
 

 6931 تابستان ،2 شمارة، 4 دورة ،یشهر یگردشگر

  33-662 .صص

 
 

 شهری پیاده گردشگری توسعة بر مدارییادهپ یهاشاخص یرتأث بررسی

 (آبادخرم شهر :موردی نمونة)

 

 تهران دانشگاه شهری، یزیربرنامه و جغرافیا دکتری دانشجوی -مرادپور نبی

 شهری یزیربرنامه و جغرافیا ارشد کارشناس -زیروانی تقوی اسماعیل

 فرهنگ و علم دانشگاه گردشگری، دکتری دانشجوی -قربانی حمید

 

 10/10/1931 :پذیرش تاریخ   11/11/1931 :دریافت تاریخ

 

 چکیده
 حرکت اساسبر دیرباز از شهرها .ستافض در انسان جاییهجاب شکل ترینیمیقد روییادهپ

 بین اجتماعی تعامل پیدایش موجب کهآنجا از شهری پیاده گردشگری .اندشده بنا پیاده

 ینترمهم از یکی به شهری یگردشگر ،حاضر حال در .است مهم بسیار شودیم شهروندان

 دارند یلتما گردشگران از یاریبس .است شده یلتبد کشورها و مناطق ةتوسع یابزارها

 در روهایادهپ نقش که دننک لمس را آن و درک یکنزد از را محدوده یک یخیتار هاییتجذاب

 و ینندهب یتمطلوب ةینزم یخیتار-فرهنگی مناطق در ویژهبه .است مهم یاربس ینهزم ینا

 مدارییادهپ یهاشاخص یرتأث بررسی حاضر پژوهش هدف د.نکمی فراهم را یادهپ یگردشگر

-توصیفی پژوهش این در تحقیق روش .است آبادخرم شهر در شهری گردشگری توسعة بر

 .است شده استفاده شهروندان نظر کسب برای پرسشنامه ابزار از و است پیمایشی و تحلیلی

 با تصادفی صورتبه که دهندیم تشکیل آبادخرم شهر ساکنان تمام را تحقیق آماری ةجامع

 یافزارهانرم از هاداده تحلیل برای .است شده انتخاب نمونه 984 کوکران فرمول از استفاده

Spss و Lisrel یهاشاخص بین ارتباط دهدیم نشان تحقیق نتایج .است شده استفاده 

 نتایج این،برعالوه .است )مثبت( مستقیم شهری پیاده گردشگری ةتوسع و مدارییادهپ

 گردشگری توسعة بر مدارییادهپ یهاشاخص یرتأث کندمی بیان ساختاری معادالت یسازمدل

 ؛است 93/3 باالی هاشاخص تمام در عاملی بارهای مقدار و است داریمعن آبادخرم در شهری

 ایمنی ،86/3 دسترسی ،16/3 جذابیت و پویایی شاخص برای عاملی بار مقدار کهطوریهب

 بین این در .است 93/3 کاربری تنوع و 14/3 پیوستگی ،82/3 امنیت ،94/3 راحتی ،66/3

 .دارند شهری پیاده گردشگری بر را یرتأث بیشترین ترتیببه دسترسی و امنیت شاخص

 واریانس از 16/3 مدارییادهپ یهاشاخص شد مشخص استاندارد ضرایب به توجه با ،همچنین

 .کنندیم تبیین را آبادخرم شهر در شهری گردشگری

 

  .ساختاری معادالت ،آبادخرم شهر شهری، گردشگری توسعة ،مدارییادهپ :کلیدی هایهواژ

 

  



 6931تابستان ، 2 شمارة، 4 دورة ،یشهر یگردشگر  633

 مقدمه

 به وابستهغیر و مستقل صورتبه که است ونقلحمل از یاگونه تنها و مقصد و مبدأ بین ییجاجابه نوع ینترساده روییادهپ

 انسان ییجاجابه شکل ترینیضرور و ترینیمیقد و ترینیعیطب پیاده حرکت .است یرپذامکان خارجی یلةوس یا ابزار گونهیچه

 کشف و زندگی تحرک و شور احساس و هایتفعال ،هامکان مشاهدة برای امکان ینترمهم هنوز روییادهپ و است محیط در

 بشریت تاریخ کل ةانداز به قدمتی که است انسانی طبیعی رفتار از بخشی روییادهپ .است محیط در نهفته یهاجاذبه و هاارزش

 منظوربه اروپا در زمان آن در .گرددیبرم پیش قرنیمن حدود به هاراهیادهپ و پیاده حرکت به توجه (.03 :1933 ،جویکاشان) دارد

 فضای و هاراه جداسازی اندیشة نوشهرها ساختن برای نیز و شهرها تاریخی مراکز حفظ و جنگ از ناشی هاییخراب بازسازی

 خدمات تسهیل و خرید مراکز اقتصادی یاحیا یعنی دیگر اهداف با نیز آمریکا متحدة ایالت در .دش مطرح سواره و پیاده

 فزایندة رشد و جوامع جمعیت افزایش با (.3-3 :1930 ،زادبوم مشاور مهندسان) شد توجه هاراهیادهپ تقویت به ،یفروشخرده

 به نیاز هاییزهانگ روز هر بشر، زندگی عناصر سایر و یاورفن ،ونقلحمل شبکة در اخیر چشمگیر هاییشرفتپ و شهرها

 حرکت و ونقلحمل با گردشگری صنعت (.Mac cannel, 1331: 13) کندیم پیدا افزایش نیز گردشگری سفرهای و مسافرت

 مناسب ساختار .است گردشگری مطالعات از حیاتی بسیار ایهجنب ،ونقلحمل و گردشگری بین رابطة و است همراه مردم

 .است گردشگری منطقة هر ایجاد هایضرورت ینترمهم از یکی گردشگران برای باال کیفیت با و راحت دسترسی و ونقلحمل

 دارد وجود (یسواردوچرخه و روییادهپ) یگزینجا ونقلحمل مناسب و وسیع یاشبکه گردشگری، یافتةتوسعه مناطق اغلب در

(Low, 1331: 100.) عامل دو بر متکی و است شده بنا حرکت عامل پایة بر که است این گردشگری ویژگی ینترمهم و اولین 

 توانیم را پایدار یراتتأث این بیشترین و دارد پایداری یراتتأث است، موقتی ماهیتی دارای هرچند ،روینا از .است اقامت و سفر

 فضایی ساختار نسبت به اما ،نیست شهر فضایی ساختار از جدا گردشگری فضایی ساختار .کرد مشاهده شهری هاییطمح در

 در که است شهر بودنمداریادهپ جمله از فضایی فرایندهای محصول توریسم فضایی ساختار .است محدودتر و ترکوچک شهر

 یهابافت ،اندرکاراندست از بسیاری نظرگاه از .یابدیم سازمان طبیعی و اقتصادی اجتماعی، هایفرایند طریق از فضا آن،

 کنونی عصر با انطباق و نوسازی معابر، تعریض به محکوم و دسترسی و ونقلحمل مشکالت دارای فشردگی، یلدلبه تاریخی

 نقش احیای» عنوان با توانیم را شدهمطرح کلی انگارة .چیست بافت این کاربرد و هویت و ماهیت اینکه از غافل ،هستند

 جای پیاده حرکت با منطبق گردشگری قابلیت با (درونی شهر) کهن شهر احیای آن پس در که کرد بیان «شهر در پیاده انسان

 است اقداماتی از گردشگری مقولة به مربوط نیازهای ینتأم هدف با پیاده مسیرهای طراحی و انتخاب (.13 :1933 حبیبی،) دارد

 شده کمرنگ ما امروز یشهرساز در دوچرخه و یادهپ تردد یگاهجا .شودمی حفاظتی یهاطرح مکمل راهبرد یک عنوانبه که

 یدلبستگ مبنا، خودرو ونقلحمل یگزینجا یوهایآلترنات با یناکاف ییآشنا همچون یمتعدد عوامل از یناش موضوع ینا که است

 به توجه ،یانم ینا در .استتردده یفیتک و نوع از یطراح و یزیربرنامه نظام نادرست تصورات و صلب مقررات و ضوابط به

 یبرا ییجاجابه یافتةتکامل یوةش یننخست روییادهپ .است مهم گذشته یشهرها با یامروز یشهرها یطشرا ینب یادینبن تفاوت

 با ،پذیرندیم یرتأث هاآن از کنند،می پیدا هایدهپد از یاتازه درک ،یطمح در یادهپ حرکت با افراد .آیدیم حساببه سالم فرد هر

 و یادهپ عابران یطشرا به یننو یکردرو با ،یراخ دهة چند در .آورندیم دستبه را ییرتغ ییتوانا و یرندگمی قرار تعامل در هاآن

 یفضا از هایادهپ سهم یایاح راستای در یگوناگون هاییتفعال و مطالعات خودرو، ورود از یشپ یهاگذشته از یریپذالهام ینوع

 (.03 :1931 معینی،) است گرفته صورت یشهر

 کسب موجب هامکان ةمشاهد است. یطمح شناخت و درک یبرا هاروش ینارزشمندتر از یکی «یادهپ ردشگریگ»

 کشف یازن به یشترب (کشف و تنوع ،یجانه ،یشآسا آرامش، یرنظ) گردشگران مختلف یازهاین ینب از و شودیم یدجد عاتطالا

 حبیبی ،مثال یبرا است؛ شده پرداخته پیاده گردشگری به یادیز مطالعات در دارد. یادیز یتجذاب نظر ینا از و دهدیم پاسخ

 عنوانبه کهن بافت در گردشگری ةپیاد مسیرهای طراحی است معتقد «گردشگری پیاده مسیر» عنوان با پژوهشی در (1933)
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 مورد کهن بافت اقدامی، پیش عنوانبه است ممکن گردشگر، هدایت و بافت از حفاظت برای سویهچند شاید و دوجانبه گامی

 در (1931) چنگلوایی و محمدی .شود منجر بافت یاحیا به حفاظت امر در تکمیلی عامل عنوانبه و بخشد حیات را نظر

 پژوهی )مورد گردشگری پیاده مسیرهای مطلوبیت میزان بر شهری فضای کیفیت یهامؤلفه ارزیابی» عنوان با یپژوهش

 مسیرهای بخشمطلوبیت کیفی یهامؤلفه که بودند این پی در («اصفهان شهر در پیاده گردشگری مسیرهای بندییتاولو

 بندییتاولو را اصفهان در شدهانتخاب نمونة مسیرهای هامؤلفه این اساسبر و بازشناسند را اصفهان شهر گردشگری پیاده

 به نسبت مقادیر از یکهر بزرگی درجة مقادیر به توجه با و معیارها بین زوجی مقایسة ماتریس نتایج بررسی با هاآن .کنند

 ماتریس نتایج بررسی از پس همچنین، .دارد معیارها سایر به نسبت بیشتری یرگذاریتأث عملکردی معیار گرفتند نتیجه همدیگر

 به نسبت باالیی اهمیت ضریب از رفتاری یهاقرارگاه کیفیت زیرمعیار شد مشخص همدیگر به نسبت عملکردی معیارهایزیر

 پیاده مسیرهای کیفیت یهامؤلفه نظر از گرفتند نتیجه هاآن ،اینبرعالوه .است برخوردار عملکردی معیارهایزیر سایر

 مدارییادهپ یتقابل یمایشپ»با عنوان  ی( در پژوهش1931) یروزیو پ یسلطان .دارد را یتمطلوب بیشترین جلفا محور گردشگری،

در طول شب به  یینپا یتکه احساس امن یدندرس یجهنت ینبه ا «یراز: محور حافظ شیمطالعه مورد یخیتار یفرهنگ یمحورها

محور  یندر ا یرویادهپ یبرا دهمربوطه دو مانع عم یگذارو نشانه یادهمحل عبور عابران پ یها یزنان و کاست یخصوص برا

 پیاده محورهای مطلوبیت در شهری فضای کیفیت مؤلفه نقش ارزیابی» عنوان با یپژوهش در (1930) زادهیمحمد هستند.

 امنیت، رفتاری، قرارگاه کیفیت یهامؤلفه که رسید نتیجه این به («کرمان شهر بازار ورودی محور :مورد )مطالعه گردشگری

 سطح با معناداری ارتباط ،شوندیم محسوب شهری فضای کیفیت اصلی یهامؤلفه از که کالبدی محیط کیفیت و سازگاری

 .دارند کرمان بازار ورودی محورهای در شهروندان حضور میزان و اجتماعی تعامالت

 استفاده آن مهم یژگیو اما ،است مشخص مقصد و مبدأ راهنما، برنامه، یدارا سواره گردشگری مانند یادهپ گردشگری

 ،یفرهنگ یهاجاذبه از یمطلوب تراکم که دآییدرم اجرا به شهر از ینقاط در ،یلدل ینهم به است. خودرو از نکردن

 تاریخی قدمت با شهرهای در (.39 :1933 مقدس، و رضوانی سعیدی) دارند شهرسازانه و معمارانه ،یاجتماع ،یخیتار

 محدود فرهنگی-تاریخی بافت به شهر توریسم فضایی ساختار شهر، توسعة راستای در و زمان مرور به ،آبادخرم مانند

 داده رخ بافت این در دارند شهر هویت با تنگاتنگی ارتباط که شهری مهم رخدادهای و هاجاذبه بیشتر که است شده

 گرداب آجری، منارة (،خواست )دژشاپور االفالکفلک تاریخی قلعة نظیر خییتار متعدد یهاجاذبه و آثار وجود .است

 آثار و هایدسترس مناسب تقریباً شرایط افقی، گسترش برای مناسب شرایط عدم شیب، شکسته، پل ،نوشتهسنگ سنگی،

 شدهیاد عناصر وجود .ستهواوبآ خوش و سرسبز درة این در تمدنی و تاریخی مختلف هاییهال ةدهندنشان دیگر متعدد

 یهاشاخص یرتأث بررسی حاضر پژوهش هدف اساس،براین .کندمی فراهم آبادخرم در را پیاده گردشگری ةزمین

 :است یرز هایپرسش به پاسخگویی پی در پژوهش این .است آبادخرم شهر در شهری گردشگری توسعة بر مدارییادهپ

 دارد؟ وجود رابطه آبادخرم شهر در شهری پیاده گردشگری ةتوسع و مدارییادهپ یهاشاخص بین آیا. 1

 ؟دارند یرتأث شهری پیاده گردشگری توسعة بر مدارییادهپ یهاشاخص آیا. 0

 

 نظری مبانی

 مدارییادهپ

 شرایط کیفیت محله یا منطقه اگر باشد، سفر از بخشلذت حالت یکاست  ممکن مدارییادهپ ،(0110) 1استیونظر  از

 برای مکان قابلیت به مدارییادهپ (Litman, 0111: 3). کند فراهم را هاهپیاد راحتی و آسایش امنیت، و ایمنی رفتن،راه

                                                                                                                            
1. Stive 
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 مربوط شبکه سراسر در سفر در بصری ارائة برای تالش و زمان از مناسب مقدار در مختلف مقصدهای با مردم ارتباط

 مکان کردنفراهم در که را پیادهقابل هاییطمح انواع (0110) 1ساوتووث (.Ujang,and  Zakaria 0111: 110) شودیم

 نزدیکی، مسئله این که است مقصد به نسبت کوتاهی ةفاصل مداریادهپ مکان یک .است داده پیشنهاد ،ندامهم مداریادهپ

 (.Southworth, 0110: 001) کندیم فراهم مقصد به رسیدن منظوررا به پیادگان برای دسترسی و یگپیوست

 

 شهری گردشگری توسعة بر مدارییادهپ آثار

 تسهیالت و امکانات گوناگون، یهاجاذبه پایة بر مختلف هاییزهانگ با شهر به مسافرت از است عبارت شهری گردشگری

 یادبود، بناهای شامل متنوع یهاجاذبه با شهرها (.91 :1931 موحد،) دنکیم ایجاد انگیزه و جذابیت شخص در که شهری

 به مربوط ییهامکان و تاریخی معماری با مناطقی خرید، مراکز شهربازی، ،هاپارک ورزشی، هاییوماستاد تئاتر، یهاسالن

 هزند و پویا انسانی، که مسیری (.Timothy, 1330: 19) هستند بسیاری گردشگران جاذب مشهور، افراد یا مهم حوادث

 جمعی، یهاعرصه از یکی عنوانبه خود و است سازخاطره و بخشیتهو و شودیم اجتماعی حیات رونق سبب است،

 با گردشگری ةپیاد مسیرهای طراحی ،ترتیباینبه .«معبر» هم و «دمقص» هم عبارتیبه و است شهر نمایش صحنة

 اهداف رساندن تحقق به و شهری ةتوسع منطقی کنترل گردشگری، صنعت به بخشیدنرونق بافت، از حفاظت هدف

 بر مدارییادهپ ،همچنین (.11 :1933 حبیبی،) رودیم شماربه بافت در مداخالت و اتاقدام ینترمهم از یکی دیگر، جانبی

 :دارد زیر شرح به یآثار شهری گردشگری
 

 اقتصادی آثار

 یادهپ عابر هاییابانخ .کنند کمک گردشگر جذب رایب مناسب محیط یک ایجاد به توانندیم اغلب مداریادهپ شهرهای

به  تربخشلذت یرویادهپ یطکمتر، مح یآلودگ .شوندیم واقع اصلی خرید مناطق یا شهر مراکز در معموالً (هاراه پیاده)

 شود.یو گردشگران م یسبب جذب مردم محل یابانیمبلمان خ یگرنماها و درو، آبیادهمانند کافه پ یگرعالوه امکانات د

 همه از اول: کندیم کمک یفروشخرده معامالت حجم شافزای به دلیل سه به سازیراهیادهپ طرح اجرای ،یطورکلبه

 ترافیک دردسرهای زا دور به و بیشتر آرامش با خرید تجربة از پیاده عابر دوم ؛دهدیم افزایش را هپیاد عابر گردش

 ینترمهم از یکی همچنین، (.(Adyngtn, 1330: 1 نندک خرید یراحتبه توانندیم هاآن سوم و بردیم لذت موتوری

 :Harssel, 1311) است منطقه برای آن اقتصادی امدهایپی گردشگری صنعت به یزانربرنامه و هادولت توجه دالیل

03). 
 

 اجتماعی آثار

 را همدیگر مردم آن در که شوندمی محسوب تفریحی و فرهنگی یپالزاها شهرها از بسیاری در محوریادهپ هاییابانخ

 با موارد از بسیاری در ری،موتو ةنقلی ةوسیل ترافیک از آزاد هاییابانخ .کنندیم یپرساحوال یکدیگرو با  کنندیم مالقات

 مختلف هاییتفعال در تا کنندیم کمک مردم برای راحت محیط یک دایجا برای ،رویادهپ و خیابان مبلمان ،یسازمحوطه

 افزایش با مردم برای را افتخار و تعلق احساس توانندیم پیاده عابر هاییابانخ .باشند تعامل در یکدیگر یاجتماع

 تحرک و ایمنی ،مردم از نقلیه وسایل جداسازی با که است این راهیادهپ مثبت اجتماعی یرتأث .کنند ایجاد جامعه سرزندگی

 سو یراتتأث هم و مثبت آثار هم است ممکن گردشگری ةتوسع (.113 :1931 گل، یان) داد افزایش توانیم را پیاده عابر

 زبان حیات رونق به عالقه تشدید به توانیم گردشگری توسعة اجتماعی مثبت آثار دربارة .باشد داشته اجتماعی محیط بر

                                                                                                                            
1. Southworth 
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 ,Gee) کرد اشاره محلی جامعة به احترام افزایش و زندگی کیفیت بهبود و درآمد افزایش زبان، این بیشتر کاربرد و محلی

 به مالیو  فرهنگی یماندگعقب حس یالقا مردمی، یهاارزش با ناسازگاری به توانیم آن منفی آثار از (.013 :1331

 (.93 :1931 حضوری،) کرد اشاره غلط محلی فرهنگ ایجاد و ساکنان
 

 محیطییستز آثار

 دارد دنبالبه نیز محیطییستز آثار اجتماعی، و اقتصادی آثار برعالوه جغرافیایی فضاهای در گردشگری توسعة

(Adyngtn, 1330: 0.) حفظ طبیعی، محیط از حفاظت به توانیم زیستیطمح رد گردشگری آثار ینترمهم جملة از 

 کرد اشاره هایرساختز توسعة و آلودگی کاهش ،زیستیطمح بهبود معماری، هاییژگیو و تاریخی هاییادمان

(Harssel, 1331: 03.) وسایل به کمتر یاتکا و تعداد در کاهش طریق از مدارییادهپ ،محیطییستز اهداف لحاظ از 

 یرانندگ به را روییادهپ شهر در گردشگران اگر ،درواقع .کندمی کمک سروصدا و هوا آلودگی کاهش به موتوری نقلیة

 از مسئله این است ممکن حتی و یابدیم افزایش هوا کیفیت مقابل در و کاهش فسیلی یهاسوخت مصرف دهند، یحترج

 01 از بیش در موتوری ونقلحمل جهان، سراسر در .کند جلوگیری موجود سوارة مسیرهای و هاجاده گسترش و تعریض

 و بلوارها این،برعالوه .است سهیم ،اندشده منجر اقلیم تغییر به که انسانی هاییتفعال از ناشی هاییندهآال انتشار از درصد

 ایجاد و اکسیژن به CO0 گاز تبدیل طبیعت، زیبایی ایجاد راستای در عاملی شدهدرختکاری روییادهپ مسیرهای

 (.131 :1933 ،جویکاشان) است (پایدار توسعة اصلی اهداف از یکی) حیوانات سایر و پرندگان برای یهاییستگاهز
 

 محیط پایداری در مدارییادهپ نقش

 اجتماع، پایداری مثلث سه در را مدارییادهپ کیفیت باید ،محیط پایداری رد مدارییادهپ نقش و یرتأث یبررس منظوربه

 .شودمی تحلیل شدهیاد موارد 9 و 0 ،1 هایولجد در (.31 :1933 جباری،) کرد تحلیل منابع و مهارت

 

 فضا کردنمدارادهیپ با یداریپا در اجتماع هرم. 6 جدول

 یطراح وسازساخت یورافن

 در اجرا سرعت روز یورافن از استفاده -
 .مدارادهیپ یهاپروژه

 در وسازساخت سرعت شیافزا با -
 .دشویم ییجوصرفه هانهیهز

 میاقل با مطابق وسازساخت -
 .دشویم یانرژ ییجوصرفه سبب

 امکان وسازساخت تیفیک -
 یشهر یفضا در را مردم حضور

 .کندیم شتریب

 .مدارانسان یراستا در یطراح -
 برقرار مصنوع و یعیطب طیمح ارتباط یطراح با -
 .دشویم
 .کندیم جادیا منیا و جذاب طیمح یطراح -
 .ابدی شیافزا فضا در یماندگار کندیم کمک یطراح -

 (66 :6988) جباری :منبع

 

 فضا کردنمدارادهیپ با یداریپا در مهارت هرم. 2 جدول

 اقتصادی اجتماعی محیطی

 ؛یرینفوذپذ سطح افزایش -
 ؛زیستگاه و سبز فضای افزایش -
 و انرژی مصرف کاهش -

 ؛آلوده تشعشعات
 ؛زیبایی کیفیت ارتقای -
 ؛آب آلودگی کاهش -
 .«گرم ةجزیر» یراتتأث کاهش -

 ؛افراد برای دسترسی قابلیت افزایش -
 ؛عمومی نواحی افزایش -
 ؛فرهنگی منابع درک یهافرصت افزایش -
 ؛روییادهپ طریق از کردنورزش افزایش -
 ؛شهروندان عمومی سالمتی بهبود -
 ؛بزهکاری کاهش -
 محیط شکل در مردم مشارکت یشافزا-

 .خود پیرامون

 ؛ونقلحمل بیشتر هایینههز و دسترسی قابلیت کاهش -
 و یاجاده امکانات به یافتهاختصاص زمین کاهش -

 ؛توقفگاه
 ،مثال ی)برا محیط به حساس مشاغل برای فرصتی -

 (؛هاپناهگاه و کشاورزی
 ،سرمایه برگشت در افزایش -
 ،درمان هزینة کاهش -
 .بیرونی ونقلحمل هایینههز کاهش -

 (66 :6988) جباری :منبع
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 فضا کردنمدارادهیپ با یداریپا در منابع هرم. 9 جدول

 بوم انرژی محیط

 ؛صدا و هوا یآلودگ کاهش -
 برای فضا به نیاز رفتنبیناز -

 .پارکینگ تخصیص

 ؛سوخت در ییجوصرفه -
 ؛هایرساختز منفعت و بهبود -
 ؛باز فضای در گیاهان اندازییهسا -
 .طبیعی طوربه لطیف هوای ایجاد -

 ؛هوا تصفیة و گیاهان پوشش از گسترده سطح وجود -
 ؛گیاهی و حیوانی یهاگونه ایجاد و حفظ -
 محیط به آن اتصال و جدید هاییستگاهز ایجاد -

 .طبیعی
 (62 :6988) جباری :منبع

 

 مطالعه مورد محدودة

 به یآهک شکلیمواز یهاکوه انیم در ،1931 سال یسرشمار در نفر هزار 901300 معادل یتیجمع با آبادخرم شهر

 و قرخلو) است شده واقع ییایجغراف عرض قهیدق 90 و درجه 91 و طول قهیدق 01 و درجه 13 نیب متر 1131 ارتفاع

 و انبوه درختان با وهواآب خوش یادره در تهران، غرب جنوب یلومتریک 131 ةفاصل در شهر نیا (.93 :1931 ،گرانید

 یعیطب یهاتفرجگاه و یدنید مناظر ،خود ژةیو عتیطب لحاظبه و دارد قرار بلند یهاکوه انیم در و آبپر یبارهایجو

 رانیا یمیقد یشهرها از یکی ،شاساله هزارچند خیتار لیدلبه شهر نیا زین یخیتار ةسابق و قدمت لحاظ از .دارد یفراوان

 با آبادخرم (1 )جدول دهدیم نشان شهر یهاجاذبه یبررس .است شده یادیز راتییتغ دچار خیتار یط که دیآیم شماربه

 یشهر خدمات و هارساختیز ن،یبنابرا ؛است بوده توجه مورد ربازید از آن یاسیس نقش و ییایجغراف تیموقع به توجه

 .ددار یگردشگر ةتوسع یراستا در را مناسب
 

 آبادخرم یهاجاذبه یبندطبقه. 4 جدول

 جذب هدف با محورانسان بازدیدکننده جذب اهداف با نه اما ساختانسان طبیعی
 گردشگر

 ویژه رویدادهای

 شاپوری پل کیو سراب و دریاچه االفالکفلک قلعة دارایی آبگردان چشمة

 سنگی گرداب جنکایی سرای ششم قرن ةنوشتسنگ صفوی، دورة ةنوشتسنگ اراز آب چشمة

 قلعة محیط ساماندهی قدیمی منار آبادخرم درة
 االفالکفلک

 رضا میرزا سید بازار

 یآبادخرم پل یاصخره پارک جامع مسجد موسی حوض درة

   گبری آسیاب علی،زیدبن مقبرة الدین،فلک مقبرة باباطاهر، مقبرة غارگنجی

 (96 :6934) گرانید و قرخلو :منبع
 

 
 مطالعه مورد منطقة تیموقع .6 شکل

 (96 :6934) گرانید و قرخلو :منبع



   639 ...یشهر یادهپ یبر توسعة گردشگر مدارییادهپ یهاشاخص یرتأث یبررس

 

 پژوهش روش

 در .است گرفته انجام آبادخرم در پیاده گردشگری توسعة بر مدارییادهپ یهاشاخص یرتأث بررسی منظوربه پژوهش این

 استفاده راحتی و کاربری تنوع جذابیت، و پویایی امنیت، ایمنی، مسیر، پیوستگی دسترسی، یهاشاخص از تحقیق این

 توصیفی روش از تحقیق مراحل از بخشی در و تحلیلی-توصیفی تحقیق یهاروش از ،حاضر پژوهش در .است شده

 روش اب ،است موضوع ادبیات به مربوط که تحقیق این از بخشی .است شده استفاده (یمایشی)پ پهنانگر یا یابینهزم

 .است هگرفت انجام پیمایشی-تحلیلی روش اب است، تحقیق میدانی هاییتفعال به مربوط که آن دیگر بخش و توصیفی

 ساختهمحقق پرسشنامة گردآوری و توزیع طریق از هاداده که است بوده صورت این به پژوهش این در یریگنمونه روش

 یبرا و شد ییدتأ پژوهش مورد موضوع ینةزم در کارشناسان و متخصصان پانل نظر با پرسشنامه ییروا .است گرفته انجام

 کرونباخ یآلفا مقدار که گرفت انجام (یاصل نمونة از خارج نفر 3 )شامل آزمونیشپ ،یقتحق ابزار یاییپا یینتع

 این آماری جامعة .است قبولقابل شدهاشاره یاییپا یبضر ،(1330) پدهازور نظر اساسبر که بود 309/1 شدهمحاسبه

 حجم .است بوده نفر 901300 شهر این جمعیت ،1931 سال سرشماری براساس که هستند آبادخرم ساکنان پژوهش

 استفاده صحت درصد 30 احتمال با کوکران فرمول از نمونه حجم برآورد برای و شده تعیین تصادفی طوربه یریگنمونه

 هاداده استنباطی و توصیفی تحلیل منظوربه .است شده برآورد نفر 939 نمونه حجم که (110 :1939 ،یانحافظ)است  شده

 توصیفی صورتبه 01SPSS افزارنرم از استفاده با ابتدا کهیطوربه ؛است شده استفاده Lisrel و Spss یآمار افزارنرم از

 شده سنجیده شهری گردشگری و مدارییادهپ یهاشاخص بین ارتباط و محاسبه ایینهزم متغیرهای درصد و فراوانی

 .است شده سنجیده شهری گردشگری بر مدارییادهپ یهاشاخص از یکهر یرتأث لیزرل افزارنرم از استفاده با سپس .است

 .شودمی داده نشان تحقیق متغیرهای 0 شکل در
 

 
 یشهر ادهیپ یگردشگر بر مؤثر یهاشاخص .2 شکل

 هایافته و بحث

 یفتوص هاداده ینا باید یآمار یهاداده استنباطی یلتحل و یهتجز از قبل ،مطالعه مورد ةجامع بهتر شناخت منظوربه

 روابط یینتب یبرا اییهپا و آنان بر حاکم یالگو یصتشخ راستای در یگام هاداده یآمار یفتوص ،ینهمچن .شوند

 تحلیل برای ایینهزم متغیرهای از یکهر درصد و فراوانی بخش این در .روندیم کاربه پژوهش در که است یرهاییمتغ

 مقاطع در افراد توزیع همچنین و جنسی و سنی ترکیب لحاظ از تحقیق ةنمون هاییژگیو .است شده ارائه هاآن توصیفی

 .دوشمی آورده 0 جدول در یشغلو  تحصیلی
 

پیوستگی 
 مسیر

 ایمنی

انواع 
 هاکاربری

 امنیت

پویایی و 
 جذابیت

 راحتی

 دسترسی

 بر مؤثر هایشاخص
 پیاده گردشگری

 شهری
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 پاسخگویان مشخصات .9 جدول

 درصد فراوانی هاگروه توصیفی مؤلفة
 19/3 03 سال 01 زیر سن

 13/03 110 سال 91 تا 01

 03/99 103 سال 11 تا 91

 13/11 11 سال 01 تا 11

 01/19 00 سال 01 باالی

 111 931 کل
 01/01 013 مرد جنس

 13/19 113 زن

 111 931 کل
 13/13 31 دولتی اشتغال

 01/19 00 خصوصی

 09/13 30 آزاد

 33/0 09 بیکار

 11/01 39 محصل

 10/11 10 دارخانه

 13/1 13 عالی مشاغل

 111 931 کل
 93/3 91 سوادیب تحصیالت

 30/3 91 دیپلم

 11/10 03 دیپلم فوق

 33/91 110 لیسانس

 13/03 111 باالتر و لیسانس فوق

 111 931 کل

 

 .است شده یلو تحل تجزیه شدهیگردآور یهاداده ،مطالعه مورد نمونة اقتصادی و اجتماعی هاییژگیو شناخت از بعد

 بین ارتباط پیرسون همبستگی ضریب آزمون از استفاده با SPSS افزارنرم محیط در ابتدا پژوهش از بخش این در

 و تجزیه Lisrel افزارنرم از استفاده با سپس و شده بررسی آبادخرم در پیاده گردشگری توسعة و مدارییادهپ یهاشاخص

 .است گرفته انجام متغیرهچند یلتحل

 

  دارد؟ وجود ارتباط آبادخرم در شهری گردشگری توسعة و مداریپیاده هایشاخص بین آیا :اول پرسش

 (.10 تا 1 هایول)جد است شده گرفته بهره پیرسون همبستگی ضریب از تحقیق پرسش به پاسخ برای
 

 :دسترسی شاخص

 خطای سطح و درصد 33 اطمینان با گفت توانیم ،آمده است 1که در جدول  یرسونحاصل از آزمون پ یجبا توجه به نتا

 این مقدار ،همچنین .دارد وجود ارتباط آبادخرم در پیاده گردشگری ةتوسع و دسترسی شاخص بین 11/1 از ترکوچک

 گردشگری ،آبادخرم سطح در دسترسی افزایش با یعنی ؛است )مثبت( مستقیم صورتبه است، 13/1 با برابر که رابطه

 .یابدیم افزایش شهری
 

 شهری پیاده گردشگری توسعة و دسترسی شاخص بین ارتباط بررسی منظوربه پیرسون آزمون نتیجة .1 جدول

 شهری پیاده گردشگری آماری هاییژگیو متغیر

 **13/1 پیرسون همبستگی دسترسی

 111/1 معناداری سطح

 931 مجموع

(tailed-2( level 3036 the at significant is **Correlation 
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 :مسیر پیوستگی شاخص

 پیوستگی شاخص بین 11/1 از ترکوچک خطای سطح و درصد 33 اطمینان با گفت توانیم ،3جدول  یجبا توجه به نتا

 است، 13/1 با برابر که رابطه این مقدار ،همچنین .دارد وجود رابطه آبادخرم شهر در پیاده گردشگری توسعة و مسیر

 آبادخرم در شهری گردشگری توسعة سبب ،باشند پیوسته پیاده مسیرهای چههر یعنی ؛است )مثبت( مستقیم صورتبه

 .دنشویم
 

 شهری پیاده گردشگری توسعة و مسیر پیوستگی شاخص بین رابطه بررسی منظوربه پیرسون آزمون نتیجة .6 جدول

 شهری پیاده گردشگری آماری هاییژگیو متغیر

13/1 پیرسون همبستگی مسیر پیوستگی ** 

معناداری سطح  111/1 

 931 مجموع

(tailed-2( level 3036 the at significant is **Correlation 

 :ایمنی شاخص

 توسعة و (تحقیق مستقل متغیر عنوانبه) ایمنی بین همبستگی ضریب دهدیم نشان 3 جدول در پیرسون آزمون نتایج

 از کمتر معناداری سطح کهآنجا از .است 111/1 معناداری سطح و 11/1 (وابسته متغیر عنوانبه) شهری پیاده گردشگری

 برای مناسبی شرایط شود، بیشتر گردشگران ایمنی چههر یعنی ؛دارد وجود معناداری ارتباط متغیر دو این بین ،است 10/1

 .شودیم فراهم آبادخرم در آن توسعة و گردشگری

 

 :جذابیت و پویایی شاخص

مستقل  یرعنوان متغ)به جذابیت و پویایی شاخص بین همبستگی ضریب دهدینشان م 3 جدول در پیرسون آزمون نتایج

 10/1کمتر از  یاست. از آنجاکه سطح معنادار 01/1وابسته(  یرعنوان متغ)به یشهر یادهپ ی( و توسعة گردشگریقتحق

 یمناسب یطشود، شرا یشترآباد بدر خرم یتو جذاب یاییهرچه پو یعنیوجود دارد؛  یرابطة معنادار یردو متغ ینا یناست، ب

 .شودیو توسعة آن فراهم م یگردشگر یبرا
 

 شهری پیاده گردشگری توسعة و ایمنی شاخص بین رابطه بررسی منظوربه پیرسون آزمون نتیجة .8 جدول

 شهری پیاده گردشگری آماری هاییژگیو متغیر

11/1 پیرسون همبستگی ایمنی ** 

معناداری سطح  111/1 

 931 مجموع

(tailed-0( level 1011 the at significant is **Correlation 

 

 یشهر یادهپ یگردشگر و جذابیت و پویایی شاخص بین رابطه بررسی منظوربه پیرسون آزمون نتیجة .3 جدول

 شهری پیاده گردشگری آماری هاییژگیو متغیر

01/1 پیرسون همبستگی جذابیت و پویایی ** 

معناداری سطح  111/1 

 931 مجموع

(tailed-2( level 3036 the at significant is **Correlation 

 :امنیت شاخص

 و امنیت شاخص بین 11/1 از ترکوچک خطای سطح و درصد 33 اطمینان با گفت توانیم ،11جدول  یجبا توجه به نتا

 مستقل متغیر عنوانبه) امنیت شاخص بین همبستگی ضریب .دارد وجود رابطه آبادخرم در پیاده گردشگری ةتوسع
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 10/1 از کمتر معناداری سطح کهآنجا از .است 39/1 (وابسته متغیر عنوانبه) شهری پیاده گردشگری توسعة و (تحقیق

 مناسبی شرایط شود، بیشتر گردشگران امنیت چههر دیگر، عبارتبه .دارد وجود معناداری رابطة متغیر دو این بین ،است

 .شودیم فراهم آبادخرم در آن توسعة و پیاده گردشگری برای

 

 شهری پیاده گردشگری و امنیت شاخص بین رابطه بررسی منظوربه پیرسون آزمون نتیجة .63 جدول

 شهری پیاده گردشگری آماری هاییژگیو متغیر

39/1 پیرسون همبستگی امنیت ** 

معناداری سطح  111/1 

 931 مجموع

(tailed-2( level 3036 the at significant is **Correlation 

 :هایکاربر تنوع

 مستقل متغیر عنوانبه) هایکاربر تنوع شاخص بین همبستگی ضریب دهدیم نشان 11 جدول در پیرسون آزمون نتایج

 ؛است 10/1 از کمتر معناداری سطح .است 19/1 (وابسته متغیر عنوانبه) شهری پیاده گردشگری توسعة و (تحقیق

 مناسبی شرایط باشد، بیشتر هایکاربر تنوع چههر دیگر، عبارتبه .دارد وجود معناداری رابطة متغیر دو این بین بنابراین،

 .شودیم فراهم آبادخرم در آن توسعة و پیاده گردشگری برای

 

 شهری پیاده گردشگری توسعة و کاربری تنوع شاخص بین رابطه بررسی منظوربه پیرسون آزمون نتیجة .66 جدول

 شهری پیاده گردشگری آماری هاییژگیو متغیر

19/1 پیرسون همبستگی کاربری تنوع ** 

معناداری سطح  111/1 

 931 مجموع

(tailed-2( level 3036 the at significant is **Correlation 

 :راحتی

 و (تحقیق مستقل متغیر عنوانبه) راحتی شاخص بین همبستگی ضریب دهدیم نشان 10 جدول در پیرسون آزمون نتایج

 بین ،است 10/1 از کمتر معناداری سطح کهآنجا از .است 39/1 (وابسته متغیر عنوانبه) شهری پیاده گردشگری توسعة

 و پیاده گردشگری برای مناسبی شرایط یابد، افزایش راحتی شاخص چههر یعنی ؛دارد وجود معناداری رابطة متغیر دو این

 .شودیم فراهم آبادخرم در آن توسعة

 

 شهری پیاده گردشگری توسعة و راحتی شاخص بین رابطه بررسی منظوربه پیرسون آزمون نتیجة .62 جدول

 شهری پیاده گردشگری آماری هاییژگیو متغیر

39/1 پیرسون همبستگی راحتی ** 

معناداری سطح  111/1 

 931 مجموع

(tailed-2( level 3036 the at significant is **Correlation 

 یرهمتغچند یلتحل و یهتجز

 دارند؟ یرتأث شهری گردشگری توسعة بر مدارییادهپ یهاشاخص آیا :دوم پرسش

 یرهدومتغ سطح رد شهری پیاده گردشگری و مدارییادهپ یهاشاخص ارتباط معناداری پیش، بخش در اینکه به توجه با

 وابسته یرمتغ با مستقل یرهایمتغ یانم روابط یلتحل یبرا ساختاری معادالت یسازمدل روش از استفاده امکان شد، یدیأت

 وابسته متغیر بر رمستقیمغی و مستقیم صورتبه و همزمان طوربه مستقل متغیرهای تمام تأثیر روش، این در .شد فراهم

 شوندیم تحلیل وارد تولرانس حداقل تیبتربه مرحله یک در متغیرها تمامی روش این در ،درواقع .شودیم مشخص
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 متغیرهای تأثیرات میزان و مدل برازش یجنتا 1 و 9 یهاشکل و 19 جدول (.131 :1931 ،شالی صفری و پوریبحب)

 .دهدیم نشان را متغیرها بین روابط دارییمعن همچنین و وابسته بر مستقل

 هرکدام که دارد جودو مختلفی یهاشاخص ساختاری معادالت یسازمدل برازش یهاشاخص کردنمشخص برای

 مطلوبی برازش از شدهیطراح مدل که است معتبر زمانی ساختاری مدل نتایج .دارند برازش نیکویی پذیرش برای یادامنه

 برازندگی ةشدنٌرم شاخص آزادی، درجة به دویخ نسبت ،دویخ یهاشاخص از مدل برازش ارزیابی یبرا .باشد برخوردار

NFI)(1، یبرازندگ ةنشدنٌرم شاخصNNFI) )0، یقیتطب برازندگی شاخص (CFI)9، یندهفزا برازندگی شاخص IFI)(1، 

  (AGFI)یافتهیلتعد برازندگی شاخص ،GFI))0 برازندگی شاخص

 و RMR(3( یماندهباق مجذور میانگین شاخص ،1

 .دوشمی آورده 19 جدول در نتایج که شد استفاده RMSEA))3 یبتقر واریانس خطای برآورد دوم ریشة شاخص

 یاز برازش مطلوب شدهیمدل طراح دهد،ینشان م 19 جدول در Lisrelافزار نرم یخروج هاییافته کهطورهمان

شاخص  ین،برازش مناسب مدل است. همچن ةدهنداست که نشان 3/1برابر  یبه درجة آزاد دویبرخوردار است. نسبت خ

 یبرازندگ یهاشاخص یرسا است. یمطلوب یزانگفت م توانیاست که م 131/1 یبتقر یخطا یانسدوم برآورد وار یشةر

 .است برخوردار مطلوبی برازش از شدهیمدل طراح ین،قرار دارند؛ بنابرا یدر سطح مطلوب یزن
 

 مدل برازندگی یهاشاخص. 69 جدول

 آمدهدستبه میزان پذیرشقابل دامنة برازندگی شاخص
 13/30 - (0χ) دویخ

 3/1 0 از ترکم یآزاد ةدرج به دویخ نسبت
 30/1 1 به نزدیک (NFI) برازندگی ةشدنٌرم شاخص
 39/1 1 به نزدیک (NNFI) برازندگی ةنشدنرم شاخص
 31/1 1 به نزدیک (CFI) تطبیقی برازندگی شاخص
 30/1 1 به نزدیک (IFI) فزاینده برازندگی شاخص
 39/1 1 به نزدیک (GFI) برازندگی شاخص
 31/1 1 به نزدیک (AGFI) یافتهتعدیل برازندگی شاخص

 131/1 13/1 از ترکم (RMSEA) تقریب خطای واریانس برآورد دوم ریشة
 

 یرهایمعنا که متغ ینهستند؛ به ا 31/1باالتر از  tنمره  یها دارایهگو یشود تمامیمشاهده م 9همانطور که در شکل 

 دار است.یپنهان معن یرهایمتغ ینباشند و رابطه بیپنهان مناسب م یرهایمتغ یلتشک یآشکار برا
 

 
 معناداری حالت در تحقیق ساختاری مدل .9 شکل

                                                                                                                            
1. Normed Fit Index 

2. Not- Normed Fit Index 

3. Comparative Fit Index 

4. Incremental Fit Index 

5. Goodness of Fit Index 

6. Adjusted Goodness of Fit Index 

7. Root Mean Square Residual 

8. Root Mean Square Error of Approximation 
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 تمامی در t ةشدمحاسبه مقدار چراکه ؛هستند داریمعن مدل اصلی ارتباطات تمام ،دهدیم نشان 9 شکل کهطورهمان

 داریمعن شهری گردشگری بر مدارییادهپ یهاشاخص یرتأث درنتیجه، .است t (31/1±) بحرانی سطح از باالتر ارتباطات،

 .دوشمی آورده 1 شکل در الگو این .کندیم مشخص را یرتأث این چگونگی و میزان استاندارد الگوی .است

 

 
 استاندارد حالت در تحقیق ساختاری مدل .4 شکل

 

 هاآن از هرکدام که دارد وجود پژوهش مدل در پنهان متغیر دو ،شودیم دیده باال مسیر تحلیل مدل در کهطورهمان

 :شودیم اشاره هاآن به زیر در که اندشده سنجیده هایییرشاخصز با
 

 شهری پیاده گردشگری توسعة

 دفعات تعداد و (P1) روز طول در شهری پیاده گردشگری میزان شاخص دو از شهری گردشگری سنجش برای

 ؛است 91/1 باالی شاخص دو هر در عاملی بارهای مقدار .است شده استفاده (P1) هفته طول در پیاده گردشگری

 در گردشگری دفعات تعداد و 11/1 هفته طول در یادهپ با گردشگری میزان شاخص برای عاملی بار مقدار کهطوریهب

 (.1 شکل) سنجندیم را شهری پیاده گردشگری ةتوسع یدرستبه هاشاخص این دهدیم نشان که است 11/1 هفته طول
 

 مدارییادهپ

 (،P1) یتامن (،P0) یراحت ،(P1) یمنیا (،P9) یدسترس ،(P0) جذابیت و پویایی یهاشاخص از مدارییادهپ سنجش برای

 ؛است 91/1 باالی هاشاخص تمام در عاملی بارهای مقدار .است شده استفاده (P3) هایکاربر تنوع و (P3) یرمس پیوستگی

 ،30/1 امنیت ،91/1 یراحت ،31/1 یمنیا ،31/1 یدسترس ،13/1 جذابیت و پویایی شاخص برای عاملی بار مقدار کهطوریهب

 (.1 شکل) سنجندیم را مدارییادهپ یدرستبه هاشاخص این دهدیم نشان که است 03/1 یکاربر تنوع و 11/1 پیوستگی

 

 گیرییجهنت

 یاقتصاد و یاجتماع ،یطیمح یراتتأث روییادهپ یطشرا و آیدیم حساببه ونقلحمل یستمس یاساس جزء روییادهپ

 از کنندگاناستفاده طبیعی حق را آن توانیم که ستفضا در انسان ییجاجابه شکل ترینیمیقد روییادهپ .دارد فراوانی

 مدنی مفهوم ،پیاده عابران عنوانبه شهر در مردم وجود صورتدر (.91 :1939 شهبازی، و ی)بازوند دانست شهری فضای

 گردشگران به باید شهری ویژگی این حفظ منظوربه ،بنابراین ؛دوشمی حفظ شهری نشاط و سرزندگی کیفیت، و شهر

 شهر در عابران به پیاده نواحی تخصیص و گسترییادهپ جنبش .داشت یژهو یتوجه روهایادهپ مناسب فضاهای و شهری

 این کیفیت ارتقای و بازیافته را خود جایگاه یافتهتوسعه کشورهای عمدة شهرسازی یهاپروژه در که است زیادی مدت

 یرتأث ،پژوهش این در .است شده مطرح شهرها این در شهری مدیریت نهاد پایة اهداف از یکی عنوانبه فضاها

 استنباطی و توصیفی تحلیل برای .است شده بررسی آبادخرم در شهری گردشگری توسعة بر مدارییادهپ یهاشاخص
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 و مدارییادهپ یهاشاخص بین ،پژوهش نتایج براساس .است شده استفاده Lisrel و SPSS آماری افزارنرم از هاداده

 توسعة بر مدارییادهپ یهاشاخص یرتأث بررسی برای ،همچنین .دارد وجود ارتباط آبادخرم در پیاده گردشگری توسعة

 ،داد نشان برازندگی یهاشاخص کهطورهمان .شد استفاده ساختاری معادالت یسازمدل از آبادخرم در شهری گردشگری

 نشان دارییمعن حالت در مدل نتایج این،برعالوه .بود برخوردار هاشاخص تمامی در مناسبی برازش از شدهیطراح مدل

 شد مشخص استاندارد ضرایب به توجه با که است داریمعن شهری گردشگری توسعة بر مدارییادهپ یهاشاخص یرتأث داد

 مقدار کنندگییینتب میزان این که کنندیم تبیین را شهری پیاده گردشگری واریانس از 11/1 مدارییادهپ یهاشاخص

 .شودیم ارائه آبادخرم در ریشه پیاده گردشگری توسعة برای هایییشنهادپ 11 جدول در ،یتدرنها .است مناسبی

 
 آبادخرم در پیاده گردشگری توسعة برای یشنهادیپ راهبردهای. 64 جدول

 راهبرد شاخص

 از روییادهپ (دقیقه 11) مناسب فاصلة در گردشگران نیاز مورد اساسی خدمات و کاال ةکنندعرضه مراکز استقرار  دسترسی
 ؛آبادخرم در گردشگرپذیر یهامکان و هاجاذبه

 یکدیگر به آبادخرم گردشگرپذیر یهامکان و هاجاذبه کردنمتصل منظوربه راهایییادهپ ایجاد.  
 ؛آبادخرم شهری معابر در یکتراف یسازآرام  امنیت و ایمنی

 ؛آبادخرم در پیاده گردشگری توسعة و امنیت افزایش منظوربه شب در روشنایی ینتأم و مناسب نورپردازی 
 ؛آبادخرم در پیاده یگردشگر ةتوسع منظوربه عمومی فضاهای در شب در فعال هاییکاربر استقرار 
 گردشگران بیشتر امنیت منظوربه (مداربسته ین)دورب جدید یاورفن از استفاده و امن مسیرهای انتخاب و تشویق 

 .آبادخرم در روهایادهپ در
 ؛ترکیبی هاییکاربر تشویق برای آبادخرم در تفصیلی و جامع یهاطرح اتخاذ  هایکاربر عتنو

 ؛یروزشبانه صورتبه گردشگران حضور ینةزم آوردنفراهم منظوربه هایتفعال یبترک  
 آبادخرم بافت در پویایی و سرزندگی ایجاد برای مسکونی محالت در خدماتی و مسکونی هاییکاربر اختالط. 

 و پویایی
 جذابیت

 ؛آبادخرم در روییادهپ به گردشگران تشویق برای جذاب هاییتفعال تقویت 

 ؛آبادخرم در گردشگران بیشتر جذب منظوربه شهر و هامحله مراکز در ...و نماآب مجسمه، ،هایدانم ایجاد 
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