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 چکیده 
آلودگ  ن، ی بلکه درجهت کاهش مصرف منابع و زم  یسالمت عموم   ت یفقط به سبب تقو  نه   ی روادهی پ      اغتشاش صوت  ی کاهش  انتشار گازها   ی هوا و    یو 

  یدر سالمت عموم  یمنف یج یهمچنان با نتا یرواده یاست که پ  یدر حال نی . اشودی و سودمند محسوب م دبخشینو یا  وهی؛ش یشهر یهاط ی مح  ،دریاگلخانه 
  ی جد  یی لش هااز تردد در شهرها را با چا  وهیش  ن یا   ،ی طیمح داتیتهد   ریخوردن، سقوط اجسام و سا  نی زم  ه، ینقل  لی تصادف با وسا  رینظ   یاست.خطرات  مرتبط 

خ که  آنجا  از  است،  ساخته  پ  ییهاط ی مح  ی شهر  ی هاابان یمواجه  عبور  به  ناچار  شهروندان  تمام  که  هستند؛ضرور  اده ی است  آن  شرا   ی در  مناسب  یاست  ط 
عابران   یمن یمشکالت ا ییبه شناسا PSIپژوهش با کاربست مدل   ن یرا فراهم آورند.ا  ی جسم یی مختلف و با هر توانا ن ینتمام شهروندان در س  یبرا  یرواده یپ
محقق    ی دانیم یهاو برداشت   د منظور استفاده از آمار و اطالعات مربوط به اسنا ن یا یشهر قم پرداخته است.برا   ی در بخش مرکز  ی شهر  ی ها   ابان ی درخ  ادهیپ

ها از  داده  لی و در تحل  یدان یم -یاسناد   عات اطال  یگردآور   وهیو از نظر ش  یل یتحل-یفیتوص  ند یو به لحاظ فرآ  ی کاربرد  ق یتحق  ت یقرارگرفت.ماه  ل یمالک تحل
کمّ است.نتا   ی روش  شده  خ  ج یاستفاده  داد  نشان  شهدا  ی شهدا  ی هاابان ی پژوهش  و  خرداد  خ  ن یترمن یناا   اسر ی عمار    ی پانزده  ا   ه یصفائ   ی هاابان ی و  از  و  رم 

  ح یناصح   ت ی ریرو و مد ادهی در عرصه پ  دکنندهیعامل تحد  نیترین اصلعنوابه   روهااده ینامناسب پ   ی کف ساز  گرید  ی روند.از سو یبشمار م   هاابان ی خ  نیترمن یا
الشعاع قرار  شهر قم تحت   یبافت مرکز   یهاابان یخ  ی مدار  ادهیو پ  ی روادهی مناسب پ  طی زا در عرصه سواره رو  شرا  دیعامل تهد  نیتری عنوان اصلسرعت به 

بخش از شهر ارائه شده    نی ا  یمدار   ادهی پ  تی هر معبر جهت بهبود قابل  ک یها به تفک  یکاست اقدامات متناسب با کمبود ها و     نیداده است.در ادامه موثر تر
 است. 
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  مقدمه
روی همراه استتت هر سفری با پیاده ترین شیوه جابجایی در جوامع بشری است. تقریباً آغاز و پایانرایج  ترین و روی طبیعیپیاده      

هتتای تتترین شتتیوهتتترین و منع تت ترین،سالمهزینههر عابر پیاده هستند. این شیوه از سفر کمبدین ترتیب تمامی شهروندان یک ش
شود که فرصت ادراک بهتر فضا توسط شهروندان، برخوردهتتای اتفتتاغی رغیررستتمیر و ههتتره بتته وب میجابجایی در شهرها محس

عتتابران پیتتاده همتتواره طالتتب تستتهی تی ر.  1386؛225سازد.رپاکزاد؛سرزندگی فضا عمومی و توسعه اغتصاد محلی فراهم میههره،  
هستند که ایمن، جذاب و مناسب بوده و به سهولت مورد استفاده غرار گیرد. در صورتی که طراحی تسهی ت عتتابر پیتتاده اصتتولی و 

اری آن آسان تر خواهد بود. برعكس اگر تسهی ت عتتابر پیتتاده دارای طتتري  تتعیفی صحیح باشد، دوام آن بیش تر و حفظ و نگهد
باشد و عابران پیاده، هنگام استفاده از آن احساس ناامنی وعدم آسایش کنند، میزان استفاده از این گونه محیط هتتا کتتاهش خواهتتد 

تشویق به پیاده روی کند تا پیاده روی را بعنوان گزینتته یافت.بنابرین ایمنی مسیر از مهمترین معیارهایی است که می تواند مردم را 
تخاب کنند. این فاکتورها ممكن است به افرادرعابرپیاده و رانندهر، ترافیک و شرایط محی تتی متترتبط باشتتند. ای جهت سیر و سفر ان

 طراحی نمایند.   شناخت بهتر روابط بین طراحی و ایمنی می تواند به طراحان کمک کند خیابانهای زیست پذیر و ایمن
میلیون    27/1ربران آسیب پذیر محسوب می گردند. تقریبا نیمی از  عابرین پیاده بخصوص کودکان، کهنساالن و افراد معلول از کا

دوهرخه   و  پیاده، موتورسواران  دهند. عابرین  از دست می  را  ای هرساله جان خود  جاده  ترافیک  تصادفات  در  که  برآورد شده  فرد 
هستند. سف  سواران  تا  شود  برآورده  باید  پذیر  آسیب  خیابانی  کاربرانی  این  نیازهای  داشته بنابراین  تری  ایمن  رهای 
را  1395باشند.رصفارزاده؛ دوهرخه سواری  و  پیاده روی  ایمنی  که  است  ها  جاده  ایمنی  تقویت  از  زیرساختارها بخشی مهم  بهبود  ر 

 طراحی عدم  غبیل  از روی پیاده  در  عمده  مشك ت وجود دلیل بهافزایش و میزان مرگ و میر را کاهش می دهد. درحال حا ر  

کاف  فقدان ا،روه پیاده  مناسب پ  یحفاظت های  تهد  ادهیاز عابر  و  عوامل جوی  مقابل  وسا  ییدهایدر  توسط  موتوری   هینقل  لیکه 
آلودگ  رد،یپذ  یصورت م آلودگ  یوجود  و  خ  یصوت  یهوا  پ  ابانیدر  معابر  کاربری های مجاور  تجاوز  پ  ادهیها،  و عدم    ادهیبه  روها 

روز به روز از تعداد   ابان،یخ ی و طول یمسافت های عر   یاده در ط یحرکت سواره و پ بیاستفاده از طري های مناسب به منظور ترک
آنها   ادهیپ   ریکه در مس   ارییخ رات بس  لیروی در شهر دارند کاسته شده و هه بسا شهروندان به دل  ادهیبه پ  لیافرادی که تما با 
و توجه    ک یتراف  شیامر باعث افزا   نی. اندینما  یط  لیکوتاه را با اتومب  اریمسافت های بس  یدهند که حت  یم  حی ترجند،  روبرو هست

را   یمشك ت  نیتوان هن  یم   یر.بسادگ6:1387  ب،یو حب  یبه حل مشك ت حمل و نقل موتوری استراحمد  زانیمضاع  برنامه ر
 سراغ گرفت. یهرنشک  یها طیشهروندان مح  ی در تجربه تمام

ها زائر از نقاط مختل  کشور و جهان است که    ونیمل  یرایخود ساالنه پذ  یاحتیس  -یارتیاست که با نقش ز  یاز شهرها  یكیغم   
بخش از شهر    نیدر ا  ادهیاز مردم شهر بصورت پ  یاریشهر روزانه بس  یدر هسته مرکز  یشهر  یاکثر کارکردها   یریبه سبب غرارگ

  ن یسال به ا  امیدر اکثر ا  یاریمن قه گردشگران بس  نیحرم م هر حضرت معصومهرسردر هم   یریغرارگ  یرفزطا  ندینما  یتردد م
 یو ناکارآمد  یبخش از شهر و هم فرسودگ  نیبودن ا  یمی.حال آنكه باتوجه به غد ابندی  یحضور م  ادهیبخش و اغلب در حرکت پ

  ی با توجه به اصل اساس  ابانیخ  یمدار  ادهیت پیبمنظور بهبود غابل  دینما  ی م  جاب ی رورت ا  ادهیعابران پ  یبرا  یابانیخ   تیتسه
 رینظ  اده یپ   ریپذ  بیآس  یگروهها  یبرا  ژهیبو  یاریبخش از شهر که مشك ت بس  نیا   یها  ابانیخ  نهیزم   نیو اغدام موثردرا  یمنیا

 . ردید سنجش غرار گرمور1390مشاور باوند، نیآورندرمهندس یسالمندان،معلوالن،کودکان،زنان باردار و.. بوجود م

 

 پژوهش  نهیشیپ  
شمار  ۀده  یط  در      م العات  فاکتورها   ییشناسا  یبرا  یگذشته،  و   لیدخ   یاثرات  همچون  بالقوه  پ  یهایژگیو  و   ادهیعابران 

جنس و  سن  رمث ً  و تیرانندگان  هندس  یهایژگیر،  جادهجاده  یشكل  عرض  رمثل  همسوها  عمود  ی افق  ییها،   یهایژگیو   ر،یو 
  ل یبه وسا  یو دسترس  نیزم  یکاربر  ،یمحله رمث ً شكل شهر  ی  یمح   طیو سرعت عبور و مرورر، شرا  کیحجم تراف ً  رمث  کی تراف
و فاکتورهای ونقل عمومحمل آب  گرید  یر  و روشنارمث ً  شده است.  در شهرها انجام  ادهیحرکت عابران پ  یمنیر بر اییوهوا، زمان 
ا  رامونیپ  یهاپژوهش  میطور مستقبه پ  یمنیمو وع  خ  ادهیعابران  انجام  یمختلف  قات یتحق  ابانیدر  اتاکنون  در  که  است   نیشده 

برخ به  م  نیا  نیتراز مهم  یبخش  اشاره  م العاتشودیم العات  الگو  ی .  و  راه  در خصوص عامل  خ   یمدار  ادهیپ  یکه  را    ابانیدر 
انسان   ه،ینقل  لهیراه، وس  یبه سه فاکتور اصل  ادهیر پابع  یمنیم العات ا  حوزه. اگرهه  شودیم   یبررس  میاند مستقغرار داده   یرسموردبر
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ول گرددیبازم ا  ی.  راه موردبررس  ماًیپژوهش مستق  نیدر  پا1395ر  یاکنار یدر  ی.باغرردیگیغرار م  یحول محور  در  با   نامهانیر  خود 
»طراح سامانده  یعنوان  شهر   ادهیپ  یو  ارتقا  یراه  جهت  شناسا   اده«یپعابران    یمنیا  یدر  دهگزاو    ییبه  مشك ت    یرش 

پ  یمنیا  دکنندهیتهد خ  ادهیعابران  م  یتخت  ابانیراه  وپردازدیشهر رشت  پا  ی.  افزا  نیا  انیدر  ا  یراحت  شیپژوهش  هرهه   یمنیو 
  جه یداند و درنتیحالت ممكن م   نیترمنیها به اپروژه  یبردار اجرا و بهره  ، یدر هنگام روز و شب را درگرو طراح  ادهیعابران پ  شتریب
تعر  د ینمایم  دهاشنیپ با  راهبردها  استیس   یتا  ا  ییو  جهت  پ  ی منیدر  بهتر  ادهیعابران  ارائه  پ  یمنیا  نهیگز  نیبه   ادهیعابران 

حرکت عابران   ی در سامانده یشهرونقل درونم لوب شبكه حمل ی با عنوان »نقش طراح ی ار، در مقاله1394ر ی.سلجوغمیابیدست 
شناس  اده«یپ ارتقا  ییابه  ا  یهاشاخص  یو  با  مرتبط  و  پ  یمنیمؤثر  عابران  سامانده  ادهیحرکت  درونحمل  یدر    ی شهرونقل 

 ادهیحرکت عابران پ  یمنیا  شیافزا  یدر راستا  یشهرونقل درونم لوب در شبكه حمل  ی بتوان به طراح  لهیوسنیاند، تا بدپرداخته 
  یمنیا  زاتیتجه  ،یمسكون  یهامحدوده   در  کی تراف  یازس تردد، آرام   یمنیا   هاز آن است ک  یحاصل از م العه حاک  جی. نتاافتیدست 
حرکت عابران   یمنیدر بحث ا رگذاریعوامل تأث نیترعنوان مهمدر گذرگاه به هینقل لهیو وس ادهیعابر پ ان یراب ه م تیفیو ک ادهیعابر پ

 داریپا  یمنیا  نمشترک با عنوا  یار در مقاله2012و لوگرو  ر  ی.فنگ و باشندیم ري م  یشهرونقل درونحمل   یدر سامانده  ادهیپ
ر  2007ر  یر و هم سازمان بهداشت جهان 2004ل متحد رکه هم سازمان مل   کنندیصراحتاً اع م م  ؛یآن در زندگ  یهاجاده و صرفه 
 نموده  لیتبد  یمسئله جهان  کیاز جاده آن را به    یبر جامعه و ناش  شدهلیتحم  یو اغتصاد  یاجتماع  میاند که بار عظاذعان داشته 

 یهااده ر در محلهمحدودشده ، انحراف از ج  ی، متعارف ، دسترس  یشبكه جاده رش رنج   یالگوها  سهیبا مقا  قیحقت   نیدر ااست.  
 ،یشناخت  تیو جمع  یاجتماع  تیو ع  ز،یخهون نقاط حادثه  ییتصادفات و در نظر گرفتن پارامترها  vru  یسازو با مدل  یمسكون
و ساختار شبكه    یتقا ا  تیریمد الگودستبه   اهد. شوپردازندی مسفر،  داد.  نشان  برابر سا  یسازشبكه منحرف   یآمده    ر یجاده سه 

ا از  خوانا  یمنیالگوها  همچن  یشتریب  یی و  است.  جاده   نیبرخوردار  الگو  ی ش رنج   یاشبكه  به  شبكه    ینسبت  از    % 60متعارف 
که مشكل    کهیگفت درحال  توانیر میو خارج  یرداخل  گرفتهانجام  یها.با توجه به م الب باال و پژوهشدهدی تصادفات را کاهش م

 شتریاند و در س ح خرد ببه مسئله پرداخته   یمختلف  یكردهایپژوهشگران با رو   ریاخ  یهاسالدر    ستین  دیجد  ابانیجاده و خ  یمنیا
با عنوان    یار در مقاله2014و همكاران ر   یشده استشكار  یاژه یبه هندسه شبكه معابر تمرکز و   هیجاده و در س ح ناح    تیبه تسه

ا پ  یمنیشاخص  خ  یابیارز  یبرا  ادهیعابر  در  ا  یشهر  یهاابانیامكانات  نو  نیدر  ا  سندگانیمقاله  به  اشاره   یهااکثر روش  نكهیبا 
 یاازهین  یتمام  توانندیکه نم  دهندیرا مدنظر غرار م  یفقط امكانات محدود   هاابان یدر خ  ادهیعابران پ  یمنیسنجش ا  یبرا  یابیارز

پ با سن  ادهیعابران  توانا  نیرا  ا  یهاییو  دهند.  پوشش  کافمدل  نیمختل   امكانات  اساس  بر  اند.  در س ح خرد ساخته نشده  ی ها 
ا  نیهند از  ارز  نینمونه  به  محدود  تقاطع   یمنیا  یابیم العات  بودهدر  بااها  پ  حالنیاند.  راستا  یمنیا  ازمندین  ادهیعابران    ی در 
 یبهبودها   شنهاد یمشك ت موجود و پ   ییشناسا  یبرا  توانیمروش را    نی. اباشندیم  زیها نو در تقاطع   ابانیمختل  خ   یهابخش

 یاجرا  یبرا  جینتا  ن یاز ا  توانندیپوشش داده شوند طراحان م   ابان یم العه ت ش شده امكانات گوناگون خ  نیالزم بكار برد. در ا
  ی منیو ا  یشهر  ابانیخ  یبا عنوان »الگو  یر، در پژوهش2015و همكاران ر  فاتی.رندیمااستفاده ن  ادهیعابران پ  یبرا  یمنیا  یرهایمس
م العه    نیاند. در اپرداخته   ادهیعابران پ  یمنیآن بر ا  ریو تأث  ابانیمختل  خ  یالگوها  ریتأث  سهیمقا  یبه بررس  اده«یعابران پ  کی تراف

گار کار  شهر  در  داده انجام  یکه  از  استفاده  با  است.  پ  به  بوطمر  یاهگرفته  عابران  ر 2003-2005ر  یهاسال  یط  ادهیتصادفات 
با شدت    ،یهوبنباتموسوم به طري آب  یج یاست را  نیا  یایگو  جینتا  تیپژوهش با استفاده از مدل لوج  نیشده است. در اپرداخته 

پ ا   ادهیتصادف عابر  است.  مقا  جی نتا  نیباال همراه  الگو  سهیاز  آمد.دوا    یسنت  یدو  به دست  نو  با عنوان »تأث2017و  مقاله  در   ریر، 
رو   یارتباط  یهاشبكه   یالگو پ  یمنیا  یبر  تحلادهیعابران  روش  مبنا  ییفضا   لی:  بررس  «یز یب  یمن قه    یالگو   ریتأث  زانیم  یبه 

 زنظرا  یامنظم شبكه ارتباطن  یالگو  دهدینشان م  قیتحق  جیپرداخته است. نتا  ادهیبر رو تصادفات خودرو و عابران پ  یشبكه ارتباط
 است.  یشبكه ش رنج  یالگو رینظ یمنظم ینسبت به الگوها یباالتر یمنیا بی ر  یدارا ادهیوغوع تصادف عابر پ
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 داده ها و روش کار
و    یدانیم  -یاط عات اسناد  یگردآور  وهیاز نظر ش   یتوسعه ا-روش تحقیق در پژوهش حا ربه لحاظ هدف از نوع کاربردی    

مراجعه مستقیم به محدوده    قیبوده و از طر  یلیتحل  یفی انجام م العه توص  ندیباشد و فرآ  ی م  یکمّ  لیو تحل  هیبه لحاظ روش تجز
-مدار ادهیپ یشهر ابانیمورد م العه و شناسایی و تحلیل ابعاد و جنبه های مختل  و ارزیابی ویژگی ها و عملكردهای اصلی یک خ 

آوری شده وارائه اغدامات پیشنهادی  نهایت، تحلیل داده های گردها و مشك ت آن فضا و در  ی کاست جهت شناسایی و تحلیل منیا
آور در جمع  بودبمنظور سهولت  خواهد  آنها  به منظور حل  ل  اتاط ع  یو اص حی  خود ساخته   یدانیم  یها  یبررس  ستیاز هک 

 تینرم افزار مزبور غابلد.  ش   Excelشده وارد نرم افزار    یگردآور  یبا دغت تمام داده ها  بیترت  نینگارندگان  استفاده شد و بهم
نو  یآمار  لیتحل فرمول  از  استفاده  با  و  داشته  را  مذکور  هر    یسیمدل  تحل  Worksheetدر  پرداخ  لیبه  ها  شده   تهداده 

برخ  انیشا  نیاست.همچن که  است  مقاد  یذکر  طر  ریاز  از  ها  ها  یط عاتا  یها  هیال  قیداده  نهاد  از   یشهردار  ربط یز  یماخوذ 
   محقق انجام شد. یدانیم یطبق برداشت ها ی شده است و مابق هین غم،و... تهغم،اداره برق استا

 
 با پژوهش های پیشین  پژوهش نیا  تفاوت:1جدول 

 های قبلی تفاوت این پژوهش و پژوهش  ایماهوی و رویه 

 پردازد.در پژوهش به مسئله ایمنی می   ACTIVEو ارزیابی رویكرد  PSIتأکید بر شاخص  شناسی روش 

 شرط اصل ایمنی عابران لزوم تحقق آن از طریق پیش  تأکید بر مبحث پیاده مداری و ی تئوریکقلمرو 

 های بافت مرکزی شهر غم به سبب نقش شهر و ماهیت و  رورت آن تأکید بر خیابان  قلمرو موضعی 

 شناسی و کمبود محتوا در این حوزه بر ارتقاء حوزه روش تكیه مبانی فنی 

 

 PSIاخص فرآیند آزمون ش:1شکل 

 گام اول گام دوم گام سوم

 
 گام چهارم گام پنجم گام ششم

 مآخذ:نگارنده        
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 مدل مفهومی تحقیق و استخراج معیارها :2جدول 

 

 PSIتکنیک 

PSI*     به طور مستقل هنین روشی اولین بار توسط راسدی شكاری،معین الدینی و زالی   .پیاده استبه اختصار شاخص ایمنی عابر
ایالت سمباوانگ سنگاپور مورد بررسی غرار گرفت.روشی سیستماتیک برای تعیین   با بررسی در خیابان کانبرا در   2015شاهردرسال  

یی دغیق نیازمندیهای  الزم برای  آن است.به بیان دیگر یک یک سو و از سویی شناسامشك ت ایمنی خیابان برای عابران پیاده از 
شاخص است.هدف  خیابان  یک  های  نقص  و  ارزشیابی  برای  سیستمی  حرکت  اطمینا  افزایش   PSIروش  برای  خیابان  ایمنی  ن 

د منظم و دغیق می  عابران پیاده و تسهی ت الزم برای حرکت آنان از طریق ان باق شرایط موجود با استانداردها از طریق یک فرآین
ر  باشد که اجرای آن از طریق طی نمودن شش مرحله که درنهایت میزان ایمنی هریک از شاخص ها هم ب ور جداگانه و یكجا د

 
*-Pedestrian safety index 

 معیارها  هدف  عرصه عوامل

دی
الب

ک
 

ره 
سوا

 رو 

 لچکی تقاطع  عابران با ترافیک  کاهش مواجهه

 ترمک مرور  و  عبور هایالین  وسیله نقلیهکاهش سرعت  

 بهبود مسافت دید و قابلیت دید وسیله نقلیه و عابر پیاده 
 پناه(رفیوژ/جان )  جزیره میانی

 ( جداول بسط )  خیابان از  ترکوتاه  فاصله عبور

ده
پیا

 رو 

 توان جسمی  جنس، روی تمام شهروندان برحسب سن، پیاده 
 طرف  دو هر در  روپیاده 

 شیب معبر

کی
افی

تر
 

ره 
سوا

 رو 

 عابران با ترافیک  اجههکاهش مو

 کمتر  مرور و  عبور  سرعت 

 راهنما   هایچراغ  و  تابلوها  وجود

 بوالرد 

 کاهش سرعت وسیله نقلیه
 کشی گذرگاه عابر پیاده خط

 خط توقف ممتد 

 روشنایی  بهبود مسافت دید و قابلیت دید وسیله نقلیه و عابر پیاده 

ده
پیا

 رو 

 توان جسمی  جنس، برحسب سن،  روی تمام شهروندان پیاده 

 ( هدایت )  لمسی آسفالت 

 ( هشدار)  لمسی آسفالت 

 رمپ جدول 

 باالبر 

 رمپ 

 رو پیاده  آسفالت 

طی
حی

م
 

ره 
سوا

 رو 
 درختان  و  اندازچشم  عابران با ترافیک  کاهش مواجهه

 - نقلیهکاهش سرعت وسیله 

 انقطاع رفیوژ  و عابر پیاده  بهبود مسافت دید و قابلیت دید وسیله نقلیه

ده
پیا

 رو 

 - توان جسمی  جنس، روی تمام شهروندان برحسب سن، پیاده 
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خیابان مورد بررسی دست می یابد.بنابراین با معرفی گام ها و مراحل این شاخص و استفاده از استانداردهای داخلی در فرآیند آزمون 
  در جهت حل مشك ت این بخش پرداخته می شود. خیابان های بخش مرکزی شهر غمده سازی آن در اخص به پیاش

 شرح و تفسیر نتایج 

 مطالعه و خیابان مورد بررسی ه گام اول : معرفی محدود

 بر  روش این شهرسازی،  در PSIشاخص  مثبت بازدهی و  عملكرد از اطمینان و حصول مو وع تر  عمیق و  بیشتر  درک منظور به

 ، تامل  سبب تراکم و رفت وآمد و مراجعات بسیاری از شهروندان و زائران،شایسته به  که  بخش مرکزی شهر غم   خیابان های روی

در  لع  محور از خیابان های  این بخش مورد ارزیابی غرار گرفته است که    28تعداد  ت اجرا و پیاده سازی شد.ی اسبررس و  بحث

آنكه روزانه  و بسته  دلیل بهشمالی آن بازار مرکزی شهر غم،در  لع غربی آن حرم م هر حضرت معصومهرسر مستقر می باشند.  

های   تردد  فوق  محور  سال  ایّام  در  فصول  بپیادبه  عوامل  ه   برابر  در  عابران  تردد  ایمنی  مبحث  دارد   خود  در  را  سیاری 

  محی ی،کالبدی،ترافیكی امری  روری است که بدان پرداخته می شود.

 گام دوم : معرفی معیارهای مورد بررسی 

تانداردهای کیفی مبتنی بر  دستورالعمل های راهنما که غب  طراحی شده اند با هدف شناسایی امكانات مناسب با استفاده از اس    
براساس  میشوند  پیاده  عابر  ایمنی  به  مربوط  که  امكاناتی  اکثر  م العه،  این  در  اند.  گشته  ارائه  مربوطه  توصیفات  و  تحقیق 

خارجی   و  داخلی  موجود  راهنمای  فاکتورها،   25دستورالعملهای  این  شناسایی  برای  اند.  شده  گرفته  نظر  در  دستورالعمل 
استانداردها  دستورالعملهای ر و  تمامی شاخصها  تا  یافت  ادامه  راهنما  دستورالعملهای  فرایند مرور  اهنمای طراحی شده مرور شدند. 

تكرار شدند. مواجهه با شاخصها و استانداردهای تكراری نشان میدهد که طی  وسیعی از شاخصها در فرایند مرور گنجانده شده اند. 
از    20بنابراین   زیر  شدند.    دستورالعمل  25شاخص  مرور  گوناگون  کشورهای  در  شده  طراحی  مرور  1راهنمای  و  عبور  سرعت  ر 
ر 5ر محل عبور میان بلوکی عابر پیاده،  4ر فاصله ی عبور کوتاهتر از خیابان ربسط جداولر،  3کمتر،    ر الینهای عبور و مرور2کمتر،

ر  9ر پناهگاههای مخصوص عابرپیاده و میانه، 8رپیادهر، ر ع مت گذاری رمحل عبور عاب7ر آسفالت پیاده رو، 6هشم انداز و درختان، 
ر  14ر وجود تابلوها و هراغهای راهنما،  13ر روشنایی،  12كه های توغ  پیشرفته،  ر باری11ر پیاده رو در هر دو طرف،  10،  مثلثی ها
 ر رمپ. 20رهشدارر،  ر آسفالت لمسی19ر آسفالت لمسی رهدایتر، 18ر رمپ جدول دار، 17ر باالبر، 16ر شیب، 15بوالرد، 
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 معیارهای مورد ارزیابی و معادل انگلیسی آن ها به همراه تصاویر :3جدول 

 معیار مورد بررسی  شماره معیار مورد بررسی  شماره

1c 
کمتر سرعت عبور و مرور   

Slower traffic speed 

 

11c  نواره کناری توقف 

advance stop bar 

 

2c 
ر الینهای عبور و مرور کمت  

fewer traffic lane 

 

12c  روشنایی 

lighting 

 

3c 
 عبور کوتاهتر از خیابان 

shorter crossing distance 

 

13c  تابلوها و چراغهای راهنما 

signing 

 

4c 
جانپناهانقطاع عبور از   

mid-block crossing 

 

14c   بوالرد 

Bollard 

 

5c 
 چشم انداز و درختان 
landscape and tree 

 

15c شیب 

slope 

 

6c 
 کفسازی  پیاده رو 

footpath pavement 

 

16c باالبر 

lift 

 

7c 
 خط کشی عابر پیاده 

marking (crosswalk) 

 

17c   رمپ جدول 

Curb ramp 

 

8c 
 جانپناه یا جزیره میانی 

pedestrian refuge and 
median 

 

18c 
 ت( موزائیک بریل )هدای

tactile pavement 
(guiding) 

 

9c 
 لچکی تقاطع 

corner island 

 

19c 
 موزائیک بریل )هشدار( 

tactile pavement 
(warning) 

 

10c  
خیابان پیاده رو در هر دوطرف   

sidewalk on both sides 

 

20c  رمپ 

Ramp 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimuvLS8ojVAhUrIpoKHXr2BCMQjRwIBw&url=http://www.rosehillhighways.com/products/pedestrian-refuge-island/&psig=AFQjCNHec2b-82i6qzCiiweRlVZosouP6Q&ust=1500125870533968
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 مخصوص عابرین پیاده  های عمق ارزیابی برای دستورالعملها و شاخص:4جدول  

 

1-Clarke (2008),2-City of Calgary  (2008),3-Sutherland and Morrish  (2006),4-City of Whittle sea  (2009),5-Narrabri Shire 

Council(2001),6-City of Charles Strut(2009),7-Heramb  (2007),8- Vander slice  (1998),9-Ashland City Council (1999),10-Access 

Minneapolis  (2008),11-CDOT (2007),12-Pima County  (2005),13-Neighborhood Streets Project Stakeholders  (2000)14-City of 

Aurora  (2007),15-Burde(1999),16-Boodlal  (2001)17-UTTIPEC(2009)18-City of New York(2009),19-RDM  (2010),20- City of 

Tacoma (2009), 

 شاخص ها  دستوالعمل

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 3 2 2 3 0 1 1 0 3 0 2 1 1 3 1 1 1 1 0 

2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

3 1 0 1 0 2 1 1 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 

4 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 

5 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 

6 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 

7 1 0 0 1 2 0 2 2 0 0 0 2 1 2 2 0 3 0 0 2 

8 0 0 3 3 2 3 1 1 1 3 0 2 3 2 3 0 3 0 2 2 

9 3 1 2 2 3 1 0 3 0 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 

10 3 1 3 3 2 3 3 1 2 3 3 3 3 0 3 0 3 1 1 1 

11 3 3 3 2 3 3 2 3 2 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 1 

12 3 0 1 0 0 3 0 2 0 3 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 

13 1 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0  0 0 

14 3 0 2 2 1 1 1 2 0 3 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 

15 1 0 0 1 2 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 1 0 2 2 1 3 1 2 2 0 0 0 1 0 3 0 3 0 3 2 

17 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 

18 3 2 3 2 3 3 1 2 0 3 0 3 1 2 3 0 2 0 1 1 

19 1 1 2 3 2 2 2 3 3 3 0 2 1 1 3 1 3 0 3 2 

20 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 1 0 3 1 2 0 

21 3 3 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 0 1 1 1 2 2 1 

22 0 1 3 1 0 2 0 3 2 2 1 0 1 0 3 0 0 0 1 1 

23 3 2 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 

24 3 3 2 1 1 0 1 3 1 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

25 1 2 3 1 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 1 2 1 1 

 
47 28 38 36 43 39 28 43 22 48 19 37 31 23 42 7 33 11 21 19 
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راه  ینامه طبقه بند  نیآئ -24(،1393)کشور  یراه ها یمنینامه ا نیآئ -23(، 1375)راه ها ینامه طرح هندس  نیآئ -22، (1375ی )شهر یهاراه  ینامه طراح  نی آئ-21

 ( 1376ی) رو ادهیپ  التیتسه  یسه جلد  دستورالعمل-25(،1390ی)شهر یها

                     معیارهااز  کیهر ضریبمحاسبه  گام سوم:

هر   تیو الو تیاهم نیاست. بنابرا ادهیعابرپ یمنیشاخص ا یبرا یمنیهر شاخص ا یر معرف اثربخش cر یمنیا یشاخصها بی ر    
  ک ی. اگر  گرددیگوناگون براورد م  یدستورالعملها  یشاخص برا  تیاهم  یاب یبا ارز  ب،ی ر  نی. اشودینشان داده م  cشاخص بتوسط  
دارا باشد   تیاهم  زانیم  یشاخص  استانداردها  یشتریب  ل یصتف  با   باال  و  دستورالعملها  م  شتریب  یدر  داده  برخشودیشري  از    ی. 
  ن یتام یهگونگ یبرا یاستاندارد چگونهیاما ه رندیمدنظر غرار گ ابانها یدر خ دیاز شاخصها با یآن هستند که برخ انگریدستورالعملها ب

پ برخ  شنهادیآنها  است. بع وه،  دستورالعملها شاخص  ینشده  ب  دهندکیم   رائها  ی یهااز  توص  شیه  فقط  اما   ییها  هیاز  ساده هستند 
از شاخصها    یبرخ  یکامل برا  یو استانداردها  فاتیاز دستورالعملها، توص  یحال برخ  نی. با ادهندیغرار نم  اریدر اخت   یاستاندارد کامل

گروهها    ن یگوناگون وجود دارد. ا  یهاعملرالهنگام استفاده از دستو  یمنیا  یشاخصها   یتوص  ی سه گروه برا  جهی. در نتدهندیارائه م
  را یکنند ز  رییهندان تغ  گرید  یاب یبه ارز  ابیارز  کیاز    توانندینم  جیهر شاخص نشان دهند. نتا  یر را براDر  یابیعمق ارز  توانندیم

بند  طیشرا توص   ،یطبقه  و  م  یمرزها  یمعرف  یبرا  یكسانی  فاتیاستانداردها  غرار  استفاده  مورد  گروه   مثال  یابر  .ردیگ یهر 
UTTIPRC  دارا2009ر درنظرگ  یبرا  یکامل  یاستانداردها  یر  اما  است.  لمس  یریباالبر  براتگریرهدا  یاسفالت    ابانها یخ   یر 

ر  یبسادگ ک رک  توص2008توسط  ا  هیر  بدون  ر  یح یتو   ایاستاندارد    نكهیشده  هرامب  شود.  بنوع2007ارائه    ی ریدرنظرگ  یر 
 یبرا  UTTIPEC  یابیعمق ارز  نیارائه نداده است. بنابرا  ی  کرده اما استاندارد کافی توص  هادیپ   نیعابر  یمناسب را برا  یرمپها
ارز  3باالبر   برا  یابیاست. عمق  و  تگریاست رهدا  1  ،یآسفالت لمس  یک رک  ارزر،  برا  یابیعمق  است. بع وه    2رمپها    یهرامب 
توسط شهر   ادهیپ ن یمخصوص عابر گنالیمثال س  ی. براندارفته ار نگاز دستورالعملها مورد استفاده غر ی از شاخصها توسط برخ یبرخ
که بد2009ر  یتلسیو  ذکر نشده  ا  ن یر  در  که  با صفر   Dمورد    نیمعناست  است  هند  کی  حضور.برابر  در  ورالعمل دست  نیشاخص 

  ی بع وه، وغت  .باشد  داشته  یباالتر  بیشاخص ممكن است  ر  نیا  نیاست. بنابرا  ی رور  من،یا  طیشرا   یاز آن است که برا  یحاک
اساس عمق    نیآن در دستورالعملها موجود است. بر ا  یبرا   یمفصل تر  یو ساتانداردها  ات یمهم شناخته شده باشد جزئ  یامكانات

بخصوص را   ییکه شاخصها  كندیم  یرا طبقه بند  ییاست که شاخصها و تعداد دستورالعملها  یروش رتبه بند  کیر که  Dر  یابیرزا
  2هر شاخص و دستورالعمل ارائه شده است. در جدول  یبرا  D، 1بكار گرفته شد. در جدول  c یمحاسبه  یرااند بمدنظر غرار داده 
هر شاخص    بی ر  نیر. بنابراNijارائه شده است رجدول    كنندیم  ی ابیارز  j  ی ابیرا با عمق ارز  iکه شاخص    ییتعداد دستورالعملها

  ر:دیمراجعه کن 1و شكل ر  2ر ربه معادله گرددیم  یتعر ریبصورت ز ادهیعابرپ
 

 شاخص ایمنی عابرپیادهبرای ارزیابی   Nij محاسبه:5جدول 

 شاخص ها 

ی
یاب

رز
ق ا

عم
 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

8 6 4 4 4 8 4 13 6 2 2 3 3 8 6 6 7 4 4 8 1 

4 3 2 4 0 2 8 3 8 4 2 8 8 4 3 11 7 8 3 0 2 

1 3 1 7 1 10 1 4 5 3 14 1 8 4 9 4 5 5 6 13 3 
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Ci=∑_(j=1)^3)Dj Nij)-1 معادله, a- D1 (؛  ناقص)=  1 ؛ D2 (  نیمه کامل) =  2 ؛ D3 ( )کامل = 3    

 :کهیدرحال 

c =  ی من یشاخص ا بی ضر 

i=  تعداد شاخص 

j=  ی ابیعمق تعداد ارز 

D= ی ابیعمق ارز 

D0= 0  )ذکر نشده( 

D1 = 1  )ناقص( 

D2 = 2 کامل( مهی)ن 

D3 =  )کامل( 

N ( تعداد دستورالعملها =Nij که شاخص   یی= تعداد دستورالعملهاi   را با

 .کنند یم یاب یارز j یابیعمق ارز

 بصورتی که داریم: 
c1= (8×1) + (0×2) + (13×3) =47 

c2=28,c3=38,c4=36,c5=43.c6=39,c7=28,c8=43,c9=22,c10=48,c11=19,c12=37,c13=37 

c14=23,c15=42,c16=7,c17=33,c18=11,c19=21,c20=19 . 

 

 محاسبه شده اند. زیرتمامی ضرایب شاخصهای ایمنی براساس معادله 

 

 شاخص ها وزن هریک از  :1نمودار

 
 SIگام چهارم:محاسبه نمره ایمنی 

Sii    ترکیبی راستانداردهای ترکیبی  مورد نیاز است. مقایسه ی استانداردهای دستورالعمل    شاخص ایمنی عابرپیادهبرای بدست اوری
برای محاسبه ی   خیابانهای موجود  با شرایط  هر شاخصر  ترکیبی بصورت    SIiبرای  دستورالعمل  این  غرار گرفت.  استفاده  مورد 

به صور که  استانداردهای طراحی  است.  تعری  شده  ایمنی عابرپیاده  این  دستورالعمل  تا  انتخاب شدند  کاربردی هستند  ت جهانی 
برای اجتماعی  مدل  با شرایط    -محی های  را  استانداردها  این روش،  باشد. بع وه  مفید  گوناگون  مقایسه میكنند. اغتصادی  موجود 

استانداردهای جهانی با  خیابان  ت ابق یک  میزان  میتوانند  و جهانی  کامل  استانداردهای  از  استفاده  با  مشخص ساخت.  را    بنابراین 
  4ارند. در جدول استانداردها برای شاخصهایی است که در دستورالعملها با یكدیگر تفاوت د کامل بودن یک عامل موثر برای انتخاب

 مراجع و ماخذها برای استانداردهای شاخص گوناگون نشان داده شده است.     
SIi  نمیاید. ع وه   بدست  0اتفاق می افتد و هیچگونه تناسبی در    1در  است. باالترین سازگاری با استانداردها    1و    0، یک عدد بین

برای هر   SIiنشان داده شده هگونه   زیرود دارد برغرار است. در جدول وج  1و   0بر این، هندین نق ه برای شرای ی که تناسب بین 
   شاخص ایمنی در م العه ی مو وعی محاسبه شده است.
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 برای شاخص ها  SIنمره محاسبه : 6جدول
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 PSI  شاخص محاسبه  معادالت:7جدول 

 ارزیابی  توصیف شاخص

 روکف سازی پیاده -6 محدودیت سرعت( کمتر ) سرعت عبور و مرور  -1

=1SI 

S = متوسط سرعت وسیله نقلیه در خیابان   
SI6 = C/N W= 1.5 

C  2(= مساحت دارای آسفالت استاندارد(m 

N= 

W   رو = عرض پیاده(m) 

 ابان تفاوت داشته باشد های مختلف خیدر بخش  Wاگر 

Wi روی در بخش =عرض پیادهi 

Ci مساحت آسفالت استاندارد در بخش=i )2(m 

=SI6 

I=1,2,3,…K  ( یاده پعرض متغیر برای  ی مختلف خیابان با هابخش )روها 

PCi = Ci/Ni 

 عبور و مرور کمتر )تعداد الین حرکتی(. ین ال-2

=2SI 

 محدودیت آکس سواره(. )  رتر کوتاه عبوفاصله -3

=3SI 

P = 

C=  یاز به بسط.موردن تعداد استاندارد جداول 

N که خیابان نیاز دارد.  هاجدول = تعداد کل بسط 

 عابر پیاده. کشی عبور  خط-7 انقطاع رفیوژ(. )  ترکوتاه   فاصله عبور-4

=4SI 

4=PI 

 
I=1,2,3, ….k 

متر   120هایی که بیش از گون خیابان بین تقاطع ی گوناها بخش )

 هستند(. 

=Ci بخش در استاندارد مرکزی   عبور یها محله  تعداد i 

=Ni  طول خیابان در بخشi  /120 

=7SI 

P = 

C= یاده عابر پور تعداد عالئم راهنمایی و راهنمایی استاندارد مخصوص محل عب 

N ها( تقاطع  در)  دارد  نیازها آن  به  خیابان که   پیاده عابر  عبور   یهامحل  = تعداد 

 انداز و درختان چشم -5
 جزیره میانی پناه یا جان -8

 
= F/N 1P 

F  طول خیابانی که دارای شرایط استاندارد فضای خالی عمودی=

 است. 

N)های  یت دودمحو   هاتقاطع طول کلی -=طول خیابان )هر دو سمت

 ( m) هاآن ۀ شداستاندارد منظور 

= NI/I 2P 
NI  های دارای شرایط استاندارد ثانویه= تعداد تقاطع 

I  ها = تعداد کل تقاطع 

=8SI 

P = 

C= ی عبور عابر پیاده هامحلدر  ی استانداردهاپناهجانتعداد 

N=  ی عبور عابر پیاده هامحلر یاز دموردن ی استانداردهاهپناجانتعداد 
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 PSI شاخص  محاسبه  معادالت:7ادامه جدول 

 توصیف شاخص ارزیابی 

 رو در هر دو طرف خیابان. پیاده-13 لچکی تقاطع -9

=9SI    بشود یعنی نیازی به این مورد نیست  1اگر مقدار 

P = 

C=  های استاندارد یمثلثتعداد 

N=   دارد   خیابان هایی که  یمثلث  تعداد 
= (a + m)/231SI 

a= 

= l1/N1 1P 

1L  =سمت  یک   در   رو ادهیپ طول(m)  

1N= طرف ک ی   درها  تقاطع طول  –  خیابان   طول(m)  

m= 

p2= l2/N2 

2l= رو در سمت مقابل طول پیاده(m) 

2n=   در طرف دیگر    ها تقاطعطول   –طول خیابان(m) 

 کشی توقفخط-10

=10SI 

P=C/N 

C = تعداد نوارهای توقف پیشرفته استاندارد 

N = ای توقف پیشرفته که خیابان نیاز دارد. تعداد کل نواره 

 بوالرد.-11
 های راهنما.تابلوها و چراغ-14

=11SI 

P = 

C=    های بوالرد استانداردیفرد تعداد کل. 

N=  یاده عابر پی میانی محل عبور  هابخشده + کل  )کل محل عبور عابر پیا

 .x  2از دارد(  نی  ها آنکه خیابان به  

P ==41SI 

C=   یی که تابلو و عالئم عبوری دارند. هاتقاطعتعداد کل امکانات 

 N نیاز دارد   هابدانتعداد کل امکانات عبوری که خیابان  =

 .ییروشنا-15 شیب.-12

SI12 = C/N 

C=  2(رو با شیب استاندارد  پیادهمساحت(m 

N= 

W رو = عرض پیاده(m) 

 های مختلف خیابان تفاوت داشته باشد در بخش Wاگر 

Wiروی در بخش =عرض پیادهi 

Ci  مساحت آسفالت استاندارد در بخش=i  )2(m 

=21S 

I=1,2,3,…K (یادهپی مختلف خیابان با عرض متغیر برای هابخش)روها 
DICi = Ci/Ni 

Ciرو با شیب استاندارد در بخش=مساحت پیاده  i )2(m 

Ni= 

Li=   در بخش( طول خیابانi  )(m) 

=15SI 

P = C/N 

C= 

D  فاصله بین تیرهای چراغ =(m) 
N  ها( طول تقاطع   –ت( = )طول خیابان )هر دو سم(m) 

 لف خیابان متغیر باشد های مختدر بخش  Dاگر 

14=SI 

i=1,2,3,…k= چراغ تیرهای بین گوناگون فواصل با   خیابان مختلف یها بخش). 

=Ci 

Ni  = بخش در خیابان طول i  (m) 
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 PSI شاخص  محاسبه  معادالت:7ادامه جدول 

 توصیف شاخص ارزیابی 

 االبر. ب-16

= 61SI 

C= ی استانداردباالبرها د کل تعدا 

N نیاز دارد ها بدان ی که خیابان باالبرها = تعداد کل 

SI = یازی به باالبر ندارد و امکانات عبوری کافی وجود دارداگر یک باشد گر خیابان ن 

=SI  .اگر صفر بشود خیابان به باالبر نیاز دارد و امکانات عبوری کافی نباشند 

 رمپ جدول. -17

=7SI1 

 

P = C/N 

C= ی جدول دار استاندارد هارمپ د تعدا 

N=  نیاز دارد.  هاآن ی جدول دار که خیابان به هارمپ تعداد کل 

 موزاییک بریل هدایتگر. -18

=18SI 

P = 

C=   ییک بریل هدایتگر به موزاهای یف ردطول استاندارد ( مترm ) 

N=  هدایتگر به ریل ییک بموزاهای یف ردیاز  موردنطول ( مترm ) 

 موزاییک بریل هشدار -19

=19SI 

P = 

C=  استاندارد  هشداردهندهلمسی   آسفالتهای یف ردتعداد 

N یاز موردن های آسفالت لمسی هشداردهنده یف رد= تعداد 

 رمپ -20

=20SI 

 

P = C/N 

C=  استاندارد ی جدول دار هارمپ تعداد 

N=  نیاز دارد.  هاآن ی جدول دار که خیابان به هارمپ تعداد کل 

 ( Asadi shekari et.al:2014ماخذ: )               
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 PSIگام پنجم:محاسبه نمره نهایی 

م نق ه ای برای درجه بندی خیابانها جهت ارزیابی امكانات ایمنی مبتنی بر سیست  شاخص ایمنی عابرپیادهدر این تحقیق، یک      
شاخص ی پیشنهاد شده است. این شاخص ها که مرتبط با امكانات ایمنی هستند همگی دارای اثراتی مشابه بر  در خیابانهای شهر
عابرپیاده داشته    ایمنی  بخود  مختص  است  ریبی  ممكن  شاخص  هر  درنتیجه  لحاظ  نیستند.  به  ایمنی  حسابی،  باشد.  شاخص 

در   شاخص ایمنی عابرپیادهبمنظور تسهیل شناخت مقدار    جعه کنیدر:ر مرا1را میتوان بصورت زیر تعری  کرد ربه معادله ر  عابرپیاده
ویژه   بندی  رتبه  سیستم  عابرپیادهیک  ایمنی  مقدار     %شاخص  است.  عابرپیادهتعری  شده  ایمنی  از  عبارتست  PSI  %شاخص 

یده آل زمانی رخ میدهد ا  شاخص ایمنی عابرپیادهایده آل.    شاخص ایمنی عابرپیادهموجود به نسبت    شاخص ایمنی عابرپیادهدرصد  
تمامی   وغتی  و  تمامی شاخصها رخ میدهد  برای  استانداردها  با  با    SIiکه سازگاری  برابر  ایمنی عابرپیادهباشند.    1ها   %شاخص 

 رر: 3رمعادله ربصورت زیر نشان داده میشود 
 
 

 -2معادله 

 
 

PSI شاخص ایمنی عابرپیاده = 

i تعداد شاخص = 

c ضریب شاخص ایمنی = 

SI نمره ی شاخص ایمنی = 

 

 

 درحالیکه:

 

PSI%  درصد شاخص ایمنی عابرپیاده = 

PSI شاخص ایمنی عابرپیاده = 

i تعداد شاخص = 

c .ضریب شاخص عابرپیاده = 
 

شاخص  برای  Aهد. رتبه ی و تفاسیر آنها را نشان مید شاخص ایمنی عابرپیادهطبقه بندیهای گوناگون را برای رتبه بندی  6جدول 
ممكن است با   شاخص ایمنی عابرپیادهبرای  Bست. رتبه بندی نشان دهنده باالترین شرایط ایمنی برای عابرپیاده ا ایمنی عابرپیاده

بندی   رتبه  درحالیكه  باشد  غبول  غابل  ها  بهبودرسانی  از  زیر    Cبرخی  ی  رتبه  است.  بیشتر  بهبود  و  توجه  نیازمند   Cمستلزم 
 .رسانی غابل توجه استبهبود
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  برای هریک از محورها PSIنمره :محاسبه 8جدول 
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 بافت مرکزی شهر غم  یهاابان یخ یمنیا س ح محاسبه:9جدول 

 %PSI مسیر 

 

PSI  مسیر PSI% 

 

PSI 

1S 73 621 79/455 15S 70 621 87/434 

2S 78 621 32/481 16S 49 621 41/305 

3S 69 621 41/425 17S 53 621 72/329 

4S 44 621 99/274 18S 76 621 22/469 

5S 41 621 06 /252 19S 81 621 84/500 

6S 73 621 91/454 20S 51 621 02/316 

7S 56 621 74/350 21S 56 621 95/384 

8S 78 621 36 /487 22S 55 621 41/343 

9S 64 621 34/397 23S 75 621 17/467 

10S 59 621 9 /356 24S 64 621 06 /399 

11S 45 621 38/297 25S 69 621 54/426 

12S 79 621 83/490 26S 67 621 72/416 

   % PSI ادهیعابرپ یمنیشاخص ا  ریگام ششم: تفس

 Eتا   Aتفسیر س ح ایمنی عابر پیاده در س وي :10جدول 

شاخص ایمنی  رتبه بندی 

 %عابرپیاده

امتیاز  

 مدل 
 تفسیر 

A 100-80   یند(، وجود امکانات بسیار مهم ایمنی ایمنی برای عابر پیاده خوشا باالترین کیفیت )بسیار 

B 79-60  مخصوص عابرپیاده باالترین کیفیت )قابل قبول(، وجود برخی از امکانات ایمنی مهم 

C 59-40 
کیفیت متوسط )به سختی قابل قبول(، وجود امکانات ایمنی مخصوص عابرپیاده بدون  

 فضای کافی برای بهبود 

D 39-20 یت پایین )ناراحت کننده(، حداقل امکانات ایمنی مخصوص عابرپیاده کیف 

E 19-0 )پایین ترین کیفیت )ناخوشایند 
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 بافت مرکزی شهر قم  یهاابان یخ  یمن یا شاخص:11جدول 

 E D C B A نماد E D C B A نماد 

1S    *  15S    *  

2S    *  16S   *   

3S    *  17S   *   

4S   *   18S    *  

5S   *   19S     * 

6S    *  20S   *   

7S   *   21S   *   

8S    *  22S   *   

9S    *  23S    *  

10S   *   24S    *  

11S   *   25S    *  

12S    *  26S    *  

13S    *  27S    *  

14S    *  28S    *  

 

پیاد عرصه      در  ه های  پیاده  عابران  ایمنی  سنجش  برای  سواره  و  میخیابانرو  شهری،مهم  و های  یكپارهه  روش  باشد.تاکنون 
ها همواره ها و شاخصنش این عرصهو گزی های ایمنی و پیاده مداری ارائه نشده استگیری ایمنی در عرصهواحدی درزمینۀ اندازه 

 العاتی صورت گرفته های محدوده مهای در دسترس و ویژگیپژوهش، دادهبر مبنای تشخیص پژوهشگر با توجه به نوع و اهداف  
به نیز،  پژوهش  این  در  عرصه است.  تعیین  خیابانهای  منظور  پیاده  عابر  غم  ایمنی  شهر  مرکزی  بافت  شاخصهای  تعیین  های و 

و در غالب مؤلفه  ط به هر مربو گانه ترافیكی،کالبدی و محی ی  سههای  عرصه،در سه دسته عوامل تهدیدکننده و عوامل تهدید زا 
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های  بیانگر این واغعیت است که  خیابان   PSIشده  با استفاده از مدلهای انجامگرفته است.نتایج حاصل از بررسیموردبررسی غرار
 بایستی موردتوجه غرار گیرند. ظ مو وعی و به لحاظ مو عی میبافت مرکزی شهر غم هریک به لحا

 شهر قم بافت مرکزی   در ادهیپ عابر یزا دیتهد و دکنندهیتهد عوامل:2شکل 
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مو عی در ارتقاء ایمنی عابر پیاده در خیابان های بافت مرکزی شهر غم :اولویت های مو وعی و12جدول   
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 بحث و نتیجه گیری 

ی یافته ناطق مرکزی شهرها نمود بیشترایمنی عابران پیاده هالش منحصری در نواحی شهری است.این مسئله بخصوص در م      
الزم    فراهم  امروزهاست. تسهی ت  شهرخیاباندر  نبودن  پیاده  حرکت  شهری  را  های  شهری  امكانات  به  آنان  دسترسی  و  وندان 

می مواجه  خ راتی  با  بعضاً  و  ساخته  دیگر  محدود  بیانی  تمام  هاینابسامان سازد.به  نیازهای  با  آن  ان باق  شهری،عدم  فضای  ی 
در نابرابری  به  منجر  ی  شهروندان  در  شهروندان  میزامیان  هوا،افزایش  شخصی،آلودگی  خودرو  به  اتكا  میزان  ن  كسو،افزایش 

های شهری و ک م کاهش زیست پذیری در محیط های خانوارها و در یک رفتن هزینه   تصادفات،افزایش میزان مصرف سوخت،باال
که  من تأمین ایمنی افراد    یاگونهبه  ازیوردنم  تجهیزات  تدارک  و   محیط  اص ي  نیبنابراویژه بخش مرکزی شهرها شده است.به

واجد ارزش است. خلق خیابانی در خیابان بتواند به ترویج غابلیت پیاده مدار های پیاده  های شهری کمک نماید بسیار  روری و 
س افراد  خیابان  از  الگو  این  تهدیدزاست.در  و  تحدیدکننده  مختل   عوامل  برابر  در  ایمنی  تأمین  نیازمند  المند،کودکان،زنان  مدار 

اب   خود   پیرامون  محیط  از  خ ر  احساس  بدون   و   آزادانه  ستق ل فردی،اردار،معلوالن،جانبازان،همگی شهروندان باید بتوانند با حفظ 
صورت دسترسی داشته و به...ر  های پوسته خیابانکاربری  و   شهری  محیط  و   معابر  عمومی،   اماکن  از  اعمرتمامی امكانات شهریبه

  اجتماع،   به  ی شهری زیربرنامهاصلی    محور   عنوان بهتحقق عدالت    زمینه مناسبی را برای   هنین امكانی  نمایند و   آن استفادهایمن از  
 . سازدیمفراهم  فعالیت و   زندگی

یكی از    عنوانبه  روی ایمن  پیاده است و    از  روریات توسعه پایدار شهری  متناسب از امكانات شهری  زندگی و برخورداری  تیفیک
  شد از   سعی  PSIتمرکزی بر شاخص ایمنی پیاده  نامه با  یان پا  ایندر    .داده شوندویژه    موردتوجهباید    نیازهای شهروندانترین  صلیا

یدکننده و  تحدعوامل  عنوان بهین حین در ابافت مرکزی شهر غم و مشك تی که  هاییابانخروی در یادهپشرایط به   سو نگاهییک 
های خیابان های  آید پرداخته شود.روش ها و تكنیک های الزم برای شناسایی کاستییم به وجودو سواره تهدید زا در عرصه پیاده 

  مقاله شهری بخصوص محدودیت ها و مشك ت مرتبط با ایمنی عابران پیاده امری است که کمتر به آن توجه شده است.در این  
از شاخص مرکز  به   PSIاستفاده  بافت  خیابان های  تحلیل  و  منزله  بخش  این  در  خیابان های موجود  که  داد  نشان  غم  ی شهر 

شرایط پیاده مداری متفاوتی را به لحاظ شاخص ایمنی به شهروندان غم عر ه نموده اند.در این  درسلسله مراتب شبكه دسترسی  
ی هربخش را نیز  همین شناسایی زمینه تعیین کاستی هاحین مشخص شد که کدامیک از این خیابان ها ایمنی باالتری دارند.و  

هیزی؟ در کجا؟ را پاسخگو می باشد.بر همین مبنا پیاده سازی فراهم نموده و در پاسخ اصلی مسئله برنامه ریزی مبنی بر اینكه هه 
یط هرهه ایمن تر باشد.در  این روش و نتایج حاصل از آن می تواند راهنمای پیاده مدار سازی خیابان های شهری برای تامین شرا

 دستاورد های پژوهش و پاسخ به سواالت پژوهش پرداخته می شود.ادامه به 

خیابتتان  28لیست خودساخته محقق و برداشت اط عات از ای و تهیه هکد و مروری بر م العات کتابخانهاز مراجعه به اسنا  پس    
نتتتایج  بنا برخورداری از تسهی ت حرکت عابر پیاده مشخص گردید.در بافت مرکزی شهر غم؛س وي پیاده مداری ایمن در الگوی بر

باشد مورد ارزیابی غرار می رA-Eراساس مدل مذکور ایمنی خیابان که بر؛ در ابتدا س وي PSIکارگیری فرآیند و روش حاصل از به
از تعتتداد .انتتدغرارگرفته  Cو  Bهای به لحاظ شاخص ایمنی پیاده در ستت وي گرفت. نتایج کلی بیانگر این امر است که اکثر خیابان

ر رده خیابتتان د 17رده یک غرارگرفته است. 81رجه را دارد این خیابان با د  Aخیابان موردبررسی تنها خیابان صفائیه رده ایمنی    28
B  ستتپاه، معلتتم، دورشتتهر، حجتیتته،  حتتائری،  ستتعیدی،  بهار،  ایستگاه،  خمینی،  امام  آستانه،  در این ارزیابی خیابان ارم،  اند.غرارگرفته 

حتتائری  های هدف و منتظری که در این میان باالترین درجه ایمنی در این س ح خیابان مولوی، دی،  نوزده  نیایش،  هدف،  تیر،هفت
غرارگرفته است که در این میان  Cخیابان در رده 10ارزیابی شد.تعداد  64خیابان مولوی با درجه ترین درجه ایمنی پایین  79با درجه  
هتتا اند.که از میان این خیابانشدهارزیابی Cیاسر،کیوانفر،مصلی در رده  های آذر،امام خمینی،امام موسی صدر،زائر،ساحلی،عمارخیابان
ارزیتتابی  41ترین ستت ح بلتتوار امتتام ر تتا بتتا درجتته و پتتایین 59ختترداد بتتا درجتته  15در این س ح با خیابان   رین درجه ایمنیباالت

ای برابر با امكاناتی با ایمنی مهم غرار دارند و نمره  Bهای غم در رده آمده بیانگر این است که بیشتر خیاباندستهای بهشدند.یافته
گردنتتد.همچنین در ستت ح بعتتدی بول بوده و پیاده مدار تلقتتی میغها غابلباشند.. از این حیث این خیابانو مخصوص عابر پیاده می

 ایمنتتی امكانتتات وجتتود ،رغبولغابتتل ستتختیبهر متوسط باشند نیز کیفیتمی  Cاند و در رده هایی که مورد ارزیابی غرارگرفتهخیابان
هتتای بختتش خصتتوص خیابان غضتتاوت درباشند. از این حیث توازنی میتتان می بهبود  برای کافی فضای بدون  پیاده  عابر  مخصوص
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های مكانی به ترتیب لذا اولویت طلبد.تری را میهای دغیقگیرد. و این تفاوت نسبت به یكدیگر لزوم بررسیمرکزی غم صورت نمی
ر وجود برخی از امكانات مهم ایمنتتی عتتابغبول بیانگر ایمنی با باالترین کیفیت و غابل Aشده است. در س ح  س وي ایمنی مشخص

غبول بیانگر وجتتود سختی غابلبیانگر کیفیت متوسط و به  Bس ح  باشد.همچنین در س ح دوم ایمنی درپیاده در خیابان صفائیه می
 بهتتار، ایستتتگاه، خمینتتی، امام آستانه، ارم،  هایخیابان  امكانات ایمنی عابر پیاده بدون فضای کافی برای بهبود حرکت عابر پیاده در

باکیفیتتت   Cباشد. در س ح منتظری  می مولوی، ،دی نوزده نیایش، هدف، تیر،هفت ،سپاه، معلم شهر،دور حجتیه، حائری، سعیدی،
امتتام  متتام خمینتتی،ا هتتای آذر،صورت ناخوشایند خیابانکننده بیانگر حداغل امكانات ایمنی مخصوص عابر پیاده و بهپائین و ناراحت
 ایمنتتی و عیت ارزیابی مشخص به هارهوب یک در ا رح تحقیق باشد.مصلی می کیوانفر، یاسر، عمار ساحلی، زائر، موسی صدر،

دهتتد ها نشان میبررسی کالبدی حوزه در ت.اس پرداخته استانداردها  نگاه از ترافیكی و  محی ی کالبدی، س ح سه پیاده مداری در
به سبب افزایش میزان ترافیک در حال عبور و تبتترا افتتزایش های اصلی و شریانی مراتب شبكه ارتباطی خیابانکه در س وي سلسله

های ترافیكی و جاذبه سفر بیشتر باشتتد زمینتته ترافیتتک سرعت و ایجاد خ راتی را به دنبال دارد. از طرفی در مسیرهایی که کاربری
متقتتاطع فرعتتی بیشتتتر  هتتایهشود.از سوی دیگتتر زمتتانی کتته جادشده و از به همین ترتیب احتمال بروز برخوردها بیشتر میمفراه
 روهتتا،پیادهها به یک خیابان توجه جدی صورت گیرد.بایستی میزان دسترسیرو میشود و ازاینشود.احتمال برخوردها بیشتر میمی

 بتته تتتوانمی اغتصادی- اجتماعی مسائل هارهوب در .نیست معلولین برای استفادهغابل ضاف در موجود تجهیزات و  عمومی اماکن

 آنكتته رغمعلتتی درنهایتتت و  نمتتود اشتتاره معلولین جابجایی هایهزینه و  زمان افزایش و  اجتماعی انزوای روانی، روحی تمشك 

 سازیمناسب را غم شهر مرکزی بخش شهری فضاهای اصول از برخی رعایت با شهری فضاهای تا نموده ت ش شهری مدیریت

 دسته مشك تی را به موانع کالبدی در وهله اول برای ایندر حال حا ر  که اردد وجود ایم حظهغابل هایکاستی حالبااین نماید
صتتورت مستتتقیم پرتابش آفتابی و بهتوان به عوامل اغلیمی نظیر روزهای .در ارتباط با شرایط محی ی شهر غم می وجود آورده است

ای بوده که انعكاس نور هشم گونهزی بعضی معابر بهساشود و همچنین ک های میانعكاس نور  مانع از دید و گذر از عرض خیابان
دیتتد حال حا ر آنچه بشدت منجتتر بتته ته دهد. در خصوص عوامل ترافیكی نیز درآزارد و دغت دید آنان را کاهش میعابران را می

که در حال حا تتر یطورنظم و نسق و آشفته عابران پیاده است.بهحیات عابران پیاده در بافت مرکزی شهر غم شده است حرکت بی
 خود اختصاص داده است.  بیشتری آمار تصادفات فوتی،جرحی و خسارتی را به
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