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بررسی و تحلیل قابلیت پیاده مداري مسیرهاي عابر پیاده شهر 

 اصفهان

 22/4/92پذیرش نهایی:               13/11/91دریافت مقاله:

  73-91:صفحات

  1ی گروه شهرسازي دانشگاه هنر اصفهاناستادیار برنامه ریزي شهري و عضو هیأت علم :احمد شاهیوندي

Email: A_shahivandi@yahoo.com 

  استادیار طراحی شهري، مدیر گروه شهرسازي و عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان: یمحمود قلعه نوی

Email: M.ghalehnoee@aui.ac.ir 

 چکیده

ي و مسیرهاي عابر پیاده به عنوان بخش جدایی ناپذیر سیستم حمل و نقل شهر

ارتباط دهنده مبدأ، مقصد با سواره رو می باشد. با توجه به مسائل و مشکالتی که 

وسایل نقلیه موتوري درون شهري به وجود آورده، توجه جدي به پیاده ها می تواند با 

کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا، معضالت ترافیکی و هزینه خانوارها همراه باشد. 

ی و روحی شهروندان و خلق فضاهاي شهري با همچنین سبب افزایش سالمتی جسم

کیفیتی مناسب خواهد شد. هدف از انجام این پژوهش سنجش قابلیت پیاده مداري 

باشد. روش پژوهش به صورت مسیرهاي عابر پیاده در خیابان هاي شهر اصفهان می

عنوان نفر به  400پیمایشی بوده، از بین عابران پیاده با استفاده از روش کوکران تعداد 

نمونه آماري انتخاب شده اند و از طریق معیارهاي مختلف به سنجش جنبه هاي 

مختلف کیفی و کمی پیاده روها پرداخته شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از 

و براي طبقه بندي محورهاي مطالعاتی از مدل تحلیل خوشه اي  تاپسیسمدل ارزیابی 

داد، اختالف خیلی زیادي در بین پیاده  استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان

معیار در نظر گرفته شده وجود  54روههاي شهر اصفهان از نظر میزان برخورداري از 

دارد. محورهاي استانداري و چهارباغ پایین نسبت به سایر محورها داراي قابلیت 

پیاده مداري بیشتري می باشند و محور قائمیه نسبت به سایر محورها از وضعیت 

  بسیار نامطلوبتري برخوردار است.

  

  حمل و نقل شهري، قابلیت پیاده مداري، عابر پیاده،مدل تاپسیس، شهر اصفهان :گانکلید واژ

                                                
  8146834615معماري و شهرسازي، کد پستی:  اصفهان، دانشکده: . نویسنده مسئول 1
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 مقدمه 

شهرها، اغلب شامل شبکه پیچیده اي از راهها، خیابان ها، پارك ها و پیاده روهها می باشند، 

الت زیادي در جهت رسیدن آنها به ایجاد هرگونه چالش براي افراد پیاده، باعث بروز معض

تجربه نشان می دهد اگر مردم با مشکلی در مسیرهاي عابر پیاده مواجهه  مقصدشان می شود.

شوند، از گذراندن وقت در این مسیرها در شهر نا امید می شوند و امکان حضور آنها در این 

انند بسیاري از جنبه پیاده روها نیز هم ).Gemzoe and Gehl, 2006:31فضاها کم می شود (

هاي زندگی شهري، داراي ساختار اجتماعی و فیزیکی خاص خود هستند. در کشورهاي 

گوناگون، تالش هاي زیادي در سطوح متفاوت برنامه ریزي شهري براي تشویق و تسهیل 

حرکت در پیاده روها صورت می گیرد و حمایت هاي دولتی و شهرداري ها در این زمینه سهم 

رند. آن چنان که بسیاري از شهرها به تدوین برنامه ها و چشم اندازهاي توسعۀ شبکه بسزایی دا

هاي پیاده در مقیاس هاي زمانی متفاوت و به ویژه با چشم انداز قرن بیست و یکم همت 

 ). شبکه معابر دسترسی، اثر زندگی بخشی در کالبد شهر دارد.14:1390گماشته اند (نصیري،

در شهرهاي حاضر که به تمام معنا مسخر وسایل نقلیه و چیرگی آن بر لیکن دیده می شود که 

انسان شده اند، پیاده روي مورد کم توجهی قرار می گیرد و پیاده ها همواره در معرض آسیب و 

مخاطره جانی و مالی به سر می برند. به عبارت بهتر حرکت پیاده از دو جنبه اصلی(به عنوان 

رون شهري و به عنوان فضایی براي ارتباطات و برخوردهاي رو رکنی از سیستم حمل و نقل د

در روي اجتماعی)، نه تنها منزلتی نیافته است بلکه در زمان حاضر جایگاه چنان ناچیز دارد که 

خود به عنوان سیستمی از حمل و نقل شهري نیز سهمی پیدا نکرده  عادي ترین حالتحتی به 

 ).42:1390ا پایمال شده می یابد (رفیعیان و دیگران،و این گونه است که پیاده حقوق خود ر

ارتباط (شبکه هاي پیاده نقش کلیدي در  -1از سایر مزیت هاي مهم پیاده روها می توان به : 

انعطاف پذیري (در صورت دارا بودن عرض  -2دسترسی مناسب به مقصد بازي می کنند)؛ 

ی می تواند یک محیط مطابق با مناسب، سطح هموار، چشم انداز مناسب در واحد همسایگ

راحتی (گذر از خیابان ها را آسان می نماید، ایمنی و عدم  -3نیازهاي بدنی انسان ایجاد نماید)؛ 

شادي بخش بودن (سبب عالقه مندي مردم از طریق  -4تأخیر افراد پیاده را سبب می شود)؛ 

فافیت (مسیرهاي عابر وضوح و ش -5تنظیف کردن و برچیدن عوامل تهدید کننده می شود)؛ 

پیاده در یک شبکه منسجم داراي تابلوهاي راهنماي مشخص می باشد که در نقشه هاي محلی 

  ).Waldock, 2012: 64منعکس شده است) اشاره نمود (

مسیرهاي پیاده در مقیاس انسانی شکل گرفته و ابعاد آنها در وهله اول مبتنی بر عبور عابرین 

تنی بر نقل و انتقال حیوانات باربري و وسایل چرخ دار بوده است پیاده و در مرتبه بعدي مب
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). به دلیل وجود مشکالت عمده در پیاده روي از قبیل عدم 20:1384زاده و دیگران،  (محمد

طراحی مناسب پیاده روها، فقدان حفاظت هاي کافی از عابر پیاده در مقابل عوامل جوي و 

ي صورت می پذیرد، وجود آلودگی هوا و آلودگی تهدیدهایی که توسط وسایل نقلیه موتور

صوتی در خیابان ها، تجاوز کاربري هاي مجاور معابر پیاده به پیاده روها و عدم استفاده از طرح 

هاي مناسب به منظور ترکیب حرکت سواره و پیاده در طی مسافت هاي عرضی و طولی 

روي در شهر دارند کاسته شده و چه بسا خیابان، روز به روز از تعداد افرادي که تمایل به پیاده 

شهروندان به دلیل خطرات بسیاري که در مسیر پیاده با آنها روبرو هستند، ترجیح می دهند که 

حتی مسافت هاي بسیار کوتاه را با اتومبیل طی نمایند. این امر باعث افزایش ترافیک و توجه 

). 6:1387ست (احمدي و حبیب،مضاعف برنامه ریزان به حل مشکالت حمل و نقل موتوري ا

تنوع بسیار زیاد در راهها و بکارگیري شیوه هاي برنامه ریزي حمل و نقل سنتی و متداول، 

 Forsyth, et(شدمنجر به کم ارزش و کم اهمیت جلوه دادن سفر و حرکت غیر موتوري خواهد 

al 2010; Litman 2012; Pike 2011.(  یاده و عدم شرایط نامناسب در شبکه هاي پهمچنین

وجود تسهیالت گذر، می تواند اثرات بسیار نامناسبی بر ارتباط فیزیکی و در نهایت قابلیت پیاده 

قابلیت پیاده روي یا پیاده مدار بودن، دار بودن شرایط مساعدي در مسیرها داشته باشد.  1روي

جنبه هاي  است که افراد پیاده به آسانی قادر به گردش در آن فضا می باشند. این ویژگی

مختلفی همچون اتصال، خوانایی، ایمنی و دسترسی به خدمات مورد نیاز افراد پیاده را در بر 

 ).Waldock, 2012:64می گیرد (

مطالعات نشان می دهد که رابطۀ مستقیمی بین مساحت فضاي پیاده در شهر و افزایش 

تعدادي از مردم  1968ال تعداد جمعیتی که از این فضاها استفاده می کنند وجود دارد. از س

مرکز شهر سپري می کردند، در سال  2زمان هاي کوتاهی از وقت خود را در فضاهاي عمومی

با افزایش وسعت پیاده روهها و فضاهاي عمومی زمان گذران وقت مردم در فضاهاي  1995

در  ).Gemzoe and Gehl, 2006: 33( عمومی و پیاده ها به سه و نیم برابر افزایش یافته است

طراحی شده است، تسهیالتی را براي  3تعدادي از خیابان ها و بزرگ راهها که جدیداً در فلوریدا

وسایل نقلیه موتوري با بیشترین سرعت در نظر گرفته شده است. به طوري که تأخیر در رفت و 

 آمد به حداقل می رسد، براي کنترل در چهارراه ها، به آهستگی حرکت می کنند و یا متوقف

می شوند به طوري که به عنوان یک وظیفه قانونی می داند و پیاده ها معموالً از مسیرهاي کم 

                                                
1 . walkability 
2 . public space 
3 . Florida's 
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تراکم اطراف مرکز تجاري استفاده می نمایند. حاصل این طراحی، عبور مناسب پیاده ها بدون 

هیچ گونه دلهره و اتفاق ناگوار می باشد. توجه به حقوق دیگران، فرهنگ استفاده از جاده را 

ل می دهد و رانندگان و افراد پیاده هر کدام به سهم خود و بر اساس تجربه اي که کسب شک

رعایت حقوق طرف مقابل هستند. مطالعات نشان می دهد، اجراي قوانین  بهنموده اند ملزم 

ترافیکی بایستی بر اساس دستورالعمل هاي رفتاري تنظیم شود. الزام در اجرایی قوانین مربوط 

ارزش و اهمیت کار را بیشتر می نماید و رعایت این اصول و روشها موجب سالمتی به پیاده ها 

مرکز در ) http://flliberty.files.wordpress.com, 2008:2پیاده ها و احترام متقابل خواهد شد (

در پیاده روهاي که اتومبیل وجود نداشته و یا در میادین شهر، مقدار زمان  1شهر کپنهاك

نه تنها تعداد افرادي که از این فضاها افراد به سه و نیم برابر افزایش یافته؛ سپري شده توسط 

استفاده می نمایند هر لحظه افزایش می یافتند، بلکه مدت زمانی که این افراد در مرکز شهر 

   ).Gemzoe and Gehl,2006:33(سپري می کردند هر لحظه در حال افزایش بوده است 

ند که استفاده از وسایل نقلیه غیر موتوري (پیاده روي، دوچرخه و برخی از مردم بر این باور

سایر موارد دیگر) در جاده هاي عمومی به نسبت وسایل نقلیه موتوري کمتر مورد استفاده قرار 

می گیرد. بر این مبنا حمل و نقل موتوري بسیار مهم تر از حمل و نقل غیر موتوري می باشد و 

نقلیه موتوري استفاده می نمایند عوارض جاده اي را نیز پرداخت همچنین کسانی که از وسایل 

می نمایند. این باور فقط به صورت یک فرضیه می باشد. در صورتی که نتایج نشان می دهد 

استفاده از وسایل نقلیه غیر موتوري در راههاي عمومی به صورت قانونی می باشد و حرکت با 

ؤثري در سیستم حمل و نقل بر عهده دارد و همچنین وسایل نقلیه غیر موتوري نقش بسیار م

مزایاي بسیار زیادي براي کاربران و جامعه فراهم می نماید. مالیاتی که وسایل نقلیه موتوري 

پرداخت می نمایند بسیار ناچیز است و افراد پیاده و دوچرخه سوار سهم بسیار بیشتري در 

ر سرمایه گذاري هاي که بر روي راه هاي ارزش گذاري شبکه ارتباطی بر عهده دارند. بیشت

محلی صورت می گیرد (مسیرهاي پیاده و دوچرخه سوارها) از مالیات هاي عمومی ساخته می 

شوند، همچنین مردم قطع نظر از اینکه با چه وسیله نقلیه اي مسافرت می کنند آن را پرداخت 

نقلیه غیر موتوري سهم بسیار عمده اکنون مردم بر این باورند که استفاده از وسایل  می نمایند.

اي در ارزش گذراي سواره رو خواهد داشت و می تواند بسیاري از هزینه هاي حمل و نقل 

یکی از مهمترین معضالت پیاده روها بروز تصادفات ).Litman, 2012: 2موتوري را کاهش دهد (

واند در کاهش تصادفات و عدم وجود ایمنی می باشد، سرمایه گذاري در شبکه پیاده راهها می ت

                                                
1 . Copenhagen 
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نفر پیاده در تصادفات  7491میالدي تعداد  2008بسیار مؤثر باشد به طوري که، در سال 

درصد از کل کشته شدگان در  4/20ترافیکی راهها در اروپا کشته شده اند، که این میزان حدود 

پیاده نسبت به  درصد از تعداد تصادفات عابران 2/25تصادفات را نشان می دهد. در اواخر دهه، 

درصد کاهش یافته است.  30دهه قبلی کاهش یافته است و از میزان کل تصادفات حدود 

سال گذشته به کاهش تعداد تصادفات عابران پیاده کمک  10جایگزینی ابزار ایمن در راهها در 

از  2010بر اساس گزارشی که در سال  ).Brandstaetter et al, 2010:1بسیاري نموده است(

درصد از مرگ و  3/11عیت دوچرخه سواري و پیاده روي در ایالت آمریکا ارائه شده، حدود وض

درصد از افرادي  25می باشد و  روهامیر ناشی از تصادفات در سراسر این کشور مربوط به پیاده 

و  1ارتقاء ایمنیکه بر اثر سانحه رانندگی جان باخته اند در شهرهاي بزرگ آمریکا بوده است. 

افراد پیاده، می تواند به افزایش تعداد مردمی که تمایل به پیاده روي  2م آوردن آسایشفراه

دارند، کمک مؤثري نماید. بهبود ایمنی در این تقاطع ها می تواند نقش بسیار مهمی در کاهش 

  .)Fehr and Peers, 2011: 2(تعداد تصادفات درپیاده رو ها داشته باشد 

ز کالن شهرهاي ایران با محورهاي تاریخی و طبیعی منحصر به شهر اصفهان به عنوان یکی ا

فردي که دارد، زمینه هاي مناسبی را براي ایجاد فضاهاي باز و پیاده روها دارا می باشد، اما 

همچنان این شهر به مانند سایر شهرهاي بزرگ ایران مسخر وسایل سواره رو شده است. آنچه 

ر کشورهاي اروپایی قابل تأمل است این است که حتی در این شهر برخالف شهرهاي تاریخی د

در بافت هاي قدیمی مانند میدان امام، حضور خودروها و وسایل نقلیه موتوري بسیار چشمگیر 

می باشد به طوري که آرامش این فضاي تاریخی را بر هم می زند و معضالتی به مانند؛ آلودگی 

ر هم زدن آرامش محیطی و ... را به وجود هوا، شلوغی و تراکم جمعیت، اختالالت بصري، ب

آورده است. عالوه بر این به نظر می رسد ویژگی هاي ساختاري پیاده ها مانند؛ حمل و نقل، 

سرزندگی، ایمنی، امنیت و ویژگی هاي اجتماعی در همه مسیرهاي پیاده  دسترسی، مبلمان،

یاده در نقاط مختلف شهر این شهر همسان نمی باشد و تفاوت بسیار زیادي بین مسیرهاي پ

  اصفهان وجود دارد.

هدف این پژوهش، سنجش مسیرهاي عابر پیاده در نقاط مختلف شهر با توجه به نیاز 

گروههاي مختلف انسانی و مبنی بر توان بدنی آنها می باشد.این پژوهش می تواند شناختی 

فنی،  زیرساختی، کامل از مسیرهاي عابر پیاده با توجه به جنبه هاي مختلف، اجتماعی،

  دسترسی و ... ارائه نماید. 

                                                
1 . safety 
2 . convenience 
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  روش تحقیق

براي انجام این پژوهش نخست نه پیاده راه در نقاط مختلف شهر اصفهان برگزیده شدند. در 

این انتخاب، سعی شده است که پیاده راه هاي مهم در مناطقی با ویژگی هاي اقتصادي، 

مطالعه بر روي همه گونه هاي پیاده راه اجتماعی و فرهنگی مختلف گزینش گردد تا به نوعی 

در سطح شهر اصفهان انجام شده باشد. نحوة انتخاب مسیرها با توجه به موقعیت جغرافیایی 

بوده و سعی شده در جهات مختلف جغرافیایی یک مسیر به عنوان مسیر مطالعاتی انتخاب 

پیاده راه ها نسبتاً شبیه شود. همچنین به این نکته نیز توجه شده که ویژگی هاي کالبدي این 

باشند تا در ارزیابی و مقایسه، نتایج قابل اعتماد تري بدست آید. این پژوهش از نوع کاربردي 

بوده و روش مطالعه به صورت پیمایشی می باشد، جامعۀ آماري این پژوهش شامل عابران 

گذر بوده اند. بر  اي اند که در مسیرهاي پیاده، خیابان هاي اصلی شهر اصفهان در حالپیاده

نفر عابر پیاده به عنوان نمونه انتخاب شده اند و از  400اساس روش نمونه گیري کوکران، تعداد 

شهر  روهايطریق پرسشنامه محقق ساخته به سنجش نکته نظرات آنها در ارتباط با پیاده 

TOPSISاصفهان پرداخته شده است. براي تجزیه و تحلیل داده ها از مدل ارزیابی 
و براي  1

  استفاده شده است.  2سطح بندي آنها از مدل تحلیل خوشه اي

طرح جامع عابر پیاده در اروپا و آمریکا  14معیارها با توجه به مطالعات انجام شده بر روي 

) و امتیازات نیز بر اساس یک نظرسنجی انجام گرفته در 14:1385انتخاب شده اند (معینی، 

متغیر یا  55شاخص اصلی و  8در این پژوهش  )18:1389، سطح دنیا می باشد (کاشانی جو

شاخص فرعی در نظر گرفته شده و با توجه به درجه اهمیت این شاخص ها  وزن هاي براي آنها 

، با توجه به شاخص هاي اصلی، معیارهاي سنجش براي آن 1لحاظ شده است. در جدول شمارة

  ي پیاده، مورد ارزیابی قرار گرفته اند.در نظر گرفته شده و به کمک مدل هاي مذکور محورها

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1 .Technique for order preference by similarity to Ideal Solution. 
2 . cluster analysis 
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 رشادي، قائمیه)فمسیرهاي نامطلوب(الله،  مسیرهاي مطلوب(استانداري، چهارباغ، آزادگان)

  
  

  
 

  مسیر عابر پیاده مطلوب و نامطلوب در محورهاي انتخابی )3(شکل 
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  گانه مطالعاتی در شهر اصفهان 9محورهاي  )1(شکل 

  

  به شرح زیر می باشد: تاپسیسراحل کار به کمک م

 تشکیل ماتریس تصمیم: -الف

با توجه به تعداد معیارها و تعداد گزینه ها و ارزیابی همه آنها، براي معیارهاي مختلف، 

  ماتریس تصمیم به صورت زیر تشکیل می شود:

 
) می j=1,2,…n( jمعیار )در رابطه با i )i=1,2,…nعملکرد گزینه  در این ماتریس

  باشد.
 

 بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم -ب

در این مرحله سعی می شود معیارها با ابعاد مختلف به معیارهاي بی بعد تبدیل شوند و 

  به صورت زیر تعریف می شود: Rماتریس 
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 تعیین بردار وزن معیارها: -پ

در تصمیم گیري بردار وزن  در این مرحله با توجه به ضرایب اهمیت معیارهاي مختلف

  معیارها به صورت زیر تعریف می شود:

 

 تعیین ماتریس تصمیم بی مقیاس شده وزن دار -ت

ماتریس تصمیم بی مقیاس شده وزن دار از ضرب ماتریس تصمیم بی مقیاس شده در بردار 

  آید:وزن معیارها به دست می

         j=1,…, ni=1,…,m.    
      

 و ضد ایده آل با  یافتن حل ایده آل و ضد ایده آل: اگر حل ایده آل با  -ث

 نشان داده شود.

 

 
بدترین مقدار معیار از بین تمام گزینه ها  از بین تمام گزینه ها و  Jبهترین مقدار معیار  

  می باشد.

 ده آل و ضد ایده آلمحاسبه فاصله از حل ای -ج

در این مرحله براي هر گزینه فاصله از حل ایده آل و فاصله از حل ضد ایده آل به ترتیب از 

معرف  iمعرف معیار مورد نظر و اندیس  Jشوند. در این روابط اندیس روابط زیر محاسبه می

  گزینه مورد نظر می باشد.

 
هت از رابطه زیر محاسبه می در آخرین مرحله شاخص شبامحاسبه شاخص شباهت:  -چ

مقدار شاخص شباهت بین صفر و یک تغییر می کند.هر چه گزینه مورد نظر به ایده آل  شود.

  مشابه تر باشد، مقدار شاخص شباهت آن، به یک نزدیک تر خواهد بود. 
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ه آن تا حل ایده آل مساوي با اگر گزینه اي بر گزینه ایده آل آن منطبق باشد، آن گاه فاصل -

  ).1389صفر و شاخص شباهت آن مساوي یک خواهد بود (عطایی، 

 
  شاخص ها و معیارهاي مورد مطالعه )1(جدول

 شاخص معیار شاخص معیار
  مناسب بودن عرض پیاده رو

  مناسب بودن مسیر هاي عبور معلولین
  دسترسی به عابر بانک ها

  دسترسی به اغذیه فروشی
  ه سطل زبالهدسترسی ب

  دسترسی به ایستگاه پلیس
 دسترسی به کیوسک هاي تلفن براي عموم

 دسترسی به کیوسک هاي تلفن براي معلولین
  دسترسی به کیوسک هاي اطالع رسانی شهرداري

 هدایت مسیر خوانایی تابلو هاي

ی
س

ستر
د

 

  عدم مزاحمت موتورسواران
  عدم وقوع جرم و جنایت در این مسیر

  ساعت هاي مختلف شبانه روز عدم احساس ترس در
  عدم وجود کاربري هاي نامناسب

  عدم وجود ساختمان هاي متروکه و رعب آور
 عدم وجود افراد مزاحم و ولگرد (مزاحمت خیابانی)

وجود پنجره هاي مشرف به پیاده رو جهت دید به عدم 
 پیاده رو

 روشنایی در شب
 روشنایی در روز

تروکه در احساس امنیت در صورت وجودساختمان م
 خیابان

 نظارت مستمر پلیس

ت
امنی

 

 دسترسی به پل هاي عابر پیاده
 دسترسی به چراغ راهنمایی عابر پیاده

 دسترسی به خط کشی عابر پیاده
  دسترسی به پارکینگ

 نوع وسیله نقلیه براي رفتن به محل کار

ل
ل و نق

حم
 سهل العبور بودن مسیر 

  لغزنده نبودن کف پیاده رو
  نبود سد معبر

 م سطح بودن مسیرهاي پیاده رويه

ی
ایمن

 

عدم خستگی هنگام پیاده روي در این 
  مسیر

 گلکاري
 جوي آب

  پرسپکتیو و ظاهر مناسب
  مناسب بودن هوا

  سایبان درختان در تابستان
  وجود فعالیت ها و خدمات مناسب

  نظافت

ي
سبز

سر
ت و 

جذابی
  

 چراغ هاي روشنایی
 سطل زباله

 شیب پیاده رو
  کفپوش

 مان ها ومغازه هانماي ساخت
 نیمکت
  آبنماه 

  درختان وپوشش گیاهی کنار پیاده رو

ن
مبلما

  

هر نوع اثر هنري که توسط شهرداري 
یا سایر سازمان ها جهت تزئین معابر 

 استفاده شده است.

ي
سمه ها و آثار هنر

ج
م

  

  قدم زدن در روز
  قدم زدن در شب

  جهت رسیدگی به کارهاي اداري
  گذران اوقات فراغت

  نان و کودکان در روزحضور ز
  حضور زنان و کودکان در شب
  نشستن در فضاهاي باز در روز

  نشستن در فضاهاي باز در شب
  رفتار مغازه داران و کاربران با معابر

ی
جتماع

ي ا
ت ها

فعالی
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  تجزیه و تحلیل

از آنجایی که متغیرهاي مورد سنجش بر مبناي طیف لیکرت و به صورت کیفی بوده اند، براي 

آنها به داده هاي کمی از روش دو قطبی استفاده شده، به این مفهوم که به گویه ها تبدیل 

تعلق گرفته است.  امتیاز مربوط به هر شاخص با توجه به محور هاي مورد  9تا  1امتیاز بین 

  ارائه شده است. 2مطالعه در جدول شماره 
  

  لعاتیگانه مربوط به محورهاي مطا 8امتیاز اولیه شاخص هاي  )2(جدول

مجسمه 
ها و آثار 

 هنري

فعالیت 
هاي 

 اجتماعی
 دسترسی

جذابیت و 
 سرسبزي

 مبلمان
حمل 

و 
  نقل

 امنیت ایمنی

  شاخص       
  

 محور 
 مطالعاتی

 استانداري 2162 724 942 1072 2056 1130 1754 168
 الله 1776 532 748 728 1496 964 1446 56

 يفرشاد 1994 628 678 702 1234 678 1504 124
 ابن سینا 1998 674 754 844 1544 854 1400 72
 قائمیه 1594 510 548 740 1036 598 1220 32
 هشت بهشت 2206 696 880 848 1784 1018 1532 72

 چهارباغ پایین 2150 698 984 1094 1904 1226 1562 154
 رزمندگان 2078 620 760 712 1414 789 1271 71
 آزادگان 2275 700 760 902 1664 1146 1580 92

  

دسترسی، امنیتی، اجتماعی،  -جنبه هاي مختلف، ارتباطی با توجه به اینکه در این پژوهش،

تسهیالت و ... مورد مطالعه واقع شده و جنس این شاخص ها همسان نیستند بنابراین با 

  ت.آورده شده اس 3استفاده از روش بی مقیاس کردن خطی همه داده ها نورم شده و در جدول 

  ماتریس تصمیم بی مقیاس شده )3(جدول

  شاخص        

  محور 

  مطالعاتی

 ایمنی امنیت
حمل 

  و نقل
 مبلمان

جذابیت و 

 سرسبزي
 دسترسی

هاي فعالیت

 اجتماعی

مجسمه 

ها و آثار 

 هنري

 1 1 92/0 1 98/0 1 1 95/0 ياستاندار

 33/0 82/0 78/0 72/0 66/0 79/0 74/0 78/0 الله

 74/0 85/0 55/0 6/0 64/0 72/0 87/0 87/0 يفرشاد

 42/0 80/0 70/0 75/0 77/0 8/0 93/0 88/0 نایابن س

 19/0 70/0 48/0 50/0 67/0 58/0 7/0 7/0 هیقائم

 42/0 87/0 83/0 86/0 77/0 93/0 96/0 97/0 هشت بهشت

 91/0 89/0 1 92/0 1 1 96/0 95/0 نییچهارباغ پا

 42/0 72/0 64/0 68/0 65/0 8/0 85/0 91/0 رزمندگان

 54/0 9/0 93/0 80/0 82/0 8/0 96/0 1 آزادگان
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با توجه به ضریب اهمیت هر یک از شاخص ها، وزن هاي اختصاص داده شده به هر یک از 

  خواهد بود.  4جدول آنها به شرح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

در این مرحله از پژوهش ماتریس تصمیم وزن دار با توجه به جمع امتیازات و وزنی که شاخص 

یل می شود. (پس از نرم شدن شاخص ها و وزن هاي که میزان اهمیت ها کسب نموده اند تشک

  این شاخص ها را نشان می دهد ماتریس تصمیم بی مقیاس شده وزن دار حاصل می شود). 

  

  ماتریس تصمیم بی مقیاس شده وزن دار )5(جدول 

  شاخص       

  محور 

  مطالعاتی

 ایمنی امنیت
حمل و 

  نقل
 مبلمان

جذابیت و 

 سرسبزي
 سیدستر

فعالیت 

هاي 

 اجتماعی

مجسمه 

ها و آثار 

 هنري

 04/0 13/0 11/0 13/0 09/0 16/0 1/0 22/0 ياستاندار

 01/0 10/0 09/0 09/0 06/0 12/0 07/0 18/0 الله

 02/0 11/0 06/0 07/0 058/0 11/0 08/0 20/0 يفرشاد

 01/0 10/0 08/0 09/0 07/0 12/0 09/0 20/0 نایابن س

 0 09/0 06/0 06/0 06/0 09/0 07/0 16/0 هیقائم

 01/0 11/0 1/0 11/0 07/0 14/0 09/0 22/0 هشت بهشت

 03/0 11/0 12/0 12/0 09/0 16/0 09/0 21/0 نییچهارباغ پا

 01/0 09/0 07/0 08/0 06/0 13/0 08/0 21/0 رزمندگان

 02/0 11/0 11/0 1/0 07/0 13/0 09/0 23/0 آزادگان

  

  وزن شاخص ها بر اساس درجه اهمیت آنها )4(جدول 

  میتوزن اختصاص داده شده با توجه به ضریب اه  شاخص

  23/0 امنیت

  1/0 ایمنی

  16/0 حمل و نقل

  09/0 مبلمان

  13/0 جذابیت و سرسبزي

  12/0 دسترسی

  13/0 فعالیت هاي اجتماعی

  04/0 مجسمه ها و آثار هنري
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ي هر اس وزن دار، فاصله از حل ایده آل و حل ضد ایده آل براپس از تشکیل ماتریس بی مقی

ي مطالعاتی اولویت بر اساس شاخص شباهت محورها است. یک از گزینه ها به دست آمده

  بندي می شوند.
  

 فاصله از حل ایده آل و ضد ایده آل شاخص ها )6(جدول

ده آل براي هر فاصله از حل ای  فاصله از حل ضد ایده آل براي هر یک از گزینه ها

  یک از گزینه ها

فاصله از حل ضد   میزان

  ایده آل

  فاصله از حل ایده آل  میزان

13/0  
 

018/0 
 

06/0 
 

096/0 
 

057/0 
 

1/0 
 

073/0 
 

08/0 
 

010/0 
 

15/0 
 

11/0 
 

05/0 
 

13/0 
 

022/0 
 

07/0 
 

092/0 
 

11/0 
 

055/0 
 

  

  آنها مطالعاتی و اولویت بندي شاخص شباهت محورهاي )7(جدول 

اولویت پیاده مداري 

  محورها

شاخص شباهت براي هر یک از 

 محورها

  محورها

 ياستاندار 88/0  1

2  85/0  نییچهارباغ پا 

3  7/0  هشت بهشت 

4  66/0   آزادگان 

5  47/0  نایابن س 

6  43/0   رزمندگان 

7  . 40/0   الله 

8  35/0   يفرشاد 

9  06/0   هیقائم 
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پس از به دست آوردن شاخص شباهت، به کمک مدل تحلیل خوشه اي، محورهاي مطالعاتی 

و فاصله از   بر اساس ویژگی هاي درون گروهی(فاصله از حل ایده آل براي هر یک از گزینه ها

بر این اساس  خوشه دسته بندي شده اند. 5حل ضد ایده آل براي هر یک از گزینه ها) در 

هشت  ري و چهارباغ به عنوان محورهاي با قابلیت پیاده مداري خیلی زیاد،محورهاي استاندا

الله متوسط، فرشادي با  بهشت و آزادگان با قابلیت پیاده مداري زیاد، ابن سینا، رزمندگان و

قابلیت پیاده مداري کم و قائمیه با قابلیت پیاده مداري خیلی کم طبقه بندي شده اند.(جدول 

  بندي را نشان داده است). این خوشه 4و شکل  8

  

  خوشه بندي محورهاي  )8(جدول              

  محورها    قابلیت پیاده مداري  خوشه

1  

 

 ياستاندار  خیلی زیاد

 نییچهارباغ پا

 هشت بهشت   زیاد 5

 آزادگان

2   

  متوسط

 نایابن س 

 رزمندگان

 الله

 يفرشاد   کم 3

 هیقائم   خیلی کم 4
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ي فاصله از حل ایده آل  و فاصله از نمودار خوشه اي محورهاي پیاده رو بر اساس عامل ها )4(شکل 

 حل ضد ایده آل

  

  نتیجه گیري و ارائه راهکارها

کشورهاي اروپایی و آمریکایی  14با توجه به شاخص هاي تعریف شده برگرفته از طرح جامع 

  یر دسته بندي شده اند:گروه و به شرح ز 5محورهاي پیاده روي شهر اصفهان در 

محورهاي با قابلیت پیاده مداري خیلی زیاد: مسیر هاي عابر پیاده استانداري و چهارباغ   -

پایین در این طبقه واقع شده اند. از عوامل برتري این محورها می توان به (سیستم حمل و نقل 

اهاي باز و سبز، منظم، دسترسی مناسب، عرض معابر متناسب، امنیت در ساعات شبانه روز، فض

  و امکان حضور ناتوانان شهري) اشاره کرد. 

محورهاي با قابلیت پیاده مداري زیاد: مسیرهاي عابر پیاده که در این خوشه قرار دارند   -

خیابان هشت بهشت و آزادگان می باشد، هر چند بسیاري از شاخص هاي آن به مانند 

بی است ولی از نظر برخی شاخص ها مانند محورهاي  استانداري و چهارباغ در حد بسیار خو
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جذابیت، تنوع و سرسبزي، دسترسی به خدمات گوناگون و وجود مجسمه ها و آثار هنري پایین 

  تر است.

محورهاي با قابلیت پیاده مداري متوسط: در این خوشه سه مسیر پیاده ، ابن سینا رزمندگان   -

خدمات وابسته به آن نسبت به دو طبقه باال  و الله قرار دارد. سیستم هاي حمل و نقل شهري و

در وضعیت مناسبی قرار ندارند و از نظر ایمنی، امنیت، وجود آثار هنري، سرسبزي ، جذابیت، 

  امکان حضور مردم در شبانه روز، فاصله زیادي با سایر محورها دارد.

ده است. محورهاي با قابلیت پیاده مداري ضعیف: در این خوشه محور فرشادي واقع ش -

مهمترین نقاط ضعف مسیر فرشادي را می توان  به ضعف سیستم حمل و نقل شهري، کیفیت 

پایین مبلمان شهري، کمبود فضاهاي سبز و باز، عرض محدود پیاده راهها و عدم دسترسی 

  مناسب به خدمات مختلف شهري دانست.

ه که در این خوشه قرار محورهاي با قابلیت پیاده مداري خیلی ضعیف: تنها مسیر عابرپیاد -

دارد قائمیه می باشد. همه شاخص هاي مد نظر از نظر کیفی و کمی در وضعیت بسیار 

  نامساعدي می باشد.

 -1برخی از شاخص هاي که بیش از سایر محورها در قائمیه قابل توجه  است عبارت اند از:( 

 ،، شیبروهاپیاده  عدم تناسب عرض -2حضور افراد ولگرد و معتاد در ساعت هاي مختلف، 

امکان حضور زنان و کودکان  -3سنگفرش، روشنایی، پیوستگی و... با استانداردهاي شهرسازي،

ایمنی مسیرهاي پیاده و عناصر وابسته به آن ضعیف  -4در شب در این فضاها میسر نیست. 

 -5است به طوري که امکان تردد افراد معلول در این مسیرها به سختی امکان پذیراست.

  هیچگونه شاخص جذابیت مانند پارك ها و فضاهاي سبز در این مسیر وجود ندارد).

شهر اصفهان به  روهايبا توجه به نتایج حاصل شده برخی از پیشنهادات براي ارتقاء پیاده 

شود: در محورهاي استانداري و چهارباغ همه شاخص ها در وضعیت مناسبی شرح زیر ارائه می

ص هاي جذابیتی (محورهاي گردشگري و مراکز تجاري) که در این هستند، با توجه به شاخ

محورها وجود دارد، امکان حضور بیشتر مردم در آینده پیش بینی می شود. بنابراین نیاز است 

براي برخی خدمات از جمله پارکینگ و کنترل رفت و آمد سواره تدابیري در نظر گرفته شود، 

هاي جذابیت در سایر نقاط شهري از شلوغی این همچنین می توان از طریق ایجاد شاخص 

  محورها کاست.

در محور آزادگان، نیاز به سرمایه گذاري بر روي برخی فعالیت ها مانند پارکینگ، فضاي سبز، 

  نصب برخی آثار هنري و تنوع در خدمات می باشد. 
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د معبر، در محور هشت بهشت، برطرف کردن برخی معضالت در مسیرهاي عابر پیاده مانند؛ س

موانع و پستی و بلندي ها ضروري است. مبلمان آن در بسیاري از نقاط نیاز به تعمیر یا نصب 

همچنین از طریق تأمین برخی خدمات و تضمین امنیت و ایمنی پیاده ها زمینه  مجدد دارد

  مختلف در شبانه روز فراهم شود. هايوگرحضور 

از طریق برداشت موانع، سد معبر و هم سطح  در محورهاي الله، ابن سینا و رزمندگان بایستی

کردن مسیرها، ایمنی افراد پیاده را تضمین کرد. با هماهنگی شهرداري و نیروي انتظامی، 

امنیت را از طریق ایجاد ایستگاههاي پلیس در این مسیرها تضمین کرد. ایجاد پارك ها و فضاي 

فرهنگ سازي از طریق نهادهاي  شد.سبز در جذابیت و تنوع مسیرها می تواند بسیار مؤثر با

دولتی می تواند به حفظ مبلمان شهري این مسیرها کمک نماید و همچنین نصب آثار هنري و 

  مجسمه ها از نیازهاي این مسیرها می باشد. 

در مسیر عابر پیاده فرشادي، نیاز به بازنگري در سیستم حمل و نقل شهري می باشد، عرض 

ي همه مردم و مخصوصاً ناتوانان شهري بیشترین توجهات را به خود محدود گذر عابر پیاده برا

همچنین تأمین برخی از خدمات شهري مانند فضاي سبز، عابر بانک ها، کیوسک  می طلبد.

  هاي تلفن، سطل زباله، اغذیه فروشی و ... ضروري می باشد. 

دارد، نیاز به تنظیم در محور قائمیه که اختالف بسیار زیادي با همه محورهاي مورد مطالعه 

یک برنامه سیستماتیک با مدیریت واحد است که بتواند جنبه هاي مختلف (کالبدي، اقتصادي، 

اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی) را از طریق شاخص هاي گوناگون مانند ایمنی، امنیت، 

فرهنگ و تعامل اجتماعی، حمل و نقل، فضاي سبز، مبلمان شهري، دسترسی به خدمات، 

کان حضور زنان و کودکان در شب و ... مورد مطالعه قرار دهد و پیاده روها بر اساس ام

  استانداردهاي معماري و شهرسازي مجدداً طراحی شوند.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

    92، زمستان 31شماره  ،علوم جغرافیایی سال سیزدهماربردي تحقیقات کنشریه 
 

90

 منابع و مأخذ

توسعه پایدار شهري با تأکید بر حرکت پیاده ) 1387( احمدي، ملیحه و حبیب، فرح .1

 .1-13یط زیست، دوره دهم، شماره سوم. ، مجله علوم و فن آوري محدر آسیا

امکان سنجی ارتقاء ) 1390( یقی، اسفندیار و پورمحمدي، مرضیهرفیعیان، مجتبی؛ صد .2

کیفیت محیط از طریق پیاده راه سازي محورهاي شهري مورد: محور خیابان ارم بخش 

ة فصلنامه مطالعات و پژوهش هاي شهري و منظقه اي، سال سوم، شمار مرکزي شهر قم،

 .41-56یازدهم.

شاهرود، دانشگاه صنعتی انتشارات  تصمیم گیري چند معیاره،)، 1389( عطائی، محمد .3

 شاهرود.

 پیاده راهها از مبانی طراحی تا ویژگی هاي کارکردي، )1389( کاشانی جو، خشایار .4

 تهران، آذرخش.

نقش شهرسازي ) 1384( ز و پورمحمدي، محمد رضامحمد زاده، رحمت؛ جمالی، فیرو .5

، نشریه هنرهاي زیبا، شمارة بیست و مدرن در تخلّفات ترافیکی پیاده بافت قدیم تبریز

 .17-26یکم.

افزایش قابلیت پیاده مداري، گامی به سوي شهر )، 1385معینی، سید محمد مهدي( .6

 .27نشریه هنرهاي زیبا، شمارة انسانی تر،

، رشد ده شهريراهبردهاي طراحی و کنترل فضاهاي پیا) 1390( لنصیري، اسماعی .7

 .13-19آموزش جغرافیا، دورة بیست و پنجم، شمارة چهار، 
 

Brandstaetter, Christian; Kirk, Alan; George, Yannis and Evgenikos, 
Petros. (2010) Traffic Safety Basic Facts Pedestrians, Directorate-
General for Mobility and Transport: http://www.dacota-
project.eu/index.html. | Project 
 

Fehr and Peers. (2011) Signalized Intersection Enhancements That 
Benefit Pedestrians, National Office: www.americawalks.org. 
 

Forsyth, Ann; Krizek, Kevin and Agrawal, Asha. (2010) Measuring 
Walking and Cycling Using the PABS (Pedestrian and Bicycling 
Survey) Approach: A Low-Cost Survey Method for Local 
Communities, Mineta Transportation Institute, San Jose State 
University: www.transweb.sjsu.edu/project/2907. 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  بررسی و تحلیل قابلیت پیاده مداري مسیرهاي عابر پیاده شهر اصفهان
 

91

Gemzoe, Lars and Gehl, Jan. (2006) The Copenhagen experience 
what the pedestrian wants, Ekim Tan Delft University of Technology 
photos. 
 

Litman, Todd. (2012) Evaluating Non-Motorized Transportation 
Benefits and Costs, Victoria Transport Policy Institute: 
www.vtpi.org/nmt-tdm.pdf; previously “Bicycling and Transportation 
Demand Management,” Transportation Research Record 1441, 1994, 
pp. 134-140. 
 

National Highway Traffic Safety Administration, (2008) National 
Pedestrian Crash Report, Department of transportation. 
 

Pike, Lee. (2011) Generation of Walking, Cycling And Public 
Transport Trips: Pilot Study, New Zealand Transport Agency: www 
.nzta.govt.nz/resources/research/reports/439/docs/439.pdf. 
 

Waldock, Reece. (2012) Designing for pedestrians: guidelines, 
Department of Transport: http:// www .transport .wa.gov. au/ media 
Files/WALK_P_Walkability_Audit_Tool.pdf 
 

http://flliberty.files.wordpress.com/2013/04/pedestrian-leguide-08.pdf 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

