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در  ادهیشتابان و عدم توجه به عابران پ ینیهر انسان است که شهرنش هیاول یهاتیو قابل ازهایاز ن یروهادیپ :چکیده

از توجه به آن غافل  مانلده  رانیا یخودرو محور در کالنشهرها یزیرو تمرکز بر برنامه یشهر یزیرو برنامه یطراح
عصر مدرن فراموش شده و در مقاب   یهایزیربرنامه در ،شهر دآورندهیفضا و پد ینسان به عنوان کنشگر اصلت. ااس

 یهلایبه منظور کاهش آللودگ یمدارادهیراهبرد پ گرا، یاتومب یها یزیراغلب به برنامه یشهر زانیربرنامه شیگرا
 یو ارزشمند و بهبود آنهلا، از سلو یخیتار یاحز نوحفاظت ا ،یشهر یدر فضاها یسرزندگ شیافزا ،یطیمح ستیز
آسلان بله خلدما  و  یعالوه بر دسترس یروادهیجهان به کار گرفته شد.  ارتقاء پ یاغلب کشورها یرسازشه منظا

 یخیبه عنوان قلب تلار ۲۱. منطقه کندیفراهم م زیرا ن یو تجار یگردشگر یهاتیامکان رونق فعال ،یشهر یازهاین
 یادیز اریروزانه تعداد بس زیبازار ن یامنطقهبوده و خدما  فرا یگردشگر یباال  یپتانس یه دارات کاس ییتهران فضا

وابسته به ارتقاء آن اهتملام  یهاو شاخص یروادهیپ تیالزم است به قابل نی. بنابراکندیرا به خود جلب م ادهیعابر پ
 تیلمحلدوده از نظلر قابل یهاابانیخ یهایکاست وکم و  تیمطلوب زانیشام  سنجش م قیشود. اهداف تحق دهیورز

 نیلو دو ا کیل هیناح یروادهیپ تیقابل ،یاسهیبه صور  مقا یدانیپژوهش با روش مشاهده م نیاست. ا یمدارادهیپ
آن ارائه  تیفیجهت ارتقاء ک یشنهاداتیکرده و پ یبندو رتبه یبررس شود،یمنطقه که محال  اطراف بازار را شام  م

با  ۱ هیناح دهدینشان م هاابانیدر خ به آن یازدهیمتو ا قیتحق یهاسنجه قیبه دست آمده از طر جیاست. نتاوده نم

   دارد.  یبرتر ۲ هیبر ناح محورادهیو پ یمطالعات یهاطرح یسازادهیتوجه به پ
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 مقدمه -۲

 ژهیدر همه نقاط جهان، به و یسنت یشهرها

 یهااسیانسان و مق تیبر محور ستم،یاز قرن ب شیپ

آن نه  یهاابانیبنا نهاده شده بودند و خ انهیگراانسان

ران گذ یبود برا یگذر، بلکه محل یصرفاً برا یمحل

تجمع و  د،یخر ،یحت، بازراغت، استراات فاوق

 یو... . اما با رشد انفجار غیو تبل یرسانتظاهرات، اطالع

و  لیبر حرکت اتوموب هایزیرشهرها و تمرکز برنامه

 هیرو و به حاش لیمنحصراً اتوموب یهاابانیگسترش خ

 ییگراعامل انسان اده،یپ راندن تردد و تجمع انسان
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دوم قرن  مهیدر ن نکهیتا ا ماندمفقود  یسنت یشهرها

و ضرورت  اگرانسان یزیرو برنامه یبا شهرساز ستم،یب

 نیبه ا ،یمحالت سنت کیو نظم ارگان اتینظر اءِیاح

 امر مهم توجه شد. 

شهرها دستخوش  ،یپس از جنگ دوم جهان 

 یهامحله یبازساخت و پاکساز دِیشد یندهایفرا

دوره،  نیادر  .شوندیم نیرنشیفرسوده و فق ،یمیقد

 یهاکیو تکن هاکیبود که تاکت نیگمان بر ا

مشکالت موجود  تواندیم یمتمرکز شهر یزیربرنامه

و  کیمسکن، تراف یو کمبودها تیفیک نهیدر زم

 ریو نظا یشهر نیروزمره ساکن یازهاین نیتأم ،یشلوغ

ساختار شهر حل و فصل  یِسازمنظم هیآن را بر پا

 یکه در اجرا یزیرنامهنوع بر نیا راثیکند. م

 یشهر یبندمنطقه ،یلیتفص -مختلف جامع  یهاطرح

خود را بازتاب داد، به طور  نیزم یهایکاربر کیو تفک

منظم بود.  یِهرش یزندگ وهیش کیخلق  یدر پ یکل

نکرد و  دایاما فرجام کار چندان با انتظارات مطابقت پ

 میکوه ترسبزرگ و باش یهاها، طرحجنبه یاریاز بس

نشست آنچه گمان  نیزم یرو یکاغذ، وقت یرو دهش

 یمسکون یکه نواح یبه طور امد؛یاز کار درن رفتیم

مدام به دم  یشهر یموتور هینقل لیعبور وسا یبرا

 یشهر نیاز ساکن یادیداده شد، حجم ز ابولدوزره

آهنگ  عیفرودست و فرادست جابجا شدند، و با تسر

 شیافزا اریسنت بر و سکوکا نیفواصل ب یشهر یزندگ

و  ترختهیشهرها از هم گس نیشیو ساختار پ افتی

عمده  صیاز نقا یکی (.۲911تر شد )شورچه، شکننده

از اندازه به  شیب یشهرها در سطح جهان، وابستگ

 یفضاها یدهحرکت سواره و غفلت از حفظ و سامان

 تیفیاز عوامل عمده کاهش ک یکیامر  نیاست. ا ادهیپ

و  یفرهنگ ،یاجتماع یرزش هاول او اف یرشه طیمح

. دانش شودیمحسوب م یشهر یدر فضاها یبصر

با وجود همه  ک،یتراف یشبکه و مهندس یزیربرنامه

و کارکرد حرکت  تیفیموجود، به ک یها شرفتیپ

نداشته و صرفًا از لحاظ حرکت سواره و  یتوجه ادهیپ

در است. در دوره معاصر  ستهیمعابر به آن نگر یمنیا

غالب شد و  یشهر یفاده از خودرو بر فضاهاستا ن،رایا

ماند و  هبدون استفاد روهاادهیو پ یروادهیپ باًیتقر

 نیقرار گرفت. ا یتر مورد توجه مسئوالن شهرکم

که  ییاتفاق در اکثر شهرها از مرکز شهر شروع شد جا

بار  نیاول یدوران رضاخان برا شکلیبیصل یهاابانیخ

داد  روهالیرا به اتوموب تیلواو یسازشهر خیدر تار

(Izadi et.al, 2012,106ا .)به حرکت  یتوجه یب نی

 یاجتماع یازهاین نیدر قبال تأم یتیمسئول یو ب ادهیپ

مزمن  یماریب کیشهروندان، امروز به  یو روان

واکنش و  یمبدل شده است.  برا یشهر یزیربرنامه

ند دهه در طول چ تیوضع نیدر برابر ا ییجوچاره

در عرصه  یدیجد یهادگاهیو د هاشیه، گراگذشت

در جهان مطرح شده است که از آن به  یزیبرنامه ر

 ادی یگستر ادهیپ ای یمدار ادهیعنوان جنبش پ

 تینه تنها مطلوب یمدار ادهیپ یهااستی. سشودیم

و  یو فرهنگ یاجتماع ،یبلکه اهداف اقتصاد یکالبد

دنبال  زیرا ن یهرش داریابه توسعه پ یابیدست تیدر نها

 . کندیم

 یازهاین نیبا هدف تأم ادهیپ یرهایمس یطراح

به  یخیبافت تار یو در جهت معرف یگردشگر

تواند خود به  یاست که م یگردشگران از اقدامات

به عنوان  ایحفاظت از بافت و  یگام ها نیعنوان اول

مؤثر واقع گردد  یحفاظت یطرح مکمل در طرح ها

(Habibi,1999پ .)برانعا ی)منحصراً برا هاراهادهی 

شهر  یخیدر بطن تار ۲۱منطقه  یروهاادهی( و پادهیپ

در جذب  ییباال لیاند و پتانستهران قرار گرفته

بازار بزرگ  یریقرارگ لیبه دل نیگردشگر دارند، همچن

از عابران  یادیمنطقه، روزانه تعداد ز نیتهران در ا

 لیًا به دلصرف که نه دکنیرا به خود جذب م ادهیپ

 یازهاین نیگذران اوقات فراغت و تام یراتردد، بلکه ب

 نی. هدف اکنندیمنطقه مراجعه م نیخود به ا

در  ادهیپ یرهایمس تیمطلوب زانیپژوهش، سنجش م

از وضع موجود  یموردنظر و آگاه ینواح یهاابانیخ



 

 یشهر مناطق یمدارادهیپ تیسنجش قابل .گرکانی دشته ،بابالو

 

در محدوده مورد مطالعه و مطابقت آن  ادهیپ یرهایمس

ب بهبود یترت نیود بوده و به اوجم یاانداردهبا است

خدمات و  نیمنطقه و تأم نیدر ا یروادهیپ طیشرا

 شنهاداتیو پ ابدییها ضرورت مآن ازیمورد ن التیتسه

 .دینمایها ارائه مآن تیجهت ارتقاء وضع یاتیعمل

 پژوهشپیشینه  -۱

تحت عنوان  ی(، در مقاله ا۲931) ینیمع

 یشهر یبه سو یامگ ،یروادهیپ تیقابل شیافزا»

 تیقابل زانیکه م دیرس جهینت نیبه ا «تریانسان

 ت،یبا امن میارتباط مستق یشهر یدر فضاها یروادهیپ

 بهو... دارد. یدسترس ،یطیمح تیو جذاب یریدلپذ

تواند  یمدار بودن فضا مادهی(، پ۲939پاکزاد ) دهیعق

 شهر آورده و یرا به مناطق مرکز یو سرزندگ یزندگ

به حضور داوطلبانه در شهر کند که  قیوا تشمردم ر

 ،یاجتماع ،یسطح اقتصاد یامر باعث ارتقا نیا

منطقه و  یطیمح ستیز تیفیبهبود ک زیو ن یبهداشت

عمل انسان  یها، آزاد راهادهیشود. در پ یشهر م ای

 میجهت و تماس مستق رییتوقف، مکث، تغ یبرا ادهیپ

ه وندان برشه رو نیا است. از ادیز اریبس گرانیبا د

 یمدن یها تیبه حضور در شهر و انجام فعال جیتدر

 یشهر یرا در فضاها یشتریعادت کرده و زمان ب

 گذرانند.یم

( در ۱2۱2) Liaoالمللی، در تحقیقات اخیر بین

مداری در پژوهشی در رابطه با تحلیل تجربی پیاده

های ملی این کشور، روابط بین هلند، براساس داده

روی را تحلیل نموده و ادهفراوانی پی ت وژگی محالوی

های موجود برای سنجش دارد که شاخصاذعان می

ها و تغییرات شیوه و مداری، تنها بخشی از ویژگیپیاده

هایی کند و راهگیری میمیزان استفاده عابران را اندازه

مداری های سنجش پیادهرا شناسایی نموده که شاخص

 را بهبود بخشد.

Fancello (۱2۱2میزان پیاده ) مداری شهر آلگرو

دهنده اهمیت گیری نموده و نتایج نشانایتالیا را اندازه

های ترجیح شهروندان نسبت به طراحی و سیاست

توان از مشارکت عمومی محور بوده و میشهری پیاده

گیری و طراحی برای پشتیبانی از فرایند تصمیم

 های شهری بهره جست.سیاست

Wang (۱2۲1د )با روش تحلیل  ر تحقیقی

سنجی با یک نگاه اجمالی به مطالعات محتوا و کتاب

های اخیر و سپس با مطالعه تفصیلی و انتقادی دیدگاه

مداری و سنجش میزان آن را بررسی نموده و پیاده

جریان این تحقیقات و آینده آن را ترسیم نموده است. 

از:  است ه عبارتمسائلی که در این مقاله به کار رفت

های مداری؛ ب( دادههای موثر بر پیادهاخصالف( ش

های دقیق موردنیاز؛ ج( تحقیقات مرتبط و زمینه

مداری و توسعه کشورهای مختلف و د( کاربرد پیاده

 آن.

( ۲911پور )در مطالعات اخیر در ایران، شعبان

مداری محالت مسکونی ارزیابی قابلیت پیاده»در مقاله 
های قابلیت اخصاسایی شنا شب« دیشهشهر ان

بندی، نتیجه گرفت که شاخص مداری و رتبهپیاده

امنیت بیشترین و تراکم مسکونی کمترین اهمیت را 

مداری محالت مسکونی باشد و قابلیت پیادهدارا می

 مجاور بخش مرکزی و تجاری شهر باالتر بوده است.

ی ارزیاب»( در پژوهشی با عنوان ۲911روستایی ) 
در « عابر بافت تاریخی شهر مراغهمداری مادهت پیقابلی

رابطه با کیفیت هفت شاخص اصلی قابلیت 

مداری، دسترسی، ایمنی، امنیت، مبلمان، پیاده

های اجتماعی، معابر ونقل و فعالیتجذابیت، حمل

بندی نمود و نتیجه گرفت که بافت تاریخی را اولویت

مداری یادهویژگی پدرصد معابر موجود دارای  ۱2تنها 

  است.

ارزیابی قابلیت »( در مقاله ۲911رهنما )
مداری با تأکید بر رویکرد نوشهرگرایی در بلوار پیاده

مداری، شرایط را شاخص پیاده 9۲از « سجاد مشهد

درصد مثبت و نسبتاً مثبت ارزیابی نموده که در  1۲

مداری این محور نسبتاً مثبت تلقی نتیجه قابلیت پیاده

 .ده استش
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 مبانی نظری -3

 خیابان

فرم شهر را  یها، چارچوب و بدنه اصل ابانیخ

 نییاز عوامل تع یکی گری. به عبارت ددهندیم لیتشک

آن شهر است و  یها ابانیکننده فرم هر شهر، شبکه خ

خاص خود را  اتیاست که هر شبکه خصوص یهیبد

 یا ژهیو یها تیو محدود ازاتیداشته و از امت

و  ییشناسا ت،یاساس، هو نیا است. بربرخوردار 

 قیتواند در وهله اول از طر یفرم شهر ها م سهیمقا

ها در  ابانی. خردیآن انجام پذ یها ابانیشبکه خ

 جادیشهر هستند که با ا یعموم یفضاها قتیحق

شهر  کیمختلف  یها تیبخش ها و فعال نیارتباط ب

 یم نگه ایها در بدن، آن را زنده و پو انیهمانند شر

 (.Bahreini, 1997) نددار

 مداریپیاده

، مداریپیادهبر  رگذاریتأث شمندانیاند انیاز م

 ابان،یدر رابطه با خ یستیبا انتقاد از تفکر مدرن کوبزیج

 کوبزیدارد. به نظر ج دیراه ها تأکادهیپ تیبر اهم

 یهامکان نیترها مهمراهادهیها و پابانی(، خ۲11۲)

در کتاب منظر  زین نردن کالشهرند. گو کی یعموم

و بر خالف نظر معماران  کوبزیج دییبه تأ یشهر

داند یمطلوب م یرا در صورت یشهر طیمح ست،یمدرن

در شهرها ممکن و  ادهیانسان به صورت پ رکه حضو

 باشد یانسان اسیمق زیشهرها ن اسیمق

(Collin,1999)  .است  یمعن نیبه ا یروادهیپ تیقابل

در راه  یمثبت ریتأث ه حدده تا چساخته ش طیکه مح

مراکز  یسازادهیپ(. Moura et.al,2017) رفتن دارد

 یآرام ساز اده،یپ دیجد یفضاها جادیو ا یشهر

ها به  دانیها و م ابانیخ لیتبد ،یمسکون یهامحوطه

 شیگرا نیاست. ا افتهیرواج  یحیو تفر یمراکز هنر

قرار مورد استقبال عام مردم  نکهیعالوه بر ا نینو

نهاد  یقانون تیاز موارد حما یاریاست، در بسفته گر

جلب نموده است. از جمله در  زیرا ن یکومتو ح یرسم

 ادهیپ ینواح جادیا کا،یاروپا و امر یاز شهرها یاریبس

برنامه  ینهاد فیکرده و جزو وظا دایپ یجنبه قانون

 یقرار گرفته است. به طورکل یشهر تیریو مد یزیر

 یماینه تنها س ادهیپ یهانبش فضاتوان گفت ج یم

 راتییتغ لکهشهرها را عوض کرده است ب یکالبد

و  یو رفتار اجتماع یشهر یزندگ تیفیدر ک ینینو

الگو و  نیمردم به وجود آورده است. همچن یفرهنگ

ارائه داده  یشهر لیحل مسا یبرا دیجد یواکنش ها

 یها و روش ها هیدر نظر قیاست که باعث تحول عم

 یفضاها یسامانده یدر عرصه  ژهیوبه  ،یزشهرسا

. حرکت پیاده (Lynch,1995,23) شده است یشهر

ترین شکل ترین و ضروریترین، قدیمیطبیعی

روی هنوز مهم جابجایی انسان در محیط است و پیاده

ها و ترین امکان برای مشاهده مکان ها، فعالیت

احساس شور و تحرک زندگی و کشف ارزش ها و 

مدار بودن فضا  ادهیپمحیط است.  ه درای نهفتجاذبه ه

شهر  یرا به مناطق مرکز یو سرزندگ یتواند زندگ یم

به حضور داوطلبانه در شهر  قیآورده و مردم را تشو

 ،یسطح اقتصاد یامر باعث ارتقا نیکند که ا

 یطیمح ستیز تیفیبهبود ک زیو ن یبهداشت ،یاجتماع

عمل  یزاده ها، آرا ادهیشود. در پ یشهر م ایمنطقه و 

جهت و تماس  رییتوقف، مکث، تغ یبرا ادهیپانسان 

رو  نیاست. از ا ادیز اریبس گرانیبا د میمستق

 تیبه حضور در شهر و انجام فعال جیشهروندان به تدر

 یرا در فضاها یشتریعادت کرده و زمان ب یمدن یها

 (.Pakzad,2004) گذرانند یم یشهر

 روش تحقیق -4

از  یت شناختی واهاز نظر م تحقیق پیش رو

از  هاطالعات مربوطباشد. منظر هدف کاربردی می

 هایگزارشو  منابع مکتوب مانند کتاب، مقاالت

روزآمد کردن اطالعات  یبرادست آمده و  به یقیتحق

منطقه توسط محقق صورت  میمشاهده مستق ،یاسناد

 یاسهیمقا-یابیارزها تجزیه و تحلیل دادهروش  گرفت.

با  یروادهیپ یهاتیقابل یابیارز یراو در آن باست 

موضوع  نیدر مورد ا نیاز ا شیکه پ یقاتیالهام از تحق
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 درقالب چک لیست سنجه ۱2صورت گرفته است 

 یازیرو امتادهیبه هر پ و با مشاهده میدانیشده  نییتع

خوب( با استفاده از  یلی)خ 1( تا فیضع یلی)خ ۲از 

است. ه شده ختپردا هیاحدو ن سهیبه مقا کرتیل فیط

های تحقیق در جدول یک )ضمیمه معیارها و سنجه

 یک( ذکر شده است.

نواحی مورد مطالعه، ناحیه یک و ناحیه دو هستند؛ که 

ناحیه یک از شمال به خیابان انقالب، از شرق به 

خیابان ابن سینا و مصطفی خمینی، از جنوب به 

 به خیابانخیابان امیرکبیر و امام خمینی و از شرق 

ی شود. ناحیه دو از شمال به خیابان افظ محدود مح

امیرکبیر و امام خمینی، از شرق به خیابان ری، از 

جنوب به خیابان پانزده خرداد و از غرب به خیابان 

 .شودوحدت اسالمی منتهی می

 های پژوهشیافته -5

همانطور که در روش تحقیق ذکر شد، با مشاهده 

 هیدر ناحش تحقیق، روتوجه به  مستقیم نگارندگان با

 یاصل ابانیخ ۲9 زیدو ن هیو در ناح ابانیخ ۲9 ک،ی

 یکه مرز نواح ییهاابانیخ قرار گرفتند. یابیمورد ارز

 مورد محاسبه قرار گرفتند. هیهر دو ناح یبودند، برا

را نشان  ابانیهر خ تیها و وضعسنجه 9و  ۱ جداول

 (.9و  ۱)ضمیمه  دهدیم

از  کیرا در هر  انبایهر خ تیضعو 9و  ۱جدول 

 ابانیخ ک،ی هی. در ناحدهندیها نشان مسنجه

 نیشتریب یفردوس ابانیو خ نیکمتر راالسالمیظه

 ابانیخ نیکل را کسب نموده اند؛ بنابرا نیانگیم

 تیدر وضع یروادهیپ تیاز لحاظ قابل راالسالمیظه

 یناسبم یتیوضع یدارا یفردوس ابانینامناسب و خ

 .دباشیم

 ابانیو خ نیداور، کمتر ابانیخ زیدو ن هیناح در

و ناصر خسرو  ونیباب هما ،ینیخم یمصطف یها

 نیکل را کسب نموده اند؛ بنابرا نیانگیم نیشتریب

 تیدر وضع یروادهیپ تیداور از لحاظ قابل ابانیخ

 ونیباب هما ،ینیخم یمصطف یها ابانینامناسب و خ

 2ول جد وده اند.ب یمناسب تیوضع یو ناصرخسرو دارا

را با  هیهر ناح یروادهیپ تیقابل تیوضع( 2)ضمیمه 

با  .دهدیها به صورت جداگانه نشان متوجه به سنجه

توجه به این جدول، ناحیه یک از حیث چشم انداز، 

آلودگی صوتی، پناه سایه و وجود محل هایی برای 

تعامل، توقف و نشستن وضعیت نامناسب )کمتر 

ی به ز حیث دسترسا رده است و( را کسب ک1/۱از

آبخوری و دستشویی، فعالیت مراکز تجاری در شب و 

( 2دارای وضعیت مناسب )باالی  روشنایی شبانه

باشد. ناحیه دو نیز از حیث مکان هایی برای می

نشستن و توقف، چشم انداز و آلودگی صوتی با اینکه 

( را کسب کرده است 1/۱وضعیت نامناسب)کمتر از

لی بهتری از وضعیت ک یکبه ناحیه ولی نسبت 

برخوردار است. این ناحیه نیز از حیث دسترسی به 

آبخوری و دستشویی، فعالیت مراکز تجاری در شب و 

( می 2روشنایی شبانه دارای وضعیت مناسب )باالی 

باشد. به طور کلی و با توجه به میانگین کل، ناحیه دو 

زده به دلیل وجود محورهای پیاده ای همچون پان

... که با مطالعه و طرح های ناصرخسرو و ، خرداد

تحقیقاتی از چندی قبل در این ناحیه اجرا شده اند با 

نسبت به ناحیه یک که دارای  ۲/9کسب میانگین 

سازی کمتر به پیاده خیابان های شلوغ تر و توجه

را کسب  21/9محورهای پیاده بوده است و میانگین

راین، محله بناب کرده از جایگاه بهتری برخوردار است.

روی در از نظر قابلیت پیاده ۱امامزاده یحیی در ناحیه 

در جایگاه  ۲جایگاه نخست، محله فردوسی در ناحیه 

و در جایگاه سوم  ۲دوم، محله بهارستان در ناحیه 

در جایگاه چهارم قرار  ۱محله پامنار در ناحیه 

بندی محالت از ( رتبه1)ضمیمه  1گیرند. جدول می

 دهد.را نشان میروی لیت پیادهنظر قاب

 

 

 



 

 گیری و پیشنهادنتیجه -6

فرهنگی و  -تهران، قلب تاریخی ۲۱منطقه 

اقتصادی تهران بزرگ است. این منطقه به لحاظ 

یحی در جایگاه نخست های گردشگری و تفرقابلیت

گیرد و دارای اهمیت نسبت به سایر مناطق قرار می

کشور یعنی ت و بسزایی است و قطب اقتصادی پایتخ

بازار تهران در این منطقه قرار دارد. با توجه به مطالب 

توان گفت این منطقه نه تنها از حیث گفته شده می

 ترافیک و مسائل مربوط به عبور و مرور شهروندان مثل

ونقل عمومی و... بلکه به دلیل جذب وسایل حمل

روزانه بسیار زیاد افراد پیاده باید از حیث مسایل 

روی آسان و ایمن رو و قابلیت پیادهه پیادهوط بمرب

شهروندان در سطح این منطقه نیز مورد توجه بیشتر 

قرار گیرد. این منطقه هنوز هم در برخی از نواحی و 

ا حفظ کرده و از بافت محالت شکل قدیمی خود ر

فرسوده و خیابان هایی که به سبک و سیاق 

اجرای رد. های دور ساخته شده اند رنج می بگذشته

مداری هرچند دیرتر از سایر کشورها های پیادهسیاست

در ایران مطرح شده است، اما با این وجود طرح چنین 

های فرهنگی و ای به ویژه در بافت واجد ارزشمسئله

روی و ایجاد آسودگی و مطلوبیت در امر پیاده تاریخی

به منظور توسعه گردشگری و ارتقاء کیفیت محیطی 

د. این تحقیق در پی بررسی و توجه به یابضرورت می

همین مشکالت قدیمی منحصراً از لحاظ قابلیت 

روی و توجه به این امر مهم در این منطقه بوده پیاده

به منظور  است و دو ناحیه مهم این منطقه را

های پیاده روی مورد ارزیابی قرار داده است و با قابلیت

را با  ۱احیه ده ناستناد به یافته هایی که بدست آور

سازی طرح های مطالعاتی و پیاده محور توجه به پیاده

توان برتری داده است. به این ترتیب می ۲بر ناحیه 

مداری جهت ارتقاء های پیادهنتیجه گرفت که طرح

 ها برای عابران موثر خواهند بود.لوبیت خیابانمط

به طور کلی مسئوالن این منطقه بایستی به 

در سطح هر دو ناحیه اقدام کنند تا ردی اصالحات موا

روی را در منطقه و به ویژه در های پیادهسطح قابلیت

هر دو ناحیه باالتر ببرند که در قالب پیشنهادات ذیل 

 گردد:مطرح می

گردد ان و طراحان شهری توصیه می( به مدیر۲

به که در طراحی و برنامه های بهسازی، از نقطه 

محالت نیز استفاده نین نظرات شهروندان و ساک

روی در نمایند تا بستر الزم برای افزایش قابلیت پیاده

 این منطقه فراهم گردد.

گردد که راهکارهای کاهش ( توصیه می۱

افزایش شاخصه  های منفی و موانع محیطی وشاخصه

های محیطی قابلیت کنندههای مثبت و تعدیل

 قرارروی در سطح محالت منطقه مورد مطالعه پیاده

 گیرد.

هایی که مورد مطالعه قرار ترین شاخصه( مهم9

گرفت دسترسی به سرویس بهداشتی در سطح نواحی 

و پناه بارش بود که با توجه به پرتردد بودن این نواحی 

یی برخوردار است و این نواحی فاقد از اهمیت باال

 امتیاز الزم از حیث این دو مقوله بوده اند.

معابر همچون پانزده از  ها در برخی( سنگفرش2

خرداد بدون توجه به اصول استاندارد قرار گرفته اند 

که موجب صدمه رسیدن به شهروندان می شوند و 

 باید اصالح گردند.

ع آوری ( بوی بد و ناخوشایند سیستم جم1

های سطحی و فضالب در برخی از معابر موجب آب

رنجش خاطر شهروندان می گردد که باید اصالح 

 شوند.

عدم دسترسی مناسب و دوری از پارکینگ ( 1

های عمومی در برخی از معابر نیز از معضالت این 

 باشد که بایستی به آن توجه نمود.منطقه می
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 ضمایم

 ۲ضمیمه 

 قیتحق یهاو سنجه ارهایمع -۲جدول 

 سنجه معیار

 

 

 

 

 

 کالبدی      

 روعرض پیاده

 روهمواری و شیب پیاده

 انع فیزیکی در مسیر پیادهمو

 روکفپوش پیاده

 سد معبر 

 آبرو و زهکشی

 پیادهتناسب عرض با توجه به تراکم 

 هایی که امکان توقف، نشستن و تعامل را فراهم آوردوجود محل

 ارتباط معبر با پارک یا مراکز خرید و خدماتی شهر

 یومهای وسایل نقلیه عمدسترسی معبر به ایستگاه

 اختالط کاربری

 دسترسی به امکاناتی چون آبخوری، دستشویی، نیمکت در جایی از معبر

 
 

 

 ایمنی     

 احتمال سقوط مصالح )برای مثال سنگ نما( یا اشیاء از ارتفاع مجاور

 امکان برخورد وسایل نقلیه با عابر

 تعداد تقاطع

 هاایمنی در عبور از عرض معابر و تقاطع

 امنیت از دستبرد اساحس

 روشنایی در شب

 فعالیت شبانه مراکز تجاری و خدماتی

 

 زیبایی

 و

 جذابیت

 پاکیزگی

 پناه سایه 

 اندازچشم

 آلودگی صوتی

 پناه بارش
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 ۲/9 ۲/9 3/۲ 1/۲ ۱/۱ 1/۲ ۲/9 ۲/2 3/۱ ۱ 1/9 ۱/9 ۲/9 رویادهعرض پ

 یبو ش همواری

 رویادهپ
9/2 1/9 ۲/2 9/9 ۲/2 1/9 ۱/2 1/9 2/9 1/9 ۲/9 1/2 2/2 

 عدم وجود موانع

 یردر مس یزیکیف

 یادهپ

1/۱ ۲/9 1/۱ ۲/۱ 9/9 9/۱ 3/۱ ۱/9 ۱/9 3/9 ۱/2 ۲/9 9 

 ۲/2 ۲/9 9 9/۱ ۱/۱ 1/۱ 1/۱ 2/۱ 1/۱ ۱/9 1/۱ 1/۱ 1/۱ رویادهپ کفپوش

 9 9/9 ۱/9 ۱/9 ۱/9 ۱/9 ۲/9 1/9 ۲/9 2/2 9/9 9 ۱/9 معبر عدم وجود سد

 1/۱ 1/۱ 3/۱ 3/۱ 3/۱ 3/۱ ۲/۱ 9/۱ 1/9 ۱/۱ 1/۱ 1/۱ 3/۱ یو زهکش آبرو

عرض با توجه  تناسب

 یادهبه تراکم پ
2/9 3/۱ 9/9 1/9 ۱/9 1/9 ۲/9 2/9 2/9 2/9 2/9 1/9 9/9 

که  ییهامحل وجود

امکان توقف، نشستن 

 و تعامل را فراهم آورد
1/۲ ۱/۱ 1/۲ 3/۲ ۲/۱ 3/9 1/۲ 1/9 ۲/2 9/9 1/۲ 3/۲ 1/۲ 

معبر با پارک  ارتباط

و  یدمراکز خر یا

 شهر یخدمات

1/9 2/9 1/9 ۲/9 1/۱ 1/۱ 9/9 ۲/9 1/۱ ۲/۱ 1/9 1/9 1/9 

معبر به  دسترسی

 یهنقل یلوسایستگاه ا

 یعموم

۱/9 ۱/9 3/9 ۱/2 ۲/2 9/9 ۲/9 1/۱ ۱/9 3/9 ۱/2 ۲/2 ۱/9 



 

 یشهر مناطق یمدارادهیپ تیسنجش قابل .گرکانی دشته ،بابالو

 

 1/۱ 1/۱ 1/۱ 1/۱ 1/۱ 9 1/۱ 1/۱ 1/۱ 1/۱ 1/۱ 1/۱ 1/۱ یکاربر اختالط

 یبه امکانات دسترسی

 ی،چون آبخور

در  یمکتن یی،دستشو

 از معبر ییجا

2/2 ۲/2 ۱/2 2/2 1/9 9/2 9/2 1/۱ ۲/2 ۱/2 2/2 1/9 2/2 

سقوط  عدم احتمال

از  یاءاش یا مصالح

 ارتفاع مجاور

2/9 ۲/9 ۱/9 ۲/9 9 1/۱ 9/9 3/۱ ۲/9 ۱/9 ۲/9 9 2/9 

 یلبرخورد وسا عدم

 با عابر یهنقل
۲/9 9 ۱/9 1/۱ ۱/۱ 9/۱ ۱/9 ۱/۱ 9 ۱/9 1/۱ ۱/۱ ۲/9 

 9/2 ۱/9 1/۱ 1/2 3/2 9/2 9/9 ۲/2 ۱/9 1/۱ 1/2 3/2 9/2 تقاطع تعداد

در عبور از  ایمنی

 2/9 1/۱ 9/9 9/9 3/۱ 2/9 9/9 ۲/9 1/۱ 9/9 9/9 3/۱ 2/9 هاعرض معابر و تقاطع

 از یتامن احساس

 تبرددس
1/۱ 1/۱ ۱/۱ 9/۱ 3/۱ 1/۱ 1/۱ 1/۱ 1/۱ ۱/۱ 9/۱ 3/۱ 1/۱ 

 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 1/2 1/۱ 9/9 2/2 ۱/2 1/2 3/2 در شب روشنایی

شبانه مراکز  فعالیت

 یو خدمات یتجار
1/2 2/2 1/9 1/2 1/9 ۲/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

 9/9 9/9 9/9 9/9 9/9 9/9 ۱/9 ۱/9 1/9 9 1/۱ 1/۱ 9/9 پاکیزگی

 2/۱ 2/۱ 2/۱ 2/۱ 2/۱ 2/۱ 9/۱ 1/۱ 1/۱ ۱/۱ ۲/۱ ۱/۱ 2/۱ یهسا پناه

 9/۲ 9/۲ 9/۲ 9/۲ 9/۲ 9/۲ ۱/۲ 2/۲ 2/۲ ۲/۲ ۱/۲ 1/۲ 9/۲ اندازچشم

 عدم وجود آلودگی

 یصوت
2/۲ 1/۲ ۲/۲ ۱/۲ 1/۲ 1/۲ 9/۲ 2/۲ ۲/9 9/۱ 1/۲ ۱/۱ 1/۲ 

 ۲/9 ۲/9 ۲/9 ۲/9 ۲/9 ۲/9 1/۱ 2/9 9/9 ۱/9 1/9 3/۱ ۲/9 بارش پناه

 ۱/9 ۲/9 9 ۱/9 9/9 ۲/9 9 9 1/۱ 9 9 9 ۲/9 میانگین
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 3ضمیمه 

 دو هیناح یروهاادهیپ یابیارز -3جدول 

       
جه
سن
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صر خ
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ن 
ب همایو

ن با
خیابا

  
صور اسرافی

ن 
خیابا

 

ن داور
خیابا

ی تیر 
س
ن 
خیابا

 

خ
یابا

ت
ش
ن به

 

ن خیام
خیابا

 

ی
الم
  اس

ن وحد
خیابا

 

ن 
خیابا

۲5
خرداد
ی 
ن امام خمین

خیابا
 

ن امیرکبیر
خیابا

 

 ۲/9 ۲/9 ۲/9 1/9 1/۱ 1/۱ 1/۱ 9 ۱/9 ۱/9 ۲/9 1/9 ۲/9 روهیادعرض پ

 یبو ش همواری

 رویادهپ
1/9 9/۱ ۲/۱ 3/۱ 3/۱ 1/۱ ۲/2 ۱/2 2/2 3/9 ۱/2 1/2 2/2 

 عدم وجود موانع

 یادهپ یرمسدر  یزیکیف
۱/9 1/9 ۲/9 2/9 9/9 3/۱ ۲/9 ۱/9 ۲/9 1/۱ 1/۱ ۲/9 9 

 ۲/2 ۲/9 2/2 ۱/2 1/۱ ۱/9 9 ۱/۱ ۲/2 1/9 1/۲ 3/9 ۲/۱ رویادهپ کفپوش

 9 9/9 ۱/9 ۱/9 1/۱ 1/2 3/2 9/2 1/۱ ۲/9 9/9 1/۱ 1/۱ معبر عدم وجود سد

 1/۱ 1/۱ 3/۱ 1/۱ 9/9 9/9 3/۱ 2/9 1/9 ۱/۱ 1/۱ 1/۱ 1/۱ یو زهکش آبرو

عرض با توجه  تناسب

 یادهبه تراکم پ
۱/9 3/۱ 9/9 1/9 ۱/9 1/9 ۲/9 2/9 9/9 ۲/9 2/9 1/9 9/9 

که  ییهامحل وجود

امکان توقف، نشستن و 

 تعامل را فراهم آورد

1/۲ ۱/۱ 1/۲ 3/۲ ۲/۱ 3/9 1/۲ 1/9 ۲/2 9/9 1/۲ 3/۲ 1/۲ 

 یامعبر با پارک  ارتباط

 یو خدمات یدمراکز خر

 شهر

1/9 2/9 1/9 ۲/9 1/۱ 1/۱ 9/9 ۲/9 1/۱ ۲/۱ 1/9 1/9 1/9 

معبر به  دسترسی

 یلوسا هاییستگاها

 یعموم یهنقل

9/9 ۱/9 3/9 ۱/2 ۲/2 9/9 ۲/9 1/۱ ۱/9 3/9 ۱/2 ۲/2 ۱/9 

 1/۱ 1/۱ 1/۱ 1/۱ 1/۱ 9 1/۱ 1/۱ 1/۱ 1/۱ 1/۱ 1/۱ 1/۱ یکاربر اختالط

 یبه امکانات دسترسی

 ی،چون آبخور

ر د یمکتن یی،دستشو

 از معبر ییجا

۱/2 ۲/2 ۱/2 2/2 1/9 9/2 9/2 1/۱ ۲/2 ۱/2 2/2 1/9 2/2 

سقوط  عدم احتمال

ز ا یاءاش یامصالح 

 ارتفاع مجاور

۲/9 ۲/9 ۱/9 ۲/9 9 1/۱ 9/9 3/۱ ۲/9 ۱/9 ۲/9 9 2/9 

 یلبرخورد وسا عدم 

 با عابر یهنقل
۲/9 9 ۱/9 1/۱ ۱/۱ 9/۱ ۱/9 ۱/۱ 9 ۱/9 1/۱ ۱/۱ ۲/9 

 9/2 ۱/9 1/۱ 1/2 3/2 9/2 9/9 ۲/2 ۱/9 1/۱ 1/2 3/2 9/2 تقاطع تعداد

در عبور از  ایمنی

 هاعرض معابر و تقاطع
2/9 3/۱ 9/9 9/9 1/۱ ۲/9 9/9 2/9 3/۱ 9/9 9/9 1/۱ 2/9 



 

 یشهر مناطق یمدارادهیپ تیسنجش قابل .گرکانی دشته ،بابالو

 

از  یتامن احساس

 دستبرد
1/۱ 1/۱ ۱/۱ 9/۱ 3/۱ 1/۱ 1/۱ 1/۱ 1/۱ ۱/۱ 9/۱ 3/۱ 1/۱ 

 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 1/2 1/۱ 9/9 2/2 ۱/2 1/2 3/2 در شب روشنایی

شبانه مراکز  فعالیت

 یو خدمات یتجار
۲/9 9/9 2/9 3/۱ 9/9 ۲/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 

 9/9 9/9 9/9 9/9 9/9 9/9 ۱/9 ۱/9 ۱/۱ 1/۱ 1/۱ 1/۱ 1/۱ پاکیزگی

 2/۱ 2/۱ 2/۱ 2/۱ 2/۱ 2/۱ 9/۱ 1/۱ 3/2 3/2 3/2 1/2 1/۱ یهسا پناه

 9/۲ 9/۲ 9/۲ 9/۲ 9/۲ 9/۲ ۱/۲ 2/۲ 1/2 1/2 1/2 1/2 ۲/2 اندازچشم

 عدم وجود آلودگی

 یصوت
۱/9 ۱/9 9/9 9/9 9/9 1/۲ 9/۲ 2/۲ ۲/9 9/۱ 1/۲ ۱/۱ 1/۲ 

 ۲/9 ۲/9 ۲/9 ۲/9 ۲/9 ۲/9 1/۱ 2/9 9/9 ۱/9 1/9 3/۱ ۲/9 بارش پناه

 ۱/9 ۲/9 ۲/9 ۱/9 ۱/9 ۱/9 ۲/9 9 ۱/9 9/9 9/9 9/9 ۱/9 میانگین

 

 4ضمیمه 

 و دو کی ینواح یروادهیپ تیقابل سهیمقا -4جدول 

 ۱ناحیه ۲ناحیه  شاخص

 ۲/9 3/۱ یاده روعرض پ

 1/9 3/9 رویادهپ بیو ش همواری

 ۲/9 ۲/9 یادهپ یردر مس یزیکیف عدم وجود موانع

 9/9 3/۱ رویادهپ کفپوش

 2/9 9/9 معبر عدم وجود سد

 1/۱ 1/۱ یو زهکش آبرو

 9/9 9/9 یادهکم پبه تراعرض با توجه  تناسب

 2/۱ 2/۱ که امکان توقف، نشستن و تعامل را فراهم آورد ییهامحل وجود

 ۱/9 ۱/9 شهر یو خدمات یدمراکز خر یابا پارک  معبر ارتباط

 1/9 1/9 یعموم یهنقل یلوسا هاییستگاهمعبر به ا دسترسی

 1/۱ 1/۱ یکاربر اختالط

 ۲/2 ۲/2 از معبر ییدر جا یمکتن یی،تشودس ی،چون آبخور یبه امکانات دسترسی
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 ۲/9 ۲/9 اوراز ارتفاع مج یاءاش یا (مثال سنگ نما یبرا) سقوط مصالح عدم احتمال

 1/۱ 1/۱ با عابر یهنقل یلبرخورد وسا عدم 

 1/9 1/9 تقاطع تعداد

 ۲/9 ۲/9 هادر عبور از عرض معابر و تقاطع ایمنی

 1/۱ 1/۱ از دستبرد یتامن احساس

 2/2 2/2 در شب شناییرو

 2 2/2 یو خدمات یشبانه مراکز تجار فعالیت

 9 ۱/9 پاکیزگی

 ۱/9 2/۱ یهسا پناه

 1/۱ 9/۲ ندازاچشم

 2/۱ 1/۲ یصوت آلودگی

 ۲/9 ۲/9 رشبا پناه

 1/11 1/19 مجموع

 ۲/9 21/9 میانگین

 

 5ضمیمه 

 روی پیاده قابلیت لحاظ از ۲۱ منطقه ۱و۲ نواحی محال  بندی رتبه -5جدول 

 امتیاز نام محله جایگاه

9/9 محله امامزاده یحیی ۲  

۱1/9 محله فردوسی ۱  

۱۱/9 محله بهارستان 9  

۲/9 محله پامنار 2  
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