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 چکیده
 طراحی هایجنبش اثرگذارترین و نیرومندترین عنوان به سازیراهمداری و پیادههای پیادهسیاست

 گسترده حضور منفی کاهش تبعات منظور به اخیر هایدهه در که هستند  راهکارهایی از خیابان، مجدد

 ایگونه به شوند؛می بسته کار به ریشه مراکز محیطی و رونق اجتماعی، اقتصادی و شهرها در خودرو

 بندیاولویّت با توسعه درحال و یافته توسعه کشورهای شهرهای سیاستگذاران و مدیران از که بسیاری

 آمد سازیآرام و سازیراهپیاده هایپروژه کاربست سپس و مساعد هایخیابان فضاها و سنجیده و دقیق

 بازآفرینی موجبات محوری،-از خودرو ناشی طیزیست محی زیانبار اثرات کاهش ضمن شد، و

 با حاضر پژوهش در راستا، این در اند.آورده فراهم نیز را شهری مراکز کالبدی و اجتماعی اقتصادی،

 اتومبیل تسلط شهر و کاهش سطح در پیاده عابران جایگاه ارتقاء برای مناسب سیاست گزینش هدف

 خودروهای تردد )تقلیل مداریپیاده راهبرد دو مقایسه به است شده سعی ایلام شهر مرکزی بافت در

 پرداخته شهر مرکزی در داخل بخش شخصی( خودروهای کامل )حذف سازیراهپیاده و شخصی(

 میدانی پیمایش و مشاهده روش از هاداده آوریجمع رایو بتحلیلی –توصیفی تحقیق، شود. روش

و با  شده استخراج داخلی منابع از دو راهبرد این ارزیابی هایشاخص و است. معیارها شده استفاده

-معیارها و زیرمعیارها مورد ارزیابی قرار گرفته  Expert choiceافزار و با استفاده از نرم AHPروش 

-ه راهپیاد راهبرد به مداری نسبتپیاده راهبرد برتری نمونه مورد مطالعه، در معیارها این بررسی اند.
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 مقدمه

 مسئله بیان

 تجسم و فرهنگی و تاریخی هایارزش اصلی مظاهر و عوامل از یکی شهر مرکز

بافت  است. آن ساکنان و شهر تمام برای بخشهویت هایخاطره و هانمادها، نشانه

 تجاری، های تجمع فعالیت محل غلبا و تپنده قلب شهرها، قدیمی مرکزی و

 در تاریخ طول در که باشندمی شهر های حیاتیشریان تلاقی و اجتماعی تعاملات

 استمرار کهبطوری اند؛نموده ایفا بارزی نقش همواره حیات شهری، به بخشیهویّت

 ارتباطات وجود پیاده و هایفعالیت خصوص به بخش، این در هافعالیت و استقرار

 فراهم را شهر مرکز در زندگی و جریان مدنی حیات ارتقاء موجبات چهرهبهچهره

 قابلیت از گذشته در جهان شهرهای(. 6931مصمم و همکاران، است )محمدیان کرده

 جابجایی الگوی تریناصلی عنوان به رویپیاده و بود برخوردار بالایی مداریپیاده

 و صنعتی انقلاب دنبال به که رفتمی ارشمبه جامعه زیستی هایکانون داخل در مردم

 از ناشی اثرات .شد سپرده فراموشی به پیاده عابر موضوع شهرها، در اتومبیل سلطه

 مناطق ایجاد و هاحومه گسترش سبب مدرنیسم، رواج آن دنبال به و صنعتی انقلاب

 از استفاده که گشت، های خودرومحورمکان هم و طراحی از مجزا کاربری تک

 به توجه (. با6936)روشنی،  نمودمی ترغیب پیش از بیش هرچه را شخصی بیلاتوم

 بودند، شده متمرکز شهر مرکزی بخش خدماتی در-تجاری هایکاربری اغلب اینکه

مرکز  در زندگی کیفیت و محیط کیفیت سانبدین و شد ترموتوری سنگین ترافیک

 و گیریاوج در نتیجه و 6312 دهه اواخر از داد. قرار تأثیر تحت تدریج به را شهر

 کاهش کالبدی، زوال آمد و شد، همچون ازدحام شهری مراکز مشکلات شدن حادتر

 هایارزش افول معلولان، وآمد رفت معضلات خدمات، دسترسی به مشکلات ایمنی،

 شیوه زندگی بر عمیق و وسیع تأثیرات همچنین و عمومی سلامت بصری، کاهش

-نگرانی افزایش با و ذهنی مردم و روانی وضع حتی و عیاجتما هایقشربندی مردم،
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 ای گسترده هایواکنش اتمسفر، و جو بر های بشرفعالیت تأثیر درباره المللیبین های

 به غربی کشورهای در ویژه به پیاده تحرکات کاهش و حرکت سواره سلطه علیه

پایدار،  وسعه)ت شهرسازی نوین هایسیاست و هاجنبش دنبال آن، به و وجود آمد

شهر(  بوم سالم، جدید، شهر شهرگرایی شهر، هوشمند رشد سازی،راهپیاده جنبش

 در سواره محدود نمودن حرکت سمت شهرسازی به دانش گرایش تا گرفت شکل

-برنامه و گذارانسیاست از بسیاری کهبطوری تغییرکند؛ شهری مراکز احیاء جهت

 محدودیت هایسیاست استفاده از با اندتوانسته جهان شهرهای مختلف ریزان

زوال کسب کنند روبه شهری مراکز احیاء در چشمگیری هایموفقیت ترافیک سواره،

 (.6931مصمم و همکاران، )محمدیان

 سده طی آن از استفاده رونق و ایران به اتومبیل ورود با پیش قرن یک حدود از

 ضعف .گرفت قرار اعتناییبی مورد نیز، ایران شهرهای در پیاده جایگاه اخیر،

 ارگانیک ساختار تناسب عدم و ایران شهرهای در عمومی ونقلحمل هایزیرساخت

 از بیش استفاده همراه به تاریخی هایبافت در سواره تردد با موجود معابر شبکه

 به بود پیاده عابر بر شخصی نقلیه وسایل کامل غلبه برای ایمقدمه اتومبیل، از اندازه

 شهرها، این تاریخی هایبافت الخصوصعلی ایران شهرهای از بسیاری که ایگونه

 مشکلات دلایل به لذا ند،اگرفته قرار سواره ترافیک منفی تبعات معرض در بیشتر

(. 6936)روشنی،  است تامل قابل آنها جایگاه پیاده، افراد برای آمده وجود به فراوان

 و ریزیبرنامه محورهای از یکی به دهپیادر این زمینه بازیابی و توسعه فضاهای 

 اندشده مجبور شهری طراحان و ریزانبرنامه اینک است. شده تبدیل شهری طراحی

 به مزاحم نقلیه وسیله یکبه عنوان  نه و شهروند انسان یک عنوان به را پیاده عابر که

 هایبرنامه حاضر، حال در .بیندیشند نیز او نیازهای تامین به و بشناسند رسمیت

 و بر خودرومدار خود، گذشته سنت با عمیق گسستی کشورمان در در شهری توسعه

 شهری، فضاهای به باید که وآنچنان بوده سواره حرکت بیشتر چه هر تسهیل مبنای
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 در های محیطیکیفیت ارتقای و شهری پویایی و سرزندگی در ایجاد آنها اهمیت

 (. امروزه در6936مصمم، اناست )صرافی و محمدی نشده توجه شهری فضاهای

 یک عنوان به انسان نیاز به عمومی غالباً هایعرصه کشورمان، شهرهای از بسیاری

 عنوان شهری به فضاهای به تنها مردم و نبوده پاسخگو به درستی اجتماعی موجود

 و مکث به را مردم آنکه جای به این فضاها واقع در نگرند؛می گذر برای مسیری

 و کنندمی تشویق به فرار را آنها کنند، دعوت اجتماعی مراودات ریو برقرا حضور

چهره،  به چهره دیدارهای به جامعه، تعلق دیگران،حس با برخورد تجربه دیگر

 نیازهای مهمترین از یکی به عنوان شدن دیده و دیدن تجربه و اجتماعی تعاملات

 استفاده فضاهای عدم و بودن مرده آن نتیجه که افتدنمی به درستی اتفاق انسان

 (.6931است )شیخی و رضایی،  مردم توسط شهری

 محورهای نیست. قاعده مستثنی این از ایران شهرهای سایر همچون ایلام شهر

نقش  ایفای شهری فعال فضاهای قالب در بایستکه می ایلام شهر مرکزی بخش

 نفی لیلد خود که هایی استرقابت و برخوردها تضادها، صحنه امروزه کنند،

 را فراهم اجتماعی تعاملات بستر توانندمی که فضاهایی .است شهروندی رفتارهای

 مسأله این که نحوی به اندگشته و پیاده سواره تداخل و تقابل عرصه به تبدیل کنند،

 است. شده محیطی شهروندان و زیست روانی امنیت، آسایش مخل
 

  تحقیق ضرورتو  اهمیت

 و است شهر حیات نتیجه در و زندگی لازمه ،حضور و جابجایی حرکت،

-فعالیت بالای میزان و فضا در مردم مطلوب حضور به شهری هر پویایی و سرزندگی

 شهرهای اکثر در رویپیاده اخیر هایسال در دارد، بستگی اجتماعی و انتخابی های

 از یاریبس در را پیاده حرکت توانایی عملاً که است رسیده دشواری از حدی به ایران

 به حتی رویپیاده ما درکشور متاسفانه براین علاوه .ایمداده دست از شهری فضاهای
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-روش پایدارترین از یکی رویپیاده .است مانده ناشناخته ونقلحمل از روشی عنوان

-زیست اجتماعی، کالبدی، مختلف هایجنبه از تواندمی و بوده ونقلحمل های

 خلق ذا. لگردد شهرها پایدار توسعه سبب اسیسی و اقتصادی فرهنگی، محیطی،

 مداریپیاده معیارهای به توجه با شهرهامرکزی  هایبافت در محورانسان هایمحیط

دارای  شهرایلام، .دارد بسیار ضرورتی و اهمیت موثر، حلیراه عنوان به رویپیاده و

 بافت باشد.می نیازمند احیا که است افول به رو و فرسوده نواحی با مرکزی بخش

 به دهندهسرویس قطب عنوان به هم باز گسترش فیزیکی شهر، وجود با شهر مرکزی

 و بار ترافیک ترینسنگین و کندمی عمل نوساز و جدید قدیمی، هایساکنان بافت

 با تا دارد تلاش حاضر پژوهش رو،همین شود. ازمی متحمل را تجاری-اقتصادی امور

 ایلام، سیاست شهر مرکزی بافت در سازیراهپیاده و ریمداسیاست پیاده دو مقایسه

 مداریپیاده سیاست است که این بر پژوهش فرضیه سازد. مشخص را ترمناسب

 مهمترین از یکی رسدمی نظر به است، زیرا سازیراهپیاده سیاست از ترمناسب

 بر صرف تأکید است، بوده قبلی هایطرح رسیدن اغلب اجرا به مانع که عواملی

بوده  شهر( مرکزی بافت ها )وخیابان در سواره تردد کامل و حذف سازیراهپیاده

 .است

 

 تحقیق ها و اهدافپرسش

 کارکردها، به دسترسی توانمی چگونه که: سؤال این طرح با حاضر پژوهش

 بهبود را ایلام شهر مرکزی بخش پذیریو زیست مدنی حیات تجدید اقتصادی، رونق

 شناسایی محدوده مرکزی شهر ایلام و مطالعه تا ضمن است آن پی بخشید؟ در

 محیطی، به و کالبدی اقتصادی، ابعاد اجتماعی، در شده ایجاد و مشکلات هانارسایی

محدوده و  این سازیراهمداری یا امکان پیادهبررسی و مقایسه دو راهبرد پیاده
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آن،  عملکردی ایداریپ و شهر مرکز بازآفرینی جهت در ترانتخاب راهبرد مناسب

 .بپردازد

 زیراست: موارد شامل حاضر تحقیق اهداف

شهر و  سطح در پیاده عابران جایگاه ارتقاء برای مناسب سیاست گزینش -

 ایلام شهر مرکزی بافت در اتومبیل تسلط کاهش

 و مدنی حیات کالبدی بستر به عنوان پیاده محورهای شناخت و بررسی -

 اجتماعی تعاملات

 ونقلحمل پایدار شیوه به دستیابی و رویپیاده به مردم قتشوی -

 مرکزی بافت پویایی و حیات تجدید -

 شهر سرزندگی رونق  -

 رویپیاده محیطیزیست مزایای از مندیبهره -

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 سازیراهپیاده

-جنبش رینو اثرگذارت نیرومندترین عنوان به خودرو، بدون شهر و سازیراهپیاده

های دهه گسترده تحقیقات مدیون را امروزی خود مفهوم خیابان، مجدد طراحی های

 محیطیزیست و اجتماعی هایهزینه آن موجب که به است 6372و  6312

 در بدون ترافیک شهر مرکز هایخیابان گردید. ایده مشخص مهارنشدنی خودروها

 پیشگام آلمان اروپایی، ورهایمیان کش در و گرفت شکل 42 و 6392 دهه در اروپا

 های شهریراهپیاده اصلی مبانی از پیاده و سواره ترافیک بود. جداسازی آن اجرای

 برخورد از پیشگیری مسیر، پیاده در عابران و نقلیه وسایل جداسازی از هدف است.

 نقش میزان بالاترین با پیاده راه معابری است. رایج بوده نیز قدیم از که است دو آن

 و رفت و مسیرهای است شده حذف آن از خودرو مرور و که عبور است اجتماعی
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 خاص آتشنشانی، خودروهای استثنای آن )به در غیرموتوری نقلیه وسایل آمد

توانند شور و زندگی را به دارد و می اضطراری( اولویت مواقع در پلیس اورژانس و

بانه در شهر تشویق نموده و در مناطق مرکزی شهرها آورده، مردم را به حضور داوطل

-راه(. پیاده6931نتیجه پایداری مراکز شهری را تضمین کنند )احمدی و همکاران، 

وسایل  دیگر و خودروها خیابان از فضای آن در که است فرآیندی معنی به سازی

 همچون مناسبی اقدامات روی،پیاده به اتکا با دنبال آن به و شودمی گرفته پس نقلیه

شود. بنابراین می انجام دیگر جزئیات و مبلمان نمودن اضافه فرش خیابان،سنگ

آزادی عمل انسان پیاده برای توقف، مکث، تغییر جهت و تماس مستقیم با دیگران 

فضایی از -بسیار زیاد است. این فضاها هم از نظر ارتباطی و هم به لحاظ کالبدی

طی در مراکز شهری برخوردارند جایگاه ارزشمندی در ارتقاء و بهبود کیفیت محی

-اجرای طرح از حاصل جهانی تجربیات مشترك نکته .(6939)ایزدی و همکاران، 

 احیای هدف با پیاده عابر اولویت حضور شهری، مراکز در پیاده گستری موفق های

 نیاز فضای مورد رساندن حداقل به و پیاده عابر به فضا اختصاص حداکثر و مدنی

 انسانی هایجنبه تقویت اجتماعی، هایفعالیت افزایش باعث که است نقلیه وسایل

 شهری فضای ایجاد به در نتیجه، و شده کالبدی محیط کیفی ارتقای و محیط پیرامونی

 (. 6983است )قربانی، جام کسری،  انجامیده مدنی گیری حیاتشکل برای مطلوب

 امروزی شهرهای در بخشهویت و انگیزخاطره عناصری ها به عنوانراهپیاده

 هایخیابان ایجاد در مختلفی هایروش و الگوها ارتباط، همین در شوند ومی شناخته

 پیاده، جدید فضاهای ایجاد و شهری مراکز سازیپیاده ترافیک، بندیپیاده، منطقه

 تفریحی و هنری مراکز به هامیدان و هاخیابان تبدیل های مسکونی،محوطه سازیآرام

 گرفته قرار مردم عام موردِ استقبال اینکه بر نوین علاوه گرایش این است. یافته رواج

 کرده جلب نیز را حکومتی رسمی و نهاد قانونی حمایت موارد، از بسیاری در است،

 ابتدا شهر یک در هاراهپیاده احداث (. برای6934زاده و همکاران، است )اسماعیل
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 راهپیاده به تبدیل برای آمادگی دارای و بالقوه هایبا توان هایمکان بایستمی

 باید طراحی کنیم راهیپیاده خواهیممی که زمانی شود. امکانسنجی و شناسایی شده

 راهپیاده آیا است؟ راه مناسبپیاده به فضا تبدیل زمان آیا کنیم: توجه مسائل این به

 و دیریتیم هایحمایت و هافعالیت توانآیا می است؟ منطقه مشکلات به پاسخی

 (.078: 6936کرد؟ )پاکزاد،  جلب را مردمی

 خصوصیّات و دارای شهری ونقلحمل هایسامانه سایر با مقایسه در نظام پیاده

 با هماهنگی و انرژی کمتر مصرف پذیری،انعطاف جمله از فردی به منحصر مزایای

-کهشب سایر خدمات ارائۀ در نقش مکمل رویپیاده است. محیطیزیست ملاحظات

 سواره شهری سفر هر کند.می ایفا ونقل عمومیحمل بخصوص و جابجایی های

 محل ها،راهپیاده .گرددمی تکمیل پیاده سفرهای با پاره خود انتهای دو در حداقل

 مقیاس در هاراهپیاده است. زندگی جمعی در آنان مشارکت و شهروندان همه حضور

 احساس اندیشه، با شهروندان از مختلفی یهاگروه پذیرای و باید کنندمی عمل شهر

 ها بایدراهپیاده در باشند. متفاوت جسمی هایتوانایی و جنس سن، ادراك فضا، و

 اصلی و های اساسیویژگی از سرزندگی و باشد جریان در اجتماعی زندگی همواه

 (.6930)پورمختار،  است آن
 

 مداریپیاده

 از پایدار ونقلمسئله حمل پایدار، شهری ساخت با رابطه در اصلی ابعاد از یکی

 چشمگیر است. تأثیر عمومی سلامت اقتصادی و محیطی،زیست اجتماعی، دیدگاه

 ونقل،حمل هایگزینه از استفاده نحوه و شهری های سفرهایویژگی در شهر ساخت

 و طراحی هایمشخصه توجه به و محیط ساخت است. چگونگی شده امری ثابت

-گونه کلی طور به و دوچرخه و پیاده از سفرهای گیریبهره در ریشه ریزیبرنامه

 شکل به ونقلهای حملگزینه .است بدنی تأثیرگذار فعالیت بر ونقل متکیحمل های
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 برای تقاضا ترافیک، گره زمینه در را هاییتواند مزیتمی سواریدوچرخه و رویپیاده

 با رابطه در است شاخصی مداریپیاده باشد. داشته پی در آلودگی هوا و پارکینگ

 یک شامل مختلف هایمقیاس در که شهری ناحیه در یک رویپیاده کلی شرایط

 با مرتبط کیفیت تجهیزات مداریپیاده در گردد.می اطلاق شهر و محله سایت، خیابان،

 اجتماعی، امنیت هایحمایت اراضی، الگوهای کاربری روها،سواره شرایط روی،پیاده

 مداریپیاده (. قابلیت6936است )زبردست و ریاضی،  روی موردنظرپیاده یراحت و

 گذران ملاقات، خرید، زندگی، حضور مردم، برای مصنوع محیط مطلوبیت میزان

 کودکان، حضور خصوصاً و مردم تنوع است. پهنه در یک آن از بردن لذت و اوقات

 خطرو بی سالم و موفقیت کیفیت، نشانگر خاص هایناتوانایی با مردم سالمندان و

 پیاده حرکت به باید اولویت مدارپیاده مسیر در یک است. مدارپیاده فضای یک بودن

خودرو  نهایت حرکت در و عمومی ونقلحمل وسیله سپس داده شود، دوچرخه یا

 ابتدای باید در دوچرخه و پیاده هایراه طراحی نوع این در شود. گرفته نظر در

-راه جوار در هاراه نوع قرارگیری این اینصورت غیر در شوند، فتهگر نظر در طراحی

 (.6939)حقی و همکاران،  بود دشوار خواهد نباشد، غیرممکن اگر سواره های

 و دلپذیری امنیت، با مستقیمی ارتباط شهری در فضاهای مداریپیاده قابلیت 

-حمل و ی زمینکاربر ارتباط فضایی، تداوم و پیوستگی دسترسی، جذابیت محیطی،

 نخستین از پیاده عابران شناسایی نیازهای .دارد دست این از مسائلی و عمومی ونقل

 مباحثی به توجّه گیرد. با قرار مدنظر باید آنها ریزی برایبرنامه در که است اقداماتی

 عمده هایویژگی شد، مطرح شهری پیاده فضاهای و مداریپیاده مفهوم درباره که

 روانی، و اجتماعی امنیّت پذیری،اجتماع توانرا می مداریادهپ شهری فضاهای

و  تعلّق حس سرزندگی، و پویایی و تنوّع راحت، دسترسی نفوذپذیری و خوانایی،

 منظر و کیفیّت سیما اجتماعی، و تاریخی هایهویّت احیای مکان، انگیزیخاطره

 (.6930برشمرد )پورمختار،  شهری مبلمان و سبز فضای کیفیّت شهری،
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 مدارهای فضای شهری پیاده(: نمودار شاخصه6شکل )                      

 

  تحقیق پیشینه

 دهه اواخر به هاراهپیاده و پیاده حرکت ندهی ساما به عملی و جدی توجه 

 خارج ساختن هدف انگاره با این اروپایی، شهرهای در .گرددبرمی میلادی 6342

 و کهن هایبافت از حفاظت برای و اتومبیل تسلط ز ا اشهره تاریخی هایمحدوده

 یک در سازیراهپیاده شد. جنبش اجرایی و مطرح شهری، مراکز احیای اجتماعی

 مراحل در آمریکا و به سپس اروپا، سراسر به اروپا در محدود شهر چند از گذار دوره

 .شد برخوردار دنیا اسرسر در ایویژه مطلوبیت از و کرد پیدا انتشار دنیا همه به بعدی

 و اصول سایر با ارتباط در غالباً  روی،تسهیلات پیاده و راهپیاده موضوع ایران در

 انجام شده خاص نیز، تحقیقات طوربه و شوندمی مطرح شهر در موردنظر معیارهای

 جهت که در بوده دولت ایتوسعه هایبرنامه کلی هایسیاست و اهداف تحقق پی در
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-پیاده مورد در مطالعاتی انجام به ایران، بزرگ شهرهای در ترافیکی معضلات حل

 است شده منجر مختلف، مشاوران و مهندسان توسط پیاده روی، مسیرهای

 به توجهیکم و منابع ضعف وجود با ایران در(. 6934زاده و همکاران، )اسماعیل

 و است گرفته رتصو اندك چند هر اقداماتی اخیر هایسال طی شهر، در پیاده افراد

 مشکلات بررسی به حبیبیسیدمحسن و معینی جو،کاشانی پاکزاد، جمله از افرادی

-بین همایش به همچنین و اندپرداخته هاراهپیاده به مربوط نظریمبانی و پیاده افراد

 توانمی گردید، برگزار تهران در 6932 زمستان در که "رشه در پیاده زندگی" المللی

 پیاده تبریز، تربیت راهپیاده همانند پیاده مسیرهای نمونه ایجاد ضمن، در .کرد اشاره

 و تهران در دیگر مشابه هاینمونه و مشهد در سعدی راه پیاده و ارومیه خیام راه

 در پیاده شبکه بحث به متاسفانه اما .است شده ساخته اخیر هایسال طی نیز اصفهان

 در (6936تمری ) و زاده(. عباس6936، )روشنی است نشده پرداخته چندان ایران

 به هاراهپیاده فضایی کیفیات بهبود بر عوامل تأثیرگذار"عنوان  تحت پژوهشی

 پیاده، از فضاهای هایینمونه بررسی به "اجتماعی تعاملات سطح منظورافزایش

 نشانگر این پژوهش، از حاصل نتایج است، پرداخته کلانشهر این تبریز در ولیعصر

 که از نفوذپذیری و امنیت و ایمنی خوانایی، های سرزندگی،مؤلفه که دعاستم این

 با داریمعنی ارتباط شوند،محسوب می شهری فضاهای کیفیت اصلی هایمؤلفه

 محورپیاده شهری فضاهای در شهروندان حضور میزان اجتماعی و تعاملات سطح

-امکان"عنوان  با ایمقاله در (6930مصمم )محمدیان و صرافی .دارند تبریز کلانشهر

-موضوع پرداخته به مطالعه این" همدان شهر مرکز هایخیابان سازیراهپیاده سنجی

 الگوی گذشته، دهه چهار طی که است آن بیانگر پژوهش این از حاصل اند. نتایج

 خدماتی-های تجاریکاربری زیاد تمرکز و همدان خودرومحور شهری ریزیبرنامه

آن  دنبال به و خودرویی سفرهای بیش از حد گسترش موجب تنهاهن شهر، مرکز در

 روند این بلکه شده، شهر مرکز کالبد و بافت به بیش ازحد فشار و ترافیک ازدحام
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 است. آورده باربه شهر مرکز اکولوژیکی و اجتماعی ابعاد ناپایداری در پیامدهای

 بر غلبه نیازمند ابتدا ر،شه مرکز بازآفرینی در جهت حرکت و مشکل این جوییچاره

-پیاده سپس و آن از منتج کاربری زمین و خودرومحور ونقلحمل ریزیبرنامه الگوی

 حل راهکار برای بهترین به عنوان همدان شهر مرکز هایخیابان تدریجی سازیراه

 شهر بخش مرکزی کارکردهای پایداری و مدنی حیات رونق بخشی و ترافیک معضل

 راهپیاده ساماندهی و طراحی"عنوان  با پژوهشی ( در6939ی )بشیر و است. احدی

 هایراهایمنی پیاده بازرسی از استفاده با پیاده عابران ایمنی ارتقای جهت در شهری

دهی گزارش و شناسایی پژوهش، این از انجام هدف اند.داده انجام "شهریدرون

 ایمنی و راحتی افزایش قزوین، در شهر هاراهپیاده عابران ایمنی تهدیدکننده مشکلات

 و اجرا به طراحی، وکمک شب و روز هنگام در معابر در پیاده بیشتر عابران چه هر

 جهت در مناسبی راهبردهای و بوده ممکن ترین حالتایمن به هاپروژه برداریبهره

با  عنوان  را پژوهشی (6934) همکاران و حقی .اندارائه داده پیاده عابران ایمنی

 نمونه مورد کوچک، شهرهای در هاراهپیاده به تجاری هایخیابان تبدیل مکانسنجیا"

 داد نشان این پژوهش نتایج اند.داده انجام "گلپایگان شهر امام خمینی خیابان مطالعه:

 و قوت نقاط برتری بیانگر که دارد قرار تهاجمی موقعیت در مذکور خیابان شرایط

 به امام خیابان تبدیل برای شرایط بودن فراهم و هاتهدید و ضعف نقاط به هافرصت

 مقایسه و ارزیابی"ای با عنوان ( در مقاله6939است. مولوی، ایزدی و حقی ) راهپیاده

بافت مرکزی شهر همدان  "شهری مراکز در مداریپیاده و سازیراههپیاد سیاست دو

 در بافت مداریپیاده قویترا مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ت

 نیز و شخصی نقلیه وسایل از استفاده به مردم وابستگی کاهش طریق از شهر مرکزی

 میان مؤثری نحو به تواندمی پیرامونی، رینگ به داخل بافت از عبوری ترافیک انتقال

بینجامد. شیخی و رضایی  عمومی رضایت به و کند ایجاد تعادل پیاده و سواره تردد

 و مدارپیاده شهری فضاهای محیطی کیفیت ارزیابیای با عنوان در مقاله (6931)



68 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری                  6931، تابستان دور اول، شماره اول

 

 آن از حاکی اند. نتایجخیابان فردوسی شهر ایلام را بررسی نموده اجتماعی دهیپاسخ

که  بوده متوسط حد از ترپایین اجتماعی پاسخگویی از رضایتمندی میانگین که است

 شده طراحی فضاهای تناسب عدم و اییفض کیفیت از شهروندان رضایت عدم بیانگر

 .است فردوسی خیابان فضای از در استفاده شهروندان نیاز با

پژوهش حاضر وضعیت بافت مرکزی شهر ایلام را که دارای بیشترین تردد و به 

باشد مورد بررسی قرار داده و جهت تبع آن دارای حجم سنگین ماشین و ترافیک می

-راهو کاهش معضل ترافیک به مقایسه دو راهبرد پیادهارتقاء جایگاه عابران پیاده 

هسته  .پردازدمداری در داخل بافت مرکزی و انتخاب راهبرد برتر میسازی و پیاده

روها و محدودبودن فضای مرکزی شهر ایلام با وجود عرض کم معابر اصلی و پیاده

-ازار میوه و ترهشهری به دلیل تمرکز مراکز تجاری، ساختمان پزشکان، بیمارستان، ب

ترین بار، مراکز فرهنگی پژوهشی، بانک، مدارس،... به پرترددترین و پرترافیک

ها و های شهر ایلام تبدیل شده است. تعریض خیابانها، مسقف کردن کانالمکان

ها، دو طرفه نمودن های فرعی وکوچهتبدیل آنها به خیابان، استفاده از ظرفیت خیابان

های دیگر نتوانسته معظل ترافیک ه مرکز شهر و بسیاری از طرحهای منتهی بخیابان

مرکز شهر ایلام را حل کند. شهری که به سبب شرایط توپوگرافی و محدودیت زمین 

در بافت مرکزی ،عرض کم معابر و ورود بدون برنامه انبوه وسایل نقلیه و نبود 

 و اهمیت توجه به های ترافیکی شده است. باپارکینگ خودرو مناسب گرفتار گره

و  نیازها درنظرگرفتن ضمن است لازم شهری، فضاهای انسان محورکردن ضرورت

و  ریزیبرنامه با فضاها، از کنندهمختلف استفاده هایگروه و افراد خواسته های

ریزان و مسئولین با شود. برنامه اقدام شهری فضاهای به ساماندهی صحیح طراحی

-و مهیا نمودن زیر ساخت ونقلحمل پایدار شیوه عنوان به رویپیاده به مردم تشویق

تواند راهکاری مناسب های مناسب آن با توجه به شریط موجود علاوه بر اینکه می
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 مرکزی، بافت پویایی و حیات تجدیدبرای کاهش معضل ترافیک باشد، موجب 

 گردد. رویپیاده محیطیزیست مزایای از مندیبهره و شهر سرزندگی رونق
 

 عرفی شهر ایلامم

 عرض دقیقه 98 و درجه 90 و شرقی طول دقیقه 01 و درجه 41 در ایلام شهر

سطح دریا  از شهر این ارتفاع است. شده واقع ایران جنوب غرب و غرب شمالی در

 سلسله از کبیرکوه جنوبی هایدر دامنه و کوهستانی ایدره در و است. متر 6919

 4 به شهر (. این6918طرح آمایش،  مشاور ن)مهندسی است شده جبال زاگرس واقع

کالبدی بخش  تقسیمات ازنظر .است شده تقسیم شهری محله 98 و ناحیه 64منطقه، 

تکنیک،  بعد مشاور آید )مهندسینمی حساب به ایلام شهر یک منطقه مرکزی جز

 تنها نه تا گردیده های اخیر، موجبایلام در دهه شهر فضایی (. گسترش6930

 قدیم و جدید هایبافت به دهندهسرویس کانون تنها عنوان به شهر کزاهمیت مر

 فشار و ترافیک ازدحام با رابطه در ایعدیده مشکلات و بلکه مسائل گشته، دوچندان

 یتوسعه و ریزیبرنامه روند یادامه گردد. نمایان آن کالبد و بافت به حد از بیش

 موجب شخصی خودرو از استفادهو  مالکیت تشدید آن دنبال به و محور-خودرو

ونقل حمل به حد از بیش تأکید گردید؛ شهر مرکز در ترافیک اوضاع شدن تروخیم

 ونقل حمل کارآمدی مرکز آن، بویژه و ایلام شهر در ترافیک معضل و موتوری

 شهر مرکز که آن جایی از داده است. و تقلیل را رویپیاده مطبوعیت و عمومی

عمل  و قدیم جدید هایبافت ساکنان به سرویس دهنده قطب اتنه عنوان به همچنان

تر چه بیش هر زوال هایزمینه و شده وارد آن کالبد و بافت بر زیادی فشار نماید،می

 ینتیجه فرسودگی این از عظیمی شک بخشبدون است. شده فراهم آن کالبدی

-می شهر کزمر در تسلط خودروها و ترافیک ازدحام از ناشی پذیریزیست کاهش

 باشد.
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 : محدوده مرکزی شهر ایلام6شکل 

 شهرداری ایلام dwgمنبع : نقشه 
 

 هامواد و روش

 تحلیلی-توصیفی روش، حیث از و کاربردی هدف، منظر از حاضر پژوهش

 اسنادی مطالعات و میدانی هایشیوه از موردنیاز هایداده آوریاست. به منظور جمع

و  مدارپیاده محیط طراحی هایشاخص و معیارها رینتاست. اصلی شده استفاده

 ارزیابی به سپس و استخراج گردیده داخلی منابع مرور طریق از سازیراهپیاده

 به است. شده شهرایلام( پرداخته )بافت مرکزی موردمطالعه نمونه در هاشاخص

-مناسب ابسازی و انتخراهپیاده و مداریپیاده سیاست دو و مقایسه ارزیابی منظور

 در .است شده استفاده (AHP) مدل از گیریتصمیم امر در تسهیل راهبرد و ترین

 هایگیریتصمیم تحلیل و درك که منطقی است چارچوبی ،(AHP) روش واقع

 در گیریتصمیم کند.می مراتبی آسان سلسله ساختاری به تجزیه آن با را پیچیده

 و گیردمی صورت کیفی یا کمی ایمعیاره مقایسات زوجی پایه بر شده یاد روش

مشخص  را معیارها از هریک تأثیرگذاری و اهمیّت میزان چنین مقایساتی دستاورد

 تحلیل مدل بر پایه  Expert choice افزارینرم بسته اینکه به توجه با نماید.می

 نرخ محاسبه مربوطه، هایماتریس قابلیّت تشکیل و است شده مراتب طراحیسلسله
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 جهت مذکور افزارنرم از دارد، را معیارها از یک هر وزن نهایی تعیین و یسازگار

 .است استفاده شده معیارها از یک هر نهایی امتیازات تعیین در دقت افزایش میزان
 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 موجود به شرایط توجه مداری باسازی و پیادهراهجهت ارزیابی دو راهبرد پیاده 

 پردازیم:شهر ایلام به بررسی دو گزینه احتمالی میدر بافت مرکزی 

 شخصی سواری تردد خودروهای کامل سازی: حذفراه( راهبرد پیاده6گزینه )

 به نخست بافت درون شعاعی هایخیابان این گزینه، در شهر. مرکزی بافت داخل از

 وسایل سایر اضطراری، و عمومی ونقلحمل وسایل جز به و شوندتبدیل می راهپیاده

 .ندارند معابر این در تردد اجازه شخصی نقلیه

 سواری تردد خودروهای تقلیل و سازیآرام مداری:پیاده رویکرد (0گزینه )

 شخصی خودروهای تردد امکان این گزینه در شهر. مرکزی بافت داخل از شخصی

 ایمنی منظور به نقلیه وسایل حرکت سرعت اما دارد شعاعی وجود هایخیابان در

 بافت داخل از سواره تردد کاهش هدف با گزینه است. دو یافته ها کاهشپیاده

  کنند.می را دنبال متفاوتی سیاست یک هر ولی است، شده مطرح ایلام مرکزی شهر
 

 های منتهی به بافت مرکزی( مشخصات خیابان6جدول )

 طول خیابان )متر( کل عرض خیابان )متر( خیابان

 162 1/00 فردوسی

 902 68 قانیطال

 071 02 سمندری

 012 09 سعدی

 شهرداری ایلام dwgنقشه   منبع:

 است. پرداخته شده گزینه دو این مقایسه به علمی صورت به حاضر در مطالعه

 در که است شده استفاده  AHPمراتبی سلسله تحلیل فرایند مدل از بررسی این در
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 و معیارها نخست، مرحله در شد. خواهد آن پرداخته مراحل تشریح به ادامه

داخلی  منابع از مداریپیاده توسعه و راهپیاده طراحی زیرمعیارهای ملاحظات

 بعد، مرحله شده است. در داده نمایش (0جدول) در که است گردیده استخراج

 این در است. پذیرفته انجام همچنین زیرمعیارها و معیارها میان زوجی هایمقایسه

در  است. شده استفاده هامقایسه برای (9جدول ) ساعتی کمیتی 3مقیاس  از هامقایسه

 خطاهای منظورکاهش به و زیرمعیارها و معیارها زیاد تعداد به توجه با پژوهش، این

 در است. شده استفاده انجام محاسبات برای (Expert Choice 11افزار )نرم از انسانی

 زوجی مقایسه ماتریس (1) جدول در و زوجی معیارها مقایسه ماتریس (4جدول )

 مقادیر عددی جدول دو این در است. شده مشخص هاارجحیت گزینه و زیرمعیارها

 ستون )یا زیرمعیار( معیار بیشتر اهمیت بیانگر در کنار آنها نوشته شده، *که علامت 

 ها،داده کردن وارد مرحله در گفتنی است است. سطر  زیرمعیار( )یا معیار به نسبت

 استانداردبودن و که صحت دهدمی نشان 6نرخ ناسازگاری عنوان به را عددی رافزانرم

 باشد(. 6/2 از کمتر ناسازگاری باید نرخ عددی )مقدار کندمی مشخص را هامقایسه

 
 مداریروها و توسعه پیاده( معیارهای لازم در امکانسنجی و طراحی پیاده2جدول )

 زیرمعیارها معیار ها

 توپوگرافی =شرایطa4 باد،  وزش-a3، خورشید تابش-a2 ، اقلیم-a1 شرایط طبیعی

 

ساختار شبکه 

 حمل و نقل

-b1محدوده، به دسترسیb2 -عمومی،ونقلحملb3 -ها،راه ظرفیت  b4-پارکینگ 

 b7روی،پیاده فواصل /مسیرها  طول b6-اضطراری، مواقع در دسترسی b5-عمومی،

 نقلیه وسایل چرخش عشعا- b9ها،خیابان عرض- b8مسیردوچرخه،–

وضعیت 

 ترافیک

-c1شخصی، خودروهای ترافیک حجمc2 -پیاده، عابر کم تراc3 -و سواره تداخل 

 سواره، ترافیک سرعت- c5حرکتی، جسمی ناتوانان حضور تسهیلات-c4پیاده، 

c6-محدوده، عبوری از ترافیکc7 -دسترسی،  و نفوذپذیریc8-هایگره 

                                                           
6 . Inconsistency 
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 پیاده عابر ایمنی- c9ترافیکی،

کاربری و 

 فعالیت

-d1تجاری، هایکاربری به رسانیخدماتd2 –هایکاربری به رسانیخدمات 

 و خدماتی هایکاربری– d5شبانه، هایفعالیت– d4ها،فروشیخرده d3–مسکونی،

  خیابانی هایفعالیت-d6تفریحی، 

ملاحظات 

 اقتصادی

-e1 اجرا، هزینهe2 –موردنیاز،  تسهیلات و هازیرساختe3-های هزینه و هدارینگ

 گردشگری توسعه- e5املاك، و اراضی توسعه e4-جاری،

شرایط 

 اجتماعی

-f1 روی،پیاده فرهنگf2 -ذینفعان، سایر و مراجعان ساکنان، موافقتf3 – ،امنیت

f4-پیاده، عابر آسایشf5 -جمعی، فضاهای ارتقایf6 -کودکان،  و زنان حضورf7-

 مرکزی بافت حفظ ساکنان

محیط،  پاکیزگی- g4باارزش، بناهای- g3شهری، مبلمان- g2طبیعی، منظر g1- رسیما و منظ

g5-صوتی و هوا کاهش آلودگی 

ساختار 

 کالبدی

 -h1  انسانی، مقیاسh2 -بافت، نوسازی به ترغیبh3 -شهری، تأسیسات شبکهh4 

 بافت تاریخی عملکرد احیای h5-شهری، باز ارتقای فضاهای-

 
 زیرمعیارها( و(معیارها زوجی مقایسه برای ساعتی یکمیت 3 مقیاس (:9) جدول

 توضیح تعریف امتیاز

 در تحقق هدف دو معیار اهمیت مساوی دارند. اهمیت مساوی 6

 است. ب از بیشتر کمی الف معیار اهمیت هدف، تحقق در اهمیت کمی بیشتر 9

 است. ب از بیشتر الف اهمیت هدف، تحقق در اهمیت بیشتر 1

 است. ب از بیشتر خیلی الف اهمیت هدف، تحقق در بیشتر اهمیت خیلی 7

 رسیده اثباتبه بطورقطعی به بنسبت الف بیشترخیلی اهمیت اهمیت مطلق 3

 است

 دارد وجود میانه هایحالت که هنگامی مقادیر بینابین 0،4،1،8

 
 (: مقایسه زوجی معیارها4جدول )

Inconsistency= 0/06 B C D E F G H اروزن معی 
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-A283/2 2* 6 2* 9 2* 2* 3* شرایط طبیعی 

-B029/2 2 3 2 2 2 1  ساختار شبکه حمل و نقل 

-C 020/2 2 2 3 2 2   وضعیت ترافیک 

-D621/2 1 2 1 2*    کاربری و فعالیت 

-E236/2 2* 2 2*     ملاحظات اقتصادی 

-F697/2 2 3      شرایط اجتماعی 

-G212/2 2*       سیما و منظر 

-H669/2        ساختار کالبدی 

 
 ها(: مقایسه زوجی زیر معیارها و ارجحیت گزینه5جدول )

Inconsistency= 

20/2 
a 2 a 3 a 4 ارجحیت  وزن زیر معیار

به  6گزینه 

 0گزینه 

-a19به  6 413/2 2* 3 3 اقلیم 

-a2برابر 644/2 2* 1  تابش خورشید 

-a3برابر 670/2 1   وزش باد 

-a4برابر 001/2    پوگرافیتو 

Inconsistency= 
28/2 

b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9  وزن

زیر 

 معیار

ارجحیت 

به  6گزینه 

 0گزینه 

-b1 دسترسی به

 محدوده

 9به  6 641/2 3 2 1 2* 1 2 2 2

-b2 حمل و نقل

 عمومی

 برابر 661/2 2 2 2* 1 2* 2 2 

-b39به6 644/2 2 2 2 1 2 3   هاظرفیت راه 

-b40به 6 621/2 3 2 1 1 2    رکینگ عمومیپا 

-b5 دسترسی به

محدوده در مواقع 

 0به 6 608/2 3 3 2* 2    
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 اظطراری

-b6 /طول مسیرها

 رویفواصل پیاده

 0به 6 698/2 5 3 1     

-b7برابر 600/2 2 1       مسیر دوچرخه 

-b8برابر 217/2 1        عرض خیابان ها 

-b9 شعاع چرخش

 هوسایل نقلی

 6به 0 241/2        

Inconsistency= 
20/2 

C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9  وزن

زیر 

 معیار

ارجحیت 

به  6گزینه 

 0گزینه 

C1-  حجم ترافیک

 خودروهای شخصی

 9به6 272/2 3* 1 3* 1 1 2 2* 3*

C2- برابر 631/2 1 3 2 3 2 2 2  تراکم عابر پیاده 

C3-  تداخل سواره و

 پیاده

 6به0 691/2 1 2 1 2 2 2  

C4-  تسهیلات حضور

–ناتوانان جسمی 

 حرکتی

 9به6 216/2 2* 1 2* 2* 2*   

C5-  سرعت ترافیک

 سواره

 6به0 277/2 2* 1 3* 1    

C6-  ترافیک عبوری از

 محدوده

 0به6 279/2 3* 1 2*     

C7-  نفوذ پذیری و

 دسترسی

 9به6 646/2 2* 2      

C8- 6به 0 211/2 3*        گره های ترافیکی 

C9 - 6به9 689/2         ایمنی عابر پیاده 

Inconsistency= 
27/2 

d2 d3 d4 d5 d6 ارجحیت  وزن زیر معیار

به  6گزینه 

 0گزینه 

d1  - رسانی خدمات

 به کاربری های تجاری

 9به6 011/2 2 2 2 3 1
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d2 – رسانی خدمات

 های مسکونیبه کاربری

 9به6 011/2 2 2 2 3 

- d 3برابر 611/2 2 2 2   رده فروشی هاخ 

-d4برابر 284/2 2* 2*    فعالیت های شبانه 

-d5 کاربری های

 خدماتی و تفریحی

 برابر 648/2 3    

-d6 فعالیت های

 خیابانی

 6به0 626/2     

Inconsistency= 
29/2 

e 2 e 3 e 4 e 5 ارجحیت  وزن زیر معیار

به  6گزینه 

 0گزینه 

-e19به6 622/2 2* 2* 2* 3* هزینه اجرا 

-e2 زیر ساخت ها و

 تسهیلات مورد نیاز

 9به6 021/2 2* 1 1 

-e3 نگهداری و هزینه

 های جاری

 9به6 041/2 1 2  

-e4 توسعه اراضی و

 املاك

 0به6 610/2 2*   

-e50به6 081/2     توسعه گردشگری 

Inconsistency= 
29/2 

f 2 f 3 f 4 f 5 f 6 f 7 ارجحیت  وزن زیر معیار

به  6گزینه 

 0گزینه 

-f1  9به6 282/2 3* 1 2* 2* 1 3* فرهنگ پیاده روی 

-f2 موافقت

ساکنان،مراجعان، و 

 سایر ذی نفعان

 9به6 017/2 2 2 2 2 3 

-f36به0 608/2 1 1 2 1   امنیت 

-f4برابر 696/2 2* 2 1    آسایش عابر پیاده 

-f5 ارتقای فضاهای

 جمعی

 6به9 623/2 2* 1    

-f6 برابر 237/2 2*     حضور زنان و 
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 و معیارها یک از هر وزن شود،می مشاهده 1و  4 هایجدول در که طورهمان

 مشخص ورمنظبه همچنین است. آمده دست به زوجی مقایسات اساس بر زیرمعیارها

 مداریپیاده (  و6شماره )گزینه سازیراهپیاده گزینه پیشنهادی دو نهایی امتیاز شدن

 زیرمعیار در هر )ارجحیت( برتری میزان اساس بر گزینه دو ( مقایسه0)گزینه شماره 

 کودکان

-f7 حفظ ساکنان بافت

 مرکزی

 6به0 688/2      

Inconsistency= 
29/2 

g 2 g 3 g 4 g 5 ارجحیت  وزن زیر معیار

به  6گزینه 

 0گزینه 

-g16به0 622/2 3* 2* 2* 3* منظر طبیعی 

-g26به9 068/2 1 1 1  مبلمان شهری 

-g3برابر 632/2 2* 1   بناهای باارزش 

-g46به0 068/2 1    پاکیزگی محیط 

-g5 کاهش آلودگی هوا

 و صوتی

 6به9 071/2    

Inconsistency= 
29/2 

h 2 h 3 h 4 h 5 ارجحیت  وزن زیر معیار

به  6گزینه 

 0گزینه 

-h10به6 611/2 2* 2* 1 2 مقیاس انسانی 

-h2 ترغیب به نوسازی

 بافت

 0به6 601/2 2* 2* 1 

-h3 شبکه تاسیسات

 شهری

 9به6 619/2 2* 1  

-h4 ارتقای فضاهای باز

 شهری

 6به9 002/2 2*   

-h5 احیای عملکرد

 تاریخی بافت

 9به6 901/2    
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 مشاهده قابل 1 جدول آخر در ستون مقایسه این نتایج است. گرفته قرار بررسی مورد

 اما دارد حالتی نسبی و است کیفی حدودی تا گزینه دو ایسهمق است گفتنی .است

 پوشش را موضوع جوانب همه زیرمعیارهایی که حداکثر از گیریبهره با شده تلاش

 شدن مشخص از پس و پایانی مرحله در شود. تری حاصلمنطقی ارزیابی دهند،می

 زیرمعیار، در هر تنسب به گزینه دو ارجحیت امتیاز نیز و زیرمعیارها معیارها و وزن

 ضرب جمع از حاصل امتیاز این آمد. خواهد دست به گزینه دو نهایی امتیاز نهایت

 شود.می محاسبه  گزینه مربوطه( در امتیاز زیرمعیار در )وزن معیار( مقادیر )وزن

نمودار  صورت به را گزینه دو نهایی امتیاز که افزاراستنرم خروجی ،0 تصویر

 مدارنمودنپیاده سیاست شود،می مشاهده 0تصویر  در که طورنهما .دهدمی  نمایش

 آن مرکزی بافت از سواره حذف کامل به نسبت بالاتری امتیاز شهرایلام مرکزی بافت

 حذف که است تهدیدهایی و هاضعف وجود مسئله بیانگر این است. آورده دستبه

 شهر ایلام مرکزیبافت  نمودن مدارپیاده به نسبت شخصی تردد خودروهای کامل

 تحلیل فرایند پایه بر گزینه، امتیاز دو نهایی استخراج بر علاوه داشت. خواهد درپی

-می که نمود مشاهده نیز معیارها تفکیک به گزینه را هر وزن توانمی مراتبی سلسله

مقدارعددی  باشد. هاسیاست ضعف و قوت نقاط شناسایی مؤثری برای کمک تواند

 نمایش به منظور که است استخراج قابل افزارنرم از نیز گزینه هر برای معیارها وزن

 این هایداده ( آمده است.0،9،4،1تصاویر ) در نمودارهای مختلف آن آن، ترواضح

 شده است. مشخص 1شماره  جدول در نمودار

طرح  شود،می مشاهده 1 جدول و (1و 0،9،4تصاویر ) در که طورهمان

 معیارها اغلب ( در0شماره )گزینه ایلام  شهر مرکزی فتبا مداریپیاده پیشنهادی

 و )سیما لحاظ به صرفاً راهپیاده وطرح دارد ارجحیت سازیراهپیاده طرح به نسبت

 6 گزینه به 0 گزینه بنابراین است. برخوردار برتری ترافیک( از )وضعیت و منظر(
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 مرکزی بافت یتوضع مطلوبی نحو به تواندموجود می شرایط در و دارد ارجحیت

 .بخشد بهبود ترافیکی مسائل در به ویژه را ایلام شهر

 
 مداری: پیاده2گزینه –سازیراه: پیاده6گزینه-گزینه پیشنهادی 2(: مقایسه 1جدول )

وزن  معیارها

 معیار

ها با امتیاز گزینه هاامتیاز گزینه

 احتساب وزن معیار

 0گزینه 6گزینه  0گزینه 6گزینه  

 A01/1 11/9 132/2 462/2 3/8 بیعیشرایط ط 

 B4/60 3/7 166/2 983/2 9/02 و نقلساختار شبکه حمل 

 C8/3 4/62 481/2 164/2 0/02 وضعیت ترافیک 

 D9/1 0/4 129/2 937/2 1/62 کاربری و فعالیت 

 E1/1 1/0 762/2 032/2 6/3 ملاحظات اقتصادی 

 F81/1 81/1 122/2 122/2 7/69 شرایط اجتماعی 

 G29/0 37/9 998/2 110/2 1 سیما و منظر 

 H7 9/4 168/2 980/2 9/66 ساختار کالبدی 

 69/11 87/49 -- -- 622 جمع

 

 افزارخروجی نرم–مقایسه دو راهبرد 

 

 
 مداریسازی و پیادهراه: نمودارمقایسه دو راهبرد پیاده2شکل 
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 مداریو پیادهسازی راه: نمودار مقایسه دو راهبرد پیاده9شکل 

 

 بحث و نتیجه گیری

 عمومى هاىوعرصه شهرى فضاهاى ترینمهم از یکى پیاده هاىمحدوده امروزه،

 افزایش و پویایى ایجاد مقیاس انسانى، شاخصۀ دلیل به ویژه به که هستند شهرها در

 هستند. نظرانصاحب موردتوجه مجازى، بسیار ارتباطات عصر در اجتماعی تعاملات

ها راهباشد و نه راهی برای عبور. پیادهها، مکانی برای حضور میراهنگ پیادهنقش پرر

کنند و صرفاً مسیری آفرینی میها نقشبیشتر به عنوان فضایی برای حضور انسان

-مداری شهر میهای پیادهارتباطی و گذری نیستند. همین حضور یکی از شاخص

پوشانند و از این طریق باعث مل میی عها به این مهم جامهراهباشد که پیاده

 خصوصیات احیای و محیطی کیفیت شوند. ارتقایسرزندگی و پویایی شهری می

 است، و شهری مدیران هایدغدغه مهمترین از یکی شهری فرهنگی مراکز-تاریخی

 از پیاده عابر به فضاهای شهری بازگرداندن و نقلیه وسایل سلطه کاهش میان این در

 ترافیکی، کالبدی، مختلف عوامل این وجود است. با برخوردار بسزایی اهمیت

شده  شخصی نقلیه وسایل به مردم شدید وابستگی به منجر و ... اجتماعی اقتصادی،

 به حرکت بنابراین در .است کرده روبرو هاییدشواری با را آن در تغییر که است
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 وضع شرایط ها،گذاریدر سیاست دارد ضرورت شهرها، نمودن مدارپیاده سمت

 سواره و پیاده جابجایی بین امر، آغاز در گیرد و قرار توجه مورد شهر هر موجود

 )حذف سازیراهپیاده سیاست دو حاضر، پژوهش در رواین از شود. برقرار تعادل

خودروهای شخصی(  تردد )تقلیل مداریپیاده و شخصی( خودروهای کامل تردد

 نتایج اگرچه است. گرفته مقایسه قرار و ارزیابی مورد ایلام شهر مرکزی بافت برای

 یک، هر اجرای ولی شودمی ارزیابی سیاست مثبت دو هر برای بینیپیشقابل

 سنجش مورد محدوده شرایط اساس بر باید که کندمی خاصی طلب ملاحظات

 را تأثیر ارزیابی بیشترین این ( درAHPمراتبی ) سلسله تحلیل فرایند مطابق قرارگیرد.

اجتماعی،  شرایط ترافیک، حمل ونقل، وضعیت شبکه ساختار معیارهای ترتیب به

 منظر و و سیما طبیعی اقتصادی، شرایط ملاحظات فعالیت، و کاربری کالبدی، ساختار

 است. شده مشخص نهایت در که اندداشته

 داخل هاینمودن خیابان راهپیاده به نسبت بهتری گزینه نمودن مدارپیاده سیاست

 تأثیر سبب به دهدمی نشان پژوهش این در حقیقت ایلام است. شهر مرکزی محدوده

 در عابران رویپیاده و... بر کالبدی ساختار اقتصادی، عواملی همچون ملاحظات منفی

 سواری خودروهای کامل حذف به اقدام توانموجود نمی شرایط با حداقل ایلام، شهر

 وابستگی مردم کاهش منظور به تلاش رو،مینه از نمود. شهر بافت مرکزی داخل از

 به بافت داخل از ترافیک عبوری انتقال نیز و شخصی نقلیهوسایل از استفاده به

 ایجاد تعادل پیاده و سواره تردد مؤثری میان نحو به تواندمی پیرامونی، هایخیابان

 عمومی بینجامد. رضایت به و کند

 

 پیشنهادات

 پیاده فضاهای طراحی و ریزیبرنامه که است ادهد نشان جهانی موفق تجارب

 فرهنگی،اقلیمی اجتماعی، شرایط کالبدی، عوامل بر علاوه بود که خواهد موفق زمانی
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 و ریزیبرنامه در بنابراین، شود. نظرگرفته در مردم رفتاری و روانی الگوی حتی و

 حیات هایرعرصهدیگ با پیاده حرکت نظام متقابل روابط است پیاده، لازم ساماندهی

روی در شهر، بر روی عوامل که تشویق پیادهبا توجه به این .گردد تحلیل و شناسایی

مختلف چون محیط زیست، کاهش بار ترافیکی در سفرهای کوتاه، وجود امنیت بین 

شهروندان، ایجاد سرزندگی و پویایی در شهر و ... تاثیر فراوانی دارد، لازم است که 

پیاده و طراحی ویژه آنها با اهمیت بیشتری دنبال شود. تدوین توجه به محورهای 

ها و اصول راهقواعد مشخص برای هر منطقه، با در نظر گرفتن مکانیابی مناسب پیاده

کلی برای تسهیلات مناسب این معابر چون درختکاری، مبلمان شهری و روشنایی 

عایت اصل های جاذب با رسازی مطلوب، ایجاد تنوع کاربریمناسب، کف

سازگاری، لوپ بودن مسیرهای پیاده، استفاده صحیح از مصالح بومی و ... که همگی 

های آن مکان باید در مقیاس انسانی صورت گیرد، با توجه به الگوها و زیرساخت

 است: زیر قرار به نیز تحقیق این پیشنهادات ضروری است. اصلی ترین

یی که تردد در آنها زیاد و طول مسیر هاخیابان نمودن راهامکانسنجی و پیاده-6

 کوتاه است )خیابان طالقانی و خیابان سعدی جنوبی( 

 آن به دسترسی نحوه و آن نقش در که تغییراتی دلیل به راهپیاده به خیابان تبدیل

 نظر تغییر این مورد در ذینفعان تمامی الزاماً و دارد مخالفانی و شود، موافقانمی ایجاد

 و صحیح گیریتصمیم برای کردن فضایی فراهم ریز،برنامه وظیفه .ندارند یکسانی

شناسایی  و تصمیم هر محتمل عواقب و موجود وضع از گرایانهواقع تصویری ارائه

براساس انجام مطالعات میدانی در خصوص است.  نفعذی مختلف هایگروه نظرات

ی بیشترین حجم تردد آمار تردد عابران در هسته مرکزی شهر، خیابان طالقانی دارا

  .رو هستندعابر پیاده بوده که در بیشتر اوقات مجبور به استفاده از سطح سواره

بنابراین با انجام مطالعات هندسی و ترافیکی در این محدوده و طراحی خطوط 

جایگزین جهت دسترسی به سایر معابر محدوده بافت مرکزی و تغییراتی در جریان 
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تبدیل خیابان راستای کاهش معضل ترافیک در شهر ایلام  درو  حرکتی معابر اطراف

 تواند راهکاری مناسب و مفید باشد.راه، میالله طالقانی به پیادهآیت

منتهی به محدوده  هایخیابان در عمومی حمل ونقل ساماندهی و تقویت -0

شخصی و ایجاد محورهای  خودروهای از استفاده به تمایل کاهش منظور مرکزی به

 رخه رو.دوچ

 فضای شهری یک به آن تبدیل و بهمن00 میدان محیطی کیفیت ارتقای -9

 مدارپیاده و سرزنده

بهمن،  00از میدان  مناسب فاصله در منظورهچند عمومی هایپارکینگ ایجاد -4

 میدان از فاصله مناسب در تاکسیرانی و اتوبوسرانی هایپایانه استاندارد طراحی

 بهمن.00

-بصری )کف و تناسبات منظر کیفیت ارتقاء و موجود روادهپی ساماندهی-1

 و...( جهت فضا شکل فضا، و اندازه ابعاد شهری، هایمبلمان و المان نصب سازی،

 .سرزندگی تقویت

 و فعالیتی تنوع مسیر، گوناگونی در طول و )تنوع متنوع هایکاربری استقرار -1

 هایبیشتر گروه چه هر حضور امکان و افزایدمی جاذبه محیط بر فضایی تنوع

 دهد(.می افزایش را آن در اجتماعی مختلف

 عمومی چهره با در مغایرت که نحوی به حاشیه سازهایو ساخت کنترل-7

 .نباشند شهری خیابان

 در خیابان طول در هاحرکت پیاده با متناسب روشنایی و نورپردازی از استفاده-8

  .شب



94 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری                  6931، تابستان دور اول، شماره اول

 

 منابع 
جهت  در شهری راهپیاده ساماندهی و طراحی»(، 6939پریسا، ) ی،بشیر محمدرضا، احدی، -

 مطالعات ،«شهریدرون هایراهپیاده بازرسی ایمنی از استفاده پیاده با عابران ایمنی ارتقای

 .32-79 ،3 شماره اول، ، دورهپژوهشی راهور

 مطلوبیت ابیارزی»(، 6931، امیر، آزاده، سیدرضا، )لنگرودی مقدم اکبرزادهاحمدی، حسن،  -

، «رشت شهر الهدیعلم راهپیاده موردی مطالعه کیفی؛ هایمؤلفه براساس شهری هایراهپیاده

 .642-601، 01 شماره هفتم، سال ،شهری ریزیبرنامه و پژوهش نشریه

 راهبردی ریزیبرنامه»(، 6934زاده، حسن، کانونی، رضا، سیف، لیلا، بندانی، سارا، )اسماعیل-

 مرکزی بخش موردی ها، مطالعهراهپیاده گسترش بر تأکید با شهریدرون یکتراف مدیریت

 .642-627، 90، شماره فصلنامه علمی ترویجی راهور ،«اردبیل شهر

، تهران: انتشارات راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران(، 6936پاکزاد، جهانشاه، ) -

 وزارت مسکن و شهرسازی.

 تأثیر و اصفهان چهارباغ خیابان در مداریپیاده میزان ررسیب»(، 6930پورمختار، احمد، ) -

، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی ،«شهروندان اجتماعی بر تعامل آن

36-622. 

(، 6934علیرضا، ) اختری، توسلی، حمیدرضا، حمیدرضا، مصطفایی، محمدرضا، حقی، -

خیابان  :مطالعه نمونه کوچک، شهرهای در هاراهپیاده به تجاری خیابانهای تبدیل امکانسنجی»

 .30-73 ،61 شماره چهارم، ، سالمطالعات محیطی و جغرافیا ،«گلپایگان شهر خمینی امام

 دو مقایسه و ارزیابی»(، 6939حقی، محمدرضا، ایزدی، محمدسعید، مولوی، ابراهیم، ) -

 شهر مرکزی بافت :موردی شهری مطالعه مراکز در مداریپیاده و سازیهراپیاده سیاست

 .90-67، شماره سیزدهم، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری، «همدان

 وارائه تبریز شهر مرکز قدیمی بافت در پیاده جایگاه بررسی»(، 6936روشنی، مریم، ) -

 ، کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.«آن حیات تجدید منظور به مداری پیاده بر مبتنی طرحی
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 مداریپیاده قابلیت بین ارتباط (، تحلیل6936اسفندیار، ریاضی، حسین، )زبردست،  -

 در هوا کیفیت سنجش هایایستگاه پیرامون موردی: نواحی هوا، مطالعه آلودگی و محلات

 .41-91، 1، شماره فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهریتهران،  شهر

 شهری فضاهای محیطی کیفیت ارزیابی»(، 6931شیخی، حجت، رضایی، محمدرضا، )-

 و پژوهش نشریه، «ایلام شهر فردوسی خیابان :موردی نمونه اجتماعی دهیپاسخ و مدارپیاده

 .38-89 ،03شماره  هشتم، سال ،شهری ریزیبرنامه

 هایخیابان سازیراهپیاده (، امکانسنجی6936مصمم، حسن، )صرافی، مظفر، محمدیان -

 .698-666، 06، شماره حیطفصلنامه آمایش مهمدان،  شهر مرکز

 بهبود بر تأثیرگذار هایمولفه و تحلیل بررسی (،6936) سودا، تمری، شهاب، زاده،عباس -

محورهای  :موردی مطالعه اجتماعی، سطح تعاملات افزایش منظوربه هاراهپیاده کیفیت فضایی

 .6-62، 4 ، شمارهشهری کردستان مطالعات فصلنامهتبریز،  عصر ولی و تربیت

 احیاء در نو رویکردی گستری،پیاده (، جنبش6983کسری، محمد، )قربانی، رسول، جام -

، ایمنطقه و شهری هایپژوهش و مطالعاتتبریز،  تربیت راهمطالعه پیاده مورد شهری؛ مراکز

 .70-11 ،1 شماره دوم، سال

(، 6931غر، )اصلو، علینیا، جمیله، عیسیمصمم، حسن، صرافی، مظفر، توکلیمحمدیان -

 دو، «قم شهر (س)معصومه  حرم حضرت اطراف مسیرهای سازیراهپیاده بندیاولویت»

 .34-47، 1 شماره سوم، سال ،شهر منظر هایفصلنامه پژوهش

 تفصیلی و نفوذ حوزه عمران و طرح توسعه» (،6918)آمایش،  و طرح مشاور مهندسین -

 .استان ایلام شهرسازی و مسکن سازمان دوم، ، جلد«ایلام شهر

 «.طرح جامع شهر ایلام»(، 6930مهندسین مشاور بعد تکنیک، ) -

 (.6931های اتوکدی تهیه شده توسط مهندسین شهرداری ایلام، )نقشه -



 

 


