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چکیده
پیادهراهها ،مکانهایی برای حضور و مشارکت شهروندان در زندگی جمعیشان هستند .شهرها در گذشته از قابلیت پیاده-
مداری بالایی برخوردار بودند اما به دنبال انقلاب صنعتی و سلطه اتومبیل در شهرها این موضوع به فراموشی سپرده شد .از
آنجا که مهمترین کارکرد پیادهراهها تعاملات اجتماعی ،توسعه پایدار شهری ،ایجاد حوزههای امن با کااربریهاای متاتل
است از این رو نیاز به برنامهای هدفمند برای توسعه این گونه فضاها در شهرهای امروزی وجود دارد .این پژوهش از نظر

هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات قیاسی است .دادههای مورد استفاده ترکیبی از دادههای کمی و کیفی می-
باشند .به منظورجمعآوری دادهها ،ابتدا به جمعآوری ادبیات علمی در خصوص ماهیت پژوهش شده و سپس نظریاههاا،
رویکردهای موجود و تجربیات جهانی در خصوص پیادهراه و همچنین برداشتهای میدانی ،طبقهبنادی و ماورد تحلیال
قرار داده شده است و با هدف دستیابی به مناسبترین محور جهت تبدیل شدن به پیادهراه ،واقع در لوپ میدان آزادی تا
بلوار فارابی شهر کرمان  ،با استفاده از شاخصهای امنیت ،اختلاط کاربری ،همجواری ،دسترسی به حمل ونقال عماومی،

طول و عرض خیابان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHPو سیستم  GISانجام میشود .نتایج این تحقیق نشان می-

دهد که از بین محورهای مورد مطالعه ،حد فاصل خیابان امام جمعه تا خیابان شفای شهر کرماان خیاباان پرساتار و اماام
جمعه با ارزش وزنی بیش از  0مستعدترین محورها جهت تبدیل شدن به پیادهراه میباشند.
کلیدواژهها :پیادهراه ،تحلیل سلسلهمراتبی ،سیستم  ، GISمکانیابی.
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پاستیو خواهاد باود .منظاور از پیاادهراه ،قسامتی از

 .9مقدمه

فضای شهری است که به دلیل داشتن برخی ظرفیات-

.9.9طرح مساله
از جملااه اااارات تفکاار مدرنیساام در دهااههااای
گذشااته ،توسااعه خیابااانهااای عااری

بااا حاکمیاات

خودرو و غفلت از فضاهای باز جمعی بوده است ،باه
طوری که این فضاها به شدت کیفیت کارکردی خاود
را به عنوان فضای پشتیبان تعاملات اجتماعی از دسات
دادهاند .کمبود فضاهای بااز پیااده محاور و همچناین
کیفیت نامطلوب فضاهای موجاود از ایان جانس ،در
شهرهای کنونی سبب تضعیف تعاملات اجتماعی میان
شااهروندان شااده اساات (عباااز زاده ،1931 ،ص.)1.
شهر محیطی است که مردم بیشاترین ارتبااط را باا آن
برقاارار ماایسااازند ،زیبااایی و آراسااتیی بتشاای از
معیارهای مهم ارزیاابی شاهر ساالم و آراماشبتاش
است .پیادهراهها 1نقش مواری در ایان راساتا دارناد و
با توجه به اینکه در حال حاضر این محورهاا یکای از
اصلیترین معیارهای توسعه یافتیی و رقابات شاهرها
به منظاور جاذب گردشایران و روناق اقتصاادی باه
حساب میآیند ،ایجاد و توسعه بیشاتر ایان بتاش از
فضاهای شهری باید مورد توجه بیشاتری قارار گیارد
(کوربااان و اوکساالی ،1441 ،1ص .)101.ایاان فضااای
شهری باه دلیال دارا باودن ویژگایهاای برجساتهی
ملاحظات چهارگانه مورد توجاه در برناماهریایی کاه
عبارت است از :داشتن هرگونه فضای فراغتای ،زماان
استفاده از فضا ،مسائل اقتصادی و چیاونیی فعالیات،
بااه بهتاارین شااکل ممکاان نیازهااای فراغتاای مااردم را

های خاص ،در تمام یا بتشای از سااعات شابانهروز
کاملاً بر روی حرکت سواره بسته شده و به طور کامال
به حرکت عابران پیاده اختصاص مییابد .پیادهراهها ناه
تنها جیو مهمترین فضاهای عمومی شهری محساوب
میشوند ،بلکه اساساً به عنوان عناصری خاطرهانییای و
هویتبتش ،بارای تاداوم حیاات شاهری ضاروری
هستند (معاونت برنامه ریایی و توساعه ساازمان زیباا
سازی شهر تهران .)1931 ،بتاش عمادهای از مفهاوم
محتوای « زندگی خیابان» به عقیده جاین جیکاوب در
پیااادهروهاای آن نهفتااه اساات (جیکااوبی ،1934 ،ص.
 .)89از نیاه وی ،این پیادهروهای شلوغ و پرجناب و
جوش هستند که با فراهم آوردن عرصههای باالقوهای
از امکااان رواباا متقاباال اجتماااعی و گسااترهای از
رفتارهای گوناگون به شهر معنا میبتشد .لاذا کاارآیی
و سرزنده بودن شهر ،متضمن حضور انساان اسات و
حیات مدنی شهر ،وابسته به شایوه حرکات پیوساته و
مییان دسترسی عاابر پیااده در آن مای باشاد (معینای،
 ،1934ص .)10 .با این مقدماه مایتاوان گفات کاه
شهرهای کنونی ایران هیچ فضایی را جهات برقاراری
رواب اجتماعی در اختیار شهروندان قارار نمایدهناد.
این مسئله منجر به کاهش حس تعلاق شاهروندان باه
شهر و فضای پیرامون شان میگردد که ریشه بسایاری
از مشکلات شهرهای اماروزی از ایان مسائله نشاات

میگیرد .در این میان رویکردی تحت عنوان پیاادهراه-
سازی در ایاران روناق گرفات تاا باار دییار شاهر و
شهروند را به هام نیدیکتار گرداناد (نشاریه ساازمان

1. walkable street
2. corben & Oxley

زیباسازی تهران.)1934 ،
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پیادهراه ،بررسی ابعاد گوناگون طراحی کالبادی پیااده-

امام جمعه و خیابان شفای شهر کرمان را شاامل مای-

راهها ،انواع وسیله حمل ونقل در داخال پیاادهراه و ...

شود .کرمان شهری است که در مسیر صانعتی شادن،

صااحبت شااده اساات (کاشااانی ،1983 ،ص.)111 .

نیاز به فضایی برای تعاملات اجتمااعی پویاا وسارزنده

کتاب دییری که میتوان به آن اشااره کارد ،شاهرهای

در آن احساز میشود .محدوده مورد مطالعه به دلیال

پیادهمدار ،نوشته سید مهدی معینی ( ،)1934اسات کاه

نوساز بودن تقریبی ،دارا بودن ویژگی کاربری متاتل ،

تعاریف جامعی در مورد پیاده راه ارائه نموده اسات .از

رابطه بین عناصر متتلاف شاهر (ماذهبی ،اجتمااعی،

جمله مباح ی که در ایان کتااب باه آن اشااره نماوده

اقتصادی) ،فضایی تقریبااً برناماهریایی شاده اسات و

است  :مییت پیادهروی ،عوامل تاایرگاذار بار حرکات

همچنین حجم بالایی از ترافیک را دارا مایباشاد .ایان

عابر پیاده ،فضاهای شهری مورد استفاده عاابرین پیااده

پژوهش از طریق مطالعه این محدوده نشاان مایدهاد

مشکلات پیاادهماداری در ایاران و ...صاحبت نماوده

بسیاری از ویژگیهای ناشی از برنامهریایی پیااده کاه

اساات (معیناای ،1934 ،ص .)18 .سااازمان زیباسااازی

ارتباط نیدیکی با کیفیت زنادگی در شاهرها را مانناد:

شهر تهران ویژه ناماه تحات عناوان پیاادهراه (،)1934

قاباال دسااترز بااودن خاادمات و تجهیاایات شااهری،

منتشر نموده است که یک نیاه چند بعدی باه پیاادهراه

سرزندگی ،محی زیسات پاا  ،کااهش هییناههاای

دارد و در این ویژهنامه صاحبنظاران دربااره پیاادهراه

ناشی از سوخت فسایلی ،کااهش اساتفاده از وساایل

نظر دادهاند( ساازمان زیباساازی شاهر تهاران.)1934،

نقلیه شتصی ،تشاویق باه سافرهای پیااده ،امنیات و

همچناین کتاااب  ،ماارو و زنادگی شااهرهای باایرو

همچنین ارتقای تعامل اجتماعی در جهت دستیابی باه

آمریکایی ،جیکوبی به زیبایی شاخصها و ویژگیهاای

فضای شهری مطلوب در شهر کرمان تسهیلگار مای-

یک محور پیااده را ماورد بررسای قارار داده اسات و

باشد .برای انجام این تحقیق این سوال پایش رو مای-

نشان داد چیونه افایایش چشام گیار عباور و مارور

باشد کاه  :مناسابتارین محاور ناحیاه ی حدفاصال

اتومبیل و نظریه ی برنامهرییی شاهری مدرنیسام ،کاه

خیابان امام جمعه تا خیابان شفای شهر کرماان جهات

کاربریهای شهری را مجیا کرده و بر سااختمانهاای

تبدیل شدن به پیادهراه ،با توجه به شناسایی معیارهاای

منفرد تاکید میکند ،میتواند فضاها و زنادگی شاهری

مکان یابی پیادهراه و استفاده از نارم افایار  GISکادام

را به نابودی بکشاند و به شاهرهایی مارده و خاالی از

است؟

مردم منتهی شود و از مهمترین معیارهای یک پیاادهراه

 .2.9پیشینه پژوهش و مبانی نظری

را :امنیت ،حضور عابران پیاده و کسابه ،ارتبااط بادون

از جمله کارهای مطالعاتی که در زمینه پیاادهراه در

هم بودگی ،ضارورت اختلااط کااربری ،بلاو هاای

ایران انجاام شاده اسات ،کتااب پیاادهراه از مباانی تاا

کوچک میداند (جیکوبی ،1934 ،ص .)89 .یاان گال

ویژگیهای کاارکردی ،تاالیف خشاایار کاشاانی جاو

در کتاب شهر انسانی از معیارهای مانند مقیاز ،امنیات

( ،)1983است که دربااره مبااح ی مانناد :مکاانیاابی

و ایمنی و سرزنده صحبت مایکناد و توساعه چناین
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مکانهایی را منوط به حمال ونقال عماومی مایداناد

پنج معیار پیوساتیی ،ارتباطاات ،ایمنای ،توانااییهاای

(گاال،1931،ص .)11 .در ایاان خصااوص تحقیقااات

اقتصادی ،هماهنیی با حمل ونقل عماومی و کااربری

متعددی صورت گرفته بعنوان م ال؛ سولماز فرزباود (

های سازگار با پیااده را باه کاار گرفتاه اسات .بارای

 ،)1980در پژوهش خاود باا عناوان برناماهریایی در

سنجش مجوعه عوامل ماذکور از  GISاساتفاده کارده

راستای جداسازی ترافیک سواره و پیااده در فضااهای

است(عباز زادگان.)1931 ،

شهری (نمونه موردی :بافت مرکایی تجاریش ) ،کاه
شاخصهای پیادهراه از دیدگاههای گونااگون بررسای

بررسی مؤلفه های تأایرگاذار بار کیفیاات فضاایی
پیاده راه ها

و وضااعیت بافاات مرکاایی تجااریش نساابت بااه آن

 -سرزندگی :شاید بتوان تنوع و فعالیت پاذیری را

سنجیده شده است .او همچنین درباره انواع پیادهراههاا

به عنوان دو مؤلفه تأایرگاذار در سارزندگی فضااهای

به لحاظ محدودیت حرکت سواره (مفااهیم) صاحبت

شهری دانست .یکی از راه های رسیدن باه تناوع ،باه

نموده است و آنها را به سه بتش تقسیم کارده اسات

کار گرفتن نمادهای شهری اند که بار گرفتاه از کالباد

(فرزباااود .)1980 ،میااا م حسااان زاده ( ،)1983در

موجود و ارزش های بافت تعریف می گردند ،کاه باه

پژوهش خود با عناوان بررسای امکاانسانجی ایجااد

خوانایی مسیر افیوده و آن را به نماد تبدیل مای کناد.

پیادهراه با تاکیاد بار کااربریهاا و عملکارد در مسایر

از دییر عوامل سرزندگی و تنوع پیااده راه هاا ،ایجااد

دولتتانه صفوی -بازار قیوین ،احیاء بتشی از هویات

کاربری های متنوع و متناسب با هر سکانس پیااده راه،

تاریتی شهر قیوین باا امکاان حضاور شاهروندان در

اسااتقرار کاااربری هااای خاادماتی کااه تااداوم حضااور

هسااته مرکاایی شااهر و باااز زناادهسااازی بتشاای از

شهروند را در پای دارد و همچناین اساتقرار کااربری

خاطرات تاریتی شاهر ،افایایش تعاملاات اجتمااعی

های اوقات فراغت  ،تناوع مبلماان در طاول مسایر و

شهروندان و تمازهاای رو در روی آنهاا و توساعه

هماهنیی روشنایی مسیر بدناه هاا و تأکیاد روشانایی

فضاهای عمومی شهر قیوین است .یافتههای پاژوهش

روی عناصار و بناهاای شااخص مای باشاد (پااکیاد،

نشان میدهد احداث پیادهراه ،افیایش فروش مغازههاا،

.)1981

اولویت مقیاز انسانی در فضای شهری ،امکان ایجااد

نفوذپذیری :فق مکان هایی که بارای ماردم قابال

تسهیلات گاذران اوقاات فراغات در مسایر پیاادهراه،

دسترسی باشند ،به آنها حق انتتاب می دهند .از آنجاا

باززندهسازی خاطرات تاریتی شاهر ،اجارای برناماه-

که نفوذپذیری یکی از عوامل اساسای در دساتیابی باه

های فرهنیی در پیادهراه و افیایش کیفیت مسیر پیااده-

مطلوبیت است ،باید در اولین مراحل طراحی پیااده راه

راه در بردارد (رفیعیان .)1934 ،مصطفی عباز زادگان

مورد توجه قرارگیرد (بنتلی و همکاران.)1981 ،محاور

(، )1931در مقاله خود باا عناوان سانجش معیارهاای

پیاده باید تا حد امکان بدون اختلاف ساط و ماانعی ،

ماؤار ر ایجاااد محورهااای پیاااده ماادار بااا بکااارگیری

کلیه فعالیت ها و کاربری های متناوعی کاه در مقطاع

سیستم اطلاعات مکانی ( ،)GISبرای ایجاد معابر پیااده

خیابان یعنی نیدیک ترین مکان در خا دیاد وجاود
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دارند را به هم متصل کرده و با ایجاد تماییات بصری،

ایمنی و امنیات :حضاور فعاال ماردم در شاهر از

وحدت و پیوستیی مسیر را القا کند (تیبالدز.)1331 ،

عوامل افایایش ایمنای و امنیات در فضااهای شاهری

دسترساای :را ماای تااوان مهاام تاارین عنصاار،

است که برای تداوم و بقای حیات آن ،ایمنی و امنیات

خصوصاایت و اساساای تاارین عملکاارد پیاااده راه هااا

بسیار مؤار است که در صورت نبود آن ،کیفیات شاهر

دانست .دسترسی در قالاب هاای متتلفای بیاان مای

افت کرده و معنایشهریت از بین می رود .در پیااده راه

شود (م ل :دسترسی به افراد ،دسترسی به فعالیات هاا،

ها ،شهروندان پیاده باید هماواره در مقابال خاودرو و

دسترسی به کالاا هاا و مناابع ،دسترسای باه امااکن و

موتور سایکلت ایمان باوده و تاردد اینیوناه وساایل

اطلاعات) .مقیاز پیاده از جملاه شاخصاه هاایی مای

شدیداً کنترل شود (مجتهد سیستانی.)1981 ،

باشد که فضا را ملموز تر و قابل باورتر مای ساازد و
زمینه را برای بروز تعاملات اجتماعی بیشتر فراهم مای

 .2روششناسی پژوهش

کند .این مهم در کنار رعایت اصال ارتباطاات فضاایی

 .9 .2روش پژوهش

در پیاده راه ها امکان اتصال و ارتباط فضاها و فعالیات

ایان پااژوهش از نظاار هاادف کاااربردی و از نظاار

های شهری را به یکدییر فاراهم مای کناد .فضااهای

ماهیت موضوع از نوع تحقیقات قیاسی اسات و داده-

شهری دارای اتصال و ارتباط فضاایی مساتحکم و باه

های مورد استفاده در این بتش ترکیبای از داده هاای

نوعی زمینه ساز و پشتیبان بروز فعالیت هاای شاهری

کمی و کیفی میباشند .به منظاور جماعآوری دادههاا،

مستمر در مقیاز عملکردی پیاده می باشند.

ابتدا به جمعآوری ادبیات علمی در خصوص ماهیات

خوانایی :به طور معمول ،بتشی از درجاات حاق

پژوهش پرداخته شده و سپس نظریههاا ،رویکردهاای

انتتابی که به وسیله یک مکاان عرضاه مای گاردد باا

موجود و تجربیاات جهاانی در خصاوص پیاادهراه و

مییان خوانایی آن ارتباط پیدا می کند؛ یعنای ماردم تاا

همچنین برداشاتهاای میادانی ،طبقاهبنادی و ماورد

چه حد می توانند به فهم یا در آن مکان نائل شاوند

تحلیل قرار گرفتهاند و با هدف دستیابی باه مناساب-

(بنتلی و همکاران .)1981 ،پیااده روهاا عرصاه هاایی

ترین محور جهت تبدیل شادن باه پیاادهراه ،واقاع در

عمومی اند که می توانند گیینه های متناوعی را بارای

لوپ میادان آزادی تاا بلاوار فاارابی شاهر کرماان ،باا

ارتقای کیفیت زندگی مردم به آنهاا عرضاه دارناد .اماا

اسااتفاده از شاااخصهااای امنیاات ،اختلاااط کاااربری،

مردم موقعی می توانناد از مناافع گییناه هاایی کاه آن

همجواری ،دسترسی به حمل ونقل عماومی ،طاول و

کیفیت را عرضه مای دارناد ،بهاره گیرناد کاه بتوانناد

عرض خیابان با استفاده از تحلیل سلسلهمراتبای AHP

سازمان فضایی و آنچه را که در آنجا می گاذرد ،در

و سیستم  GISانجام میشود .به منظور انجاام تحقیاق

کنند .پرداختن به وجه عینای منظار در پیااده راه آن را

پس از شناساایی معیارهاا و زیرمعیارهاا باا توجاه باه

به محیطی خوانا و واجد کیفیت تبدیل خواهد کرد.

هاادف تحقیااق ،در محاای سیسااتم  GISلایااههااای
اطلاعاتی و بانک اطلاعااتی ایجااد و ساپس اقادام باه
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ایجاد لایاههای جدیادی باا سااختار  Rasterگردیاد.

لایههای دییر را از نظر مییان ارجحیت با اعاداد ،9 ،1

سپس با توجه به ناوع دادههاا در هار لایاه ،لایاههاای

 3 ،1 ،0و با فواصال  8 ،1 ،1،0مشاتص و وزن هار

رستر شده بر اساز ارزشهای تعریافشاده ،طبقاه-

شاخص را در لایه مربوطه با اساتفاده از ابایار Raster

بندی ( )Reclassifyمیشوند .سپس تحلیل سلساله-

 Calculatorتاایر داده شده است و در نهایت با تلفیاق

مراتبی شااخصها باا اساتفاده از نارمافایار ( Expert

لایهها  fuzzy overlayنقشه نهایی بدست آمده اسات

 )Choiceبر اساز یاک مقایساه زوجای اطلاعاات و

(شکل.)1

ارزشهای مربوط به هر لایاه اطلاعااتی در مقایساه باا
تهیه نقشه های رستری

ایجاد بانک اط عاتی

تعریف یه های اط عاتی

 .1تولید نقشه های
ک سه بندی نقشه ها

وکتور

classification

اولویت بندی شاخص

 .1تصحی و ویرایش

AHP
Expert Choice

اط عات
۵۵۵۵۵۵۵۵
 .9ایجاد بانک اط عاتی
۵۵۵۵
 .تعری سیست

 .0تولید نقشه های
تلفیق وزن معیارها با

یه های ک سه

مکان یابی مناسب
ترین محور جهت
تبدیل شدن به
پیاده راه

م ت ا
در محی UTM

باتلفیق یهیه هات

تعریف هدف

تولید نقشه نهایی مکان یابی محور

پیاده راه

.1امنیت
.1.1تعدادعابر پیاده
.1.1مییان روشنایی معبر
.9.1مقیاز انسانی
.1اخت ط کاربری
.1.1نراکم مسکونی
.1.1تراکم تجاری
.7.2عدم کاربری مزاح

ﺣﺣﺣﺣﻭﻭﻭﻭﻭ
.7همجواری
معبر ﻭﻭ
.عرﻋﻋﻋ
.0فعالیت  10ساعته
.1فواصل معقول پیاده
.1دسترسی به حمل ونقل
.8وجود مناظر طبیعی

شکل  .9مدل مفهومی مراحل انجام تحقیق
مآخذ ( :یافتههای تحقیق)1931،

سال پنجم
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 .2.2متغیرها و شاخص های پژوهش

مورد مطالعه معیارهایی جهت مکانیابی مناسابتارین

بااا توجااه بااه مطالعااه نظریااات اندیشاامندان در

محور جهت پیادهراه مبنای عمل قرار گرفته است.

خصوص معیارهای مکانیاابی پیاادهراه کاه بصاورت

بااا توجااه بااه مطالعاات فااو ، ،معیارهااای و زیاار

متتصاار در جاادول شااماره  1ذکاار شااده اساات و

معیارهاای مااورد اسااتفاده در ایان تحقیااق در جاادول

همچنین با توجه به ویژگی و توانمندیهاای محادوده

شماره  1ذکر شده است.

جدول  .9جمعبندی نظریه اندیشمندان در مورد معیارهای مکانیابی پیادهراه
دام نوزی
امنیت
عر




سن دیه گو




9

طرح جامع اروپا



مناظر



جذابیت



شهرسازی ایران






9





1





حمل و نقل
فعالیت  2ساعته



اختلاط کاربری









دسترسی
استفاده تمام اقشار

جهان شاهی

امتیاز



0

9


1



1



0



1



1

آموزش و سلامت



1

پیوستگی



1

رفتارعابر



1

آرام سازی



1

محوطه باریک



1

محافظت اقلیمی



نماهای اصلی فعال



1

چرخش شعاع ها



1

همجواری



بلوک ک طول



1

دورمنظر انتهایی



1







9



9

دسترسی معلولین



فواصل پیاده معقول



کیفیت هوا



1

پارکینگ مناسب



1

1




توچه به دید ناظر

مآخذ( :یافتههای تحقیق)1931 ،

 .1سازمان سان دیه گو1988 ،

1

1

184

شمارۀ اول

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری
جدول  .2معیارهای مکانیابی پیادهراه

ردی

معیار

9

امنیت

2

اختلاط کاربری

7

همجواری

-

عرض معبر

-

فعالیت  10ساعته

-

مش

زیر معیار

ا

معیار و زیر معیار

.1تعداد عابر پیاده  .1مییان

 .1امنیت بیشتر با تعداد عابر بیشتر  .1امنیت در شب با

روشنایی معبر در شب .9

روشنایی بیشتر  .9امنیت با مقیاز انسانی

مقیاز انسانی
.-1تراکم مسکونی.1تراکم

 .1جلب عابران بیشتر با زندگی تعداد زیادی از مردم

تجاری.9عدم وجود کاربری

در معبر  .1جلب عابر و رونق اقتصادی با وجود خرده

میاحم

فروشی ها .9عدم تمایل پیاده راه به وجود کاربری های
زمان دار و ناسازگار
ملا عمل مقاصد حرکتی تا محل کار ،مدرسه ،پار
ها و مغازه ها در مجاورت بلافصل یکدییر و کمتر از
 044متر از خانه

5

6

3

8

فواصل پیاده معقول
(طول معبر)
انتتاب و دسترسی به
سیستم حمل ونقل عمومی
مناظر و چشم انداز طبیعی
و مصنوع

پیاده را باید پهنای کافی داشته باشد تا بتواند چهار
حوزه فرضی متمایی را تامین نماید.
وجود فعالیت پیاده بعد از ساعت کار به واسطه تراکم
های مسکونی و فعالیت تجاری
مسافت پیاده ای که به راحتی بتوان آن را در فاصله مبدا

-

تا مقصد طی کرد 910 ،تا  104متر یا معادل  0تا 14
دقیقه پیاده روی.
انتتاب هدف و طریقه سفر به مقصد با در نظر گرفتن

-

امکانات ،هیینه ،زمان موجود.نیدیکی به ایستیاه های
حمل ونقل

-

وجود مناظر طبیعی و مصنوع باعث جذابیت و جاب
عابران بیشتر می شود.

مآخذ ( :یافتههای تحقیق)1931،

 .7.2قلمرو جغرافیایی پژوهش

خیابان امام جمعه و خیابان شفا را پوشش میدهد کاه

شهر کرمان حادود 10444هکتاار وساعت دارد و

جمعیتی بالغ بر  11444تاا  11444هایار نفار در ایان

به چهار منطقه شهری تقسیم مایشاود جمعیات ایان

محدوده سااکن مایباشاند .ناحیاه کالباد ساکونت و

شهر  090001نفر است .منطقه دو شهر کرمان یکای از

اشتغال  9044تا  0444خانوار با دامنه نوساان شاعاع

مناطق چهارگانه شهر کرمان میباشاد .ایان منطقاه در

دسترسی  104تا 104متر است که باا عنصار شااخص

محدوه شمال غربی شهر واقاع شاده اسات .محادوده

واحااد آمااوزش دبیرسااتان مشااتص و باار پایااهی

مورد مطالعه ،در منطقه  1کرمان است و محادوده باین

چیونیی دسترسی به آن تعریف میشود.

سال پنجم
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شکل .2محدوده مورد مطالعه
مأخذ( :یافتههای تحقیق)1931،

 .7یافتههای پژوهش

پس از شناسایی معیارهای ماورد اساتفاده تحقیاق
مراحل ذیل جهت انجام تحقیاق ماورد اساتفاده قارار
گرفته است.

منبع نور و مییان فضای تاریکی که با وجود منباع ناور
باقی می ماند سنجیده می شود (معاونت برناماه ریایی
و توسعه سازمان زیبا سازی شهر تهران .)1931 ،بارای
بدساات آوردن داده هااای میاایان ن اور از روش دلفاای

 .9.7ایجاد لایههای رستری معیارها (مرحله اول)

اساتفاده شااده اسات و منظااور از زیار معیااار مقیاااز

 .9.9.7معیار امنیت

انسانی ،عناصر و ساختمانهای استفاده شاده در مسایر

امنیت مهمترین معیار یک پیادهراه به شمار مایرود

میباشد که از ارتفاع و اندازه انسانی برخوردار باشاند.

و برای رسیدن به امنیت ،یک پیاده راه باید از مجماوع

ساختمانهای بین  1تا  0طبقه ،علاوه بار ایجااد حاس

عوامل :تعداد عابرین پیااده بیشاتر ،روشانایی مناساب

محصوریت در عابر پیاده  ،ایجااد امنیات نیای بارای او

معبر در شب و مقیاز انسانی برخوردار باشد .در ایان

ایجاد مای کناد (کاشاانیجاو ،1983 ،ص .)144 .باه

راستا به منظور بدست آوردن دادههای تعاداد عاابرین

منظور دستیابی به دادههای مقیاز انسانی با توجاه باه

پیاده هر محور ،بررسی میدانی در ساعات پیاک انجاام

عدم دادههای به روز در سازمانهای مربوطه ،از روش

شده است .همچنین مییان ناور بار اسااز ساه آیاتم

پیمایشی استفاده شده است.

فواصل مناسب منبع نور ،مقیاز انسانی بودن ( 9متار)
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جدول  .7دادههای بدست آمده از معیارها و زیر معیارهای امنیت در محدوده مورد مطالعه
پیاده

تعداد طبقا

وضعیت نور در شب

فعالیت 2

حمل و نقل

9

 2تا

+5

ساعته

عمومی

امام جمعه

19

19

10

11

تا  11شب

ندارد

والفجر

10

01

01

0

تا 8شب

ندارد

حمزه

11

90

99

9

تا 3شب

ندارد

میث

3

01

01

9

تا  8شب

ندارد

هزارویک شب

89

99

90

18

تا11شب

دارد

شفا

19

13

93

0

تا  11شب

دارد

بلوار پرستار

101

11

11

4

تا  1شب

دارد

زهره کرمانی

11

03

98

0

تا  8شب

ندارد

نامدار محمدی

10

09

01

9

تا 8شب

ندارد

ویلا

11

94

99

11

تا 3شب

ندارد

خیابان

راه
پیاده

خوب

متوسط

ضعی

مآخذ ( :یافتههای تحقیق)1931،

بر اساز دادههای بدست آماده در جادول فاو،،
لایهها و بانکهای اطلاعاتی مربوطه در محی نرمافایار

 Arc GISایجاد و سپس نقشههاای رساتری جهات
تحلیل فضایی ایجاد شده است.

شکل .7تعداد عابر پیاده در شبکه معابر شکل  .کیفیت نور در شبکه معابر
مأخذ( :یافتههای تحقیق)1931 ،

سال پنجم
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شکل  .تعداد طبقا

189

در شبکه معابر

مأخذ( :یافتههای تحقیق)1931 ،

 .2.9.7معیار اختلاط کاربری

این لایه بر اساز لایه کاربری اراضای تولیاد شاده

از دییر معیارهای مهم در مکاان یاابی پیااده راه ،

است .با توجه به اینکه کاربری مساکونی و تجااری از

اختلاط کاربری ها مای باشاد .منظاور تعاداد کااربری

امتیااز بیشااتر و کاااربریهااای ماایاحم از امتیااز منفای

های مسکونی ،تجاری و عدم کاربری های مایاحم و

برخوردار میشوند ،جهت تولید این لایه ها ابتدا تعاداد

نامتناسب با پیاده راه و زماان دار اسات .لاذا ایان ساه

پلا های مسکونی ،تجااری و کااربریهاای مایاحم

آیتم سازنده معیار اختلاط کاربری هستند.

برای هر یک از معابر در سه لایه مجیا ساخته شد.

شکل  .5تعداد کاربری مسکونی هر محور

شکل  .6تعداد کاربری تجاری هر محور
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شکل  . 3تعداد کاربری مزاح هر محور
مأخذ( :یافتههای تحقیق)1931 ،

 .7.9.7معیار همجواری

همجواری نسبتاً مناسب با کد  ،1معاابر باا همجاواری

این معیار نیای بار اسااز نقشاه کااربری اراضای

نامناسب با کد  1تعریف شده است.

استتراج میشود ،باه طاوری کاه مقاصاد حرکتای از

 . .9.7معیار ساعا

کاربری مسکونی تا محل کاار ،اوقاات فراغات مانناد

این معیار علاوه بار ایجااد فرصاتهاای سارمایه-

پار  ،مدرسه و مراکای خریاد در مجااورت بلافصال

گذاری ساودآور ساالم ،باعاث سارزندگی ،ایمنای و

یکدییر باشند .همجواری کاربریهای برای هار یاک

امنیت نیی میشود .اما با توجه به محیطای کاه پیاادهراه

از خیابانها مقایسه میشود و تعیین میگاردد کاه هار

در آن وجود دارد ساعات فعالیت متغیر است .در ایان

یک از خیابان ها به لحاظ همجواری در چاه ساطحی

معیار علاوه بار اینکاه تعاداد سااختمانهاای اداری و

قرار دارند .برای تولید لایه رساتر همجاواری کادهای

زمان دار مورد توجه قرار گرفته ،با یک روش میادانی،

زیر جهت تولید نقشه رستر تعریف شدهاند (شاکل.)8

مشاهدهای و پرسشی از کسبه میایان سااعات فعالیات

معااابر بااا همجااواری مناسااب بااا کااد  ، 9معااابر بااا

آنها پرسیده شده و ملا عمل قرار گرفته شده اسات

فعالیت روزانه

(جدول .)9

شکل .8معیار همجواری

شکل .1ساعا
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 .5.9.7معیار دسترسی به حمل و نقل عمومی

نقشه رستری دسترسی به حمل و نقل عماومی معاابر

دسترساای مناسااب بااه حماال و نقاال عمااومی از

در این مرحله با توجه به اینکه اطلاعاات ایان فیلاد از

معیارهایی است کاه بیشاتر اندیشامندان باه آن اشااره

نوع کیفی است نیااز باه کدگاذاری بار اسااز ارزش

کردند و آن را عاملی برای جاذب تعاداد افاراد بارای

دادهها است (شکل .)14

انتتاب سفر ،با پای پیااده دانساتند .انتتااب هادف و

 .6.9.7معیار عر

شیوه سفر به مقصد با در نظر گرفتن امکاناات ،هییناه،

معیار عرض خیاباان مای تواناد  0حاوزه فرضای

زمان موجود ،انتتااب وسایله حمال ونقال عماومی،

متمایی را تأمین کند« :حوزه لبه» کاه معبار ساواره را از

خصوصی ،دوچرخه یا پیادهروی از شرای این معیاار

پیاده رو تفکیک کند؛ « حوزه مبلمان» که فضاای لاازم

هستند .همچناین انتتااب یاک شایوه ساالم و ارزان

برای مبلاه کاردن و محوطاه آرایای را فاراهم کناد؛ «

حمل ونقل جهت پوشش دادن فاصلههای کوتاه بارای

حااوزه عبااور» کااه حااداقل پهنااای  1/1متاار را باارای

رفتن باه خریاد ،پاار  ،مدرساه و  ...باعات جاذب

دسترسی فراهم کند؛ « حوزه جداره» کاه فاصاله باین

عابران شده و پایاداری زیساتمحیطای را باه هماراه

حوزه عبور و جداره بناا و خا آسامان را مشاتص

دارد .بااا توجااه بااه مطالعااات وضااع موجااود و روش

کند (بصیری ،1988 ،ص .)118 .لذا هر اندازه عارض

مشاهدهای ،محورهایی کاه مجهای باه سیساتم حمال

معبر بیشتر باشد امتیاز بیشتری را کساب مایکناد .در

ونقل عمومی اعام از تاکسای یاا اتوباوز بودناد ،در

جدول  ،0عرض هر معبر ذکر شده است.

خیابان

جدول شماره 9مشتص شده اسات و جهات تولیاد

شکل .99عر

شکل .91دسترسی به حمل ونقل عمومی

شبکه معابر شکل
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جدول  .عر

معبربه متر

نام معبر

امام جمعه

والفجر

حمزه

میث

هزارو یک شب

شفا

عرض

11

18

14

11

10

18

مأخذ( :یافتههای تحقیق)1931 ،

بلوار

زهره

نامدار

پرستار

کرمانی

محمدی

11

11

11

ویلا

11

181

شمارۀ اول

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری
 .3.9.7شاخص طول معابر

کنند .لذا هر چقدر طول خیاباان باه طاول ذکار شاده

فواصل معقول پیاده ،مساافتی اسات کاه پیااده باه

نیدیکتر باشد دارای امتیاز بیشتر و هار انادازه فاصاله

راحتی آن را در فاصله مبدا تا مقصد طای نمایاد ،ایان

بیشتری داشته باشد .امتیاز کمتاری را کساب مایکناد

فاصله از  910تاا  104متار یاا معاادل  0تاا  14دقیقاه

(جدول .)0

پیادهروی است .با این وجاود ،مساافتهاای پیااده را

الیوهای خیابان و موانع طبیعی و مصنوع تعیاین مای-
جدول .5طول معبر به متر
نام معبر

امام جمعه

والفجر

حمزه

میث

طول

1440

1403

1101

1430

هزارو یک
شب

1113

شفا

301

بلوار

زهره

نامدار

پرستار

کرمانی

محمدی

089

111

310

ویلا

301
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پیادهراه محسوب میشاد (زیااری ،1983 ،ص.)101 .

 .8.9.7معیااار مناااظر و چش ا انااداز طبیعاای و
م نوع

جهت تولید نقشه وجود مناظر و چشماناداز طبیعای و

مناااظر و چشااماناادازهای طبیعاای و مصاانوع در

مصنوع در معابر ،با توجه به اینکه اطلاعات ایان فیلاد

جذابیت یک محی پیاده مؤارناد .ایان ناوع از منااظر

از نوع کیفی است نیاز به کدگذاری اسات .بارای ایان

بتشی از سایمای شاهر اسات کاه از اناواع پوشاش

منظور کدهای زیر جهت تولیاد نقشاه رساتر تعریاف

گیاهی تشکیل شده و باه عناوان یاک عامال زناده و

شدهاند :شبکه معابر با وضعیت عادم منااظر و چشام

حیاتی در کنار کالبد بیجان شهر ،تعیینکننده سااخت

انداز طبیعی و مصنوع با کد  ،1شبکه معابر با وضاعیت

شکل شهر است .فضای سبی شهری در واقع ناوعی از

دسترسی به مناظر و چشمانداز طبیعی و مصنوع با کاد

سطوح کاربری زمین شهری با پوشش گیااهی انساان

.1

ساخت است که دارای بازدهی اجتماعی محیطی مای-
باشد و دارا بودن این منااظر یاک امتیااز م بات بارای

جدول .6وجود مناظر و چش انداز طبیعی و م نوع
نام معبر

امام جمعه

والفجر

حمزه

میث

مناظر

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

هزارو یک
شب

ندارد

شفا

ندارد
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بلوار

زهره

نامدار

پرستار

کرمانی

محمدی

دارد

ندارد

ندارد

ویلا

ندارد

سنجش و تعیین مناسب ترین محور جهت تبدیل شدن به ...

سال پنجم

شکل .92طول معابربه متر
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 .2.7طبقاااهبنااادی لایاااههاااای رساااتر یاااا
( Classificationمرحله دوم)

معمولاً وزنها به صورتی کاه مجماوع آن هاا برابار 1
شااود نرمااالییه میشااود .در تحقیااق حاضاار از روش

در این مرحله هر یک از لایههای رستر بار اسااز

وزندهی زوجی اساتفاده شاده اسات .ایان روش باه

دادههای موجود در لایه ،طبقهبنادی میشاوند .از ایان

دلیل داشتن مبانی تئوریک قوی ،دقت بالا و دارا باودن

رو در سیساااتم  ArcGISباااا اساااتفاده از دساااتور

ارزش ،اعتبار و درستی از معتبرتارین و پرکااربردترین

 Reclassifyو بر اساز ارزش دادههاا در هار لایاه

روشها میباشد (نوربت ،1913 ،ص .)11 .از ایان رو

انجام میشود.

با اساتفاده از نرمافایار  Expert Choiceو روش

 .7.7تحلیال سلسالهمراتبای ( -)AHPتعیااین
اولویت شاخصها و زیر شاخصها (مرحله سوم)

بعد از انتتاب معیارهای موار در مکانیاابی جهات
ترکیب آن ها با یکدییر به صورت لایههای اطلاعااتی،
باید وزن هر یک از معیارها متناسب با اهمیات آن هاا

مقایسهی زوجی و با اساتفاده از روش دلفای ،1وزنای
باارای هاار یااک از فاکتورهااای مااؤار در مکااانیااابی
محاسبه شده است.
 .9.7.7تعیین درجه اهمیات شااخصها و زیار
شاخصها

مشتص شود .با توجاه باه اینکاه در باین معیارهاای

در جدول مییان اهمیت شاخصها و زیر معیارهاا

انتتاب شده برخی کمی و برخی کیفی هساتند ،بایاد

بدست آمده و سپس ارجحیت هر یاک از شااخصها

روشی استفاده کنیم که بتاوانیم معیارهاای کمای را باا

و زیر شاخصها نسبت به هم سنجیده شد.

کیفاای مقایسااه و وزندهاای کاارد .وزن داده شااده بااه
صورت یک عدد در ارزیابی دخالت داده میشاود کاه
این عدد بیانیر اهمیت نسبی به ساایر معیارهاا اسات.

 .1پااس اسااتتراج اطلاعااات ،درجااه اهمیاات شاااخصها و
زیرشاخصها براساز میانیین نظرات کارشناسان خبره تعیاین و
سپس در نرمافیار  Expert Choiceتحلیال شاده و وزنهاای
نسبی هر شاخص و زیرشاخص محاسبه شده است.
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جدول  .3میزان اهمیت شاخصها و زیر شاخصها
درجه اهمیت

ردی

شاخص

1

امنیت

3

1

اختلاط کاربری

8

9

همجواری

1

0

عرض معبر

1

0

ساعت فعالیت روزانه

0

1

طول معبر

0

1

حمل و نقل عمومی

9

8

مناظر و چشم انداز

1

شاخص

زیر شاخص

درجه اهمیت
زیرشاخص

تعداد عابر پیاده

1

نور

0

تعداد طبقات

0

مسکونی

1

تجاری

0

کاربری میاحم

1
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 .2.7.7مقایسااه دودویاای و تعیااین وزن نساابی
شاخصها و زیر شاخصها

درست باشد .در محاسبه وزنهای نسبی شااخصها و
زیااار شااااخصهای تحقیاااق پااایش رو کاااه باااا

در مقایسه زوجی ابتادا ارجحیات شااخصها باه

نرمافیار Expert Choiceانجام گرفته است مقایساه

لحاظ وزنی نسابت باه یکادییر باا تشاکیل جادول

دودویی شاخصها و زیر شاخصها به نحوی اسات

ماتریس محاسبه و سپس باه طاور خودکاار نرمافایار

که نر ناسازگاری محاسبه شده توسا نارمافایار در

، Expert Choiceضرایب نهایی را محاسبه میکناد

تمام مقایسهها کمتار از  4/1شاده اسات .در جاداول

که در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی محاسابه وزنهاای

مقایسه دودویی استتراج شاده از Expert Choice

نسبی و محاسبه وزنهای مطلاق (نهاایی) بار اسااز

 Inconsistency ،مییان نر ناسازگاری اسات کاه

وزن شاااخصها در مقایسااه بااا وزن گیینااهها انجااام

گویای قضاوتهای درست از اولویت معیارها و زیار

میشود .وزنهای نسبی از ماتریس زوجای باه دسات

معیارها میباشد.

میآینااد .در اشااکال ذیاال جااداول مقایسااه زوجاای

اکنون با وارد کردن میایان اهمیات شااخصها در

شااخصها و زیار شااخصها در نرمافایار Expert

مرحله قبل ،به وزن نسبی هر یک از معیارها در شاکل

 Choiceآمااده اساات .در تعیااین وزن معیارهااا ناار

های  11دست مییابیم.

ناسازگاری بایستی کمتر از  4/1باشد تا ناساازگاری در
قضاااوتها قاباال قبااول و وزنهااای نساابی معیارهااا

سنجش و تعیین مناسب ترین محور جهت تبدیل شدن به ...

سال پنجم
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شکل  .9مقایسه زوجی معیارها
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شکل .95وزن نسبی معیارها
مأخذ( :یافتههای تحقیق)1931 ،

 -7-7-7تلفیق وزن هر شاخص در لایهی رستر
و تلفیق لایهها (مرحله چهارم)

 SUMلایهها تلفیق شده و ضریب نهاایی هار محاور
بدست آمده است .بر اساز این ضارایب محورهاای

در این مرحلاه وزنهاای نسابی هار شااخص باا

پیاده رتبهبندی شده است.

اساااتفاده از ابااایار  fuzzy overlayباااه لایاااه
 Reclassifyشده وارد شده و بار اسااز الیاوریتم

شکل .96نقشه نهایی حاصل از تلفیق لایه ها و اعمال ضرایب معیارها
مأخذ( :یافتههای تحقیق)9716 ،
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برنامهرییی است .این تکنیک در کنار توانمندی بسایار

 .نتیجهگیری و پیشنهادها

 GISمیتواند برنامهرییان و مدیران را برای کارآمادی

مکانیابی نادرست پیادهراه در نهایت منجر به عادم

طرحها و پروژهها یاری کند .از اینرو در این پژوهش

استفاده عاابران از مسایر پیااده ،ایجااد محادودیت در

جهت تعیین مکاانیاابی پیاادهراه بصاورت عینای باا

برنامااهریاایی ،نارضااایتی اهااالی و کساابه و منجاار بااه

مدلسااازی اطلاعااات و ایجاااد لایااههای اطلاعاااتی در

شکساات پیااادهراه میشااود .از ایاان رو بااا مطالعااه

قالب نقشاههای رساتر در محای  GISو پیادهساازی

تحقیقااات صااورت گرفتااه بااه منظااور شناسااایی

استانداردها ،اقدام به الویتبندی شاخصها و معیارهاا

ویژگیهای پیادهراه باه تعادادی از معیارهاای ماوار و

و تاایر آن در نقشه هر معیار ،مکانهای بهیناه پیاادهراه

استانداردهای مربوط به هر معیاار دسات یافتاه شاده

در ناحیه تعیین شد .پس از اعماال وزنهاای بدسات

است که این معیارها به عنوان لایههاای اطلاعااتی پایاه

آمده و استفاده از ابایار  fuzzy overlayباا الیاوریتم

مورد استفاده قرار گرفته است .در این تحقیق مکانیاابی

 sumدر محی سیستم  ،GISنتاایج نهاایی بصاورت

پیادهراه بر اسااز  8معیاار امنیات ،اختلااط کااربری،

نقشههای طبقاهبنادی ایجااد شاده اسات .یافتاههاای

همجواری ،طول معبر ،عرض معبر ،دسترسی به حمال

تحقیق حاضر نشان مایدهاد کاه اساتفاده از تکنیاک

و نقاال عمااومی ،مناااظر و چشااماناادازهای طبیعاای و

 AHPو و سیستم  GISدر مکانیاابی پیاادهراه نتاایج

مصنوع و ساعات فعالیت شبانه روز اسات کاه معیاار

دقیقتری را با توجه به تطبیق وضعیت موجاود داشاته

امنیت شامل زیر معیارهای تعداد افراد پیاده ،مییان ناور

و میتواند در تحقیقات آتی نیی استفاده شود .مهمتارین

و مقیاز انسانی است و معیار اختلاط کااربری شاامل

نتایج حاصله در این تحقیق نشان میدهاد کاه از باین

زیر معیار تراکم کااربری مساکونی و تجااری و عادم

محورهای مورد مطالعاه ،خیاباان اماام جمعاه و بلاور

کاربری میاحم است که همیی در ارتبااط باا ویژگای

پرستار از حیث تبدیل شادن باه مسایرهای پیااده باا

هااای ناحیااه ماایباشااند.علاوه باار ایاان ،اسااتفاده از

امتیاز بالاتر از  ،0بر اساز ارزش وزنی تعریاف شاده،

تکنیکهای کااربردی و توانمناد ،اماروزه ضاروری و

بهترین گیینه ،خیاباان هیارویاک شاب و والفجار در

ضامن موفقیت و کارآیی برناماهریایی شاهری اسات.

اولویت دوم ،خیابان شفا در الویت سوم ،خیابان زهاره

مدیران شهری بدون در نظار گارفتن ایان عوامال در

کرمااانی و ناماادار محماادی در الویاات چهااارم و در

برنامهرییی و مادیریت ،در واقاع راه را بارای دوبااره

الویت آخر خیابان ویلا ،می م و حمیه با امتیاز کمتار از

کاااری و تحمیاال هیینااههای اضااافی باار شااهرها باااز

 ،9بر اساز ارزش وزنی تعریف شده قرار دارند.
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