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 دهیچك
، درک بر پایه  ممهل و ن هل پایهدار    پیاده مداری  دریکی از عوامل تأثیرگذار 

به    توجه  عهدم   ک  طوری ب ی است. رشه فضای انسانی درالگوهای رفتاری 

ههای   در الگوههای رفتهاری و شه ک     نهاهمگونی باعه    ممل و ن هل پایهدار  

پیهاده   ههای  شهاخ   بنابراین با شناخت و تحلیهل  .شود می شهری دسترسی

 شههر  ون هل پایهدار درفضهای    مملمداری امکان ایجاد بستری مناسب برای 

اههدا   ناشهی از پیهاده مهداری و     ههای  شهاخ  بهین   لهذا شهود.   فراهم مهی 

ی مست یمی وجود دارد. هد  از این پژوهش تهش    رابط  ل پایدار ون ممل

ون هل   های موثر پیاده مهداری  درممهل   بندی شاخ  ب  اولویت برای رسیدن

. بهرای رسهیدن به  ههد      پایدار بافت پیرامون میهدان ن هش جههان اسهت    

( در جهههت تحلیههل ANPپههژوهش، از مههدل فر ینههد تحلیههل شهه ک  ایههی )

شهده اسهت ایهن      اسهتااده  درممهل و ن هل پایهدار    های پیاده مداری شاخ 

تحلیلی  -پژوهش ب  لحاظ هد  کاربردی و ب  لحاظ رو  تح یق توصیای

ای و  بر اسها  مطالاهات کتابنانه     گرد وری اطشعاتاست. همچنین رو  

پرسشنام  و نیز ابزار پهژوهش بهرای    تهی  واسنادی و مصام   با کارشناسان 

نتهای  پهژوهش   بهوده اسهت.    Super Decisionافهزار   ها نرم تحلیل داده

بیانگر این است ک  در میان مایارهای پیاده مدار، شاخ  تاامشت اجتماعی 

در اولویت اول و در بنش زیر مایارها نیز شاخ   سایش عهابران پیهاده در   

ها نیز خیابان استانداری ب  ترتیهب در   اولویت اول و همچنین در بنش گزین 

ون هل پایهدار در    های پیاده مداری در راسهتای ممهل   شاخ  دار ترین اولویت

 است.  بافت تارینی پیرامون میدان ن ش جهان قرارگرفت 
 

ون ل پایدار، شهر اصاهان ، تحلیل  مداری، مملپیاده :یدیكل یها واژه

  .Super Decisions ای،ش ک 

 

Abstract 
One of the influential factors in pedestrian-based 

sustainable transport is the understanding of human 

behavior patterns in urban environments. Neglecting the 

sustainable transport causes heterogeneity in behavioral 

patterns and urban access networks. Therefore, by 

recognizing and analyzing pedestrianism indexes, it is 

possible to create a suitable environment for sustainable 

transport in the city. There is a direct relationship between 

indices of pedestrianism and sustainable transport goals. 

The purpose of the present research is an attempt to 

prioritize the effective pedestrian indexes in the 

sustainable development of the texture surrounding the 

Naqshe Jahan square. To achieve the goal of the research, 

the model of Analytical Network Process (ANP) is 

applied in order to analyze the pedestrianism indices in 

sustainable transport. In terms of its purpose, the present 

study is an applicable and in terms of its method, it is a 

descriptive-analytical research. Also, for data collection 

and literature review three methods were used namely: 

documentary, interviews with experts, and questionnaire. 

For data analysis the Super Decision software was used as 

the main research tool. The results of the research 

indicated that among the pedestrianism indexes, the index 

of social interactions has the first priority. For the sub-

sections, the index of comfort for pedestrians has the first 

priority, and for the options section, Ostandari street lies 

among the most priority pedestrianism indexes for 

sustainable transportation in the historical texture 

surrounding the Naqshe Jahan square, respectively. 

Keywords: pedestrianism, sustainable transportation, 

Isfahan city, network analysis, Super Decisions. 
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 مقدمه

 انسهان  جابجایی شکل ترین قدیمی ترین، ط یای پیاده مرکت
 فرصهتی بهرای   های شههری  راه پیاده است. شهریفضای  در

 ها فاالیت ها، مکان مشاهده گاتگوها، ها، مشقات مک  کردن،
 در نهاته   ههای  جاذبه   و هها  ارز  کشه   و زندگی تحرک و

جمای انسان در ماابر شهرهای تهارینی   مضور .است محیط
ها  نوع ارت اطات  ن گذشت  باع  محوریت در فضای شهری و

نیازهههای انسههانی   خواسههت  از هههای شهههری بههر  شهه ک  در
که  مسهیرهای پیهاده در     طهوری  به   بهوده اسهت.  ( )عملکردی

لت مکهانی و کال هدی   اصها  شهرهای تارینی ن ش بهارزی در 
باعه  ههم    بنهدی شههر   عنهوان اسهتنوان   ب  اند و ماابر داشت 

روی یکی  پیوندی مکان و یکپارچگی در فضا بوده است. پیاده
توانهد از   ون هل اسهت که  مهی     ههای ممهل   از پایدارترین رو 

 زیست، اقتصادی، محیط فرهنگی، های منتل  اجتماعی، جن  
طرفی تهردد   ون ل شهری موثرباشد. از کال دی در توسا  ممل

های متاهدد درمیهان    خودروها در فضای شهری و ایجاد بر 
های امداث شهده باعه  کهاهش     بافت تارینی توسط خیابان

های تارینی است که    میات شهری و یکی از مشکشت بافت
سهواره اثهرات    گسهتر  شه ک  ارت اطهات    پیامدی مناهی، در 

گهذارد و انسههجام و   ههای تهارینی مهی    منربهی بهروی بافهت   
کند ک  در بلندمهدت   یکپارچگی بافت تارینی را مندو  می

شرایط را جهت دستیابی ب   شود، باع  زوال میات شهری می
دشوار خواهد  پایداری بافت شهری ماندگاری وارت اء کیایت و

های  بافت) شهرهاهمچنین ورود وسایل ن لی  ب  درون  و کرد
 باع  افت کیایت شهری و عدم تاامشت اجتمهاعی،  (تارینی

عهدم امنیهت بهرای     عدم فرصتی مناسب برای مضور انسهان، 
صهوتی،   محیطهی،  ههای زیسهت   شهروندان، افهزایش  لهودگی  

از بین رفتن تدریجی  ثار تارینی  شدن جایگاه انسان، فرامو 
هری و بنههدی و محورهههای شهه گسههینتگی اسههتنوان و ازهههم

طهورکلی موجهب پهایین  مهدن کیایهت محهیط شههری از         ب 
تهرین   منظرهای منتل  شده است و منجر ب  کهاهش اصهلی  

 مهالی  شهود ایهن در   روی می نیاز انسان یانی قدم زدن و پیاده
است ک  محدودهای تارینی دارای ثروت تارینی و فرهنگی 
و قابلیت پذیرای گردشگران هست و راهکار مسیرهای پیهاده  

عنهوان گهامی بهرای محافظهت از شههر و       ر بافت تارینی ب د
تواند در ارت اء میات شهری مؤثر باشد. لذا،  هدایت عابران می

 ایهن  های ناشهی از ترافیهس سهواره در    کنترل و کاهش  سیب
ترغیهب میهات    تواند عامل پایداری ممهل و ن هل،   فضاها می

بنابراین  های تارینی مأنو  سازد. ها را با بافت مدنی و انسان

 و ون ل پایدار های پیاده مداری و تروی  ممل با ت یین شاخ 
ظرفیهت   عابران پیاده با در نظهر گهرفتن ارت هاء    افزایش تردد

هههای تههارینی و تشههویق شهههروندان در    اجتمههاعی مکههان 
تواند  های فرهنگی در راستای  سایش عابران پیاده می فاالیت

مچنهین میهات   ه راهکاری مناسب در به هود ممهل و ن هل و   
محیط شههری باشهند.    های تارینی در پایداری بافت مدنی و

انتناب این پژوهش ب  این دلیل است ک  بنش مرکزی شهر 
های تارینی و فرهنگهی اسهت    اصاهان کهن و دارای قابلیت

 دارهک  تاکنون نتوانست  است در کنترل ترافیس و توسا   پایه 
مهؤثر   جههان  شهدان ن ه هرامون میه هافت پیهل در بهون  لهمم

بنهدی   هد  از این پهژوهش اولویهت  با ارت روشن ، واقع شود.
ون ل پایدار بافت پیرامون  های موثر پیاده مداری درممل شاخ 

طرح ریزی پرسش های این پهژوهش  میدان ن ش جهان است.
 نیز شامل:

موثردر پیاده مهداری بافهت تهارینی پیرامهون      یها شاخ  -2
 پایدار کدام هستندون ل  مملدر راستای  جهان ن شمیدان 

پایداردر  ون ل مملچگون  می توان از طریق پیاده مداری ب  -1
 رسید جهان ن شپیرامون میدان  بافت تارینی

 
 کارروش داده ها و 

 در شروع پژوهش ماضر با استناد بهر منهابع مات هر به  پیشهین  و     
 شده است و بها اسهتااده از نظهرات    تااری  و م انی نظری پرداخت 

از ایهن   کارشناسان خ ره این موزه مشاوره صورت گرفته  اسهت.  
شهده اسهت نکهاتی     تجارب خارجی، ک  به   ن پرداخته    مطالب و
 ها مورداستااده قرارگرفت  است. شده ک  در ت یین شاخ  استنراج

جههان اسهت    نمون  موردمطالا  چهار خیابان پیرامون میدان ن ش
ولویهت دارتهرین گزینه     عنهوان ا  هها به    ک  درنهایهت یکهی از  ن  

صورت پرسشنام  و استااده  ابزار مورداستااده ب  شده است. انتناب
« Super decision»افهزار   در محیط نهرم  از جدول ن  کمیتی و

میهدانی و مشهاهدات    –های پیمایش  و ضمن برداشت بوده است.
پهها از بررسههی دقیههق محههدود   شههده اسههت. مسههت یم اسههتااده

مشاوران شهرداری اصهاهان به  ت یهین     اموردمطالا  و مشورت ب
ای های پیاده مداری با اسهتااده از فر ینهد تحلیهل شه ک      شاخ 

ها برگرفت  از م انی نظری و نظر  این شاخ  صورت گرفت  است.
 کارشناسان و مسئولین و مصام   با شهروندان بوده است.
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 بستر ماهومی پژوهش .1نمودار 

 پیشینه و تعاریف نظری

هههای زیههادی  هههای پیههاده مههداری پههژوهش بررسههی دیههدگاه در
ریزی و طرامهی   عنوان برنام  ک  اولین کتاب ب  شده است انجام
متحههده منتشههر شههد.   در ایهها ت 2172کهه  در سههال   پیههاده

(fruin,1971 )در که   است نظری صامب رگن دیگر اشپرای 

 شههری  فضهاهای  پیهاده در  مرکت ن ش بر 2181 ده  اوسط

 مایهار  عنهوان  به   روی پیهاده  از همچنهین  او اسهت  داشت  تأکید

 کنههد شهههری یههاد وری مههی  در طرامههی مناسههب م یهها 
((Speiregen, 1960)  های بادی نیهز کتهابی به      در سال و

ها ک  توسط برام یش و همکاران نوشت  شهد   ادهنام ف ط برای پی
 ریهههزی و مهههدیریت مرکهههز شههههرها پرداخهههت  بههه  برنامههه 

(brambila,1977 .) در  2174 و ژین در سهال  ونیز پوشکار
ب  فضهای موردنیهاز    ها پیاده برای شهری عنوان فضای کتابی ب 

 ,Pushkarov)متههراکم عههابران پیههاده پرداختهه  اسههت     

&zupan1975)   عنهوان   در کتهابی به    2164اپلیارد در سهال
 کهردن  انسهانی  برای تجربی زیست ب  م ام  قابل های خیابان
و یهان   (Appleyard , 1984) پهردازد  شهری می های محیط

هها   در کتابی ب  نام زندگی در میان ساختمان 2167گل در سال 
نیز پژوهشی در محهشت کپنههاا انجهام داد که  به  طرامهی       

جاد فرصت مناسب مرکت پیهاده مهؤثر در افهزایش    مطلوب و ای
در  کریهر  راب(. Gehl,1987تاامشت اجتماعی ک  منجرشهد ) 

 از متشهکل  را شهر ساختار شهری، کتاب فضای در 2171 سال

 نظهارت  و خیابهان  اجتماعی ن ش ب  داند و می میدان و خیابان

سههوی مههردم پرداختهه  اسههت )راب  از خیابههان در اجتمههاعی
و برخی دیگر از پژوهشگران ب  تأثیر پیاده مهداری  ( 2171کریر،

.کارمونها   (Hassklau, 1990انهد )  در ترافیس شهری پرداخت 
های خود ب  فضاهای عمومی و همگانی شههرها   نیز در پژوهش

همچنههین هیلیههر در   ( وCarmona,M.2003پههردازد) مههی
هها   پیاده شده خود ب  ساختار فضایی ش ک  ماابر تح ی ات انجام

وتی الههدز  (Hillier , 2007)مههورد بررسههی قههرار داده اسههترا 
ههای عمهومی    شهرها و محیط شههری از باهد ماهیهت عرصه     

در مراکز تارینی باد ید شهروندگرا ارزیهابی  ( )تاامشت اجتماعی
پژوهشگران زیادی ایهن   در ایران نیز( 2368کرده است )تی الدز،

 هاپرسش ،اهداف پژوهش ،تعریف مسئله
 

 پژوهش یشینهو پ ینظر یمبان یجمع آور

 شناخت محدوده 

 استخراج شاخص ها 

 غالبدسته بندی شاخص ها در 

 معیارها و زیر معیارها 

 ها در هر یک از نمونه هابررسی شاخص

 مقایسه زوجی نمونه ها بر اساس هر معیار، زیر معیار

بر اساس نظر  تعیین وزن معیارها و زیر معیارها

-در نرم هاوارد نمودن داده کارشناسان خبره

 super decision افزار

 افزارخروجی از نرماستخراج و تحلیل اطالعات 
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مسیر پیهاده  » اند. م ی ی در تح ی ی ب  نام موضوع بررسی کرده
عنوان گامی در راستای امیای بافت کههن   از  ن ب « گردشگری

سههید محمههد ماینههی در  (2361م ی ههی،) شههمارد شهههری برمههی
سوی  گامی ب  افزایش قابلیت پیاده مداری ،"عنوان  پژوهشی ب 
ضهمن یهاد وری قابلیهت پیهاده مهداری گذشهت        "تر شهر انسانی
لگهوی جابجهایی مهردم در    ترین ا عنوان اصلی  ن را ب  شهرها ،

هزینه  بهودن یها در     ههای زیسهتی به  دلیهل کهم      داخل کهانون 
تر بودن  سان برای کلی  اقشار جاما   ذکر کرده اسهت   دستر 

( امسان رنج هر و فاطمه  رسهیا اسهماعیلی در     2311 )ماینی،
ههای شههری در    عنوان سهنجش کیایهت پیهاده راه    پژوهشی با 

شهری را از باد کیایهت بررسهی   های  ایران ب  تجارب پیاده راه
( فریدون قریهب در  2361 رسیا اسماعیلی، کرده است )رنج ر ،

سهنجی ایجهاد مسهیرهای پیهاده و      عنهوان امکهان   پژوهشی بها  
ون ل  عنوان ممل دوچرخ  ب  مسیرهای پیاده و تردد دوچرخ  ب 

غیر موتوری را در محدوده تههران قهدیم بررسهی کهرده اسهت      
 (.2363 )قریب،

 
 مداری در بافت تارینی پیشین  تجارب جهانی پیاده .1جدول 

ف
ردی

 

 

 راهکار پیشنهادی هدف مکان سال

1 

 

 

1691 

 

 

 دانمارک /کپنهاگ
www.copenh

agen 

cvb.com/veh

ue-overview 

 کنترل ترافیک سواره و پیاده -

های حمایتی نسبت به    سیاست -

 هست  مرکزی شهرسکونت در 

 افزایش کیفیت زندگی -

 های پارکینگ ب  عرص  عمومی تبدیل محوط  -

 توج  ب  مقیاس انسانی -

 هنرهای خیابانی -

 ایجاد حیات و سرزندگی -
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 اتریش /وین
www.walk21

vienna.com 

 پیاده های عابر توسع  خیابان -

 بهبود زندگی اجتماعی مردم -

 و پیادهکنترل ترافیک سواره -

ایجاد عرص  عمومی بها ایجهاد عناصهری ماننهد      -

 .کاف  و

 ...هنر خیابانی تئاتر و نمایش و -

 ایجاد تسهیالت برای شهروندان )بلهی  رایاهان   -

 (ونقل عمومی برای مدارس حمل

آمهوز    -زیسهت  ارتباط بهین انسهان و محهی     -

 کودکان
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 کانادا /

 تورنتو
www.toronto

.ca/tran 

sportation/ro
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 بهبود کیفیت اجتماعی -

 ارتقای ایمنی برای عابران -

 اولویت پیاده مداری -

 ایجاد پارکینگ دوچرخ  -

 سنافر  کردن مسیرها -

 تفکیک مسیرهای دوچرخ  و پیاده -

پرداختن به  طهول سهیانال ترافیهک پیهاده و       -

 دوچرخ 

ایجاد تجهیزات و تسهیالت برای عهابران پیهاده    -

 .(هوا ید وآب و)خورش
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 کالیفرنیا /اوکلند
www.oaklan

d.com/pedest

rian 

ایجههاد مسههیرهای پیههاده مههدار   -

 تجاری

عرصهه  عمههومی بههرای تعههامالت  -

 اجتماعی

درصهدی از سهفرهای    11ارتقاء  -

سواری تا  داخل شهری با دوچرخ 

 2121سال 

 فضای عمومی ارتقاء -

هها   تبهدیل آن های مرکز شهر و  کاهش پارکینگ-

 ب  فضای عمومی

رویکرد تدریجی استراتژیک برای کاهش سهح    -

 های داخلی پارکینگ
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 اسپانیا/ بارسلون
www.walk21

 حفظ هویت تاریخی -

 های گذشت  حفظ کاربری -

 رویکرد پیاده مداری -

 تفکیک سواره از پیاده -
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 حفظ محور قدیمی شهر -

 

های سهبک در   سازه از پوشش گیاهی واستفاده  -

 مسیر پیاده

ایجادفضهاهایی ملهل   -تنوع فضایی و عملکهردی  -

 های پیاده مدار کاف  در خیابان رستوران و

 استفاده از مبلمان شهری -

 

 باهد  2114-2113 غاز طرح روز بدون خودرو در سال 
بازگشت انسان ب  ط یات و دیدن شههر بهدون خهودرو و لهذت     
 بردن از زندگی بدون  لودگی هوا و سروصدا متی برای یس روز
برگزاری این طرح ابتدا ف ط در کشورهای فرانس ، انگلسهتان و  

برای اولین بهار در همه  کشهورهای     2114ایسلند ولی در سال 
ون خودرو در سراسر روز بد عنوان ب دسام ر  11روز  تاکنون دنیا

انجهام   جهان و برگهزاری  ن در ههر کشهور بها روشهی خها       
هها تمهام روز و    در چنین روزی باضی خیابهان در کانادا شود.  می

در ایهن روز   شهوند.  بسهت  مهی   3:31الی  1:31باضی از ساعت 
و مهد   های دیگری برای رفت شوند از جایگزین مردم تشویق می

ای که  در   کننده های شاد و سرگرم برنام خود استااده کرده و با 
این  شود، روز خوشی را بگذرانند. های منتل  برگزار می خیابان

ههای  موزشهی مناسهب،     روز فرصت مناس ی است تها بها رو   
 گاهی مردم افزایش یابد. همچنین پیشین  تجارب جهانی پیهاده  

( اراسه  شهده   2-مداری در بافت های تارینی در )جدول  شماره
 ت.اس

 مداری در ایران پیاده

 ها و فضاهای شهری بر گیری راه در شهرهای قدیم ایران، شکل
اسا  م یا  و نیاز مرکت پیاده بود. وسات شههرها و فاصهل    
میان مراکز منتل   ن، چنان بود ک  شهروندان با پای پیهاده از  

جهایی   رفتند و هراز چندگاه برای جاب  ای ب  ن ط  دیگر می ن ط 
شهد، سهرعت و نحهوه     ا کا یی از چهارپایان استااده مهی افراد ی

هها و   ای بود ک  الزاماً نیازی ب  متمهایز بهودن راه   گون  مرکت ب 
فضهههاهای ارت هههاطی پیهههاده و سهههواره از یکهههدیگر امسههها  

(. در شهرسازی مااصهر و بها   2313شد)خشایار کاشانی جو،  نمی
پیاده ب   ورود ان شب صناتی شهرهای تارینی و جایگاه عابران

و م وق ط یای انسهان پیهاده مهورد غالهت      فرامو  سپرده شد
مرور زمان برنامه    ب  واقع شد و شهر تحت تسلط خودرو در مد.

ریزان و طرامان شهری مضور پهذیری عهابر پیهاده را در ر      
 شهیراز،  همهدان،  اهدا  خود قراردادند و شهرهایی مانند مشهد،

 ر هون ل غی اده مداری و مملتهران ب  جن ش پی ت ریز، اصاهان،
ها در ایهران محسهوب    موتوری پرداختند و جزء تجارب پیاده راه

از شهرهای پیشهگام در امهداث    توان میشهر ت ریز را  شوند. می

تاکیس مرکت پیاده از سواره نام بهرد. محهور    منظور ب پیاده راه 
در ت ریهز بهوده که  از ننسهتین      شهده  امهداث  راه تربیت، پیهاده 

. محور ت ریهز در  روند میای امداثی در ایران ب  شمار ه راه هپیاد
، سازی پیادهتا ق ل از  .تارینی قرار دارد قلب شهر و درون بافت

ایهن خیابهان را    ههای  بدن نماهای قدیمی و ماماری خاصی ک  
رو ب  فرسودگی داشت و بار ترافیکی سهنگینی   دهند میتشکیل 

خورد.ایجهاد پیهاده راه    مهی  ب  چشهم  پرازدمامنیز در این منط   
 باع  ساماندهی و میات وپویایی در این محور شد.

 مفهوم پیاده راه در فضای شهری

 هها،   ن در ک  هستند اجتماعى ن ش مد با ترین پیاده راه ها با
 جماهى  فاالیهت  بهرا   ابهزار   و بوده پیاده عابر با کامل تسلط
 را اجتمهاعى  سهشمت  و بها برده  را محیطهى  کیایت ک  هستند
 بهرا   تجهیزاتهى  شهامل  اغلهب  راه پیهاده  یس. کنند می ت ویت
پاکزاد، ) است اجتماعى تر نزدیس و تر گسترده تر، وسیع ارت اطات
مضور تاکر ان طاع گرایان  و نوگرا ک  قطهع   (2368: 171-162

سهازی   هر گون  ارت اط با گذشت  و زدودن مافظ  تارینی و پاک
پروراند، شهیاتگی در   دارد را در سر میهر  نچ  ب  گذشت  تالق 

های نو و مضور عامل مرکهت تنهد و عشقه      برابر مضور پدیده
برای انط اق بافت ها ی بهاارز  تهارینی بها ایهن دسهتاوردها      

ای جز تنریب پیکر  منسجم شهر کهن ب  بهار نیهاورد و    نتیج 
تأمین دسترسی سریع ب  قیمت قربانی شدن کال دهای بهاارز   

پا از ظهور  ثار این م دمات شهر پدیهد  مهده    نجامید.گذشت  ا
کال هدی   های کمی و کیای، ها، هم ازلحاظ ویژگی از این اندیش 

فضایی و هم ازنظر بروز رفتارهای شهری نادرسهت و نها به      –
 تهداوم فرهنگهی،   عهدم درک لهزوم   هنجار مورد انت اد واقع شد.

ینی شههر  سهازی مافظه  تهار    تأکید بهر پهاک   زمانی و کال دی،
های کهن را در پی داشهت و شههر    عاملی بود ک  تنریب بافت

( پیهاده  14:  2314سهاادتی، ) هویت و بدون شالوده پدید  مد بی
های شهری مؤثر شود و ن هش   تواند در میات هست  محوری می

تاامشت اجتمهاعی داشهت  باشهد و     بارزی در فضاهای عمومی،
هر هسهتند که  به     هایی از فضای شه  های پیاده قسمت محدوده

های ویژه در برخی سهاعات مرکهت    دلیل داشتن باضی ظرفیت
شده و یا کامشً تحت اختیار عابران پیاده قهرار داده   سواره بست  

هایی ب   ( در پیاده مداری رو CRATAN,2008:81شود )
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توسها  همهراه    و ریهزی  برنامه   طرامی، تاکر، ک  با رود کار می
 .(Cowan,2005)اسهت  اولویت در عابران پیاده منافع و باشد
 رغهم  علی ک  انسانى هست های فاالیت مادود جزو پیاده مرکت
 ارت اطى، گوناگون ابزارها  تولید و فناور  فراوان های پیشرفت
(. 44:2313 جهو،  کاشهانى ) اسهت  کرده ماظ را خود اولی  شکل

 قهادر  رامتی ب  و کنند می مرکت  هست  روندگان پیاده از نجاک 
 لهذا  هسهتند،  خهود  های گام سرعت افزایش یا کاهش توق ، ب 
 در که   محیطى رویدادها  درک ب  قادر ک  هستند کسانى تنها
 روی پیهاده  که   م ی هت  ایهن  بنابراین،. هستند اند، قرارگرفت   ن

 اسهت،  شههری  محهیط  بها  انسهان  تاامهل  ایجهاد  شکل برترین
 ماهههابر  پیهههاده مسهههیرها . اسهههت همگهههان موردپهههذیر 

 پیهاده  عهابر  هویهت  به   امترام هم  از تر مهم و محیطی زیست

 بستر قالب در شهری ون ل ممل سیستم از مهم جزسی عنوان ب 

 ایجهاد  پیشهنهاد  پیهاده  است. فضای شده انجام کال دی مناسب،

 جهت به ود در مک  فضاهای و پیاده خا  مرکت مسیرهای

، همکهاران رفیایان و ) کند می مطرح را شهری فضاهای کیایت
: از اسهت  ع هارت  شهر، در پیاده انسان ن ش امیای (.42: 2311
 را مدنی میات امیاء ک  انسانی مجموع  و انسان با انسان رابط 
 ههای  عرصه   ایجهاد  که   فضها  بها  انسهان  رابط . نماید می طلب

 گاتگهوی  که   کال هد  بها  انسان رابط . کند می مطرح را عمومی
 تهداوم  که   بازمهان  انسان رابط . کند می طرح را شاکل  و شکل
 رابطه  . جویهد  مهی  را خهاطره  و هویهت  سنت، فرهنگ، تارینی
 را جمای های خاطره تجسد و تجسم ان اشت، ک  مکان با انسان
 .(47 :2361 م ی هی، ) برد می راه شاکل  ب  شکل از و گرفت  پی

ههایی   ون ل پایهدار درصهدد جسهتجوی رو     های ممل سیاست
دسترسی مناسب را بهرای همه  اقشهار جاماه      است ک  امکان 
ههای اقتصهادی را تاهدیل نمهوده و زمینه        هزینه   فراهم کرده،
 سلطانی وهمکهاران،  ).دهد محیطی را کاهش می  لودگی زیست

سیستمی است که    -2ون ل پایدار، (یس سیستم ممل47: 2311
طهور ایمهن و منط هق بهر      جاما  را به   اجازه دستیابی ب  افراد و

انسان و اکوسیسهتم و بها عهدالت درون و بهین نسهلی      سشمت 
های  گزین  نماید، طور مؤثر عمل می ب  اجراست، قابل-1 دهد می
 -3کنهد   ون ل را پیشهنهاد و از اقتصهاد پویها ممایهت مهی      ممل

مصهر    رسهاند،  تجدید را ب  مهداقل مهی   مصر  منابع غیرقابل
ده از زمین و کند و استاا منابع تجدید پذیر را پایدار و محدود می

 & Haghshenasرسهاند )  ایجاد سروصدا را به  مهداقل مهی   

vaziri, 2012توانهد  ههای تهارینی مهی    دریافت اقدام (. اولین 
 در ت ری هاً . باشهد  بافهت  در ن لی  موتهوری  وسایل مضور کنترل
 مراکهز  بازسهازی  و نوسازی ب  بهسازی، مربوط مطالاات تمامی

 تجهیزات ک   ن ضمن و پذیرفت  اقدام صورت این شهری، کهن
 و پیهاده عابر منهت   ماابر از شود، می برده بافت درون ب   زم

 امهر  ایهن  اجهرای  جههت . شهود  مهی  گرفت  بهره شده نیز طرامی
 مسهیرهای  تنصهی   اولویت ک  نماید می بافت ایجاب شرایط
 مضهور  ضرورت با هماهنگی در پیاده عابران ب  دریافت موجود

 شههری  مسهیرهای  در مداخله   بنهابراین  پذیرد؛ اتوم یل صورت
 سهاماندهی  در نههادین  ههای  گام یا گام اولین عنوان ب  تواند می

: 2314سهاادتی، . ) یهد  مساب ب  مطلوب شهر ب  نیل شهر برای
18.) 

 ونقل پایدار های پیاده مداری باهدف دستیابی به حمل شاخص

های تاثیر گذار پیاده مداری در رسیدن ب  اهدا  ممهل   شاخ 
ها و  های ایجاد پیاده راه و ن ل پایدار  در دودست  کلی : شاخ 

شوند که  از تلایهق    ون ل پایدار شامل می های ممل نیز شاخ 
در مهورد    یهد.  دسهت مهی   های نههایی به    این دودست  شاخ 

ها یان گل شهرساز مارو  دانمارکی  راههای ایجاد پیاده شاخ 
ثیرگذار مطرح کهرده  های تأ عنوان شاخ  های زیر را ب  شاخ 
 ههای انسهانی،   فاالیت مناظر دلپذیر،  سایش عابران پیاده، است:
فضهای مشهترک    مکهانی بهرای مشقهات،    ههای جهذاب،   دیدنی
(. درمجموع طرح  1111گل،) تراز چشم و فواصل دید ها، انسان

هایی  جامع عابر پیاده در کشورهای اروپایی و  مریکا ب  شاخ 
دسترسی،  موز   ون ل، تناب نوع مملجذابیت، ان امنیت، مثل:

پیوستگی، ارت اط میان کاربری و عابر پیاده،  و سشمت عمومی،
عنهوان   اجتمهاعی به    –رفتار عابر بر اسها  مهوازین فرهنگهی    

شده است )کاشهانی   های اصلی قابلیت پیاده مداری اراس  شاخ 
 بنههدی دیگههر سههرزندگی، خوانههایی، در یههس دسههت  (2313جههو،

ههای تأثیرگهذار در    عنوان شهاخ   ایمنی، امنیت ب  ناوذپذیری،
( 4: 2312ه است )ع ا  زاده، تمری، ها ذکرشد کیایت پیاده راه
ریهزی   بنهدی دیگهر که  توسهط سهازمان برنامه        در یس دسهت  

  مؤلا  ت سیم کهرده  های ایجاد پیاده راه ب  نُ شاخ  گو دی  سن
ای مطلوب، ه رو، دسترسی ب  کاربری اند از: پیاده است ک  ع ارت

دسترسی مناسب برای مالولین و ناتوان جسمی، فواصهل پیهاده   
ما ول، م یا ، امنیهت، جهذابیت بصهری و هویهت اجتمهاعی،      

ریهزی   مناسب )سازمان برنامه   سروصدا و کیایت هوا، پارکینگ
 دیگهر که  توسهط    بنهدی  . در دست (2366گو،  دی  ای سن منط  

ههای پیهاده    خ شده است شا شهرسازی انجام وزارت مسکن و
انههد از:  راه را بهه  پههن  مؤلاهه  ت سههیم کههرده اسههت کهه  ع ههارت

کوتهاهی مسهیر، زی هایی و امنیهت، ایمنهی و رامتهی        پیوستگی،
 مامهاری،  شهرسهازی و  مااونهت  شهرسهازی،  و مسکن )وزارت
روی ن ش اصلی را  گیری شهرهای اولی ، پیاده (. در شکل2374
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مطلهوب، محهل اسهت رار    روی  زیرا مسهافت پیهاده   کرد؛ اجرا می
است رار  کرد. ها و نهایتاً ساختار کلی شهر را مشن  می کاربری

، محل ع ادت روزان  و مناطق مسهکونی  (وکار )بازار محل کسب
خوبی نمایهانگر ن هش هویهت     ریزی شهرهای قدیمی ب  در طرح
در  ی ارت اطی شهرها بوده است. گیری ش ک  روی در شکل پیاده

ی میهان مراکهز    ی وسهات و فاصهل    اسهط  و شهرهای سنتی، ب 
اجتماعی بهود که  شههروندان     های اقتصادی و گوناگون فاالیت

ی دیگر بروند. سرعت و  ن ط  ب    توانستند پیاده از یس ن ط  می
ی مرکت سواره نیز ب  گون  ای بود که  الزامهاً نیهازی به       نحوه

ههها و فضههاهای ارت ههاطی پیههاده و سههواره از   متمههایز کههردن راه
یکدیگرن ود و عابران پیاده میهان عناصهر سهاختاری شههرهای     

های ارت اطی برای تأمین  سنتی از طریق سلسل  مرات ی از ش ک 
 (28: 2361ث اهی،  ).های خود درمرکهت بودنهد   نیازها و خواست 

های متاددی  شاخ  ون ل پایدار برای بنش توسا  پایدار ممل
هها   ترین ایهن شهاخ    در ادام  ب  برخی از مهم شده است. اراس 

ون هل   بندی توسا  پایهدار ممهل   اشاره خواهد شد. در یس دست 
رعایت شهیب طهولی، ایمنهی     پیوستگی دسترسی، غیر موتوری؛

ههای تأثیرگهذار    مسیر، وضوح مسیر، زی هایی مسهیر از شهاخ    
( در نههوع دیگههر از ایههن   12: 2363ذکرشههده اسههت )قریههب،  

شده است   یدار پرداخت ون ل پا های ممل ب  ویژگی ها، بندی گروه
ون هل پایهدار    شهده اسهت: اول: ممهل    ها اشاره ک  در ذیل ب   ن

ون هل را در یهس    نیازهای انسان و جاما  ب  دسترسهی و ممهل  
زیسههت و  سهشمت انسهان و محهیط     رو  مهداوم بها توجه  بهه    

 تأمین کند. همچنین در نظر گرفتن عدالت بین نسلی
الی سهود ور بهوده و   ون ل پایهدار بایهد ازنظهر مه     دوم: ممل

ون ل پیشهنهاد کنهد و    هایی را برای انتناب شیوه ممل جایگزین
 در جهت اقتصاد پویا فاالیت کند.

ون ل پایدار سیاسهتی بهرای مهداقل اسهتااده از      سوم: ممل
همچنهین اسهتااده از منهابع تجدیهد      منابع تجدید ناپذیر اسهت. 

و نهایتاً، از کند  ناپذیر را در جهت رسیدن ب  پایداری محدود می
بازیافت ممایت کرده و استااده از زمین و تولید صدا را کهاهش  

 (.Haghshenas, &vaziri 2012:104) دهد می
هههها و  ای از سیاسهههت ون هههل پایهههدار مجموعههه   ممهههل
های یکپارچ ، پویها، پیوسهت  و در بردارنهد  اههدا       دستورالامل

  و محیطی است ک  توزیهع عاد نه   اقتصادی، اجتماعی و زیست
ون هل جاماه  و    استااده مؤثر از منابع جهت رفع نیازهای ممهل 

های  تی را به  همهراه دارد )اسهتادی جااهری و رصهافی،       نسل
ون هل در یهس شههر موفهق      برای پایهداری ممهل   (161: 2311
ههای   ون ل غر موتهوری و گزینه    های زیادی ازجمل  ممل گزین 

ه اصهل  د ههای فهرا فسهیلی وجهود دارد.     ون ل بها سهوخت   ممل
ون ل پایدار در زندگی شههری در سهال    شده ک   زم  ممل بیان
 ب  چاپ رسیده ع ارت است از: 1121

 روی اصل اول: ایجاد فضاهای مناسب پیاده
سهواران و   ایجاد محیطی مناسب بهرای دوچرخه    اصل دوم:

 سایر وسایل ن لی  غیر موتوری
 هزین  و گسترده ون ل عمومی کم ممل اصل سوم:
مهدیریت سهارها بها ایجهاد دسترسهی بهرای        رم:اصل چهها 

 روی پاک با کاهش تاداد وسایل ن لی  و با سرعت ایمن پیاده
تهرین   ترین و ایمن ون ل بار و کا  در پاک ممل اصل پنجم:

 مالت
سهازی مهردم بها     ها با یکپارچه   اختشط کاربری اصل ششم:

 ها و فضاها ها، ساختمان فاالیت
هها و پیهاده محهور و     سهاختمان متراکم سهازی   اصل هاتم:

 ون ل عمومی محور کردن نوامی شهری ممل
افزودن امتیازات ط یای، فرهنگی، اجتمهاعی و   اصل هشتم:

 تارینی
روی بها کوچهس    اصل نهم: مست یم کردن مسیرهای پیهاده 

 های شهری کردن بلوک
 بادوام ساختن و پایدارسازی اصل دهم:

گرفهت اسهتااده    توان نتیج  شده می  نچ  از اصول مطرح
ای بهرای   مداکثری از وسایل ن لی  غیر موتوری و ایجاد زمین 

این  فراگیرتر شدن هر چ  بیشتر این نوع جابجایی پاک است.
روی و  اصول اشاره ب  ایجاد و اراس  تسهیشت ویهژه به  پیهاده   

(. 24: 2312زندی  تشه ار، خاکسهاری،   .)سواری است دوچرخ 
 بهر  پایهدار  ون هل  ممهل  یاسهت س بهر  م تنی شهرها ون ل ممل
 قابلیهت  افهزایش  عمهومی،  ون هل  کمی ممل و کیای ی توسا 
 ههای غیهر   سهامان   از اسهتااده  ظرفیهت  افهزایش  یها  روی پیاده

 ت اضهای  مدیریت سواری، دوچرخ  و روی پیاده شامل موتوری
 فرهنهگ  ارت های  و شنصی خودروی استااده از کاهش سار،

 موجهب  تنهها  ترافیس ن  از ناشی مشکشت. دارد تأکید ترافیس
 موجهب  بلکه   شههری،  ون هل  ممهل  ی ش ک  در اختشل ایجاد

 ههای  تهنش  افهزایش  شههری،  مدیریت بحران  لودگی محیط،
(. 26: 2361ث اهی،  ).اسهت  شهده  اجتمهاعی  و جسهمی  رومی،

موسس  ممل و ن ل کانادا هد  از ایجاد سامان  ممل و ن هل  
عوامهل زیسهت   پایدار را کسهب اطمینهان از در نظهر گهرفتن     
های مرت ط با محیطی ،اجتماعی و اقتصادی در تصمیم گیری

فاالیت های ممل و ن ل بیان کرده اسهت که  در ذیهل  ن را    
موثرترین و رامت ترین طریهق جابه  جهایی    :»ذکرکرده است 
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مردم و وسایل ن لی  با کمترین میزان مصر  انرژی در زمین  
کمتهرین   هزینه ، سوخت و تش  های انسانی با م  ول ترین 

ترافیس و کمترین اثرات سوء زیست محیطهی  مثهل  لهودگی    
( سیاسهت ههای   3: 2364 امینهی،  )جهانشهاهلو، « هوا و صدا 

ممل و ن ل پایدار درصدد جسهتجوی رو  ههایی اسهت که      
امکان دسترسی مناسب را برای هم  اقشار جاما  فراهم کرده 

 لودگی زیسهت  ،هزین  های اقتصادی را تادیل نموده و زمین  
: 2311محیطی را کاهش می دهد .)سلطانی ، فشح منشهادی، 

همچنین مجموع  نظرات و پژهش هها   (.1)جدول شماره (47
( جمهع بنهدی شهده    3ها در)جدول شمارهدر ارت اط  با شاخ 

 است.

 
 همگانی  ون ل ممل سیستم دو عنوان ب  سواری دوچرخ  و ها راهپیاده اهمیت .5جدول 

 سواری دوچرخ  پیاده راه
 توضیح اهمیت توضی  اهمیت

 بستر حیات

 شهری

 

 

تهر مهردم را در    مسیرهای پیاده حضهور طهوینی  

در فضهای مسهیر    کننهد.  محی  شهری فراهم می

گفتمهان و تبهادل افکهار و     پیاده امکان مالقهات  

ای  گونه   به  ها  از هر طبق   نظریات با انواع سلیق 

 شود . محمئن فراهم می

مزایهههای 
 جایی جاب 

ون هل،   ههای ممهل   یکی از قابل پرداخت ترین گزینه  
 مناسب افراد ناتوان در رانندگی

جذب گردشاران 

 داخلی و خارجی

ههای گونهاگون    متناسب بهاارز   محورهای پیاده 

توانند از عوامل  می کالبدی و کارکردی درون خود 

 داخلی و خارجی باشند.مهم جذب گردشاران 

مههدیریت 
ت اضههای 

 سار

جهویی در جهاده و تسههیشت     صرف  کاهش فشردگی،
مااظهت   کننهده،  جویی برای مصهر   صرف  پارکینگ،
 محیطی و افزایش سرزندگی اجتماعی زیست

کاهش اسهتفاده  

از وسههیل  نقلیهه  

 شخصی

کاهش استفاده از وسیل  نقلی  شخصی ب  دنبهال  

آلودگی ههوا را در  خود  کاهش مصرف سوخت و 

 پی دارد.

توسهههها  
 اقتصادی

ههای اتوم یهل،    سواری س ب کهاهش هزینه    دوچرخ 
خطوط ع وری دوچرخ  س ب افزایش ارز  اقتصادی 

 اراضی پیرامونی
جدایی پیاده از حرکت سواره  ایمنهی یزم بهرای    ایمنی

 نمایهد و بهدین ترتیهب زمینه      پیاده را فراهم می

ضای شههری و به    ظهور اقشار مختلف مردم درف

 نوعی عدالت اجتماعی برقرار می شود.

 

ایمنههی و  
 سشمتی

ون هل غیهر موتهوری     عنوان کشوری بها ممهل   هلند ب 
بسیار با  دارای کمترین سران  تلاات جهانی ناشهی از   

سههواران هههرروزه  ون ههل سههواره و بهها دوچرخهه  ممههل
ومیهر در م ایسه     مرا 41/1دانمارکی دارای کاهش 

سمت محهل کهار دوچرخه  سهواری      با افرادی ک  ب 
 کنند هستند. نمی

پیونهههد میهههان  

سهههههاختارهای 

قههدیم و جدیههد 

 شهر

مسههیرهای پیههاده امکههان برقههراری پیونههد میههان 

ساختارهای قدیم و جدیهد شههر را بها کمتهرین     

 نمایند. دخل و تصرف مهیا می

مزایهههای 
 تاریحی

ههای   سهواری از ماهرح بنهش تهرین ورز      دوچرخ 
تواند بار مهالی انهدکی    ک  می عمومی و همگانی است

 نیز داشت  باشد.

هویت بخشی ب  

هههههای  بافههههت

 تاریخی

های تاریخی ضمن  ایجاد مسیرهای پیاده دریافت

ها  توسع  شهر را از توسهع  به     حفظ و احیاء آن

ای از درون و منحقهی   ها  ب  توسهع   سمت حوم 

 کند. تبدیل می

- - 

 41: 2311 م ی ی، مأخذ:
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 محور

پیوسهههتای  شاخص

 دسترسی

زیسههههت  ایمنی ونقل حمل فواصل دید امنیت جذابیت

 نظری  پذیری

 

نظری  و 

 ها دیدگاه

        عباس زاده و تمری

        یان گیل

        فریدون قریب

        حسین حق شناس

        کیومرث حبیبی

 زنهههههدی آتشهههههبار  

 خاکساری
 

   
  

 

های  پژوهش

 کاربردی

 

        گو دی  سازمان سن

وزارت مسههههههههکن و 

 شهرسازی
 

 
 

    

طرح جامع عابر پیهاده  

 اروپا و امریکا
   

 
 

  

و  رویکردها

 ها جنبش

        توسع  پایدار شهری

        نوشهر گرایی

 ارتباط پیاده مداری و حمل ونقل پایداردر بافت های تاریخی

در شهرهای تارینی وسات و فاصهل  میهان مراکهز گونهاگون     
ای بود ک  شهروندان  گون  های اقتصادی و اجتماعی ب  فاالیت
سهرعت و   ن ط  دیگر برونهد.  ب  توانستند پیاده از یس ن ط  می

ای بهود که  الزامهاً نیهازی به        گون  نحوه مرکت سواره نیز ب 
هها و فضهاهای ارت هاطی پیهاده و سهواره از       متمایز نمودن راه

یکدیگر امسا  ن ود و عابران پیاده میهان عناصهر سهاختاری    
ههای    ک شهرهای تهارینی از طریهق سلسهل  مرات هی از شه     

 های خود درمرکت بودند ارت اطی جهت تأمین نیازها و خواست 
(.پیاده راه ها ماابری بها بها ترین مهد    27: 2371زاده، )سلطان

ن ش اجتماعی هستند ک  می توانند شور زندگی را ب  منهاطق  
مرکزی شهرها  ورده ، مردم را ب  مضهور داوطل انه  در شههر    

ی مراکهز شههری را تضهمین    تشویق کنند و در نتیج  ، پایدار
 برای ک  ( راهکارهایی2361،81 ،د )قربانی و جام کسریهکنن

 مطرح پایدار رهشه در ریهشه لهن  و لهمم تهکیای ایهارت 

 تاکید پیاده عابر ن ش ب  بیشتر توج  لزوم بر همگی شود،می

 م نای بر پایدار ن ل شهر و ممل سیستم اسا  این بر و دارند

-رو  از یکهی  روی پیهاده  .گیرد می شکل پیاده عابر مرکت

 منتل  های جن   از تواند ومی است ن ل و ممل پایدار های

 و فرهنگی،اقتصهادی  محیطهی،  زیسهت  اجتمهاعی،  کال هدی، 
 دیگهر  سهوی  از .شود ها شهر پایدار ی توسا  س ب سیاسی

 و ممهل  ههای  سیسهتم  سایر با م ایس  در روی پیاده سیستم
 ک  از دارد فردی منحصر ب  مزایای و خصوصیات شهری ن ل

 مصهر   ارزانهی،  پذیری، اناطا  ب  توان می ها  ن ی جمل 

 اشهاره  محیطهی  زیست مشمظات با هماهنگی و کمتر انرژی

جماهی انسهان در    ( مضور24 :2361 زاده،ع دااهلل ث ای،(کرد
ماابر شهرهای تهارینی گذشهت  باعه  محوریهت در فضهای      

خواست   های شهری بر ش ک  ها در  ننوع ارت اطات  شهری و
کهه   طهوری  بهه  بهوده اسهت.  ( نیازههای انسهانی )عملکههردی   از

اصهالت   مسیرهای پیاده در شهرهای تارینی ن ش بهارزی در 
 بندی شهر عنوان استنوان ب  اند و ماابر مکانی و کال دی داشت 

باع  هم پیوندی مکان و یکپارچگی در فضها وممهل و ن هل    
.ویژگی های مهمی ک  در نظام ممل و ن ل شده است  پایدار 

 پایدار بافت های تارینی مهوثر بهوده اسهت ع هارت اسهت از:     
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محوریت و شکل گیری فضهاهای بافهت تهارینی بهر اسها       
م یا  انسانی و تاامشت اجتماعی و فضهاهای جماهی بهوده    
است و همچنین وجهود رابطه  ای مهنظم در سلسهل  مرات هی      

در فضهای   ای هاطی بهین محله    ارت –ش ک  راه های خدماتی 
 بافت های تارینی بوده است.

 بررسی نمونه موردمطالعه

ون ل  های پیاده مداری در توسا  پایدار ممل منظور ت یین شاخ  ب 
پایدار، قسمت مرکزی شهر اصاهان مدنظر قرارگرفته  اسهت. سهیر    

صورت است ک  چهار خیابان مرکزی شهر اصاهان ک   مطالا  بدین
شوند موردمطالا  و تحلیل و شهناخت   جهان ختم می ن شب  میدان 

ها مسیرهای اصلی ارت اطی در مرکهز   این خیابان اند. کامل قرارگرفت 
رسد؛ بامطالا   ها ب  پن  ده  می شهر هستند و ساب   تردد سواره  ن

ها پرداخت  خواهد شد ک  هد  ایهن   ها ب  ت یین شاخ  این خیابان
ههای اطهرا     ی این پژوهش خیابهان ر مطالااتهبستم ال  است.
شهر اصهاهان در   3ور در منط   همح جهان است. میدان ن ش

 ن محدوده ب  دلیهل های شده است.  محدوده تارینی شهر واقع
ر و همچنهین بافهت   هبنهدی اصهلی شهه    دربرداشتن اسهتنوان 
ع هانداری در ضله هتوج  است. محور است تارینی باارز  مورد
حور سپ  در ضهلع شهمال غربهی    جهان و م غربی میدان ن ش

میدان و خیابان بهشتی نژاد در ضهلع غربهی میهدان و محهور     
ک  ب  لحاظ موقایهت   مافظ در ضلع شرقی میدان واقع است.

  (2-قرارگیری در شرایط مناسب مکانی قرار دارد)تصویرشماره
 های زیر را داراست :محدوده مطالااتی ویژگی

مااصهر، کها     عناصر شاخ  پیرامون:مهوزه هنرههای   -
چهلستون، دانشهگاه هنهر اصهاهان ،بهات هشهت بهشهت،بازار       

 مکیم.
ش جههان و  های با اهمیت اطرا  میدان :میهدان ن ه  گره-

 .دروازه دولت
وجههود عناصههر نمههادین و تههارینی موجههود در پیرامههون   -

محدوده ،کا  عالی قاپو، مسجد شیخ لط  اله  ،مسهجد شهاه ،    
 بازار قیصری .

فرهنگی در محور میدان ن ش –اری وجود راست  های تج-
 جهان 
وجود بافت تارینی و مجاورت خیابان های مورد مطالاه   -

 (.4و  3، 1تصویر شماره  با میدان ن ش جهان)
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 تارینی در پیرامون اثرارزیابی عناصر شاخ   .5 شکل

 ( 11: 2313مأخذ )مسینی ، 

 

سپ ، -1مافظ، -2موقایت ش ک  ارت اطی خیابان   .1 شکل

 نژادبهشتی-4استانداری، -3
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 جهان نقشمعابر در پیرامون میدان  ظام دسترسین

ه. ق در زمهان پنجمهین شهاه صهاوی،      2118اصاهان در سال 
سهال   بههار در   وان شهده  یهر ی امت رسبزرا، پایتن ع ا  شاه

-مهی   ان برپاهجکا  بات ن ش درنوروز ن شراسم جه.ق م 2118

 نیتر مهمتوان را می ع ا  شاه. این تاریخ تا پایان سلطنت دشو
در  دانسهت. جههان  دوره در تکمیل فر یند ساخت میهدان ن هش  

جههان  و شروع امداث خیابان مافظ، میهدان ن هش   2311سال 
یس فضای باز شهری وسیع در میان  شهر بود ک  ارت اط  ن بها  
دیگر ن اط شهر تنها از ماابر فرعی و محور بازار ممکن بهود. در  

در  ایاوایل سهده اخیهر و در دوره پهلهوی اول ترییهرات عمهده     
 مد. در این دوران و  ب  وجود وضایت گذرهای منتهی ب  میدان

های منتل  شهر، در بنش های گستردهکشیدر جریان خیابان
کند. بنشهی  جهان ع ور میخیابانی شرقی غربی از میدان ن ش

اسهت.   گرفته   نهام از خیابان ک  در واقع در  شرق میدان ،مافظ 
شهود  سپ  شناخت  می یانق لی خود ی نام بابنش غربی  ن نیز 

اسهت.در   قرارگرفت ک  در عرض خیابان سپ ، خیابان استانداری 
ههای  پی  ن خیابان بهشتی نژاد نیزامداث شد. ایجاد دسترسهی 

ای شهد که  در کهل    سواره موجب ارت اط میدان با ش ک  سهواره 
مال امداث بود. ب  این صورت برای اولین بار در دهه   شهر در 

  ایهن میهدان تهارینی    دوم قرن اخیر امکان دسترسی سواره به 
شههری   جهان به  مسهیر سهواره   برقرار شد. اتصال میدان ن ش

ها برای رونق و شکوفایی میدان در  ن زمان اولین زمین  هرچند
ههایی بها ماهیهت    چنهین دسترسهی   وجهود   نیا بارا فراهم  ورد. 

از طریهق   درگذشهت  جهان ک  تارینی دسترسی ب  میدان ن ش
گرفت درتنهاق  شهدید قهرار    صورت می از شمال عمدتاًبازار و 

ی زی اشههناختی و ماناشههناختی در  ههها ارز داشههتند و فاقههد  
های جدیدی که  در  ی دوره صاوی بودند. دسترسیها یدسترس

ساز تنریب چههار  بودند زمین  شده  یتاراین دوره برای میدان 

 در دودهنه  کننده میهدان شهد که     دهان  از بدن  و بازار محصور
در غرب میهدان   دودهن شرق میدان و در مسیر خیابان مافظ و 

و در مسیر خیابان سپ  بودند. این اقدام عشوه بهر  نکه  امتهداد    
میهدان   تیمحصوردچار بریدگی نمود،  دون ط مسیر بازار را در 

یکدسهت امتهداد داشهت در     طور ب را نیز ک  در تمامی ن اط  ن 
در محهل اتصهال    ک  ینحو ب . قرارداد ریتأثبنش شمالی تحت 

جهان با دو خیابان مافظ و سپ  دو بهر  قهوی بهر    میدان ن ش
ک  تا ب  امروز نیز مهدخل   ها بر بدن  میدان تحمیل شد و این 

ههای کیاهی یهس ماصهل     ورودی میدان هسهتند فاقهد ویژگهی   
ورودی هستند که  در نظهام سهنتی شهرسهازی ایهران همهواره       

 (.81: 2314 ژاد،نگرفت )شهابیقرار می موردتوج 
 

 بررسی وضع موجود نمونه های مطالعاتی

بها   برابهر  مسامتی ،س  اصاهان منط    محدوه مورد مطالا  در
درصد مسامت محدوده مرکهزی   27/4 ک هکتار است  2244/3

درصد مسامت محدوده مرکزی طهرح جهامع را    6/4کل شهر و 
 از مرکههب جنههوبی  –یههس محههور شههمالی  . گیههرد دربرمههی
 شرقی محور دو با تشقی در چهاربات و هات  نشاط، های خیابان

 ههای  خیابهان  و ع هدالرزاق  ولیاصر، های خیابان شامل غربی  –
 قسهمت ت سهیم   شهش را به    س  منط    مادگاه، واقای، شری 
قطاه  شههری محسهوب     یهس از قطاهات،   هرکدام کنند ک  می
رکهزی  وسهیای از محهدوده م   نس تاً: بنش س  منط  . شوند می

 رود زایندهگیرد ک  از جنوب ب  رودخان   دربرمیشهر اصاهان را 
 ازماشی   ن یانی کمال اسماعیل و مشهتاق اول.   های خیابانو 

سهرو  و مهدر ، از شهرق به  خیابهان       های خیابانشمال ب  
 چهاربهات ع اسهی،   چهاربهات  ههای  خیابانبزرگمهر و از غرب ب  
  (.2311مشاورین باوند،)(4-است)تصویرپایین و کاوه محصور 
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 میدانی برداشت در موردمطالا  های خیابان ترافیکی مشنصات .0 جدول
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 * - - - * - - - - * - * استانداری

 * - - * - * - * * - * - حافظ

 *   *  *  * *  - - سپ 

بهشههههتی 

 نژاد
* - - * - - - - - - - * 

 

موقایت منط   س  اصاهان ،محدود  . 4شکل 

سازمان : من ع) مورد مطالا  مشن  شده است
 (2313بهسازی و نوسازی اصاهان،

 

موقایت مناطق سیزده گان  اصاهان . 4شکل 

 سازمان بهسازی و نوسازی اصاهان، من ع:)
2313) 

 

 در برداشت میدانی های مطالااتیهای موجود در نمون بررسی ویژگی .6جدول 
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تهوان ایهن    شده در این پهژوهش مهی   ز بررسی مطالب اراس ا

 موردمطالاهه  اسههتن اط کههرد:هههای  نکههات را در مههورد خیابههان
های موردمطالا  دارای شیب مناسب برای پیاده راه بوده  خیابان

تمهامی   و تااوت چندانی از لحهاظ موقایهت و ظرفیهت ندارنهد.    
اغلب کاربری تجاری داشت  و تنها خیابان بهشتی نژاد  ها خیابان

های  پو  دارد  و ک  است ک  کاربری  ن اداری و پوشش س ز
خیابهان   ها  ساالت بوده تنها در قسهمتی کوتهاه از   انخیاب تمامی

شده است ک  در فصول  مافظ و سپ  از ک  فر  سنگ استااده
 خیابان مافظ غیراز و ب  منتل  سال پاسنگوی مناس ی نیست؛

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  و هانداری و سپه های استه ههه  ابانهطرفه  هسهت خیه      یسهک
و تاداد تابلوها و عشسم راهنمایی  باشند. بهشتی نژاد دوطرف  می

هها   تمامی خیابان ها نامناسب هستند. دگی در هم  خیابانهو رانن
ههای   وردارند و در نظام ارت اطی شه ک  هی برخا هاز پارک ماشی
داری و سهپ  و مهافظ مالهت    هانه هان استه  خیابه هخیابان نیز س

 هرا در مرکز شهر بر عههد  شدگی اصلی نشپ ی وهدگهع شهجم
دارنههد ولههی در خیابههان بهشههتی نههژاد مالههت جمههع شههدگی و   

)جدول شماره   (6)تصویر شماره  را دارد رعیهی فهدگهش شهپن
 (.4 و 4
 
 

 

مأخذ    جهانمیدان ن ش های موردمطالا  در پیرامونش کۀ ارت اطات موجود در شهر اصاهان و موقایت قرارگیری خیابان. 4 شکل

 (2318)بهسازی و نوسازی شهر اصاهان ،
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 وضایت خیابان ها در وضع موجود ب  شرح زیر است:
خیابان استانداری :این محور ب  دلیل مجهاورت به  میهدان     -2

گردشگران دارای ظرفیت و تارینی ن ش جهان و امکان جذب 
پتانسیل بال وه ایی است و توانایی برای ایجاد یس مکان پیهاده  
راه را دارد. از سوی دیگر، ب  علت ارت اط بها مسهیرهای اصهلی    
شهر )استنوان بندی (از قابلیت دسترسی با یی برخوردار است 
و موجب شاخ  تر شدن این محور نس ت ب  محورهای دیگهر  

طرفی دیگر ب  دلیل عدم کنترل ترافیهس در   شهری است .و از
 ط  ممل و هاین خیابان و وجود ایستگاه های تاکسی ک  در می

 
 
 
 
 
 

ن ل عمومی محسوب نمی شود باع  ترافیس ساکن می شود و 
ای خ  در این خیابان هیچ مسیر ویژهربا وجود ایستگاه های دوچ

برای تردد این وسیل  ایجاد نشده اسهت و بها عهدم یکپهارچگی     
ممل و ن لی مواج  شده است .در شرایط موجود با عدم فضایی 
مشترک برای مشقات شهروندان وعدم مضور هم  اقشار سهنی  

و ن ود فضای  ب  دلیل تردد وسایل ن لی  و ایجاد نا امنی در فضا
جمای و عدم تسهیشتی ب  عنهوان م هوق شههروندی در ایهن     
مسیر  مشهود است و همچنین مواج  شدن گستره تهارینی در  
این منط   با مشکشت ممل و ن لی و ترافیکی باع  ماضشتی 

 خیابان استانداری-1

    

 خیابان حافظ-3 خیابان سپه-5

   
 

 خیابان بهشتی نژاد-4

  موقایت خیابان های  مورد مطالا  در پیرامون میدان ن ش جهان بر روی پشن . 15شکل 

   سیب ها و مشکشت تردد وترافیکی در خیابان ها ی مورد مطالا . 4شکل 
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تارینی شده است و با تکیه  بهر   –کال د  ثار میراث فرهنگی  در
عهشوه بهر محافظهت از  ثهار     باد پیاده راه در خیابان استانداری 

تارینی شهری که  به  عنهوان  یهس ن طه  مث هت در جهذب        
گردشگری و فضای مناسب برای شههروندان در راسهتای یهس    
کیایت مطلوب زندگی ب  توسا  و ممهل و ن هل پایهدار کمهس     
شایانی می کند . به  مضهور پهذیری و تشهویق شههروندان در      

خیابان سهپ   -1.استااده از این فضای شهری کمس خواهدکرد. 
: این محدوده نیز ب  علت در برداشتن اسهتنوان بنهدی اصهلی    
شهر ودارا بودن بافت تارینی با ارز  از ظرفیت بها یی بهرای   
پیاده راه قرار دارد ،با توج  ب  اینک  در دهان  ورودی میهدان تها   
محدوده ایی ک  ت اطع خیابان مکیم و استانداری را قطهع مهی   

  مسیر پیاده ت دیل شده اسهت و در  اخیر ب کند در دو وس  سال

دام  در انتهای همین خیابان تا میدان امام مسین مسیر سهواره  ا
است ک  نیازمند یس برنام  منسجم در راستای طرح عابر پیهاده  

 می باشد .
خیابان مافظ:این مسیر در امتداد خیابان سپ  در ضلع م ابل  -3

که  دهانه  ورودی     ن یانی در سمت مشرق میهدان قهرار دارد  
قسمت دیگر میدان را تشکیل می دهد ک  همزمان بها خیابهان   

 سپ  قسمتی کوتاه از  ن ب  پیاده راه ت دیل شده است .
خیابان بهشتی نژاد :این مسیر عمود بهر خیابهان اسهتانداری     -4

قرار دارد ک  خطوط اصلی و ارت اط دهنده قسمت  خیابان چهار 
دهد و با توج  ب   سیب های ترددی بات با میدان را تشکیل می 

و ترافیکی و از طرفی دارای پتانسیل بال وه می تواند در ممل و 
 (.1-ن ل پایدار این محدوده سهیم باشد )تصویر
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عدم کنترل ترافیهک در   -

 خیابان استانداری

هههای   وجههود ایسههتااه  -

تاکسی در مسهیر خیابهان   

 استانداری

 وجود ترافیک ساکن -

حمل و 

نقل 

 پایدار

ترافیهههک  کنتهههرل-

 سواره

های  انتقال ایستااه -

تاکسی ب  بیهرون از  

مسههههیر خیابههههان  

اسهههههههههههتانداری 

وجههایازینی وسههایل 

نقلیهه  سههبک غیههر  

 موتوری

فرهنگ و آمهوز    -

 در بحث ترافیک

تبیهههین قهههوانین   -

سههههههههازی در  آرام

 های تاریخی بافت

سازی ترافیک  آرام -

سواره و پیاده در بعد 

کالبهههههدی  فهههههرا

 )اجتمهههههههههاعی و

 .(فرهنای

 و حمل

نقل 

 عمومی
 

 

 

 

ونقهل   نبود وسایل حمل -

اندازه کهافی در   ب  عمومی

مسیرهای حافظ و بهشتی 

 نژاد .

  عدم وسای  نقلی  تراموا  -

 ...ماشین برقی و

تعهههداد خیلهههی کهههم    -

ونقهل   ههای حمهل   اتوبوس

عمومی در مسیرهای مورد 

 محالع .

حمل و 

نقل 

 پایدار

های  ایجاد ایستااه -

ونقههل  تههردد حمههل 

عمههومی در محههی   

پیرامون میدان نقش 

 جهان 

تسهههههههههههیالت  -

ونقلههههی در  حمههههل

 محدوده پیاده راه

 

ارتبهههاط خحهههوط  -

ونقهل عمهومی    حمل

در راسههتای توسههع  

 پایدار

 پکپهههههارچای در -

 ونقل عمومی  حمل

تعلق گرفتن کهارت  -

هههای تههردد رایاههان 

حمل ونقل عمهومی  

تدایی برای مدارس اب

 در سح  شهر.

پرداختن ب  جایااه -

های تاریخی در  بافت

 طرح ترافیک شهری

تبیین طرح جهامع  -

عابر پیاده )پرداختن 

 ب  مقیاس انسانی (.

 نژادمافظ، بهشتی سپ ، بررسی و ارزیابی پیاده مداری در راستای ممل و ن ل پایدار در خیابان استانداری،. 4جدول 
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پیوستگی 

دسترسی 

 ها

 

تردد خودروهها مهانع از    -

ایجههاد فضههاهای مکههث و  

 شود. توقف شهرونذان می

عدم تعامالت اجتمهاعی   -

 در مسیر خیابان سواره

قحع ارتباط انسان پیاده  -

توسهه  تههردد   در بافههت 

 خودروها

حمل و 

نقل 

 پایدار

رویکههرد پیههاده راه  -

فرصتی برای اتصهال  

 کند. بافت ایجاد می

ایجهههاد فضهههاهای  -

 جمعههههههههههههی و

 های پیاده. توقفااه

تمهیههههههههههدات  -

شناسههههی  جامعهههه 

 ()تعامالت اجتماعی

حضهههور پهههذیری  -

انسان در ارتبهاط بها   

 بافت تاریخی.

نقهش انسهان   تعیین 

در پیوسههههههههتای 

هههها در   دسترسهههی

 های تفصیلی طرح

 

 شرح و تفسیر نتایج
 ( 1-درم ال  ماضر،ساختار کلی مایارهای کیای در)نمودارشماره

نشان داده شده درجهت بررسی شاخ  ها ی پیاده مهداری بهر   
ین سهاختار  پای  ممل و ن ل پایدار در نظر گرفت  شده است در ا

کلی ، پیاده مداری در صدر قرار دارد و ابااد مهمی ک  در رابط  
با ممل و ن ل پایدار هستند ب  عنوان مایار در تراز بادی و زیهر  
مایار ها و شاخ  ها در سطوح پایین تر و در نهایت گزین  هها  
قرار گرفت  اند .در ادام  هر یس از عناصر سطوح  مدل توضهیح  

ارت اط بین هد  ،مایار و زیر مایار و گزینه  هها   داده می شوند ،
 ب  صورت ش ک  ایی با یکدیگر می باشند. 

 ها جهت تایین اولویت نس ی مایارها ،زیر مایارها و گزین 
 

 
 ماتریا م ایسات زوجی استااده می شود .دو راه برای ایجاد از 

-2ماتریا ههای م ایسه  زوجهی وجهود دارد که  ع ارتنهد از :      
قضاوت های شنصهی. در رو  اول   - 1اتااق  را و قضاوت ب 

باید اعضای گروه برای هر م ایس  در نظر می گیرند ،سپا بها  
استااده از میانگین هندسی ،قضاوت ههای فهردی به  قضهاوت     
های گروهی ت دیل می شود .در این م ال  رویکرد دوم انتنهاب  
شده است و پا از تهی  پرسشهنام  و انجهام م ایسهات زوجهی     

ناهر از کارشناسهان و مهدیران و مشهاوران از طریهق       11سط تو
فراد ب  نظر گروههی ت هدیل شهده    میانگین هندسی نظر فردی ا

. پا از انجام م ایسات زوجی اطشعهات مربوطه  وارد نهرم    اند
 می شود . super Decisions افزار

 
 

 بر پای  ممل و ن ل پایدار مایارهای کیای پیاده مداری .5نمودار 

 
 ANPاجرای مدل فرآیند تحلیل شبکه ای 

در جهت اجرای مدل تحلیل شه ک  ایهی در وهله  ی اول  به      
ترسیم یس مدل ش ک  ایهی که  در برگیرنهد  ههد  پهژوهش      
)پیاده مداری  بر پای  ممل و ن هل پایهدار( و به  به  دن هال  ن      

مایارها و زیر مایارها و همچنین گزین  هها در راسهتای  ههد     
کلهی از  پژوهش ترسیم شده است . در ابتدا نیاز هست سهاختار  

سوپرماتریا ناموزون )سوپرماتریا اولی  (مشن  شود ک  ب  
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نحو  مرکت درخت وابستگی می پردازد و در هر خوشه  نتهای    
 متاهددی  جهداول  دارای خود را بیان می کند . ک  خروجهی  ن 

از  .شهوند  می اراس  ماتریا مد دار قالب در ترتیب و با ک  است

ها اجتناب ورزیده  دن اندازه  ندلیل با  بو اراس  تمامی جداول ب 
( قابهل  1و  6، 7لذا نتای  نهایی در )جهداول شهماره    شده است.

  مشاهده است.
 

 
 ای فر یند ش ک  .5نمودار 

 
م ایس  زوجی ماتریسی:در ایهن رو  هنگهامی که  رنهگ     
قرمز باشد و جهت فلش رو ب  با ست برتری دارد وزمهانی که    
 رنگ  بی باشد و جهت فلش ب  سمت چپ باشد گزین  سمت 

 

 
ب  مانای برابری گزین  هها اسهت و    2/1چپ برتری دارد .رای 

 مرت ه  بهتهر اسهت    1یانی  1/1یانی ب  طورمشیم و  3/1رای 
 (.4)نمودارشماره

 

 
 ها  م ایس  زوجی شاخ . 6نمودار 
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 ماتریا م ایس  زوجی مآخذ . 0 نمودار

 

پایایی ماتریا های م ایسهات زوجهی در ایهن پهژوهش از     
طریههق محاسهه   نههر  ناسههازگاری کهه  نههر  ناسههازگاری تمههام 

( ک  این 18666/1شده است) 2/1ماتریا ها کمتر از م ایسات 
بیانگر سازگاری پرسشنام  است. .برای تهی  اولویت بندی های 

چگونگی سهاختار   ها است، نهایی نیاز ب  ایجاد ارت اط بین خوش 
 ارت اط درونی و بیرونی س ب تشکیل ابر ماتریا  اولی  می شود

محتههوی( ایههن  همچنههین روایههی )اعت ههار (.و4-)نمودارشههماره 
های م ایسات زوجی  در طهی  پژوهش از طریق روایی ماتریا

انجام مطالاات انجام گرفت  و بر اسها  نظهرات بیسهت ناهر از     
یهد  تاسکارشناسان خ ره موزه شهری و ترافیس  انتناب و مهورد  

 (.3)پیوست  است قرارگرفت 

 
 ،غیر وزنیتریا اولی ابرما. 4 نمودار

 محاسبه ابر ماتریس

برای محاس   ضهریب نههایی، سه  نهوع ابهر مهاتریا مهورد        
ابرمهاتریا   ابرماتریا غیهر وزنهی،   محاس   قرارگرفت  است:

وزنی، ابر ماتریا مدی، ابرماتریا غیر وزنهی همهان نتهای     
قهرار  های اولیه  اسهت که  درکنهار ههم       اولی  ماصل ماتریا

دهنهد   گیرند و ابر ماتریا های غیر وزنی را تشهکیل مهی   می
های نس ی است که  از   این ابرماتریا شامل اولویت )نمودار(.

ابهر   از سهوی دیگهر،   دسهت  مهده اسهت.      م ایسات زوجی به 
ضرب همه  اجهزای ابرمهاتریا غیهر      ماتریا وزنی از ماصل

  یههد. دسهت مهی    ههها به  وزنهی در عتاصهر متنهاظر وزن گهروه    
همچنین، ابهر مهاتریا مهددار از به  تهوان رسهاندن متهوالی        

به    دار )تا زمانی ک  ستون اعداد یکسان شود( ابرماتریا وزن
 (.8 ید )نمودارشماره دست می
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 ابرماتریا مد دار در مایارها  وزن نهایی. 4جدول 

 

 مایارها 

 وزن نهایی در ماتریا مدی نام
رت هههه  در 

 خوش 

 1 0.000172 تاامشت اجتماعی

 2 0.000127 ارت اء کیایت

 3 0.000078 کنترل ترافیس

 4 0.000077 فضای جمای

 5 0.000035 م یا  انسانی

                             
 

 ابرماتریا مد دار درزیر مایارها  وزن نهایی .4جدول 

  

 زیر مایارها

 رت   در خوش  وزن نهایی در ماتریا مدی نام

 1 0.064763  سایش عابران پیاده

 2 0.057761 اجتماعی عابران پیاده امنیت

 3 0.048899 ون ل عمومی ممل

 4 0.047399 انسانی یها تیفاال

 5 0.040826 یساز  رام

 6 0.03564 جذاب یها یدنید

 7 0.032745 ها فضای مشترک انسان

 8 0.031399 )هم  اقشار سنی( جمایزندگی 

 9 0.031014 مکانی برای مشقات

 10 0.030057 مناظر دلپذیر

 11 0.027053 پیوستگی دسترسی

 12 0.020605 تراز چشم

 13 0.016298 ابااد ساختمان

 14 0.015541 فواصل دید

 
 ها  گزین ابرماتریا مد دار در  وزن نهایی .4جدول 

  

 ها ن یگز

 وزن نهایی در ماتریا مدی نام
رت هههه  در 

 خوش 

 1 0.250619 استانداریخیابان 

 2 0.13388 سپ خیابان 

 3 0.061221 مافظخیابان 

 4 0.053791 بهشتی نژادخیابان 
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 ها در ماتریا مد دار ستونی وزنی نهایی گزین . 4  نمودار
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  ستونی وزن نهایی مایارها در ماتریا مد دارنمودار . 4نمودار 

 

  دار وزن نهایی زیر مایارها در ماتریا مد .4نمودار 
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  انتخاب مناسب ترین گزینه بر اساس معیارها و زیرمعیارها
ت یهین شهده اسهت     ای ک  در پژوهش ماضر مدل تحلیل ش ک 

 ارت هاء کیایهت،   متشکل از پن  مایار اصلی تاامشت اجتمهاعی، 
فضای جمای، م یها  انسهانی که  ههر کهدام       کنترل ترافیس،

دارای زیر مایارهایی هستند و ضریب اهمیت هر یس از  نهها از  
دست  مده است که      م ایسات دو دویی )م یا  ن  کمیتی ( ب

نتای  در  مست یم تاثیر گذار هستند.ها ب  طور  در انتناب  گزین 
چهار ستون نشان داده شده است ک  اولین سهتون به  صهورت    

 (21های بادی را در) جهدول   گرافیکی بوده است و شرح ستون
 شرح داده شده است . (21) نمودار و
 

 (211: 2366ن گزین  مآخذ)محمدی لرد ،تری نتای  م ایسات زوجی ب  منظور انتناب مناسب. 15جدول 

 توضیحات نام ستون

Normals  تهرین   های زوجی نمایش داده و معمهول  ها را بر اساس فرم مقایس  این ستون اولویت هر یک از گزین

 باشد. رو  برای مشاهده نتایج می

Ideals  مقادیر این ستون از تقسیم مقادیر هر یک از اعداد ستونNormals ترین عدد این ستون ب  بر بزرگ

 است . 1بنابراین مقدار عددی گزین  منتخب همواره  .آید دست می

Raw شود. مقادیر این ستون ب  صورت مستقیم از ابر ماتریس محدود اخذ می 

 

 
 

 

 
 تحلیل حساسیت گزینه ها 

نشان خواهد داد ک  اگهر اهمیهت مزایها ترییهر      نمودار مساسیت
 در این پژوهش  .ل خواهد شدهای  نیز ترییرات ماصهد، در نتهکن
 
 

 ،ار گزینه  )خیابهان اسهتانداری ، سهپ     وضایت مساسیت در چه
 (22بهشتی نژاد (بررسی شده است )نمودار  مافظ،
 

 انتناب بهترین گزین . 15نمودار 
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 گیری بحث و نتیجه
پیاده مداری یکی از عوامل مهم در ارکان ممهل و ن هل پایهدار    
شهری است ک  در جاب  جایی مردم و بر ورده کهردن نیازههای   
ساکنان شههر ن هش مهوثری دارد و همچنهین، در محافظهت و      

واقع مرکت در  های تارینی سهم بسزایی دارد. پایداری از بافت
 عابران پیاده باع  تاامشت اجتماعی و  سایش عهابران پیهاده و  

م ال  ماضهر ن هش پیهاده     محوریت در فضای شهری می شود.
مداری بر پای  اهدا  ممل و ن ل پایدار در بافت پیرامون میدان 
ن ش جهان را بررسی کرده است و وضهایت پیهاده مهداری بهر     

ار و چههار گزینه  نهام بهرده     اسا  پن  مایار و چهارده زیر مایه 
دههی شهدند و بهر     سپا مایارهها وزن  بندی شده است. اولویت

  Super decisionهای محاس   شده درنرم افزار   اسا  وزن
های  این م ال  برخش  دیگر پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند.

گیری ممل و ن ل پایدار را بر اسها  سلسهل     پیشین ک  تصمیم
تکی  بر  مداخله  کال هدی و م لمهان ترافیکهی     مرات ی و خطی  

انجام داده اند. تش  در جهت رسیدن به  ارت هاط کامهل بهین     
هد  و مایار و زیر مایارها در تمامی ابااد و ب  صورت جهامع از  
طریق تحلیل ش ک  ایی و تکیه  بهر اباهاد انسهانی و الگوههای      

یهابی  در ارز رفتاری ناشی از پیاده مداری  ارزیهابی شهده اسهت.   
پای  اهدا  ممل و ن ل پایداردر بافهت پیرامهون    پیاده مداری بر

 های ارزیابی شده تاامشت میدان ن ش جهان ط ق شاخ 
 

 
 
 
 

اهمیت در اولویت اول و دربین زیر  0.000172اجتماعی 
 در اولویت اول و 0.064763ها  سایش عابران پیاده  شاخ 

 اهمیت در 0.250619ها خیابان استانداری  در بین گزین 
زیر  و ها ب  ترتیب دیگر شاخ  اند و ولویت قرار گرفت ا

 های بادی قرار گرفت  است. ها در اولویتها و گزین  شاخ 
ریزی کارشناسان و مدیران این موزه  بنابراین با ت یین و برنام 

ژوهش از طریق  های بکار رفت  در این پ توان از شاخ  می
از این رو راهکارها و  پیاده مداری ب  ممل و ن ل پایدار رسید.
 پیشنهادهای بشرح ذیل قایل توج  است .

 های مردمی.  سازی از طریق مشارکت  موز  و فرهنگ-
 تارینی.-ت یین طرح جامع عابر پیاده در محورهای فرهنگی-
 تشویق در جهت استااده از دوچرخه  و ماشهین ههای سه س    -

 برقی در سطح شهر.
تشویق و جذب سهاکنان از طریهق تسههیشت به  شههروندان      -

ههای   های رایگان  دوچرخ  و اتوبهو   بلیت )م وق شهروندی(
 برقی.
ههای  های تارینی با دیگر قسمت پیوستگی و ارت اط بین بافت-

 محورهای پیاده مدار.  شهر از طریق خطوط و
ههای   مهدار تها ایسهتگاه   تادیل در فواصل بین مسیرهای پیاده -

 ممل و ن ل عمومی.

 هانمودار مساسیت درگزین . 11نمودار 
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 منابع
 .(2311)امیرع هها  رصههافی،  و مهههدی اسههتادی جااههری،

های توسا  پایدار در بنش ممل و ن ل شهری ارزیابی سیاست
شههر   با استااده از مدل های سیستم پویایی، مطالاه  مهوردی:  

 .114-162(، 32)22مدیریت شهری، فصلنام   .مشهد
 .فضاهای شهری در ایران یطرام .(2368)هانشاه پاکزاد، ج

 .شرکت طرح و نشر پیام سیما :تهران
ارزیهابی پایهداری   . (2314) ممیهد  صهابری،  و هانی  توکلی،

ش ک  ممل و ن ل شهری با استااده از تکنیهس فراینهد تحلیهل    
 .11-63(، 16)6 ،فصلنام  مطالاات مدیریت شهری .ایش ک 

 ارت هاء  شههروندگرا؛  شهرسازی .(2368) رانسیافتی الدز، 

 شههری، ترجمه    ههای  یطمح و شهرها در همگانی یها عرص 

 خاک. نشر :اصاهان. نژاد یاممد محمد
تاکهر   .(2361)اک هر   ،زاده طر  داهللع و ر   ،ث ای اصل

 .11-24(، 11)8، هنر و دانش ماهنام  دو .ماماری
ریزی شهری برنام . (2364) الهام امینی، و لو، لاشجهانشاه

هاتمهین   .و ن ش  ن در دستیابی ب  ممل و ن ل پایدار شههری 
سازمان ممهل و ن هل و   ، کنارانا ممل و ن ل و ترافیس ایران

 .ترافیس تهران، مااونت ممل و ن ل و ترافیس شهرداری تهران
 ی نشهر . یگردشهگر  یهاده پ یرمسه  .(2361) حسنم ی ی، م
 .42-43 (1)236 ی ا،ز یهنرها
ارزیهابی تجهارب جههانی ممهل و     . (2311 ی ی،کیومرث )م

های کهن شهری با تکی  بر های مداخل  در بافتن ل و سیاست
 .46-33(، 4)4، نشری  ماماری و شهرسازی ایران .پیاده مداری

محرک توسها  در بافهت    راه،پیاده. (2311) م ی ی،کیومرث
 .82-44 (،24)3، نشری  منظر .کهن شهری
ارزیابی کیایت محهیط ماصهل از   . (2313) اممد نیا، مسینی
نامه  کارشناسهی    پایهان   .سازی در محورههای شههری   پیاده راه
 .اصاهان دانشگاه ،هنر دانشگده ارشد،

سنجش  .(2361)فاطم   ،یا اسماعیلیرس رنج ر، امسان و
راه صه  )سپهسها ر(    روهای شهری در ایران پیاده یادهپکیایت 
  (،41)1مامهاری و شهرسهازی،    -نشهری  هنرههای زی ها    .نتهرا
63-13. 

، مرضهی   پورمحمدی واساندیار  ،صدی ی ،رفیایان، مجت ی
-پیهاده  طریهق  از محهیط  کیایهت  ارت هاء  یسنج امکان .(2311)

 بنهش  ارم خیابهان  محهور  :مهورد  محورهای شههری  یساز راه

 و شههری  یهها  پهژوهش  و مطالااتفصلنام   .قم شهر مرکزی
 .48-42(، 22)3ای،  منط  

 ممل و. (2312)علی  ،خاکساری و امیرمسین زندی  تش ار،

ههایی بهرای رسهیدن به   ن  بها مارفهی        ن ل پایدار و سیاسهت 
مللهی  مهندسهی   یهازدهمین کناهرانا بهین ال    .ASIاستراتژی 

سازمان ممل و ن ل و ترافیهس تههران،   ممل و ن ل و ترافیس، 

 .تهران هرداری تهران،مااونت ممل و ن ل و ترافیس ش
 .های برنام  ریزی شهریرو . (2361) اساندیار بردست،ز

دانشهگاه   تههران،  ،دانشکده شهرسازی پهردیا هنرههای زی ها   
  .تهران
ی هها  بافتفضاهای شهری در  .(2371مسین )، سلطانزاده 

ی فرهنگهی بها   هها  پژوهشانتشارات دفتر . تهران: تارینی ایران
  .همکاری شهرداری تهران

در بازنهده   هها  راهپیهاده   ن هش  .(2314) محمد لیع ساادتی،
 ،شههر نگهار   ماهنامه   دو. ی تهارینی هها  بافهت سازی و امیهای  

 (.74و  73)24
یکپارچه    .(2311) افهروز  ح منشهادی، فهش  و علی سلطانی،
های ممل و ن ل راهکاری در جهت دستیابی به   سازی سیستم

  .81-47(، 4)1 ،فصلنام  مطالاات شهری .ممل و ن ل پایدار
 .(2366) سهان دیگهو   یامنط ه   یهزی ر برنامه   سهازمان 

بصهیری   رضها  :متهرجم  هها،  یهاده پ بهرای  طرامهی  و یزیر برنام 
 .طحان انتشارات: تهران ی، مژده

ی فضایی شهری میدان ها ارز  (.2314) لیع شهابی نژاد،
 دانشگاه اصاهان. دانشگده هنر، دکتری، رسال  .جهان ن ش

ی و تحلیل بررس .(2311)سودا  ،یمرتو  شهابزاده، ع ا 
 منظهور  ب راها  ی تأثیرگذار بر به ود کیایات فضایی پیادهها مؤلا 

افزایش سطح تاامشت اجتماعی محورههای تربیهت و ولیاصهر    
 .214-14(، 4)2فصلنام  مطالاات شهری،  .ت ریز

ساماندهی فضای مرکت پیهاده  . (2311فیضی، محمدجواد )
 ارشهد،  نامه  کارشناسهی   پایهان  .تا پل ستار خان( )میدان صادقی 
  .اسشمی دانشگاه  زاد
 .فراینهد تحلیهل سلسهل  مرات هی     .(2367) سنم ، پور قدسی
 دانشگاه صناتی امیرک یر.انتشارات  :تهران

امکهان سهنجی ایجهاد مسهیرهای      .(2363فریدون ) قریب،
، زی ا. دانشکده هنرهای تهران قدیم هپیاده و دوچرخ  در محدود

 .دانشگاه تهران تهران،
جنه ش پیهاده   . (2361)، محمهد  جام کسری رسول، قربانی،
مطالاهات  فصلنام   .رویکردی نو در امیاء مراکز شهری گستری،
 .71-44(، 8)1، ایی های شهری و منط  و پژوهش
هاشهمی   خسرو ،ترجم ، یشهری فضا .(2171) ابر کریر،

 .خاک انتشارات :صاهانا .نژاد
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 تها  طرامهی  م انی از راها پیاده. (2313خشایار )، جو کاشانی

 . ذرخش انتشارات :تهران .کارکردی های ویژگی
هارمین نشست تنصصی راه چ .(2311) خشایار، جو کاشانی
 .اصاهان 2311 بهمن ماه و ترافیس،

 ی جماههی،زنههدگ وفضههاهای عمههومی  .(1111) یههان گههل،
 .دانشگاه شهیدبهشتی انتشارات :تهران .یغاار یعل :ترجم 

 :تههران  .ی پیاده مهدار شهرها .(2311محمدمهدی ) ماینی،
 . ذرخش انتشارات

فر ینههدهای تحلیههل  .(2366)ع ههدالمحمود  لههرد، محمههدی
 انتشارات ال رز.: تهران .ای و سلسل  مرات یش ک 

 و  برنامه  سهازمان   .(2374) وزارت مسهکن و شهرسهازی  
 .244تا  2 های نشری  م انی فنی، اول، جلد .بودج 
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