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   چکیده

امروزه در شهرهاي مختلف دنیا، سعه پایدار و اهمیت روز افزون آن در مسائل شهري،با توجه به ضرورت تو 

مداري، روز به روز مورد توجه بیشتري قرار روي و پیادهدوچرخه به عنوان وسیله نقلیه اصلی و پایدار در کنار پیاده

طبیعی و انرژي که از ارکان مهم  یابد که حفظ محیط زیست، منابعجا اهمیت بیشتري میاین امر از آن. گرفته است

به همین منظور در پژوهش . ونقل شهري قرار دارندآیند به شدت تحت تاثیر مسائل حملتوسعه پایدار به شمار می

نمونه  3هاي شهري با استفاده از مطالعه بر روي  راهایجاد مسیرهاي دوچرخه در پیاده حاضر سعی شده است تا

در پایان چنین نتیجه شد که .امکان سنجی شود) بازار(ده خردادو پانز) صف(پهساالرراه مروي، سموردي، پیاده

ها و معیارهاي تعیین شده از جمله نمونه موردي در صورت داشتن ویژگی 3طراحی مسیرهاي دوچرخه در این 

ر جهت تواند اقدامی مثبت دهاي جداره میعرض معبر،پیوستگی،شیب زمین،خوانایی مسیر و جذابیت کاربري

همچنین به عنوان راهکاري مناسب براي . ها و به تبع آن مسیرهاي دوچرخه تلقی شودراهافزایش استفاده از پیاده

جاذب جمعیت و به طور کلی تولید کننده سفر و افزایش  د،دونقلی در مناطق پر تربهبود مشکالت ترافیکی و حمل

  .و به مرحله اجرا برسد ها به کار گرفته شودعملکرد اجتماعی و اقتصادي آن

  

مداري، امکان سنجی، مسیر دوچرخه، پیاده راهتوسعه پایدار، پیاده :هاي کلیدي واژه

  

  

                                                          
  نیقزو ن،یقزو یآزاد اسالم دانشگاه ،يو شهرساز يمعمار تشکدهدا ،يرشته شهرساز یکارشناس يدانشجو - 1

نیبرل  آلمان، ن،یبرل یفن دانشگاه ،يدانشکده شهرساز ،اي و منطقه يشهر يزیبرنامه ر يدکتر يدانشجو - 2
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ـ مقدمه1

نقـل کشـورهاي در حـال     و هـاي اخیـر، راهبـرد جهـانی پذیرفتـه شـده بـراي حـل مشـکالت حمـل          در دهه

بعـد از  . است ونقل شهري بودهعمومی در سامانه حمل نقل و سواري و حملدوچرخه روي،توسعه،تاکید بر پیاده

جـویی در   محیطـی بـه وجـود آمـد، موضـوع صـرفه       بحران انرژي و زیسـت  که با افزایش بهاي نفت، 1970سال 

مصرف سوخت، کاهش استفاده از خودرو شخصی و افـزایش اسـتفاده از دوچرخـه بـه عنـوان بخشـی از سـامانه        

ت الزم بـراي اسـتفاده ایمـن از دوچرخـه در کشـورهاي توسـعه یافتـه مطـرح         ونقل شهري و ایجـاد تسـهیال  حمل

.)101: 1389اسد الهی،(شد

ها، معابري با باالترین حد نقش اجتماعی هستند کـه تسـلط کامـل بـا عـابر       راه در این میان معابر پیاده یا پیاده

ري در میدان، پارك یا فضاي یک مجتمـع  توانند به صورت کوچه، بازار، بازارچه، مسی پیاده بوده و این معابر می

به همین منظور به علت وجود معیارها . شکل بگیرند و بستري براي گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم آورند

همچنین بـه  ... ها و مسیرهاي دوچرخه، از جمله پیوسیگی،خوانایی و  هاي مشترك در طراحی پیاده راهو شاخص

توان هم عملکرد ها میلیت در این گونه معابر،با ایجاد مسیرهاي دوچرخه درآنعلت وجود جذابیت بصري و فعا

توان به کـاهش حجـم ترافیکـی در    اجتماعی را تقویت کرد و به موازات آن با ارائه راهکارها و سیاست هایی می

ن بـه همـی  . مناطق و مراکز پـر تـردد و داراي کـاربري هـاي جـاذب جمعیـت و تولیـد کننـده سـفر کمـک نمـود           

ایـن موانـع بـه طـور عمـده شـامل مسـائل        .سـواري مسـتلزم رفـع موانـع توسـعه آن اسـت      منظورگسترش دوچرخه

  .سواري و مالحظات اقتصادي استفرهنگی،کمبود تسهیالت دوچرخه

  

  مبانی نظري -2

ها و اصول دستیابی به آن در محور اصلی توجه متـون تخصصـی برنامـه ریـزي     حمل و نقل پایدار و سیاست

پایداريازبخشیپایدار به عنوانونقلدر همین راستا، حمل. نقل شهري در دهه گذشته قرار داشته است حمل و

تـامین مـی    آینـده، هاينسلتوانبدون کاهشاجتماعات را کنونینیازهايکه تعریف شده، به طوريجهانی

بـه رسـیدن بـراي راجامعهوادافرايپایهدسترسینیازهايپایدار،ونقلحملسیستمدر مجموع، یک. کند

تر  مهم .کندفراهمها،نسلبینیکسانیبهتوجهباواکوسیستموانسانبا سالمتمداومروشیکدرامنیت

پایدارى نیـز  بهرسیدندحدرراپذیر تجدیدمنابعحداقل، و مصرفبهراناپذیر تجدیدمنابعاز همه، مصرف

  .)18: 1387زان،یبهزادفر وگلر(برساندحداقلبهراصداتولیدوزمینازو در نهایت، استفاده .کندمحدود

می بایستی امنیـت   جهت افزایش استفاده از دوچرخه در معابر شهري و به حداکثر رساندن مزایاي بیان شده،

ژه و راحتی دوچرخه سواران تامین شده، لذا ایجاد تسهیالت الزم براي استفاده دوچرخـه از جملـه مسـیرهاي ویـ    

فضاهاي باز خطی که در طول عوامل طبیعـی  ) سبزراه(مسیر ویژه دوچرخه . دوچرخه یا سبزراه ضروري می باشد
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یا مصنوعی شکل گرفته، هستند و به طور کلی هر مسیري در سطح شهر و حومـه کـه مخـتص پیـاده و دوچرخـه      

نقـاط مهـم    اي از این فضـاها، شبکه از طریق .شودمحیطی نیز مناسب باشد سبزراه گفته میباشد و از لحاظ زیست

هـا و همچنـین   پـارك  کارخانجـات،  هاي وسایل حمل و نقـل عمومی،مـدارس،  ها، ایستگاهشهر از قبیل فروشگاه

دسـته طبقـه    4این مسـیرها در  ).107: 1390آبادي،مختاري ملک(شوندهاي حومه شهر به هم متصل میاندازچشم

  : شوند که عبارتند ازبندي می

 -4مسـیرهاي مخـتلط یـا جـانبی     -3خط ویژه دوچرخـه یـا مسـیرهاي نیمـه انحصـاري      -2ر انحصاريمسی -1

  ).139: 1390تقوایی و فتحی،(رو و دوچرخهمسیرهاي مشترك پیاده

پیاده . هاي اخیر مورد توجه طراحان شهري قرار داشته است ها در سال در کنار مسیرهاي دوچرخه، پیاده راه

این فضاها در مقیاس همـه شـهر   . روندان و مشارکت آنان در زندگی جمعیشان استشه راه ها، محل حضور همه

تعـاملی بـا    در آن جا شهروندان در یـک رابطـه  . عمل کرده و باید پذیراي گروه هاي مختلفی از شهروندان باشند

ا همـواره  لـذا بایـد در پیـاده راه هـ    . یکدیگر، با هم بودن را آموخته و در جهت ارتقاي حیات جمعی می کوشـند 

این فضـا  . زندگی اجتماعی در جریان باشد، از این رو سرزندگی از ویژگی هاي اساسی و اصلی پیاده راه هاست

همچنین باید بتواند جاذب طیف وسیعی از شهروندان بوده و خود را همواره با رویدادهاي درون خود هماهنـگ  

در نهایت آنچه که متضمن حضور همه شـهروندان  . تلذا انعطاف نیز از ویژگی هاي مهم در پیاده راه هاس. سازد

و همانطورکـه در  . )96:1391رضـوانی و همکـاران،  (و زندگی دائمی در پیـاده راه هاسـت، ایمنـی ایـن فضاسـت     

پیـاده راه هـا یـا مسـیرهاي پیـاده بـراي تبـدیل        "بیان مـی کننـد   ) 1390رفیعیان و همکاران،(قات انجام گرفتهیتحق

  ".پیاده روي اختصاص داده شده اند ان هاي امن و لذت بخش برايفضاهاي سکونتگاهی به مک

هایی که در طراحی مسیرهاي دوچرخه باید مورد بررسـی و مطالعـه قـرار گیـرد، موضـوع      ها و شاخصمعیار

ارهـاى  یمع. ى نمودن راهبردهاى  مطـرح شـده در بـاال مـى باشـد     یابى و اجرایار مهمى است که راهگشاى دستیبس

ن ید شده است، اما مهم تـر یرهاى دوچرخه  مناسب  تولیابى به مسیابى و همچنن دستیابع جهت ارزمتفاوتى در من

  : ح نمودیآنها را مى توان به صورت مختصر در نه مورد تشر

بنابراین یکی از عوامل مهمی که براي طراحی مسیرهاي دوچرخـه در نظـر گرفتـه شـود      :ایمنی مسیر -1 

سوار توجه به امنیت آن بسیار مهم بوده و هاي مرتبط با دوچرخه و دوچرخهریزي مهدر برنا .ایمنی مسیر می باشد

هاي عبوري مخصوص دوچرخه در شهرها به این موضوع خـاص توجـه   الزم است در هنگام طراحی و ایجاد راه

ذابیت سـفر  سوران یا عابران پیـاده، موجـب جـ   برقراري تدابیر امنیتی، عالوه بر محافظت از جان دوچرخه . گردد

همچنین، از تداخل و برخورد مسیرهاي دوچرخه و وسـایل  . )60:1382شهابیان،(شودسوران نیز میبراي دوچرخه

هایی که حجم تردد دوچرخه زیاد است باید سـرعت  نقلیه موتوري تا حد امکان باید اجتناب کرد و در محدوده 

  . )21: 1383قریب،(وسایل نقلیه موتوري را تا حد ممکن پایین نگه داشت
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هاي شهري در شرایط مختلـف توپـوگرافی و از    که محیطبا توجه به این: رعایت شیب طولی مسیر -2

ونقـل بـه خصـوص غیـر موتـوري ماننـد       باشند، بنابراین در طراحی مسیرهاي حمـل لحاظ جغرافیایی نیز متنوع می

. گرددسیر و آسان بودن آن نیز میدوچرخه رعایت یک سري از عوامل ضرورت دارد که باعث افزایش ایمنی م

کند، در طراحی شبکه هر قسمت از مسیر باید به لذا، شیب طولی و طول آن،کیفیت تردد با دوچرخه را تعیین می

-هرچه شیب زیادتر باشد، طولش می. هایی با شیب یکسان تقسیم شده،طول مسیر و مقدار شیب تعیین شودبخش

متر و  200درصد تا  3متر،  500درصد تا  2شیب طولی طبق استاندارد در حدود  مقدار تقریبی.تر شود باید کوتاه

  .) 209-210: 1381کنف الخر،(متر طول است 50درصد تا  5

هـایی از اجتمـاع کـه داراي    گـردد گـروه  آسان بودن مسـیر باعـث مـی   : راحت و آسان بودن مسیر -3

دوچرخه حالت فنـري نـدارد   . )60: 1382شهابیان،(کنند توانایی جسمانی محدودتري هستند بتوانند از آن استفاده

سـازي محکـم و همـوار    کننده است، وجود یک کفهاي ناهموار ناراحتبه این دلیل دوچرخه سواري در کف

  .)142: 1389تقوایی و دیگران،(سواري استحداقل شرط الزم براي تشویق به دوچرخه

-باشـد کـه مـی   هم در طراحی مسیرهاي دوچرخه میپیوستگی مسیر یکی از عوامل م :پیوستگی مسیر -4

اند با یکدیگر مرتبط سازد،بنابراین این مسیرها باید بایست کاربري هاي متنوعی را که در سطح شهر پراکنده شده

  .از مراکز فعالیت عبور کرده و به خارج از آن توسعه و گسترش یابند

هـاي مختلـف جغرافیـایی و    هري در عـرض هاي شقرار گرفتن محیط :رعایت وضعیت اقلیمی مسیر -5

اي، محلی ایجاد گشته اسـت، ضـرورت توجـه بـه     هاي عمومی، منطقهوهوایی که به سبب وجود سیستمتنوع آب

ترین عوامل موثر  باید جزئیتوان اذعان نمود که میطلبد به طوري که میهاي مختلف میاقلیم مسیر را در مکان

بـه عـالوه، در طراحـی مسـیرهاي     . هاي دوچرخه سـواري مـد نظـر قـرار گیـرد     اقلیمی در طراحی و احداث مسیر

  . )143: 1389تقوایی و دیگران،(ددوچرخه باید به جهت باد و جهت تابش آفتاب توجه کنن

با توجه به سرعت تردد دوچرخـه و یـا پـایین بـودن نسـبی سـرعت آن،توجـه بـه محـیط           :زیبایی مسیر -6

ل تقلیه موتوري بیشتر است، بنابراین لزوم رعایت زیبایی مسیر و تنوع آن، اهمیـت  پیرامونی نسبت به تردد با وسای

سوار است ایـن موضـوع   نکته قابل اهمیت این است که زیبایی مسیر از عوامل جذب مسافر دوچرخه.زیادي دارد

  .)19-21: 1383قریب،(شودبه خصوص در سفرهاي با اهداف تفریح و یا خرید بسیار مهم شمرده می

وضوح وخوانایی مسیر است که همواره می بایست مورد یکی از عوامل مهم در طراحی : وضوح مسیر -7

مبـدا و مقصـد را بـه هـم      تـرین فاصـله  و سعی شود مسیر به صورت ممتد و مستقیم و در کوتـاه  .توجه قرار بگیرد

  . اجتناب کردکنند باید از مسیرهاي انحرافی که سفر را زیاد میمتصل سازد و
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هـاي  در طول مسیرهاي دوچرخه باید دسترسی کـافی بـه باجـه   : رسانی مسیروضعیت سیستم اطالع -8

هـا در  گاهتلفن وجود داشته باشد، تا بتوان تقاضاي اعزام سفر براي تعمیر دوچرخه و اطالعات در مورد استراحت

  .)304: 1381کنف الخر،.(شب و غیره را درخواست کرد

شود، بسیاري از مردم از دوچرخه به عنوان یک وسیله فضاي امن باعث می نبود  :پارکینگ دوچرخه -9

ونقل اساسی استفاده نکنند و پارك دوچرخه حتی براي مـدت کوتـاه بـه راحتـی موجـب خـراب شـدن یـا         حمل

نیـز مهـم بـوده، بطوریکـه      آندر دسترس بـودن  و  بنابراین، امنیت و قابل مشاهده بودن پارکینگ. شودسرقت آن 

    .پارکینگ هم درب ورودي ساختمان و هم در خیابان در دسترس باشد مناطق

  

  روش تحقیقـ 3

هـاي بـه   باشد که در آن بـه معرفـی روش  هاي تشریح روش تحقیق میترین قسمتروش تحقیق یکی از مهم

از هـاي ایـن تحقیـق،در مراحـل مختلـف      با توجه به ویژگـی . شودکار رفته در مراحل مختلف تحقیق پرداخته می

اي جهـت مطالعـه ادبیـات    ،از روش کتابخانـه )مبـانی نظـري  (در مرحلـه اول .هاي متفاوتی استفاده شده استروش

آوري ، از روش میـدانی جهـت جمـع   )محدوده مطالعـاتی (در مرحله شناخت عرصه پژوهش.موضوع انتخاب شد

سـنجی طراحـی مسـیرهاي    اطالعات وضع موجود استفاده شده است و بر این اساس معیارهاي مربـوط بـه امکـان   

مـورد ارزیـابی و   ) راه مروي،سپهساالر،پانزده خـرداد پیاده(هاي شهري،در سه نمونه مطالعاتیراهدوچرخه در پیاده

هاي کمی و نرم افـزار  آوري شده از روشهاي جمعدر نهایت،جهت تحلیل داده.تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

  .ن پژوهش بهره گرفته شده استای) Expert choice(تحلیلی مرتبط با بحث

گیري در شرایطی که روشی است منعطف،قوي و ساده که براي تصمیم) AHP(فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

ایـن  . گیـرد سازد،مورد استفاده قرار مـی ها را با مشکل مواجه میگیري متضاد انتخاب بین گزینهمعیارهاي تصمیم

سط توماس ال ساعتی پیشنهاد گردید و تاکنون کاربردهاي متعـددي  تو 1980روش ارزیابی چند معیاري در سال 

از ایـن روش، جهـت ارزیـابی وضـعیت نمونـه هـاي مـوردي         .)13: 1380زبردست،(در علوم مختلف داشته است

. استفاده شده است

  

  محدوده مورد مطالعه یمعرف -4

  پیاده راه مروي تهران -4-1

. از محالت پنج گانه تهران قدیم در زمان باروي صفوي استکوچه مروي بخشی از محله عودالجان، یکی 

هکتار اسـت کـه    13موقعیت مکانی کوچه مروي در مرکز تاریخی تهران و محدوده طرح ویژه به وسعت حدود 

کوچه مـروي بخشـی از حلقـه پیونددهنـده     .شهرداري تهران محسوب می شود 12در حال حاضر جزئی از منطقه 
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به علت نزدیکی به مجموعه کاخ هـاي ارگ سـلطنتی، بنـاي شـاخص شـمس العمـاره و        بازار و محله عودالجان،

نزدیکی گذر مروي به بازار بزرگ تهران و نفوذ آن سبب . سردر باب عالی از دیرباز مورد توجه قرار داشته است

به بازار رنگ و شده است که راسته بازارهایی در پیرامون آن و خیابان اصلی ایجاد شود که از آن جمله می توان 

فـدایی  (خرداد و بازار لوازم آرایشی و بهداشتی در کوچه مروي اشاره کرد 15مواد شیمیایی در مجاورت خیابان 

  .)69:1386نژاد،

  

تهران) صف(پیاده راه سپهساالر -4-2

ز باغ بزرگ سپهساالر در دوران قاجار بوده است که در دوران حکومت پهلـوي اول  این خیابان، راسته اي ا

تغییـر  . بیشتر به عنوان محوري تفریحی گردشگري براي مردم شهر تهران عمل و تفرجگـاهی محسـوب مـی شـد    

در ایـن دوران رشـد کـاربري    . شکل و کاربري این خیابان، در دوران حکومـت پهلـوي دوم صـورت مـی گیـرد     

نکته قابل توجه در اکثر راسته هاي تجاري این دوره، تجمع . در منطقه مرکزي شهر تهران انجام می گیردتجاري 

) سپهسـاالر (اشباع خیابان صـف  .صنف خاصی از تجار بوده که خود عامل حفظ و رشد این مجموعه ها می باشد

زیـاد جمعیـت و تـداخل زیـاد      از ساختمان هاي متراکم و نازیبا و خفه شدن مجراي حرکت انسانی در اثر حجـم 

بـان از سـواره بـه پیـاده مطـرح      سواره و پیاده سبب شد تا در سال هـاي اخیـر ایـده تغییـر نقـش ترافیکـی ایـن خیا       

  .)87:1389رنجبر و رییس اسماعیلی،(شود

از ویژگی هاي عمده این خیابان می توان به عدم وجود تنوع عملکردي جداره آن اشاره کـرد، تقریبـاً تمـام    

ختمان هاي تجاري جداره آن مخصوص فروش کیف و کفش زنانه می باشند که این ویژگی عـالوه بـر مزایـا    سا

معایب خود را نیز دارا می باشد، همچنین عدم وجود خانه هاي مسکونی در ایـن بافـت بـه خصـوص در شـب از      

ان ها با بافـت و فرسـودگی   امنیت آن کاسته است و نکته دیگر عدم هماهنگی نما و مصالح به کار رفته در ساختم

کالبدي جداره محور می باشد اما این مسیر داراي ویژگی هاي مثبتی نیز چون ایمنی و امنیت نسبتاً مناسب پیاده از 

سواره، به کارگیري مبلمان شهري در جهـت نشسـتن و نـورپردازي، عـرض زیـاد مسـیر،طول کـم آن،دسترسـی         

      .یش آسایش و راحتی و همچنین سرزندگی می باشدمناسب و جانمایی تک درخت ها به منظور افزا

     

  تهران)بازار(پیاده راه پانزده خرداد -4-3

راه بازار تهران با توجه به قرار گرفتن در بافت تاریخی و سابقه طـوالنی و بـه برکـت حضـور قدرتمنـد       پیاده

ن مجموعـه کـاخ گلسـتان، مسـجد     بازار تهران به عنوان جاذب سفرهاي تجاري و مجاورت با عناصر تاریخی چو

ایـن موضـوع بـا    . اسـت  هاي ارزشمندي براي تبدیل شدن به یک فضاي مطلقاً پیاده بـوده  پتانسیل داراي... امام و 

هـاي متـرو در    توجه به حجم باالي سفرهاي کوتاه و ازدحام جمعیت پیاده از یک سو و احداث یکی از ایسـتگاه 
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پـــذیر  نظـــر ترافیکـــی نیـــز توجیـــه رســـی از ســـوي دیگـــر ازایـــن قســـمت در راســـتاي تـــأمین خـــدمات دست

  .)20:1383 قریب،(است

هرچند تنوع زیادي در نوع محصوالت ارائـه شـده توسـط    . محدوده کاربري تجاري است هاي کاربريغلبه 

راه بازار وجود دارد ولی تک کاربري بودن محدوده منجر به جذب صرفاً سفرهاي  این کاربري در محدوده پیاده

 دار نموده ساعته محیط را خدشه 24نتیجه تک فعالیتی بودن محیط گردیده و همچنین فعالیت  صد خرید و دربه ق

شـود   هـا منفـی ارزیـابی مـی     گـردد ولـی اخـتالط کـاربري     بنابراین هرچند معیار تنوع در محدوده دیده می. است

طر عدم وجود خانـه هـاي مسـکونی و    همچنین از دیگر کمبودهاي این مسیر می توان به نبود امنیت مناسب به خا

چشم هاي ناظر بر  خیابان و عبور متعدد چرخ دستی ها و نبود آسایش اقلیمی مناسب به دلیل کافی نبودن پوشش 

  .)7:1392:حسن زاده و دیگران(گیاهی و مبلمان شهري اشاره کرد

  

  ها و نتیجه تحلیلتحلیل داده ـ5

هاي مطرح شـده  معیارها و شاخص ) هاراهپیاده(در معابر شهريبراي امکان سنجی ایجاد مسیرهاي دوچرخه 

در قسمت مبانی نظري، به عنوان معیارهاي ارزیابی و امکان سنجی مالك عمل قرار گرفت که بـه شـرح جـدول    

  :تبیین گردیده است) 1جدول(زیر

  

  ]دگاننگارن:خذمأ[هامعیارهاي امکان سنجی ایجاد مسیرهاي دوچرخه در پیاده راه  -1جدول 

  

معیارها و زیرمعیارها، دوبه دو ) وزن(بر اساس مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، براي تبیین ضریب اهمیت

-کمیتـی زیرمـی   9اي، جـدول  مبنـاي قضـاوت در ایـن امـر مقایسـه     . شـوند یارها با هـم مقایسـه مـی   هر یک از مع

-که بر اساس آن و با توجه به هدف بررسی، شدت برتري که معیار نسبت به معیار دیگر تعیین می)2جدول (باشد

  ).13: 1380زبردست،(دو با هم مقایسه می شوندبهتمامی معیارها دو. شود

  

  

  

  معیارهاي امکان سنجی

عــــــرض 

  معبر

پیوســتگی 

  مسیر

ــیب  شـــــ

  زمین

ــذابیت  جــ

کـــــاربري 

  جداره

ــایی   دسترسی زیبـــ

  مسیر

ــایی  خوانـ

  مسیر

آســــایش   امنیت

  اقلیمی

نورپردازي 

  مسیر
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  ]7[هاکمیتی ساعتی براي مقایسه دودوئی گزینه 9قیاس م -2جدول

  تعریف  )شدت ارجحیت(امتیاز

  اهمیت مساوي  1

  اهمیت اندکی بیشتر  3

  اهمیت بیشتر  5

  اهمیت خیلی بیشتر  7

  اهمیت مطلق  9

  )هاي میانه وجود داردوقتی حالت(ترجیحات بینابین  8،6،4،2

  

مورد تحلیـل و   Expert Choiceشده، این معیارها را در نرم افزار پس از مقایسه دو به دوي معیارهاي تعیین 

) 3جدول(ارزیابی قرار داده تا وزن ارزشی معیارهاي انتخاب شده مشخص گردد که نتایج آن به شرح جدول زیر

  :باشدمی

  

  ]نگارندگان:خذأم[زن معیارهاي مربوط به امکان سنجیو -3جدول 

پیوستگی   

  مسیر

جذابیت 

کاربري 

  هجدار

زیبایی 

  مسیر

آسایش   امنیت

  اقلیمی

نورپردازي 

  مسیر

خوانایی 

  مسیر

شیب   دسترسی

  زمین

عرض 

  معبر

وزن 

  کلی

  186/0  2/1  1  2  4  8  7  6  3  2  1  پیوستگی مسیر

جذابیت 

  کاربري جداره

2/1  1  3  4  5  7  3  2  1  3/1  139/0  

  069/0  4/1  2/1  1  1  5  3  2  1  3/1  3/1  زیبایی مسیر

  046/0  5/1  3/1  2/1  31  3  1  2/1  4/1  6/1  امنیت

  028/0  6/1  4/1  3/1  2/1  2  1  3/1  3/1  7/15/1  آسایش اقلیمی

  019/0  7/1  6/1  5/1  4/1  1  2/1  3/1  5/1  7/1  8/1  نورپردازي 

  054/0  4/1  2/1  2/1  1  4  2  1  1  3/1  4/1  خوانایی مسیر

  081/0  3/1  2/1  1  2  5  3  2  1  2/1  2/1  دسترسی

  131/0  2/1  1  2  2  6  4  3  2  1  1  شیب زمین

  248/0  1  2  3  4  7  6  5  4  3  2  عرض معبر
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  ]نگارندگان:خذمأ[)ارجحیت هر یک از معیارها نسبت به یکدیگر(میزان اهمیت -1نمودار 

تـرین عامـل یـا شـاخص در     مهـم  248/0توان چنین بیان نمود که معیار عرض معبر با وزن از نمودار فوق می

هاي شهري شناخته شده و پس از آن به ترتیب معیارهـاي پیوسـتگی   راهامکان سنجی مسیرهاي دوچرخه در پیاده 

مسیر، ،جذابیت کاربري جداره، شیب زمین،دسترسـی،زیبایی مسـیر،خوانایی مسیر،امنیت،آسـایش اقلیمـی و نـور      

،در 019/0، 028/0، 046/0، 054/0، 069/0، 081/0، 131/0، 139/0، 186/0هـاي  پردازي مسیر به ترتیـب بـا وزن  

همچنین الزم به ذکر است که ضریب ناسازگاري در مـاتریس تشـکیل شـده    . اندتري قرار گرفتهبندي پایین طبقه

توان نتیجه گرفت که نحوه امتیازدهی و باشد، میکمتر می 1/0بوده که با توجه به این که این مقدار از  02/0برابر 

هـاي  وجه به شناخت اجمالی بـه محـدوده و برداشـت   در همین راستا با ت. ها به درستی انجام گرفته استاعمال آن

ها بـا توجـه بـه    میدانی صورت گرفته بر روي سه نمونه موردي، میزان تحقق هر یک از معیارها در هر یک از آن

  :گرددتعیین می) 3(هاي در نظر گرفته شده در جدولبازه

  

  ]گاننگارند:خذأم[هاي ارزیابی میزان تحقق معیارهابازه -3جدول 

  )0-1(  سیار ضعیفب

  )1-2(  ضعیف

  )2-3(  متوسط

  )3-4(  خوب

  )4-5(  بسیار خوب
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  ]گاننگارند:خذأم[میزان تحقق هر یک از معیارها در نمونه هاي موردي -4جدول 

  نمونه موردي                   

  معیار

  پیاده راه پانزده خرداد  )صف(پیاده راه سپهساالر  پیاده راه مروي

  4  32  پیوستگی مسیر

  4  2  3  جذابیت کاربري جداره

  3  2  3  زیبایی مسیر

  2  3  2  امنیت

  2  3  2  آسایش اقلیمی

  3  4  2  نورپردازي مسیر

  3  3  2  خوانایی مسیر

  4  4  4  دسترسی

  3  3  3  شیب زمین

  4  3  1  عرض معبر

  

 معیارها از یک هر اهمیت در موردي هاي نمونه از یک هر براي  جدول از آمده دست به ضرایب نهایت در

امکان ایجاد مسـیرهاي   اوزان این مجموع و گردید ضرب آمد، دست به مراتبی سلسله تحلیل فرآیند وسیله به که

با توجـه بـه نتـایج بـه دسـت      . کرد مشخص موردي را هاي نمونه از یک هاي شهري، در هرراهدوچرخه در پیاده

به ترتیـب بـا   ) بازار(ه مروي، سپه ساالر و پانزده خردادآمده از این امکان سنجی از میان سه نمونه موردي پیاده را

به عنوان گزینه ) 502/3(، پیاده راه پانزده خرداد به دلیل به دست آوردن امتیاز بیشتر502/3، 895/2، 441/2اوزان 

هـاي  هـاي ذکـر شـده در محاسـبات و ویزگـی     برتر انتخاب گردید و در صورت احداث با توجه به کلیه ویژگی 

  .ی و اقتصادي و کالبدي از عملکرد بهتري برخوردار خواهد شداجتماع

  

  گیري نتیجهـ  6

رشد روز افزون شهر نشینی، جمعیت شهري و به تبع آن رشد عبور و مرور و رفت و آمدهاي ساکنان شهر با 

وده وسایل نقلیه موتوري در سطح برون و درون شهري، مشکالت بسیاري را در در سیستم حمل و نقل ایجـاد نمـ  

 انـرژي (بر این اساس براي کاهش معضالت ترافیک، حمل و نقل و آلودگی هوا و کاهش مصرف انـرژي . است

هـا و و   یکی از این برنامـه . گرددها و طرح هاي متنوع و گوناگونی اجرا میدر شهرها برنامه ) هاي تجدید ناپذیر

جهی آرامش و نظم را به سیسـتم حمـل و نقـل    توان تا حد قابل توهایی که با اجراي عملی و صحیح آن می طرح

در همـین راسـتا در پـژوهش    . مـی باشـد  ) تردد پیاده و دوچرخه(شهري بازگرداند، توسعه حمل و نقل انسان مدار
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شـهري و مسـیرهاي ویـژه     هـاي  راه پیـاده  سـاخت  اهمیـت  و ضـرورت  حاضر سعی شد تا با نگاهی اجمالی در بر

مـدار تاکیـد شـود، سـپس معیارهـاي       انسـان  نقـل  و حمل به دستیابی منظور به دوچرخه و تلفیقی از این دو روش

پیـاده  (مسیرها در سه نمونه مـوردي  طراحی مسیرهاي دوچرخه بررسی شده و در ادامه نیز امکان سنجی ایجاد این

و  مورد ارزیابی واقع شـد ) AHP(از طریق روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی) راه مروي،سپهساالر،پانزده خرداد

واقـع شـده   ) CBD(نمونه موردي در منـاطق پـر تـردد و جـاذب جمعیـت      3با توجه به این که در هر یک از این 

در نظر گرفتن تمامی ایـن   شوند، باباشند و از مراکز تجاري مهم شهر تهران محسوب میاند،تولید کننده سفر می

هـاي داده  ،کـه بیشـتر از میانـه بـازه    502/3نـی  پیاده راه پانزده خرداد با بـه دسـت آوردن بیشـترین وزن یع   عوامل، 

بـه  ) پیـاده راه مـروي و سپهسـاالر   (نمونـه دیگـر    2به عنوان گزینه برتر انتخاب گردید و ) 3مقدار بزرگتر از (شده

باشـند،در صـورت احـداث    بازه هاي داده شده می) 3مقدار کمتر از (کمتر از میانه 895/2، 441/2ترتیب با اوزان 

تري خواهند داشت و کمتر مورد استقبال شـهروندان واقـع   ها مطلوبیت و عملکرد پایینه در آنمسیرهاي دوچرخ

  .خواهند شد

راه پــانزده خــرداد دوچرخــه در پیــاده در پایــان نیــز بــراي بهتــر طراحــی شــدن و افــزایش اســتفاده از  مســیر 

  :باشدپیشنهاداتی مطرح گردید که به شرح زیر می

  راه جهت افزایش جذابیت براي تشویق به استفاده از دوچرخهزیکی پیادهسازي کالبد فیمناسب -

  راهطراحی پارکینگ دوچرخه در پیاده -

  برداري از الگوهاي صحیح کشورهاي پیشتاز در زمینه دوچرخهبهره -

  هاي مناسب براي بانوان،سالمندان و کودکانطراحی دوچرخه -

  ها ه و محل عبور موتورسیکلترعایت ایمنی مسیر و تفکیک از مسیر پیاد -

  پیاده راه هایی براي توقف و استراحت در طول مسیرایجاد و طراحی مکان -

ــزایش        - ــور اف ــه منظ ــه ب ــیر دوچرخ ــول مس ــی در ط ــورت خط ــه ص ــاهی ب ــش گی ــان و پوش ــت درخت کاش

  اندازي،نحافظت از دوچرخه سوار در باد و بارانسرزندگی،سایه

  خه  ایجاد کفسازي مناسب براي دوچر -
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  مراجع

حمل پژوهشنامه سواري،دوچرخه مسیرهاي شبکه طراحی براي الگویی ارائه )1390(دیگران، وضا اسداللهی، ر-

  .1390دوم، هشتم، شماره ونقل، سال

1387، 55ساختمان، شماره  المللیبین پایدار، ماهنامه نقل و حمل ،)1387(،اطمهگلریزان، فصطفی،بهزادفر، م.  

سـواري، نشـریه   دوچرخـه  مسـیرهاي  طراحـی  و گزینـی مکـان  معیارهـاي  ،)1390(فتحی، عفت، ،تقوایی، مسعود 

  .1390 ودوم،شماره سوم،بیست کاربردي،سال شناسیجامعه

هـاي  راه پیاده ساخت عملکردي تأثیر بررسی ،)1392(، زاده، طناز، میرمعینی، مهديزاده، مهرنوش، اسداهللاحسن 

فضا، مجله علمی و آموزش شـهرنامه، دانشـگاه آزاد داسـالمی     پویایی بر تهران ادخرد پانزده و سپهساالر ، مروي

  .1392قزوین، 

،شـهري  محورهاي سازي راه پیاده طریق از محیط کیفیت ارتقا سنجی امکان ،)1390( و دیگران، مجتبی رفیعیان 

 ،11 شـماره  سـوم،  لسـا  اي، منطقـه  و شـهري  هاي پژوهش و مطالعات قم، مرکزي بخش ارم خیابان محور:مورد

  .1390 زمستان

مـوردي  نمونـه  ایـران  در شـهري  هاي راه پیاده کیفیت سنجش، )1389( فاطمه، اسماعیلی، رنجبر، احسان، رییس 

  .1389 تابستان ،2 شماره شهرسازي، و معماري زیبا، هنرهاي تهران، نشریه) سپهساالر(صف راه پیاده

،اي، فصـلنامه منطقـه  و شـهري  ریـزي برنامـه  در مراتبـی سلسله حلیلت فرآیند کاربرد ،)1380( زبردست، اسفندیار 

  .1380 ، زمستان10 زیبا،شماره هنرهاي

بهارسـتان،  جدیـد  شهر :موردي مطالعه واقعیت، تا آرمان راه، از پیاده ،)1391( و دیگران، رضوانی، نوید سعیدي 

  .1391 شهریور -،تیر208 شماره نما، دانش ماهنامه

،تهـران،  58هـا، سـال پنجم،شـماره     ها، ماهنامه شـهرداري خطر سواره در تقاطع دوچرخه )1383( شهابیان، پویان،

1383.  

دو)مـروي  کوچـه (تهـران  تاریخی بافت از بخشی در شهري مرمت اقدامات بررسی ،)1386( سمیه، نژاد، فدایی ، 

  .1386 زمستان و پاییز ،45 شماره صفه، فصلنامه

،نجی ایجاد مسیرهاي دوچرخه در محدوده تهران قدیم، نشـریه هنرهـاي زیبـا،    امکان س ،)1383( قریب، فریدون

  .1383، 19شماره 

،قریـب،   فریـدون  دکتـر  دوچرخه، ترجمـه  و پیاده تردد) طراحی(ریزيبرنامه اصول ،)1381( کنف الخر، هرمان

  .1381تهران،  دانشگاه انتشارات

،معمـاري،   تفکـر  شهري، نشـریه  پایدار ونقلحمل به بیدستیا هايروش ،)1385( ،لی رضاع ، نوفل،پارینکلبادي

1385.  

شـهر  پایـدار  پایـدار  و نقـل حمـل   سیسـتم  در دوچرخـه  نقـش  بـر  تحلیلـی  ،)1389( ،آبادي، رضـا ملک  مختاري 

  .1389نهم،  سوم، شماره اي، سالمنطقه و شهري هايپژوهش و مطالعات اصفهان، مجله

Archive of SID

www.SID.ir

http://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

