395است )حبیبی و حقی،  شهروندان نیاز مورد خدمات و ها فعالیت از وسیعی طیف



 
سازیمراکزشهریراه.اهدافمهمپیاده1نمودار

مأخذ:مطالعاتنگارندگان

ها آزادی عمل انسان پیاده برای توقف، مکث، تغییر جهت، و تماس مستقیم با ديگران زياد است. به گفتة  راه در پیاده

طوری که  ؛ به«پیاده در شهرها و فضاهای شهری نشانة خوبی از تمدن آن شهر استآزادی حرکت عابرين »، 1بیوکانن

 و کالبدی محیط ادراک و کشف در مؤثری نقش که هستند ها راه پیاده شهری مراکز مدنی حیات تجديد های يکی از راه

 به را راه پیاده شهروندان پس(. 93: 1392 پورمختار،) هستند شهر مدنیت و هويت، تمدن، مظهر و دارند شهر اجتماعی

 دادوستد و مالقات ايجاد برای مکانی را آن و دارند دوست خودرو و آلودگی فقدان و آن، فضاهای آرامش امنیت، خاطر

که، عالوه بر نقش ارتباطی و دسترسی، مکانی امن و راحت را برای تماس اجتماعی، ( 275: 1390  پاکزاد،) دانند می

 (.24: 1396آورند )صادقی و همکاران،  هم میگردش، تماشا، و ... فرا

هویتشهری

سازد؛ مکانی است که خود را با آن  هويت شهری بخشی از شخصیت وجودی هر انسان است که هويت فردی او را می

ای از عالئم،  (. هويت شهری اصطالحاً مجموعه113: 1396شناساند )شاطريان و همکاران،  شناسد و به ديگران می می

مادی، زيستی، فرهنگی، و روانی است که موجب شناسايی فرد از فرد، گروه از گروه، اهلیتی از اهلیت ديگر، و يا آثار 

شود که محتوا و مظروف اين ظرف به مقتضای هر جامعه و ملت متفاوت و بیانگر نوعی  فرهنگی از فرهنگ ديگر می

هويت در (. 15: 1397 علیپور، و قنبری نظری)فرقه است شکلی، تداوم، استمرار، يکپارچگی، و عدم ت وحدت، اتحاد، هم

                                                                                                                                                                   
1. Colin Buchanan  

 راهپیاده
گوییبهمعضلترافیکبافتپاسخ

 مرکزیشهر

 هایتجاریواقتصادیبهبودکارکردفعالیت تقویتهمبستگیوانسجاماجتماعیشهر

 تجدیدحیاتکالبدیمرکزشهر

تأکیدبرفرایندحفاظتواحیای بخشیبهشهرهویت

 هایتاریخیبافت
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کند و  شهر به واسطة ايجاد و تداعی خاطرات عمومی در شهروندان تعلق خاطر و وابستگی را برای آنان فراهم می

کند. ضعف عنصر هويت  ـ هدايت می شدن صرف دارد تر از ساکن ای فعال ـ که گستره شهرنشینان را به سوی شهروندشدن

های پیوند و ارتباط ساکنان با محیط و در نتیجه با  گیری رشته يک سکونتگاه شهری به انقطاع يا اصوالً عدم شکلدر 

 (. 114: 1396شود )شاطريان و همکاران،  يکديگر منجر می

 

دهندۀهویتشهری.عواملتشکیل2نمودار

1392:273مأخذ:نصروماجدی،

واسطة  بهشود و  مفهوم هويت شهری هويتی اجتماعی است که با تبلور عینی در فیزيک و محتوای شهر معنادار می

کند. پس هر  ايجاد تداعی خاطرات عمومی در شهروندان و تعلق خاطر شهرنشینان را به سوی شهروندشدن هدايت می

تواند باعث  چند که هويت شهر خود معلول فرهنگ شهروندان آن است، فرايند شهروندسازی را تحت تأثیر قرار داده و می

(. پس هويت 135: 1397د ناظران و ساکنان شود )نوکار و همکاران، تدوين معیارهايی مرتبط با مشارکت و قضاوت نز

توان اظهار کرد شهر باهويت شهری با  ای کالبدی است که از شکل کلی و فرم شهر نشئت گرفته و  می شهری مقوله

که شهر بدون ای  گونه شود؛ به مناظر و مزايای زيباست که باعث برقراری تعامالت و ايجاد خاطرة جمعی برای ساکنان می

ها  ای است که در شهر جريان دارد و آن را از ساير مکان خاطره فاقد هويت است. همچنین، هويت شهری نحوة زندگی

 (.30: 1394کند )لطیفی و همکاران،  بودن متمايز می واسطة چندقومی و چندفرهنگی به

اجتماعی انسجام

-ای از جهان و در هر مقطعی از تاريخ سازمان فضايی های شهری در هر نقطه های اصلی سکونتگاه يکی از مشخصه

هاست. کمتر کسی در اين واقعیت ترديد دارد که  های عمومی و خصوصی آن اجتماعی و تفاوت زندگی مردم در عرصه

ه يا عمومی و خصوصی را در بر داشته باشد با زنجیری های متعدد يک شهر فارغ از آنکه باز و بست حیات و پايداری عرصه

ها در بستر واحد و متأثر از  مستحکم از روابط انسانی، اجتماعی، اقتصادی، و محیطی به يکديگر پیوند خورده و همة آن

انسجام و اند. استمرار و پايداری حیات اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی يک جامعه در گرو  عناصر و روابط بیرون شکل گرفته

های سرماية  عنوان يکی از شاخص همبستگی بین اجزا و عناصر سازندة ساختار اجتماعی است. انسجام اجتماعی نیز به

کردن نظام ارزشی و هنجاری  اجتماعی بر توافق جمعی میان اعضای يک جامعه داللت دارد و حاصل پذيرش و درونی

کند  ( و کمک می246: 1397اد يک جامعه است )بهزادفر و همکاران، يک جامعه و وجود تعلق جمعی و تعامل در میان افر

دهندۀهویتشهریعواملتشکیل  

شناسیدرشهرهنر،زیبایی حافظةتاریخی تعامالتانسانی  

 معماریشهری انسانبامحیط انسانباشهر انسانباانسان

 شکلومحتوا،معنایشکلشهر
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در رابطه با  1(. آلن بیرو43: 1391تا جامعه به حس مشترکی متعلق به همة اعضا دست پیدا کند )نوابخش و فیروزآبادی، 

ية آن در سطح يک رساند که بر پا انسجام اجتماعی عقیده دارد: انسجام يا همبستگی اجتماعی معموالً مفهومی را می

طور متقابل به يکديگر نیازمندند. انسجام اجتماعی همچنین نوعی  اند و به گروه يا يک جامعه اعضا به يکديگر وابسته

احساس ارتباط، گرايش، و تعامل با ديگران است و منظور از آن احساس مسئولیت متقابل بین چند نفر يا چند گروه است 

توان پیوندهای  (. مفهوم انسجام اجتماعی را می65: 1393رند )میرزاخانی و درويشی، که از آگاهی و اراده برخوردا

ها تعريف کرد. لذا، با ايجاد انسجام و پیوستگی متداوم و  يافته، تبادالت، يا دوسويگی کردارها میان کنشگران يا جمع نظم

های پشت سر  های نسل شود و معیارها و ارزش پايدار در شهر، پیوند گذشته، حال، و آيندة فرهنگ يک جامعه برقرار می

های کالبدی و  ها، پاسخ پیوستن بازتاب هم های فرهنگی جامعه، با به شود. عالوه بر ارتقای ارزش هم به هم متصل می

 (.239-238: 1397 همکاران، و شود )بهزادفر فضايی به يکديگر نیز دنبال می

مطالعاتی محدودۀ معرفی
در قسمت شرق و جنوب شرقی سنندج   که  است  کردستان  استانو سومین شهر پُرجمعیت   کهنشهری تاريخی و  قروه

شود که طبق سرشماری سال   اين شهر يکی از شهرهای دوقومیتی مهم استان کردستان محسوب می واقع شده است.

يک جغرافیايی )نزديکی به مرز نفر است. برخورداری از موقعیت استراتژ 94404مرکز آمار ايران، جمعیت آن تعداد  1395

های فعال بازرگانی و اقتصادی، از اين شهر با نام شهری تجاری ياد  کشورهای همسايه( سبب شده که بنا بر وجود بازارچه

شود و همواره گردشگران و مسافران چشمگیری را از اقصی نقاط کشور به خود جذب نمايد. بافت مرکزی شهر قروه، 

های مطالعاتی تحقیق حاضر  عنوان يکی از محدوده میدان سردار سلیمانی تا تقاطع بوعلی، به معبر شريعتی، حدفاصل

متر طول حجم وسیعی از عملکردهای تجاری و  430متر عرض و  30انتخاب شده است. اين محدوده با بیش از 

هر برخوردار بوده است. نقده اقتصادی را در خود جای داده است و همواره از باالترين سطح تردد سواره و پیاده در ش

ترين شهر دوقومیتی استان آذربايجان غربی است که در قسمت جنوب شرقی ارومیه واقع شده است.  )سولدوز( مهم

قرارگیری در شاهراه ارتباطی کشور ايران با کشورهای همساية غربی اهمیت و نقش کلیدی اين شهر را بیش از پیش 

معبر امام نفر است.  90911، جمعیت ساکن در نقاط شهری شامل 1395می سال کند. طبق سرشماری عمو نمايان می

متر  20شهر نقده، حدفاصل فلکة شهدا تا تقاطع مسافری و علمی، ديگر محدودة مطالعاتی تحقیق حاضر است که با 

ردد شهروندان ها و ت جايی متر طول در مرکز شهر واقع شده و قطب تجاری شهر است. حجم وسیعی از جابه 161عرض و 

گیرد که محل تردد همة اقشار  های تجاری و رفع نیازهای خدماتی در اين محدوده صورت می دادن فعالیت برای انجام

مهاجرت ساکنان اولیه و قديمی شهر و ترک بافت مرکزی شهر، فقدان امنیت اجتماعی مطلوب و حس  جامعه بوده است.

هايی از تضعیف هويت و انسجام  ساعته( نشانه24ها و راهبردهای شهر  سیاست اعتماد و فقدان تردد شبانه )برخورداری از

اجتماعی شهرهای مطالعاتی است که تحقیق حاضر سعی در بهبود سطح موجود و نیل به وضعیتی مطلوب را دارد. در 

به موقعیت جغرافیايی محدودة مطالعاتی تحقیق اشاره شده است. 1نقشة 

                                                                                                                                                                   
1. Alain Birou  
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 ییموردمطالعاتیتحقیق.موقعیتجغرافیا1نقشة

مأخذ:مطالعاتنگارندگان

پژوهشروش
هايی معین )بافت  تطبیقی سعی در توصیف و تبیین پديده -تحقیق حاضر با هدفی کاربردی و روشی توصیفی و تحلیلی

دستیابی به هدف منظور تعیین نقاط اشتراک و اختالف و  ای مشخص را دارد و به مرکزی شهرهای نقده و قروه( در دامنه

گیری از  پذيرد. در اين مطالعه با بهره سازی( صورت می راه تحقیق )تعیین بافت مرکزی مطلوب از منظر قابلیت پیاده

بخشی، و انسجام اجتماعی  مداری، هويت ای به تشريح مفاهیم اصلی از جمله پیاده های سندگزينی و کتابخانه روش

ارزيابی تخصصی تحقیق استخراج شده است. جامعة آماری و حجم نمونة تحقیق های اصلی برای  پرداخته شده و مؤلفه

های خبرگان، استادان دانشگاه، مديران و مسئوالن شهری، متخصصان حوزة علوم شهری، و کل  حاضر مشتمل بر گروه

ماری شهروندان بومی هر يک از شهرهای مطالعاتی است که با احتساب از طريق روش کوکران )طبق جمعیت سرش

محاسبه شده است.  383(، تعداد حجم نمونه برای شهرهای نقده و قروه برابر با 1395عمومی نفوس و مسکن سال 

عنوان حجم نمونة هدفمند از جامعة آماری متخصصان، مديران، و خبرگان شهری جهت  نمونه به 30همچنین، از 

ت. اين گروه، که ساکن بومی استان و شهر های تحقیق بهره گرفته شده اس ها و زيرشاخص بندی شاخص اولويت

های مرکزی دارند.  ريزی شهری بوده و تسلط کاملی بر محدوده نظر در حوزة برنامه اند، دارای تخصص و صاحب مطالعاتی

نامه و روش مشاهده و مصاحبه با متخصصان و مردم به تعیین میزان همبستگی  در ادامه با استفاده از ابزار پرسش

های انتخابی تحقیق و تعیین گزينة برتر  ها و زيرشاخص اصلی تحقیق و سطح مطلوبیت و سازگاری شاخصهای  مؤلفه

نامه، از آرای جامعة آماری بهره جسته شده  اقدام شده است. به عالوه، برای حصول اطمینان دربارة روايی و پايايی پرسش

های  های کمی نیز برگرفته از آزمون تجزيه و تحلیل داده محاسبه شده است. روش 982/0و آزمون آلفای کرونباخ برابر با 

ترتیب  است که به 2(Cocosoو کوکوسو ) 1های آنتروپی شانون ، و تکنیک2، همبستگی پیرسون1اسمیرنوف -کولموگروف

                                                                                                                                                                   
1
. Kolmogorov-Smirnov 

2
. Pearson Correlation Coefficient 



 641     ...وانسجامبخشییتهویتدرتقویجنبشمداری؛یادهپیتقابلیواکاو

 های ارزيابی تحقیق، و تعیین گزينة برتر و نهايی انتخاب شده دهی زيرشاخص برای تعیین سطح همبستگی عوامل، وزن

های مهم در امر تسهیل  دهی نقاط ضعف و تعیین راهبردها و سیاست است. در مرحلة آخر برای تقويت نقاط قوت و سامان

 سازی در گزينة برتر، به ارائة پیشنهادهايی کارآ و هدفمند پرداخته شده است. راه پیاده

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.دیاگراممفهومیتحقیق3نمودار

مأخذ:مطالعاتنگارندگان

هایارزیابیتحقیق.شاخص1جدول
 منابع ها زيرشاخص ها شاخص رديف

 1390پاکزاد،  - (E2)تابش خورشید (، E1)شرايط توپوگرافی  (E)خصوصیات طبیعی  1
 1380 حبیبی، -
 1383حسینیون،  -
 1389جو،  کاشانی -

 1390معینی،  -
- Al-Haghla, 2009 

- CDM, 2008 

- Cerin et al., 2007 

- Ergen, 2013 

- Gallimore et al., 2011 

- Gebel et al, 2009 

- Millington et al., 2009 

- Monteiro and Compos, 
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2 
نقل  و ساختار شبکه حمل

(T) 
ونقل  (، پارکینگ عمومی، مسیر دوچرخه و حملT1دسترسی به محدوده )

 (T3(، طول و عرض معبر )T2عمومی )

 (R)وضعیت ترافیک  3
(، تسهیالت R2دسترسی ) (، نفوذپذيری وR1سواره و پیاده )تراکم و تداخل 

 (R4(، ايمنی عابرين پیاده )R3ناتوانان جسمی و حرکتی )

 (F)کاربری و عملکرد  4
(، F2(، برپايی مراسم عمومی )F1های شبانه ) ها و فعالیت فروشی خرده

 (F3تفريحی، تجاری و مسکونی شهر )-های خدماتی رسانی به کاربری خدمات

 (S)خصوصیات اجتماعی  5
(، حضور قشر S2و آسايش عابر پیاده ) (، وجود امنیتS1موافقت ساکنان )

(، ارتقای S4(، حفظ ساکنان اطراف بافت مرکزی )S3زنان و کودکان )
 (S5فضاهای جمعی )

 (C)خصوصیات اقتصادی  6
امالک (، توسعة اراضی و C2(، توسعة گردشگری )C1هزينة اجرا و نگهداری )

(C3) 

 (P)خصوصیات کالبدی  7
(، P3(، خوانايی بافت )P2(، شبکة تأسیسات شهری )P1مقیاس انسانی )

 (P4های مجاور ) ترغیب به نوسازی بافت

 (A3(، حفظ بناهای باارزش )A2(، پاکیزگی محیط )A1منظر طبیعی ) (Aويژگی سیما و منظر ) 8

 

                                                                                                                                                                   

1. Shannon Entropy 

2. Combined Compromise Solution  

 محوری(گستری)زندگیپیادهپیاده

 هایمطالعاتیبررسیتطبیقیمحدوده

 

 بافتمرکزیشهرنقده

 سازیراهقابلیتپیاده

 بافتمرکزیشهرقروه

 مداریدرشهرتعیینبافتمرکزیبرتروسازگارجهتتقویتپیاده

 وضعیتترافیک  کاربریوعملکرد  نقلوساختارشبکةحمل  ویژگیسیماومنظر

  اقتصادیخصوصیات خصوصیاتاجتماعی 
 خصوصیاتکالبدی  خصوصیاتطبیعی
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 هاویافته بحث

های  بندی محدوده سازی )رتبه راه هدف اصلی در تحقیق حاضر تعیین بافت مرکزی برتر جهت پیادهطورکه ذکر شد،  همان

دهندگان  بخشی و بهبود انسجام اجتماعی شهرهاست. توزيع فراوانی و درصد متغیر پاسخ مطالعاتی( با هدف تقويت هويت

 40درصد باالی  90ه شامل گروه مرد، درصد از حجم نمون 70در گروه متخصصان شهری بیانگر اين است که بیش از 

 فعالیتی درصد از حجم نمونه مشغول در حوزة 65دهندگان دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر،  سال سن، کل پاسخ

اند. همچنین، نتايج توزيع فراوانی گروه شهروندان شهرهای نقده و قروه  مطالعه مورد استان بومی و سازمانی و اداری

درصد افراد مشتمل بر گروه جنسی مردان، بیش  65سال سن،  40الی  30درصد افراد بین  46ه بیش از دهد ک نشان می

درصد افراد دارای مدرک لیسانس، و تقريباً کل حجم نمونة تحقیق  48درصد حجم نمونه متشکل از افراد متأهل،  78از 

های برگرفته از مصاحبه با استفاده  متغیرها و دادهاند. در مطالعة حاضر نخست نرمالیت  ساکن بومی شهرهای مورد مطالعه

 اسمیرنوف سنجش شده است. -از آزمون کولموگروف

(K-S)اینمونهاسمیرنوفتک-.نتایجآزمونکولموگروف2جدول

شرح
متغیر

اجتماعیانسجاموهویتسازیراهپیاده
 30 ها داده تعداد

 )نرمال( عادی پارامترهای
 57/6 7/6 میانگین

 569/1 643/1 معیار انحراف

 اختالفات حداکثر

 142/0 152/0 مطلق

 141/0 15/0 مثبت

 -142/0 -152/0 منفی

 142/0 152/0 آماره آزمون

 125/0 074/0 تصمیم معیار

تحقیقهاییافته:مأخذ

بودن متغیرها  نرمال بر مبنی صفر فرض ،Sig (P ≤ 0/05) داری و مقايسة آن با سطح معنی 2 جدول مقادير به توجه با

 هاست بودن توزيع متغیرها يکی از شروط اصلی استفاده از ضريب همبستگی پیرسون در تحلیل داده شود. نرمال تأيید می

 .است شده اشاره آن نتايج به 3 جدول در که

.نتایجضریبهمبستگیپیرسون3جدول

شرح
متغیر

اجتماعیانسجاموهویتسازیراهپیاده

 سازی راه پیاده

 965/0** 1 پیرسون همبستگی ضريب

 000/0  داری معنی سطح

 30 30 ها داده تعداد

 انسجام و هويت
 اجتماعی

 1 965/0** پیرسون همبستگی ضريب

  000/0 داری معنی سطح

 30 30 ها داده تعداد

هایتحقیقیافتهمأخذ:



 643     ...وانسجامبخشییتهویتدرتقویجنبشمداری؛یادهپیتقابلیواکاو

، فرض وجود ارتباط مستقیم و 05/0و کمتربودن آن از  000/0داری  بر اساس جدول فوق، با توجه به سطح معنی

شود. اين نتیجه بدين معنی است که  سازی و تقويت هويت و انسجام اجتماعی پذيرفته می راه دار بین متغیرهای پیاده معنی

همبستگی  شود. همچنین، میزان ضريب سازی در فضاهای شهری تقويت هويت و انسجام اجتماعی حاصل می راه با پیاده

بیانگر اين است که بین اين دو متغیر رابطة  965/0سازی و هويت و انسجام اجتماعی با میزان  راه هر دو متغیر پیاده

 همبستگی مثبت و بسیار قوی وجود دارد.

 و{ X} نقده شهر مرکزی بافت) پیشنهادی های گزينه بندی رتبه و ها شاخص دهی وزن عملیات دادن انجام برای

 استناد با. است شده گرفته بهره کوکوسو و شانون آنتروپی های روش از ترتیب به تحقیق{( Y} قروه شهر کزیمر بافت

 خبرگان، از نفر های سی ديدگاه و آرا از گیری بهره با و نامه پرسش ابزار در امتیازی9 کالمی طیف دهی وزن روش به

 شده اقدام ها زيرشاخص و ها شاخص اولويت و اهمیت میزان محاسبة به شهری، علوم حوزة متخصصان و انديشمندان،

  .است شده پرداخته تحقیق( شانون آنتروپی) کمی تحلیل و تجزيه نتايج ارائة به 4 جدول در. است

 هایپیشنهادیتحقیق.اهمیتزیرشاخص4جدول

 E1 E2 T1 T2 T3 R1 R2 R3 R4 F1 F2 F3 S1 S2 زیرشاخص

 وزن

00
20

70
71

77
/0

 

00
71

64
85

84
/0

 

00
72

80
25

96
/0

 

00
60

27
33

18
/0

 

01
21

93
05

54
/0

 

02
25

92
17

66
/0

 

00
66

53
79

57
/0

 

00
91

59
65

13
/0

 

08
00

48
98

67
/0

 

01
07

42
29

69
/0

 

00
93

24
51

02
/0

 

24
08

68
86

26
/0

 

00
74

78
09

03
/0

 

05
79

21
44

3
/0

 

 S3 S4 S5 C1 C2 C3 P1 P2 P3 P4 A1 A2 A3 زيرشاخص

 وزن

00
92

09
10

9
/0

 

00
94

89
36

91
/0

 

39
85

23
44

73
/0

 

00
83

51
84

26
/0

 

02
36

34
26

44
/0

 

01
12

69
84

55
/0

 

00
68

18
65

46
/0

 

00
86

98
04

63
/0

 

00
73

13
23

14
/0

 

01
66

77
21

8
/0

 

00
73

13
23

14
/0

 

00
52

36
00

9
/0

 

00
79

39
69

53
/0

 

هایتحقیقیافتهمأخذ:

 طیف از گیری بهره با نیز( يکپارچه مدلی و نوين چندمعیارة گیری تصمیم روش يک عنوان به) کوکوسو روش در

 های گزينه در ها زيرشاخص از يک هر برای شهروندان سوی از شده ارائه وزن میانگین تعیین و امتیازی9 دهی وزن

 سازی نرمال تصمیم، ماتريس تشکیل های گام در روش اين. است شده اقدام مطلوب و برتر گزينة محاسبة به پیشنهادی

 تحقیق های گزينه نهايی وزن محاسبة و ها زيرشاخص وزن اساس بر ضربی و وزنی جمع مقادير محاسبة تصمیم، ماتريس

 است: زير شرح به حاصل های يافته که انجامد می تحقیق سؤاالت و اهداف شدن روشن به( مطالعاتی شهرهای بندی رتبه)
.تشکیلماتریستصمیم5جدول

 E1 E2 T1 T2 T3 R1 R2 R3 R4 F1 F2 F3 S1 S2 زیرشاخص

 نوع زيرشاخص

M
in

 

M
ax

 

M
ax

 

M
ax

 

M
ax

 

M
in

 

M
ax

 

M
ax

 

M
ax

 

M
ax

 

M
ax

 

M
ax

 

M
ax

 

M
ax

 

ماتريس 
 تصمیم

X 4 3 7 3 5 9 4 4 2 1 5 9 8 6 

Y 1 9 8 2 4 4 5 3 4 8 2 8 1 2 

 S3 S4 S5 C1 C2 C3 P1 P2 P3 P4 A1 A2 A3 زيرشاخص

 نوع زيرشاخص

M
ax

 

M
ax

 

M
ax

 

M
in

 

M
ax

 

M
ax

 

M
ax

 

M
ax

 

M
ax

 

M
ax

 

M
ax

 

M
ax

 

M
ax

 

ماتريس 
 تصمیم

X 9 6 8 5 6 7 3 4 3 7 2 5 2 

Y 2 5 5 1 1 1 4 3 4 4 1 4 3 

هایتحقیقیافتهمأخذ:
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سازیماتریستصمیم.نرمال6جدول

 E1 E2 T1 T2 T3 R1 R2 R3 R4 F1 F2 F3 S1 S2 زیرشاخص

ماتريس 

 تصمیم

X 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 

Y 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

 S3 S4 S5 C1 C2 C3 P1 P2 P3 P4 A1 A2 A3 زيرشاخص

ماتريس 

 تصمیم

X 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

Y 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

هایتحقیقیافتهمأخذ:

.محاسبهمقادیرجمعوزنی7جدول

 E1 E2 T1 T2 T3 R1 R2 R3 R4 F1 F2 F3 S1 S2 زیرشاخص

یم
صم

س ت
تري

X 00 ما
0

/0
 

00
0

/0
 

00
0

/0
 

00
6

/0
 

01
2

/0
 

00
0

/0
 

00
0

/0
 

00
9

/0
 

00
0

/0
 

00
0

/0
 

00
9

/0
 

24
1

/0
 

00
7

/0
 

05
8

/0
 

Y 00
2

/0
 

00
7

/0
 

00
7

/0
 

00
0

/0
 

00
0

/0
 

02
3

/0
 

00
7

/0
 

00
0

/0
 

08
0

/0
 

01
1

/0
 

00
0

/0
 

00
0

/0
 

00
0

/0
 

00
0

/0
 

 S3 S4 S5 C1 C2 C3 P1 P2 P3 P4 A1 A2 A3 زيرشاخص

یم
صم

س ت
تري

 ما

X 00
9

/0
 

00
9

/0
 

39
9

/0
 

00
0

/0
 

02
4

/0
 

01
1

/0
 

00
0

/0
 

00
9

/0
 

00
0

/0
 

01
7

/0
 

00
7

/0
 

00
5

/0
 

00
0

/0
 

Y 00
0

/0
 

00
0

/0
 

00
0

/0
 

00
8

/0
 

00
0

/0
 

00
0

/0
 

00
7

/0
 

00
0

/0
 

00
7

/0
 

00
0

/0
 

00
0

/0
 

00
0

/0
 

00
8

/0
 

هایتحقیقیافتهمأخذ:

.محاسبةمقادیرضربوزنی8جدول

 E1 E2 T1 T2 T3 R1 R2 R3 R4 F1 F2 F3 S1 S2 زیرشاخص

ماتريس 

 تصمیم

X 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 

Y 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

 S3 S4 S5 C1 C2 C3 P1 P2 P3 P4 A1 A2 A3 زيرشاخص

ماتريس 

 تصمیم

X 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 

Y 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

هایتحقیقیافتهمأخذ:

.ضریبنهاییمقادیرضربوجمعوزنی9جدول
S P 

833/0  16 
167/0  11 

هایتحقیقیافتهمأخذ:

هابراساسسهاستراتژی.محاسبةنمرۀارزیابیگزینه10جدول

Kc Kb Ka  
1 443/6  601/0  X 

663/0  2 399/0  Y 

هایتحقیقیافتهمأخذ:



 645     ...وانسجامبخشییتهویتدرتقویجنبشمداری؛یادهپیتقابلیواکاو

تر باشد  ای بزرگ گزينه Kشود که طبق آن هرچه امتیاز   ها محاسبه می و در گام آخر امتیاز نهايی هر يک از گزينه

 نشان از برتری و اولويت آن گزينه است. 

هایپیشنهادیتحقیقبندینهاییگزینه.رتبه11جدول

 
 
 

 

هایتحقیقیافتهمأخذ:

ترتیب بیشترين و  شرايط توپوگرافی به های ارتقای فضاهای جمعی و طبق نتايج روش آنتروپی شانون، زيرشاخص

اند. همچنین،  سازی به خود اختصاص داده راه ها در امر پیاده کمترين سطح اهمیت و اولويت را در میان ساير زيرشاخص

ترتیب در  تفريحی، تجاری و مسکونی شهر، و پاکیزگی محیط به -های خدماتی رسانی به کاربری های خدمات زيرشاخص

نظران حوزة علوم  بیشترين و کمترين سطح اولويت و ارجحیت از منظر متخصصان، انديشمندان، و صاحب های بعدی رده

 اند. شهری جای گرفته

های اجتماعی و اقتصادی  کوکوسو حاکی از آن است که بافت مرکزی شهر نقده از نظر شاخص  نتايج حاصل از روش

های  ر شهری وضعیت نامناسبی دارد. همچنین، در زيرشاخصويژگی سیما و منظ  تری دارد و در شاخص شرايط مطلوب

تفريحی، تجاری و مسکونی شهر، و حضور قشر زنان و کودکان وضعیت  -های خدماتی رسانی به کاربری خدمات

ده های شبانه و میزان تراکم و تداخل سواره و پیا ها و فعالیت فروشی تری دارد. به عالوه، از نظر برخورداری از خرده مناسب

های اجتماعی و ويژگی سیما و منظر  شرايط نامناسبی دارد. در اين میان، در بافت مرکزی شهر قروه وضعیت شاخص

های خصوصیات طبیعی و کاربری و عملکرد وضعیت  شهری در سطح نامناسبی قرار گرفته است. همچنین، از نظر شاخص

توان دريافت که عوامل  های تحقیق می ت زيرشاخصمناسبی نسبت به سايرين داشته است. همچنین، با بررسی وضعی

ترين و عوامل موافقت ساکنان، هزينة اجرا و نگهداری، توسعة گردشگری،  شرايط توپوگرافی و تابش خورشید مناسب

اند. طبق نتايج و در بیانی  ترين وضعیت را نسبت به ساير عوامل داشته توسعة اراضی و امالک و منظر طبیعی نامناسب

 83/1تری نسبت به بافت مرکزی شهر قروه با وزن  شرايط مطلوب 252/4بافت مرکزی شهر نقده با ضريب نهايی کلی، 

 سازی دارد.  راه سنجی پیاده در امر امکان

 گیرینتیجه

ای را به  های اخیر و با گسترش تبادل ارتباطات میان جوامع شهری، رويکردهای شهری همواره اهمیت ويژه در طی دهه

اند. گسترش و توسعة کالبدی شهرها بدون توجه و تأکید بر نیازهای انسانی سبب بروز  مسائل اجتماعی معطوف داشته

اجتماعی توسعة شهری کمتر   دبیات توسعة پايدار شهری، جنبةای در شهرهای امروزی گرديده است. در ا معضالت عديده

محور  ريزی و طراحی شهری مبتنی بر عامل انسان و تحقق شهری انسان مورد توجه قرار گرفته است، بنابراين، برنامه

های خاص  اهمیت بسیاری در توسعة منسجم و يکپارچه دارد. معابر موجود در مراکز شهری به دلیل برخورداری از ويژگی

ريزی و  محیطی، و ... نیازمند توجهات ويژه در حوزة برنامه و منحصر به فرد در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، زيست

ای در میزان کیفیت زندگی مردم، فرهنگ شهرنشینی،  گستری تأثیر گسترده اند. در اين میان، جنبش پیاده طراحی شهری

بخش شهری، تقويت تعامالت اجتماعی پايدار، افزايش  رتقای عوامل هويتهای شهری، ا بهبود سطح درک از محیط

 گزینه K رتبةنهایی

1 252/4  X )نقده(    

2 830/1  Y )قروه(    
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میزان گردشگری شهری، و تقويت حس همبستگی و انسجام اجتماعی )حیات مدنی شهر( دارد. مفهوم وحدت و 

ضر، آيد که بايد مورد تأکید و توجه همگان واقع شود. در تحقیق حا شمار می همبستگی امری حیاتی در جوامع شهری به

سازی معابر موجود در بافت مرکزی شهرهای نقده و قروه با هدف تقويت  راه سنجی پیاده ای امکان بررسی مقايسه

بخشی، انسجام، و همبستگی اجتماعی مطالعه شد. طبق مطالعات نظری پیشین مرتبط با تحقیق حاضر، جنبش  هويت

بخشی به ساختار اقتصادی،  محیطی )از قبیل حیات يستسازی بیشتر پیرامون مباحث اقتصادی، کالبدی، و ز راه پیاده

کاهش ترافیک، و آلودگی هوا( بررسی شده است. ولی در تحقیق حاضر، حیات اجتماعی مردم مدنظر بود که از اين نظر 

تحلیلی سعی در تعیین بافت مرکزی  -يابد. مطالعة حاضر با هدفی کاربردی و روشی توصیفی اهمیت اساسی آن نمود می

ای جهت تشريح واژگان کلیدی  های کتابخانه سازی است که برای دستیابی به اين مهم از روش راه تر در امر پیادهبر

اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، آنتروپی شانون، و کوکوسو برای محاسبة سطح  -های کمی کولموگروف تحقیق و از روش

برتر بهره گرفته شد. همچنین، جامعة آماری تحقیق نیز  ها، و تعیین بافت مرکزی ها، اهمیت زيرشاخص همبستگی مؤلفه

شده،  شامل دو گروه متخصصان و انديشمندان شهری و شهروندان بومی هر يک از شهرها بود. طبق نتايج نهايی حاصل

د دارد. سازی و تقويت هويت و انسجام اجتماعی ارتباط مثبت، معنادار، و همبستگی بسیار قوی وجو راه های پیاده بین مؤلفه

 ادامه، راه دارد. در تری در ايجاد پیاده همچنین، بافت مرکزی شهر نقده نسبت به بافت مرکزی شهر قروه وضعیت مطلوب

 ارائة به( طرح سازی پیاده و اجرا صورت در) نقده شهر در مناسب وضعیتی به نیل و اهداف پذيری تحقق برای

 است: شده پرداخته کارآ و هدفمند پیشنهادهايی

 شهر؛ فرهنگی و اجتماعی هويت تقويت راستای در...( نماها،  آب ها، المان) بومی عناصر از گیری بهره -

 آن؛ ظرفیت به توجه ضمن مناسب بهداشتی فضاهای ايجاد -

 ها؛ آن استقرار جهت فضاهايی تخصیص و( فروشان دست) سنتی فروشان خرده حضور از حمايت -

 موفق؛ جوامع ارزشمند تجارب از شهری متخصصان و مديران، مسئوالن، مناسب الگوبرداری -

 مطالعاتی؛ محدودة در مناسب شهری مبلمان تخصیص بر ويژه تأکید و توجه -

 تجاری؛ های مجتمع ساخت جهت محدوده در موجود تجاری عملکردهای از برخی نوسازی و بازسازی -

 شهری؛ زيباسازی رويکرد و سیما و منظر عامل بر ويژه تأکید و توجه -

 سازگاری؛ و ظرفیت اصل رعايت ضمن ها کاربری اختالط سطح افزايش راستای در تالش -

 ؛(طبیعی عوامل و ها، گل درختان،) سازگار و پايا محیطی زيست شرايط از گیری بهره -

 وضعیتی به دستیابی جهت زيربط های سازمان و ها ارگان و مردم میان پايدار اجتماعی تعامالت افزايش بر تأکید -

 مطلوب؛

 آن؛ برای ويژه مسیر طراحی و( دوچرخه همچون) مطالعاتی محدودة در ونقل حمل پايدارتر های حالت از گیری بهره -

 بارگیری جهت پهلوگاه ايجاد و اداری و درمانی، انتظامی، نظامی، خودروهای تردد برای مجزا مسیری درنظرگرفتن -

 بارفرستی؛ و

 ؛(قاالباشی پارک) محدوده اطراف فراغتی -تفريحی و سبز فضای کاربری توسعة و دهی سامان -

 ؛(ساعته 24 شهر) روز شبانه ساعات در مطالعاتی محیط به بخشی جان راستای در تمهیداتی توسعة و ايجاد -

 آسايش و رفاه افزايش جهت در سالخوردگان و معلوالن اقشار برای مؤثر طراحی و ريزی برنامه اصول درنظرگرفتن -

 عمومی؛

 آتی. های توسعه به توجه ضمن موجود شهری های زيرساخت دهی سامان و -
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