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ABSTRACT 

Introduction: Creating sidewalks with the aim of meeting the needs of tourism industry  introduce the texture to 

tourists is one of the measures that can be considered for regeneration and protection of the texture. The ability to 

attract tourism not only is beneficial for inhabitants, but also can be regarded as an essential solution tothe 

conservation problems of the texture. Given that, today, the role of pedestrians in the city and especially the ancient 

textures is much less addressed than before, this study seeks to find the solutions for the design of sidewalks in 

historical textures. 

Objectives: The purpose of this study is to identify the principles and criteria for designing a sidewalk as an effective 

factor in promoting the historical-cultural essence of the neighborhood to attract tourists,  increase attendance and 

revive the historical context. The case study in this research is the historical-tourism texture of Imam Street in 

Semnan. 

Methodology: First, after the data collection,using integrated analysis of "SWOT", internal factors (strengths and 

weaknesses) and external factors (opportunities and threats) affecting the transformation of Imam Street Semnan w 

identified. . Next, the opinions of 10 experts in the field of urban planning and restoration of historic buildings were 

used for weighting the criteriaby the Delphi method. Then, using previous studies and experiences, qualitative criteria 

affecting the viability were extracted and prioritized using the AHP method of hierarchical analysis.  

Geographical Context: The study area is historical-tourism texture of Imam street in Semnan city. 

Result and Discussion: The results showed that  the historical part of Imam Semnan Street can take advantage of 

opportunities and have the potential to become a footpath. The quality criteria for improvement of the studied 

sidewalk were prioritized using Analytic Hierarchy Process (AHP), which include permeability and accessibility, 

diversity of use and activity, texture structure and route, respectively. 

Conclusion: Ultimately, based on studies and analysis, a proposed plan to improve the pedestrian capacity of the area 

is presented, which can provide a suitable environment to facilitate and encourage walking and tourism development.  

KEYWORDS: Pathways; Historical Context Recovery; Tourism development; Analytical Dynamics Analysis 

(AHP); SWOT Analysis 
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    چکیده
توانید ویود بیه ایجاد مسیرهای پیاده با هدف تأمین نیازهای گردشگری و در جهت معرفی بافت به گردشگران از اقداماتی است که میی مقدمه:

سازی و حفاظت بافت تلقی گردد. قابلیت جذب گردشگری نه تنها برآورنده نیازهای ساکنین بافیت اسیت، زندهعنوان قدمی مثبت در راستای باز

-رود. با بیان اینکه امروزه نقش عابر پیاده در شهر و به وصیو  بافیتشمار میبلکه به عنوان ضرورتی جهت حل مشکالت حفاظتی بافت نیز به

 باشد.های تاریخی میراه در بافتین پژوهش درصدد یافتن راهکارهای الزم جهت طراحی پیادهتر از پیش است، اهای کهن بسیار کمرنگ

 -هدف پژوهش حاضر، شناسایی اصول و معیارهای الزم جهت طراحی مسیر پیاده به عنوان عامل تأثیرگیذار بیر ارتقیای روحییر تیاریخی :هدف

 -باشد. نمونر مورد مطالعه در این پیژوهش، بافیت تیاریخیی بافت تاریخی، میفرهنگی محله برای جذب گردشگر و افزایش حضورپذیری و احیا

 گردشگری محور ویابان امام در شهر سمنان است.

، عوامیل درونیی )نقیاو قیوت و "سیوات"با استفاده از تحلیل یکپارچه آوری گردیده و ابتدا اطالعات محدودة مورد مطالعه، جمع :یشناسروش

راه در بافت تاریخی، مشیخص شیده و بیا روش دلفیی و ها( مؤثر بر تبدیل ویابان امام سمنان به پیادهها و تهدیدضعف( و عوامل بیرونی )فرصت

اند.  سپس با استفاده از مطالعات و تجربییات دهی شدهریخی، وزننفر کارشناس وبره در زمینر شهرسازی و مرمت ابنیه تا 10استفاده از نظرات 

 اند.بندی شده، اولویت"ای. اچ. پی"مراتبی مداری، استخراج و به کمک روش تحلیل سلسلهپیشین، معیارهای کیفی مؤثر بر قابلیت پیاده

 گردشگری محور ویابان امام در شهر سمنان است. -بافت تاریخیقلمرو جغرافیایی: 

کنید و قابلییت ها در محور تاریخی ویابان امام سیمنان ایجیاد مییهایی را برای استفاده از فرصتنتایج نشان داد که نقاو قوت، زمینه: هاافتهی

 (،AHPراه محیور میورد مطالعیه بیا اسیتفاده از تحلییل سلسیله مراتبیی )راه را دارد. سپس معیارهای ارتقای کیفیت پیادهتبدیل شدن به پیاده

 باشند.بندی شد که به ترتیب شامل نفوذپذیری و دسترسی، تنوع کاربری و فعالیت، کالبد بافت و مسیر میاولیت

مداری محور مذکور ارائه شده اسیت در پایان براساس مطالعات و تحلیل صورت گرفته، طرح پیشنهادی جهت ارتقای قابلیت پیاده :یریگجهینت

 روی و توسعر گردشگری را فرهم نماید.ی تسهیل و تشویق پیادهای مناسب براتواند زمینهکه می

 

ژه  تحلیل سوات ؛(AHPمراتبی )تحلیل سلسله ؛توسعر گردشگری ؛راه، احیاء بافت تاریخیپیاده ها:کلیدوا
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  مقدمه
بخا،  ووبات تاماوا تااریخی و اشا ای، هاای هویاتهای تاریخی شهر و ارتباط بین هستهسهولت دسترسی به ارزش

و آوم پیاده و تعاول چهره باه چهاره  وتنابن باروز  وحور  رشتهای انسانشود. استقرار شعالیتاحساس تعلق ساکنین وی

گیاری وحلای و ها برای کلیة شهرونمان  توسعة وراکا  تمابی حیات ومنی در شهر است. عمالت ابتباعی و برابری شرصت

احتراا به نظر شهرونمان از وقوالت ارزشی ورتبط با نظاا دسترسی و کیفیت زنمگی شهری اسات. توساعة وامرن شاهرها  

ری ی شهری وطرح نبود که باا تعااریس سانتی آن وتفااوت باود بمیمی از دسترسی و شیوة بابجایی را در برناوه وقیاس

(. با شروع انقالب صنعتی  اختراع اتووبیل و گساترش شاهرها باه تامریل اولویات دادن باه 66  1391)سلطانی و پیروزی  

هاای عباووی ری کبرنگ شامه و از کیفیات شناایی عرصاهوحور در شهرها و شناهای شهنق، عابر پیاده و شناهای پیاده

(. تا قبل از ورود خودرو و تحوالت حاصال از 1  1392زاده و تبری  ها کاسته شم )عباسراهشهر  شناهای باز شهری و پیاده

ن شالل ها و شناهای شهری در انطباق کاول با شناهای انساانی و نیازهاای ابتبااعی شاهرونماآن در شهرسازی ایران  راه

دهم در شهرهای کهن ایرانی  نظاا کالبمی شهر به طاور کلای براسااس گرشت. چنانله تاریخ شهرسازی ایران نشان ویوی

ویان وراک  وختلس چنان بود که شهرونمان باا پاای  واری استوار بوده است و وسعت شهرها و شاصلهوقیاس انسانی یا وردا

(. ارتقای بایگااه اشاراد پیااده در شناای شاهری و حناور و 18  1390م )ورتنوی  رشتنای به نقطه دیگر ویپیاده از نقطه

-های ومنی  ضرورتی است که در راستای تقویت رابطة انسان با وحیط شهری و وخموصاً با باشاتوشارکت آنان در شعالیت

تاریخی شهرها  سابت انحطااط  های ورک ی وگیرد. ششار بی، از حم وسایل نقلیه بر باشتهای تاریخی وورد توبه قرار وی

ها را به یک ضرورت وبرا بام  کارده اسات ها شمه است و در نتیجه حفاظت از آناقتمادی و تخریت کالبمی و بمری آن

(. این وسیرهای پیاده عالوه بر نق، دسترسی و ارتباطات  ولانی بارای تعااوالت ابتبااعی  شانیمن 21  1394)سعادتی  

یامای، حبال فتگو  والقات  شمل وشترکی برای وذاکرات وردوی بود. با ورود انقالب صنعتی و پاخبار و گردش و تباشا  گ

گاه وسایل نقلیه تبامیل شام و باه تامریل های شهری که وحل زنمگی وردا بود به گذرگاه و توقسو نقل  بسیاری از ولان

-تر شام و باشاترنگی انسان از شنای شهری ک ها را زیر نفوذ برد و نیازها و حقوق طبیعتباا ساختار کالبمی و دسترسی

-ریا ی و برناواههای تاریخی تحت تسلط سواره درآومنم. هستة تاریخی شهرها به دلیل آنله براساس وقیاس انسانی طارح

ه  گسساته  های تاریخی  باعث ازکننمه بر کالبم باشتانم  ورورد اتووبیل و حرکت سریع به عنوان عاولی تخریتری ی شمه

 شود. های تاریخی ویمن و قربانی شمن کالبمهای با ارزش باشتش

هاای تااریخی و های بمیم گردشگری در بهاان  توباه باه حرکات پیااده در باشاتیلی از تحوالت اخیر در گرای،

کیم بی، از حام بار حرکات ساواره و حال وساا ل شمة وه  شهری است. تأوضوع شراووشنیازهای آن به عنوان یک و

-و غفلت از ساوانمهی و طراحی وسیری برای حرکت پیاده  یلی از نقایص شهرسازی وعاصر وحساوب وایوختلس آن 

  1392آبادی و هبلااران  شود که باعث اختال  در وانمگاری و پویایی در صنعت گردشگری نی  شمه است )شتحی نجس

اشت به گردشگران از اقماواتی است کاه (. ایجاد وسیرهای پیاده با همف تأوین نیازهای گردشگری و در بهت وعرشی ب3

سازی و حفاظت باشت تلقی گردد. این وسایرها کاه وتناسات باا توانم خود به عنوان قموی وثبت در راستای باززنمهوی

شود  ضبن وعرشی باشت تاریخی و عناصر باا ارزش آن  سارزنمگی و پویاایی باشات را ری ی ویحرکت گردشگران برناوه

سازد. قابلیت بذب گردشگری نه تنها برآورنامه نیازهاای سااکنین باشات ا به درون آن باری ویووبت شمه و حیات ر

 (. 63  1391شرد  رود )پیشگاهیشبار ویاست  بلله به عنوان ضرورتی بهت حل وشلالت حفاظتی باشت نی  به

ساز و وعبار آوریلایی به ناا توسط شهر 1858نخستین اقماا در زوینة تفلیک حرکت سواره از پیاده در دنیا در سا  

صورت گرشت. طی این اقماا اولبستم در طراحی پارک ورک ی نیویورک برای عبور اشراد پیااده   1"اولبستم شردریک ال"

های بنگ و نوساازی و در بریان بازسازی خرابی 1950و  1940پلی از سنگ روی بادة وسایل نقلیه بنا نهاد. در دهة 

                                                 
1 Frederick Law Olmsted 
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های خریم ورک  شهری با آوام و شام آزاد  وطارح گردیام. انگاارة تبامیل وسایرهای یمة خیابانوراک  تاریخی شهرها  ا

ای بار در قالات تجرباههای وختص پیاده در وحمودة تاریخی و ورک ی شهرهای اروپایی  برای نخستینشهری به خیابان

آوم. توبه به ایان اوار پاز از بناگ آلبان به ابرا در 1"اسن"های خریم ورک  شهر وحمود و وحلی در یلی از خیابان

تری پیما کرد. ووشقیت ابرای طرح ذکر شمه در بهانی دوا و شرارسیمن زوان بازسازی شهرهای اروپایی  شلل وشخص

ای در بسیاری از شهرهای اروپایی صورت گیرد. در اواخار دهاة های بعمی  اقماوات گستردهباعث شم تا در دهه "اسن"

ز نواحی ورک ی و تاریخی شهرها به دلیل تهمیم وراک  شهرهای اروپایی به وسیلة تراشیک و خودروهای شخمی ا 1950

تقریبااً تبااوی شاهرهای وها  و  1975های ارزشبنم شهری به بیرون رانمه شمنم به طوری کاه تاا ساا  تخریت باشت

 -هاای تااریخیراهکارده و پیاادهتاریخی اروپا ورود اتووبیل را به بخ، ب رگی از ناحیة تاریخی و ورک ی خود وحامود 

گارای،  1960(. در آوریلاای شابالی در اوایال دهاة 7  1396ها به وبود آوردنم )کاازرونی و وهاموی  تجاری در آن

خیابان پیاده در شهرهای آوریلاا باه  150(  تقریباً 1970 -1960بازگشت به وراک  شهری  قوّت گرشت و طی ده سا  )

شلل گرشتنم که بیشتر هبسو باا وقاصام تجااری در ورکا  شاهر  2"وا "های پیاده با ناا نوبود آومنم. این نوع خیابا

های وطلوب برای خریام و گاردش در شاهرها باود )وحبامپور زرنامی و ها ایجاد وحیطبودنم و در عین حا  همف آن

حای وسایرهای پیااده باا وماری در سایر کشورها  طرا(. با وبود گذشت چنمین دهه از بنب، پیاده5  1394اوینیان  

های عبلای در ارتبااط آیم. از ببله تجربهسازی وحورهای تاریخی  هنوز وبحثی نو در کشور وا به شبار ویعنوان پیاده

توان به تجربة تفلیک سواره از پیاده در تبری  )خیابان استاد شهریار و وحور قلعه سنگی( راه در ایران ویبا احماث پیاده

باشم. در کالنشهر تهاران توباه باه بناب، ها  خیابان بنت در باشت ورک ی شهر وشهم ویدیگر تجربهاشاره نبود. از 

ومار بسیار دیرتر از دیگر شهرها وم نظر وسئولین و ومیران اوور شهری قرار گرشته است و این در حالی اسات کاه پیاده

-گیرد. از ببله نبوناهر شهرهای کشور قرار ویوعبوالً هرگونه اقماا شهرسازی در پایتخت به صورت الگویی بهت دیگ

سازی خیابان صاس )سههسااالر(  خیاباان واروی و باازار تهاران اشااره نباود توان به پیادههای ابرا شمه در تهران وی

 (. 102  1394بو  )کاشانی

یان بخا، باه های زیادی صورت گرشتاه کاه در اهای شهری  پژوه،وماری در وحیطدر زوینة بررسی قابلیت پیاده

واماری ( با ووضوع پیبای، پیاده2010و هبلاران، ) 3"هونگ"شود. وطالعة برخی از ووارد به صورت خالصه اشاره وی

روی در ری ان بهات آگااه شامن از شارایط پیاادهدر هنگ کنگ به عنوان یک وطالعة باوع در راستای کبک به برناوه

های شعلی: آیاا هبسایگی"ای با عنوان روها قابل ذکر است. در وطالعهههای وربوط به پیادشهر و شناسانمن ک  و کاستی

و  4"ویساتر"توساط  "آیم؟وماری در سطح وحلی  عاولی کلیمی در سطح سالوت نوبوانان بلژیلی به حساب ویپیاده

ر شاهر ساا  د 15تاا  13ابتبااعی نوبواناان در سانین  -وماری و وضعیت اقتماادی(  رابطة پیاده2010هبلاران، )

با استفاده از وم  رگرسیون نشان داد که ایان رابطاه  تنهاا در ویاان نوبواناان سااکن در وحاالت باا ساطح  5"گنت"

را در  "ناواحی پیااده: راهنباای طراحای"( کتاب 2012) 6"براوبیال و لونگو"تر وعنادار است. ابتباعی پایین -اقتمادی

هاای پیااده در پیراوون ووضوع وحاموده 2000اروپایی را در سا   های شهرهای پیاده در دروازهو وحموده 1997سا  

وماری در رویلرد نوشاهرگرایی باه وقایساه ( در پژوهشی با عنوان ارزیابی پیاده2009) 7"الحقال"وراک  شهرها نوشتنم. 

ی وسایرهای هاا و پیوساتگهای دو وحله از شهر بیروت پرداخته است. در این پژوه،  اختالط و تناوع کااربریخیابان

 وماری وحالت داشته است. پیاده بیشترین تأثیر را بر پیاده

                                                 
1 Essen 
2 Mall 
3 Hung 
4 Meester 
5 Ghent 
6 Brambilla & Longo 
7 Al-Haghla 
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هاا در شاهرهای راههای تجاری باه پیاادهسنجی تبمیل خیاباناولان"(  پژوهشی را با عنوان 1394حقی و هبلاران )

ر پژوهشی با عناوان   د1392انم. ووسوی در سا  انجاا داده "کوچک  نبونه وطالعه: خیابان اواا خبینی شهر گلهایگان

به عنوان نبوناه وطلاوب نشاان  "بررسی وی ان تعاول شناهای پیاده شهری با شهرونمان با نگاهی به وحله شهادان ی د"

ها  ووبت گری  شاهرونمادن از قارار گارشتن در شنااهای پیااده داد که عما رعایت وقیاس انسانی در طراحی ساختبان

راه شهری در بهت ارتقای ایبنی طراحی و ساوانمهی پیاده"( با عنوان 1393گردد. همف پژوه، احمی و بشیری )وی

دهای وشالالت تهمیمکننامة   شناساایی و گا ارش"شاهریهای درونراهعابران پیاده با استفاده از بازرسی ایبنی پیاده

در وعابر در هنگاا روز و شات  ها در شهر ق وین  اش ای، راحتی و ایبنی هرچه بیشتر عابران پیادهراهایبنی عابران پیاده

تارین حالات وبلان باوده و در نتیجاه باا تعریاس سیاسات و ها باه ایبانبرداری پروژهو کبک به طراحی  ابرا و بهره

ونشاادی و هبلااران ابران پیاده ارا ه شمه است. شاالح راهبردهایی در بهت ایبنی عابران پیاده  بهترین گ ینة ایبنی ع

راه بازار تهران بر وبناای چهاار بعام به ارزیابی پیاده "های شهری از ایمه تا عبلراهپیاده"عنوان  ای با( در وقاله1391)

انام. پاژوه، حاضار باه دنباا  تراشیلی و طراحای شاهری پرداختاه -شنایی  دسترسی -اقتمادی  کالبمی -ابتباعی

شرهنگی  -یرگذار بر ارتقای روحیة تاریخیشناسایی اصو  و وعیارهای الزا بهت طراحی وسیر پیاده به عنوان عاول تأث

وحله بهت اش ای، حنورپذیری  توسعة گردشگری و احیای باشت  تموین شمه است. بناابراین هامف اصالی پاژوه،  

سازی و تعیین وعیارهای الزا راهگردشگری خیابان اواا شهر سبنان و سنج، قابلیت پیاده -سازی باشت تاریخیباززنمه

های به هبین ونظور پژوه، به دنبا  پاسخ به پرس، باشم.پیاده در باشت تاریخی وحور وذکور  ویبرای طراحی وسیر 

  باشم:زیر وی
 راه تبمیل کرد؟توان خیابان را به پیادهآیا در هر باشت تاریخی  وی -

 های تاریخی به ونظور توسعة گردشگری  چیست؟ راه در باشتوعیارهای طراحی پیاده -

 شناسیروش
تحلیلی  وطالعه  -گیرد. در این پژوه، با استفاده از روش توصیفیقیق حاضر در دستة تحقیقات کاربردی قرار ویتح

واماری در وحایط شاهری واورد ها و وعیارهای وختلس در رابطه باا پیاادهاسنادی  وفاهی  نظری  الگوها  دستورالعبل

یس  چارچوب اولیه تموین شمه است. در اداوه و به روش پیباای،  انم و با استفاده از از وفاهی  و تعاربررسی قرار گرشته

  عواول درونی )نقااط قاوت 1"سوات"آوری گردیمه و با استفاده از تحلیل یلهارچه اطالعات وحمودة وورد وطالعه  ببع

شت تاریخی  وشاخص راه در باها( وؤثر بر تبمیل خیابان اواا سبنان به پیادهها و تهمیمو ضعس( و عواول بیرونی )شرصت

دهای نفر کارشناس خبره در زوینة شهرسازی و وروت ابنیه تااریخی  وزن 10شمه و با روش دلفی و استفاده از نظرات 

واماری  اساتخراو و باه انم.  سهز با استفاده از وطالعات و تجربیات پیشین  وعیارهای کیفی وؤثر بر قابلیت پیاادهشمه

وماری وحور وورد انم. در آخر با تحلیلی قابلیت پیادهبنمی شمه  اولویت2"ی. اچ. پیا"وراتبی کبک روش تحلیل سلسله

ساازی ساازی عبللاردی و هاویتی در کناار باززنامهبنمی وعیارها  طراحی این وحور با توبه به باززنمهبررسی و اولیت

شنایی سرزنمه و پایمار و ایبان صاورت کالبمی و شی یلی و استفاده از پتانسیل ووبود در باشت تاریخی سبنان و ایجاد 

 پذیرشت.  

 

                                                 
1 SWOT 
2 AHP 
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 قلمرو جغرافیایی پژوهش
گردشگری وحور خیابان اواا در شهر سبنان است. شهر سبنان یلی  -نبونة وورد وطالعه در این پژوه،  باشت تاریخی

اسانیان نی  وباود رسم. شهر سبنان در عهم سترین شهرهای ایران بوده و قموت آن به پی، از دورة اسالوی ویاز کهن

ای بسایار قامیبی در ایان شاهر وباود دارد کاه داشته و در شتوح وسلبین از آن ناا برده شمه است. اوروزه نی  وحلاه

در اوتاماد  1317ناا دارد و برخی آثار تاریخی آن وتعلق به حاکبان ساسانی بوده است. خیابان اواا در سا   "دژکهن"

ءالمولاه اداواه وتر که از ویمان اواا شروع و تا ویامان شایخ عاال 16.5ض وتوسط وتر و عر 100غربی با طو   -شرقی

دارد  شلل گرشت. این خیابان بازار قمیبی )راسته بازار( را به دو نی  تقسی  کارده و در دو طارف خاود وراکا  خریام و 

بازار به عنوان شاهرگ اصالی در شروش را بای داده است و بازار شیخ عالءالموله را نی  به صورت طولی برش داده است. 

کرده و بر سر راه ارتباطی بادة ابریش  بنا شمه است. این بازار به صورت وسقس از خیاباان شاهما باشت تاریخی عبل وی

 کنم.تا تلیة پهنه اداوه پیما وی

 

 
 ووقعیت قرارگیری وحور تاریخی خیابان اواا در شهر سبنان. 1شلل 

 

هاا تعامادی حبااا و در باشت تاریخی شهر واقع شمه است. در این وسیر عالوه بار وااازه خیابان اواا در شهر سبنان

 زاده یحیی را در کنار خود بای داده است. کاروانسرا  تلیة ناسار  وسجم باوع و وسجماواا و اواا

باه صاورت در حا  حاضر  وشللی که در این وحور قابل وشاهمه است  تقما سواره بار پیااده اسات کاه ایان تقاما 

های تازه احماث کالبمی و رشتاری است و با وشلالتی ناشی از ازدحاا و تراشیک ساکن و سواره ووابه شمه است. خیابان

هاا گشاته اسات کاه باعاث نابسااوانی و های ایان خیاباانهای بمیمی در بمارهدر این باشت تاریخی  ونجر به شعالیت

هاای تاازه خی از آثار شاخص تاریخی و شرهنگی در وسیر ایان خیابااناغتشاش در سطح باشت شمه است. کبا اینله بر

 احماث از بین رشته است و باشت را از ه  گسسته و از هویت و اصالت آن کاسته شمه است. 



 1401، بهار 145-129(، 11)پیاپی  1، شماره 6، دوره مهندسی جغرافیایی سرزمین                                                                                                                134

 

 
 نبای، آثار تاریخی و وضعیت وسیر وحور تاریخی خیابان اواا سبنان. 2شلل 

 
 

  و بحث هایافته
های شاراوان شنااوری و تولیام اب ارهاای رغ  پیشرشتهای انسانی باشم که علید شعالیتشایم حرکت پیاده  ب ء وعمو

گوناگون ارتباطی  شلل اولیة خود را حفظ کرده است. وسیرهای پیاده  وعابری با باالترین حم نق، ابتبااعی هساتنم 

ه کیفیات وحیطای را بااال بارده و ها  تسلط کاول با عابر پیاده بوده و اب اری برای شعالیت ببعای هساتنم کاکه در آن

تار تر و ن دیاکتر  گستردهراه اغلت شاول تجهی اتی برای ارتباطات وسیعکننم. یک پیادهسالوت ابتباعی را تقویت وی

های عبللرد خاصای کاه برعهامه دارنام  نقا، ها به دلیل ویژگی(. راه11  1396بیگ و هبلاران  ابتباعی است )ولی

کننام و از های تاریخی دارنم. در واقع شرصت استفاده از وحیط را شراه  ویسازوان شنایی باشت دهی بهوهبی در شلل

  1393نیاا  ای برای حا  و آینمه هستنم )دانا یهای ویژههای شراوانی از گذشته و دربردارنمة پیاااین ونظر حاول ارزش

هاایی در نقااط ناست برای عابر پیاده و دارا بودن سااباطها با داشتن عرض ک  اوا وت(. در باشت تاریخی  اغلت کوچه78

هاا در های ارتباطی با بایگااه آنیابم و عرض راهکننم که شخص خود را درون آن ویوختلس خود  شنایی را عرضه وی

ا و هاهاای و باور  واننام خیاباانوراتت شبلة ارتباطی وتناست بود. به این وعنی که شناهای ارتبااطی در باشاتسلسله

های کنونی نیستنم که تنها وسیر و وحل عبور باشنم که نه تنها پیونمی کالبمی با بناهاای اطاراف خاود نمارنام  کوچه

 (.  11  1396بیگ و هبلاران  انم )ولیها را به دو بخ، وتبای  و بما از ه  تبمیل کردهبلله آن

ها و نبادهاای تااریخی و عناصار اول بازار  یادوانترین عناصر گردشگری شهری شباشت تاریخی شهر دربرگیرنمة وه 

پیونام و ارگانیاک اسات. یاشته بوده و دارای ساختارهای ه ها  عبمتاً خودانگیخته و خود سازوانوذهبی است. این باشت

گ ینی بخ، در خور توبهی از وردا  ورک یت وذهبی  تاریخی  اداری و نظاایر آن در وشخمة عبمة آن عالوه بر سلنی

ها به دلیل حفاظت راهسطح شهر است که بیانگر نق، و اهبیت این وحموده در انعلاس هویت و تاریخ شهر است. پیاده

بناها و وناطق با ارزش تاریخی و ه  به دلیل تقویت سیبای شهر و ه  از بهت تبمیل باه یاک عنمار هاویتی در اوار 

توانام در تجامد هایی است که وایها از ببله راهراهاث پیادهکنم. بنابراین احمبخشی به شهر  نق، وهبی ایفا ویهویت

حلی علبای و عبلای بارای ها  راهراهحیات ومنی باشت تاریخی و توسعة گردشگری شهر وؤثر باشم. به هبین دلیل پیاده
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ه، هاای اقتماادی و شی یلای  کااتواننم باا تخریات ووقعیاتبسیاری از وشلالت باشت تاریخی شهرها هستنم که وی

 (. 8  1392بانی و هبلاران  کیفیت زنمگی  آلودگی  تراک  و کوچ قشر وتوسط از ورک  شهر  وبارزه کننم )توزنمه

راه به دنبا  خواهم داشت  بنابراین ضروری اسات کاه پای، از هار باتوبه به ابعاد وسیعی که تبمیل خیابان به پیاده

  به ارزیابی شرایط وضع ووبود خیابان اواا پرداختاه شاود. در ایان "سوات"اقماا ابرایی با استفاده از تحلیل یلهارچه 

راه تاأثیر ها در وقیاس شهر و باشت ورک ی نی  بر ایجاد پیادهویان با توبه به اینله عالوه بر شرایط خیابان  برخی وؤلفه

است. برای تشخیص و تج یاه و  ها ال اویپذیرنم  شناسایی نقاط قوت  ضعس  تهمیمها و شرصتگذارنم و نی  تأثیر ویوی

ساازد باا شود. این واتریز در نهایت وشخص وایها از واتریز ارزیابی عواول داخلی استفاده ویها و ضعستحلیل قوت

توبه به شرایط نبونة وورد وطالعه  دستیابی به همف با قوت بیشتری ووابه خواهم بود یا با ضعس. وراحال تهیاة ایان 

 : واتریز بمین ترتیت است

 نگارش عواول داخلی اصلی در ستون او  در دو گروه نقاط قوت و نقاط ضعس.  -

تخمیص ضریت اهبیت به هر عاول در ستون دوا؛ این ضریت باتوبه به وی ان اهبیت یا حساسایت هار عاوال در  -

ت تبااا شود  به نحاوی کاه بباع ضارایگیرد. به هر عاول ضریبی بین صفر و یک داده ویدستیابی به همف  تعلق وی

 عواول برابر یک شود. 

تخمیص اوتیازی به هر عاول در ستون سوا؛ این اوتیاز عمدی از یک تا چهار خواهم بود که وقمار یک باه وعناای  -

 ونمی از آن قوت یا رشع ضعس است. توان پایین و وقمار چهار به وعنای توان باالی نبونه ووردی در بهره

ون چهارا؛ این وقمار از طریق ضرب ساتون دوا )ضاریت اهبیات( در ساتون وحاسبة اوتیاز نهایی هر عاول در ست -

باشم به این وعناست کاه نبوناه از نظار داخلای دچاار  2.5آیم. اگر اوتیاز نهایی کل کبتر از سوا )اوتیاز( به دست وی

 . باشم به این وعناست که نبونه از نظر عواول داخلی  دارای قوت است 2.5ضعس است و اگر بیشتر از 

شود. با این تفااوت کاه باه واتریز ارزیابی عواول خاربی نی  به صورت وشابه با واتریز ارزیابی عواول داخلی تهیه وی

شود. ارزیابی عواول درونی و بیرونی در تبامیل خیاباان ها و تهمیمها پرداخته ویبای نقاط قوت و ضعس به ارزیابی شرصت

نفار خباره در  10وحیطی و ومیریتی توساط می  تراشیلی  اقتمادی  ابتباعی  زیستراه در ابعاد وختلس کالباواا به پیاده

 باشم. وی 2و  1های تاریخی  اوتیازدهی شمه است که به شرح بمو  شباره زوینة شهرسازی و وروت و بهسازی باشت

هنمة برتاری نسابی نقااط داست که نشان 2.59شود  اوتیاز نهایی کل عواول داخلی برابر با هبانگونه که وشاهمه وی

هاا نسابت باه دهنمة برتری شرصت  نشان2.91قوت نسبت به نقاط ضعس دارد. هبچنین عواول خاربی با اوتیاز نهایی 

هاایی را بارای راه  نقاط قوت زویناهسنجی تبمیل خیابان اواا به پیادهها است. این بمین وعنی است که در اولانتهمیم

راه بهت تأکیام بار کنم. بنابراین خیابان اواا قابلیت تبمیل شمن به پیادهت تاریخی ایجاد ویها در باشاستفاده از شرصت

 باشت تاریخی پیراوون خود را براساس راهبردهای تهاببی زیر دارد: 

 اولان اختماص وعابر به شناهای پیاده در باشت تاریخی خیابان اواا؛  -

 ی بذب گردشگر با تلیه بر ویراث شرهنگی و تاریخی بودن باشت؛ومار برااولان تبمیل وعابر به وسیرهای پیاده -

 ایجاد طرح باوع عابر پیاده با تلیه بر حفظ ساختار الگوهای وعباری اصیل و ارتقاء بذب گردشگر؛ -

هاای اتوباوس و ومار کردن باشات و تلیاه بار ایساتگاهاولان ایجاد حبل و نقل عبووی و یلهارچه در راستای پیاده -

 حاشظت از آثار تاریخی؛ تاکسی در و

 اولان اقتماد شعا  در وعابر پیاده با توبه به هبجواری با بازار تاریخی شهر؛  -

 باالبردن وی ان نفوذپذیری و اونیت در باشت و حز تعلقی که ساکنان به وحل سلونتشان دارنم.  -
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 1بمو  

 راهاواا به پیادهارزیابی نهایی عواول درونی )نقاط قوت و ضعس( وؤثر در تبمیل خیابان  

 نمره ضریب عوامل درونی کد
امتیاز 

 نهایی

ت
ط قو

نقا
 

S1 28/0 4 07/0 ووقعیت قرارگیری خیابان اواا در هسته تاریخی شهر سبنان 

S2 24/0 4 06/0 وبود بازار در راستای وسیرهای پیاده 

S3 16/0 4 04/0 وبود عناصر تاریخی ارزشبنم 

S4 12/0 3 04/0 وسیر خیابان از سبت ویمان اواا داشتن دیم و ونظر وطلوب 

S5 21/0 3 07/0 صبیبت و روابط هبسایگی باال بین ساکنان در این ونطقه تاریخی 

S6 12/0 4 03/0 وبود یک ورک  وحله در وسیر خیابان 

S7 .10/0 2 05/0 باال بودن وی ان تبایل به اداوه سلونت در باشت 

S8 16/0 4 04/0 هنگی در باشت تاریخیوبود اداره ویراٍث شر 

S9 15/0 3 05/0 توانایی قابلیت بذب گردشگر در باشت 

S10 12/0 2 06/0 وبود الگوهای اصیل وعباری در باشت 

س
ط ضع

نقا
 

W1 08/0 2 04/0 وبود وعابر سواره در باشت تاریخی 

W2 12/0 2 06/0 وبود پارکینگ در داخل باشت 

W3 08/0 2 04/0 ی به دلیل تردد واشین در باشتآلودگی صوتی و بمر 

W4 10/0 2 05/0 نبود ضوابط و وقررات خاص طرح باوع عابر پیاده 

W5 08/0 2 04/0 کببود شناهای ببعی در پیراوون باشت 

W6 0.14 2 07/0 شرسودگی نسبی اغلت بناهای تاریخی 

W7 05/0 1 05/0 های ابتباعیکببود زیرساخت 

W8 12/0 2 06/0 بن بودن وسیرها برای عابران پیاده به دلیل تردد اتووبیلعما ای 

W9 06/0 2 03/0 راه در باشت تاریخی شهرعما ساوانمهی وسیرهای پیاده 

W10 10/0 2 05/0 نق، کبرنگ حنور وردا دارای طبقه اقتمادی باال در این خیابان 

 59/2  00/1  وجبوع

 

 2بمو  
 راهها( وؤثر در تبمیل خیابان اواا به پیادهها و تهمیماول بیرونی )شرصتارزیابی نهایی عو 

 امتیاز نهایی نمره ضریب عوامل بیرونی کد

ت
شرص

ها
 

O1 24/0 3 08/0 سواراولان اختماص وعابر به شناهای پیاده و دوچرخه 

O2 12/0 3 04/0 های پیراوون باشتاولان ایجاد حبل و نقل عبووی و یلهارچه در خیابان 

O3 28/0 4 07/0 تاریخی بودن وحور خیابان اواا 

O4 32/0 4 08/0 وذهبی وسجم باوع و وسجم اواا -ونمی از پتانسیل تاریخیاولان بهره 

O5 15/0 3 05/0 حز تعلق ساکنان ونطقه به وحل سلونتشان 

O6 20/0 4 05/0 وبود اقتمادهای شعا  گردشگری در باشت تاریخی 

O7 08/0 2 04/0 به به شناهای شرهنگی و ابتباعی باشتتو 

O8 20/0 4 05/0 توبه به حفظ ساختار الگوهای وعباری در راستای حفظ اصالت 

O9 24/0 4 06/0 های وربوطهوطرح کردن طرح باوع عابر پیاده در سازوان 

O10 16/0 4 04/0 رانی در ویمان اواارانی و تاکسیهای اتوبوسوبود ایستگاه 

تهمیمها
 T1 14/0 2 07/0 های تازه در باشتاحماث خیابان 

T2 12/0 2 06/0 اش ای، آلودگی صوتی به وسیله تردد خودرو 

T3 03/0 1 03/0 های وتعمد در سطح باشت تاریخیتبمیل شمن باشت ارگانیک به برش 

T4 08/0 2 04/0 نااونی و نفوذناپذیری وعابر به علت عبور سواره 
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T5 
های رسانمن به باشتآوم و شم زیاد وسایل نقلیه از درون باشت تاریخی و آسیت

 شرسوده
03/0 2 06/0 

T6 09/0 3 03/0 های تراشیلی در این خیابانعما رسیمگی به وضعیت سواره و ایجاد گره 

T7 12/0 3 04/0 عما آگاهی وردا نسبت به حقوق شهرونمی 

T8  08/0 2 04/0 باشتاز بین رشتن حیات شهری در 

T9 10/0 2 05/0 پارک خودرو در کنار وعبر 

T10 10/0 2 05/0 راهسازی در وشارکت وردوی در پروژه پیادهعما آووزش و شرهنگ 

 91/2  00/1  وجبوع

 

 هاراههای مؤثر در طراحی پیادهشاخص

کنام  تاأثیر ای به این ووضوع نظر وایویهوماری بر وبنای اینله پژوهشگر از چه زاهای سنج، پیادهانتخاب شاخص

ها به طور عاا  برخی در ارتباط با ساالوتی و تعامادی در ارتبااط باه ووضاوع دارد. برای وثا  بعنی از وطالعات و طرح

انام گر وحیط پیادههای پیشنهادی که توصیسانم. در نتیجه تعمادی از شاخصوماری را سنج، کردهحبل و نقل  پیاده

(. در دو دهاة اخیار  303  1390ها وتفاوتنام )رضاازاده و هبلااران  ای از آنوطالعات وشترک بوده اوا در پارهدر این 

و  1انم )باووسهای شهری پرداختهوماری در ارتباط با وحیط ساخته شمه و باشتوطالعات زیادی به بررسی قابلیت پیاده

و هبلااران  5هنامی(  2001و هبلاران ) 4(  تروپم2001) 3(  سی. دی. سی2001و هبلاران ) 2(  با 2000هبلاران )

هاای وماری به وقایسه دو خیابان پرداخته اسات. از ببلاه شااخص(. الحقالبا تعیین بیست شاخص برای پیاده(2002)

اوال  رو کرو  اوتماد قطعات  پیاادهتوان به بذابیت  ایبنی  حج  تراشیک  شرایط پیادهوورد استفاده در این پژوه، وی

-نشینی وسیر  پارک حاشیهنشینی بناها  عقتکاربری زوین  تعماد حطوط سواره  وبود حری   وحمودیت سرعت  عقت

ها  روشنایی  تعماد درختان خیاباان ها  گذرگاههای حبل و نقل عبووی  وبود پارکای  وسایل کنتر  تراشیک  ایستگاه

عبللارد وسایر  ایبنای از تراشیاک و بارا  زیباایی  (. سووینیسالی114  2009  6های سواره اشاره کرد )الحقاالو راه

  2005  7دانام )سووینیسالیوامار وایهای یک خیابان پیاادهروی از لحاظ ذهنی را وؤلفهوحیطی و نقاط وقمم پیاده

هاا  ز پیاادههاای واورد نیااها  کاربریترین عواول تأثیرگذار را پیوستگی شبله عابر پیاده  زیرساخت(. استانگل وه 53

(. انجبان ورکا  شاهر 297  2011  8کنم )اساتانگلها وعرشی ویاتما  به شبله حبل و نقل عبووی و اختالط کاربری

هاای وتناوع  تاراک  ببعیات  ها را در وواردی چون اخاتالط کااربریراهکلیمهای بقای پیاده 2008در سا   9وبفیز

هاای ریا ی پارکیناگهاا  برناواهشروشیوجریان قوی  ومیریت خرده ری ی شمه  حبل و نقل عبووی های برناوهشعالیت

های وسالونی  وراکا  اشاتاا   کنم. لی و هبلاران، تعماد خانههبجوار و قرارگیری در وحمودة گردشگری  وعرشی وی

لای و ها و شناهای سب   وجاورت ادراکی به تساهیالت تفریحای وحلاه  ایبنای تراشیهای خیابان  وساحت پارکتقاطع

و  10داننم )لیراه ویهای وؤثر در تبمیل یک خیابان به پیادهروی و تعماد تسهیالت تفریحی ن دیک را ب ء شاخصپیاده

تاوان ها به طور کلی وایهای آنبنمی وؤلفهوماری و ببع(. با بررسی ونابع ووبود در زوینه پیاده57  2005هبلاران  

 بنمی کرد:اه  دستهروعیارهای زیر را در طراحی یک پیاده

 

                                                 
1 Booth 
2 Ball 
3 CDC 
4 Troped 
5 Handy 
6 Al-Haghla 
7 Suminiski 
8 Stangel 
9 CDM 
10 Li 
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 3بمو  

 ها )برگرشته از تحقیقات انجاا شمه در این زوینه(راههای وؤثر در طراحی پیادهتعریس شاخص

 تعریف ویژگی

تنوع کاربری و 

 شعالیت

وه برای او هایی را که وحیط بالقدهم و انسان با اختیار خود ووقعیتگوناگونی  کیفیتی در شنا است که به انسان شرصت انتخاب وی

توان با کنار ه  ری ی و طراحی  بهت اش ای، حنور اقشار گوناگون باوعه وینبایم. در هنگاا برناوهایجاد کرده به رشتار تبمیل وی

  1396هاشبی و دهقان  های عبووی وختلس در شناهای شهری به گوناگونی وناست در وحیط دست یاشت )اویریانقرار دادن کاربری

7.) 

 و اونیتایبنی 

با شونم و با هبشهریان خود ارتباط برقرار کننم و در شناهای شهری  احساس اونیت به این وعناست که شهرونمان بتواننم آزادانه بابه

های ابتباعی بهردازنم  بمون آن که تهمیم شونم یا با خشونت و آزار و اذیت بسبی و روحی با نابرابری بنسی  ووابه شونم. به شعالیت

(. 45  1393یاشتگی  قانونبنمی و با ثبات بودن باوعه است )عباسی و هبلاران  س اونیت در شناهای شهری نشانگر سازواناحسا

هایی که توسط روهای ک  عرض و ورودی به ولانعما استفاده بعنی از شناها گاهی وربوط به ترس از حنور در آن شناهاست. پیاده

 (.7  1396شونم از ببله این شناها هستنم. )نایبی و سلیبانی  بسته ویگمایان  ولگردها و بوانان وعتاد  

کالبم باشت و 

 وسیر

پذیرد. آنچه اهبیت دارد شرهنگی هبراه با حفاظت کالبمی وعباری صورت وی -های تاریخیهای وروت شهری  حفظ ارزشدر طرح

های ووبود و وروت شناهای شهری بمون نگیرد. حفظ باشتها  تحت تأثیر قرار های ونحمر به شرد این باشتآن است که ویژگی

 های تاریخی قرار گیرد.های وماخله در باشتتاییرات ساختاری و وعاصرسازی بناهای تاریخی  بایم از اولویت

خوانایی و 

 تناسبات بمری

باشم. تناسبات بمری  ب  یات ظاهری  ای که برای ناظر قابل تشخیصباشم به گونهیابی هر عنمر شنایی ویخوانایی تبای  و شخمیت

-سازد و به طور وستقی  بر تفسیر وردا از ولان تأثیر ویهای ارا ه شمه آگاه ویولان را گوینم؛ آنگونه که وردا را نسبت به گ ینه

هایشان حق انتخابها را با گذارد. هبین که یک ولان بتوانم به وسیلة کیفیات ظاهری خوی، وفاهیبی را به وردا ونتقل کنم که آن

 (.8  1396هاشبی و دهقان  آشنا کنم  آن ولان دارای تناسبات بمری است )اویریان

 سالوت

ای بر روان شهرونمان و ارتقاء سالوت وحیط داردنم. چرا که سازوان بهماشت بهانی در وقموة اساسناوة ها  تأثیر ویژهراهتجهی  پیاده

ها راهدانم و نه تنها نبودن بیباری و وعلولیت. پیادهعیت رشاه کاول بسبی  روانی و ابتباعی ویخود  سالوت را برخوردار بودن از وض

-انم که ویها وعابری با باالترین نق، ابتباعیراهوحل حنور هبه شهرونمان و وشارکت آنان در زنمگی ببعی است. بنابراین پیاده

 (.79  2011و هبلاران   1به حنور داوطلبانه در شهرها  تشویق کننم )شاسترتواننم شور زنمگی را به شهر برگردانمه و وردا را 

نفوذپذیری و 

 دسترسی

-گرایی وحیط شمه و باعث ایجاد شناهای پویا و وحرک وینفوذپذیری در شنا ارتباطات داخلی حوزه را اش ای، داده  وانع از وطلق

گردد که تعریس انسانی داشته باشم  وانع از احساس سردرگبی  "ایبسته نیبه"گردد. در صورتی که شناهای نفوذپذیر شاول شناهای 

-ای عالوه بر حفظ هویت خرد شنا باعث استحاله هویت ولانشود. چنین شناهای نیبه بستهگر انسان ویگردد و همایتدر وحیط وی

 (.6  1396هاشبی و دهقان  گردد )اویریانها در یلمیگر و ایجاد هویت شاخمه ونطقه وی

 
 4بمو  

 ها در شهرراههای وؤثر در طراحی پیادهنبودهای شاخص 
 نمود ویژگی در شهر ویژگی

تنوع کاربری و 

 شعالیت

ها  ها  الگوی توزیع کاربریکننمگان  زوان و نوع و شمت استفاده از شنا  تراک  کاربریهای سنی و بنسی استفادهگروه

 های وتفاوت از شنا.استفاده های شبانگاهی و قابلیتشعالیت

 ایبنی و اونیت
رو  وبود ووانع در برابر تراشیک عبوری  های دنل و خلوت پیادهبمایی وسیر سواره و پیاده  ایبنی اشراد در گوشه

 روشنایی کاشی در شت و روز  حفظ دیم وناست.

 کالبم باشت و وسیر
ت توده به شنا  تراک  ارتفاعی ساختبانی  تراک  ظرشیتی ساختبانی  شلل وعباری بنا  ومالح بنا  تراک  ساختبانی  نسب

 پیونمی باشت.رو  ب  یات طراحی وسیر و ه بنمی ساختبان  قموت ساختبان  عرض وسیر پیادهساختار باشت  قطعه

خوانایی و تناسبات 

 بمری

اولانات برای حنور وردا  تءکیم بر بناهای ارزشبنم تاریخی  ایجاد سازی های بمری  شراه پاالی، شنا از آلودگی

 راه به عنوان راهنبا و نشانه شهریهای وتوالی در طو  وسیر و تجهی  پیادهسلانز

 وحیطی و سالوت وعنوی.سالوت بسبی  سالوت ابتباعی  سالوت روانی  سالوت زیست سالوت

نفوذپذیری و 

 دسترسی

ها و حبل و نقل عبووی  ها  دسترسی به پارکینگها با دسترسی به ولانسترسی  اش ای، انتخابوراتت درعایت سلسله

ها  پیوستگی و تقویت حز حرکت در اشراد(  اولان خموت رسانی ها  نورپردازیبذابیت شنایی )طراحی وناست بماره

 ین.های سنی و بنسی وختلس و وعلولدر شرایط اضطراری و تنوع کاربران در گروه

                                                 
1 Foster 
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 راه های مؤثر در طراحی و تبدیل خیابان امام به پیادهبندی شاخصاولویت

-راه و وطالعات صورت گرشته در وعرشای شااخصسنجی تبمیل خیابان اواا سبنان به پیادهبا استفاده از نتایل قابلیت

ای. اچ. وراتبای رة تحلیل سلسلهگیری چنموعیاوؤلفه توسط روش تمبی  6راه  های وؤثر در تبمیل یک خیابان به پیاده

گیاری چنمشاخماه ترین شنون تمابی وراتبی یلی از وعروفبنمی شمنم. شرآینم تحلیل سلسله  به شرح زیر اولویتپی

(. این روش هنگاوی کاه عبال 184  1392پور  ابماع گردیم )قمسی 1970در دهة  1"توواس اِ  ساتی"است که توسط 

تواننام کبّای و یاا ها وایتوانم وفیم باشم. شاخصرو است  ویگیری رو بهشاخص تمبی  گیری با چنم گ ینه وتمبی 

 کیفی باشنم. اساس این روش بر وقایسات زوبی نهفته است. 

 
 5بمو  

 بمو  نه کبیتی بهت اوتیازدهی خبرگان 
 توضیح تعریف امتیاز

 در تحقیق  دو شاخص اهبیت وساوی دارنم. اهبیت وساوی 1

 است. jانمکی بیشتر از  iدهم که برای تحقق همف  اهبیت تجربه نشان وی انمکی بیشتراهبیت  3

 است jبیشتر از  iدهم که برای تحقق همف  اهبیت تجربه نشان وی اهبیت بیشتر 5

 است jخیلی بیشتر از  iدهم که برای تحقق همف  اهبیت تجربه نشان وی اهبیت خیلی بیشتر 7

 به طور قطعی به اثبات رسیمه است. jنسبت به  iخیلی بیشتر اهبیت  اهبیت وطلق 9

 هنگاوی که حالت ویانه وبود دارد. تربیحات بینابین 8 6 4 2

 

باشم. نرخ ناساازگاری وقایساة زوبای ایان دهنمة اهبیت نسبی وعیارهای کلی از دیمگاه خبرگان وینشان  6بمو  

 این وقایسة زوبی است.دهنمة دقت قابل قبو  بوده که نشان %1وعیارها 

 
 6بمو  

 ویانگین نظر خبرگان در اوتیازدهی به وعیارها

 معیارها
تنوع کاربری 

 و فعالیت

ایمنی و 

 امنیت

کالبد بافت و 

 مسیر

خوانایی و 

 تناسبات بصری
 سالمت

نفوذپذیری و 

 دسترسی

-رتبه

 بندی

 2 5/1 6 2 3/1 5 1 تنوع کاربری و شعالیت

 5 4 7/1 4/1 3 1 5/1 ایبنی و اونیت

 3 4/1 5 3 1 3/1 3 کالبم باشت و وسیر

 4 6/1 8 1 3/1 4 2/1 خوانایی و تناسبات بمری

 6 5/1 1 8/1 5/1 7 6/1 سالوت

 1 1 5 6 4 4/1 5 نفوذپذیری و دسترسی

 

کننام  یبنمی وعیارها با توبه به وی ان اهبیت آن  وشخص شمه است. وعیارهایی که وقادیر ب رگتری کست وارتبه

-آینم. کببودها و وشلالت وربوط به این وعیارهاا کاه در اولویاتوعیارهای با اولویت باال بهت رسیمگی به حساب وی

وماری این وحور هستنم. بنابراین توبه باه ساه وعیاار دارای بنمی باالیی قرار دارنم از عواول اصلی کاه، قابلیت پیاده

  ا به پیاده راه  وؤثر باشم.توانم در تبمیل خیابان اوااولویت  وی

 

                                                 
1 Thomas L. Saaty 
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 تحلیل سایت )خیابان اواا سبنان( براساس سه وعیار دارای اولویت .3 شلل

 

    گیرینتیجه
بخشی به شناهای شهری های ومیران شهری  ارتقای کیفیت زنمگی شهرونمان از طریق کیفیتاوروزه یلی از دغمغه

ها به سبت ووقعیات و تساهیالتی ها هستنم که برخی از آن  خیابانترین شناهای شهریاست. در این ویان یلی از وه 

-شاونم. تحقاق باززنامهآورنم  پذیرای سه  قابل توبهی از ورابعات وردا و بذب توریس  ویکه برای وردا شراه  وی

ود در آن های ووباگیری وناست از اوتیازها و پتانسیلسازی باشت تاریخی و کهن شهر  نیازونم تشخیص صحیح و بهره

هاا  بهاانگردان و است تا از طرشای بارای سااکنان شارایط وطلاوب زنامگی را شاراه  کنام. از ساوی دیگار  توریسات

بازدیمکننمگان داخلی بتواننم از وضوح و سادگی آن به هویت شهرونمان و بوویان سرزوین پی برده و نبادی از وواریاث 

 شرهنگی و ابتباعی گذشته را درک نباینم. 

هایی هبراه است که ضروری است پای، لرد تراشیلی یک خیابان از شبلة حبل و نقل شهری با حساسیتحذف عبل

سنجی آن وورد بررسی قرار گیرد. پژوه، حاضر با همف تبمیل خیابان اواا در شهر سبنان باه از هر نوع اقماوی  اولان

شت ورک ی و هبوبواری با بازار قمی  و باشت تاریخی راه انجاا گرشته است. خیابان اواا که به سبت قرارگیری در باپیاده

آیام  در حاا  حاضار بریاان های چنمعبللردی و گردشگری باه حسااب وایترین خیابانشهر به عنوان یلی از اصلی

  SWOTرو در این پژوه، تالش شمه است تا بر وبناای تحلیال کنم. از هبینتراشیک را به صورت یلطرشه همایت وی

راه بارای راه سنجیمه شود و در صاورت شاراه  باودن شارایط  از و ایاای پیاادهبمیل این خیابان به پیادهسنجی تاولان

راه از های وؤثر در تبمیل خیاباان باه پیاادهارتقای کیفیت وحیط استفاده شود. به ونظور تحلیل یلهارچه در ابتما وؤلفه

وراتبای گیری چنموعیارة تحلیل سلسلهده از روش تمبی وتون وعتبر داخلی و خاربی  استخراو گردیم. سهز با استفا

AHP(  تناوع کااربری و شعالیات 301/0بنمی شمنم. سه وعیار نفوذپذیری و دسترسی )با اوتیاز ها اولویت  این شاخص

 ( که باه ترتیات ساه شااخص دارای اولویات در تحلیال161/0( و وعیار کالبم باشت و وسیر )با اوتیاز 178/0)با اوتیاز 

 راه استفاده شمنم. شناخته شمنم  در طرح پیشنهادی برای تبمیل خیابان اواا به پیاده

وبود آثار و وراک  تاریخی و وعباری ارزشبنم وجاور خیابان اواا سبنان  آن را به عناوان یاک گ یناة وها  باه ونظاور 

سی  تنوع کاربری و شعالیت  کالبم باشات توسعة گردشگری  وطرح کرده است. باتوبه به اینله سه وعیار نفوذپذیری و دستر
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باشام  راه وایهای واؤثر در تبامیل خیاباان اوااا باه پیاادهبنمی شاخصو وسیر دارای بیشترین اوتیاز در تحلیل و اولویت

 باشنم:های کاربری و کیفیت ابنیه به شرح زیر ویراه با در نظر گرشتن نقشهراهلارهای پیشنهادی برای طراحی پیاده

هاای ناساازگار؛ تارویل های عباووی؛ حاذف کااربریاا به وقیاس انسانی؛ تبمیل شناهای بایر و وخروبه به ولاناحتر

باایی در طاو  وسایر طاوالنی؛ شاراه  کاردن اولاان دسترسای استفاده از دوچرخه؛ استفاده از درشله به برای باباه

ا بستر خیابان؛ شروشگاه با تبرک  صنایع تااریخی های شرهنگی وتناست باضطراری؛ توبه به شنای سب ؛ برگ اری شعالیت

ها؛ استفادة گسترده از وبلباان و تجهیا ات شاهری؛ زنامه ها وطابق با باشت و همف آنو شرهنگی؛ طراحی بمنة شروشگاه

 ویژه نورپردازی بر روی آثار تاریخی(.بودن در شت )به

 استانماردهای طراحی و عرض وعبر ووبود  آورده شمه است. وقطع پیشنهادی برای این وعبر با در نظر گرشتن  4 للشدر 

 

 
 راهوقطع پیشنهادی تبمیل خیابان اواا به پیاده. 4شلل 

 

هاای راه به صورت بانباایی بار روی بناهاای شرساوده و کااربرینی  ارا ه راهلارها تبمیل خیابان به پیاده 5 شللدر 

 تسهیالت وورد نیاز شراه  شود.ناسازگار بیان و سعی بر آن شمه است تا تباوی 

های حبل و نقل داخلای و یابی  تجهی ات و عناصر کالبمی  روشعالوه بر اینله کارکردهای گوناگون  وعیارهای ولان

ها بایم وورد توبه قرار گیرنم  سرانجاا باا رعایات تبااوی ب  یاات اشااره راهادهبرخی نلات عبووی دیگر در طراحی پی

هاا نلتاة ها پز از بازگشاایی آنراهشمه  ووضوع پایان یاشته تلقی نگردیمه و توبه به بهسازی و وراقبت وستبر از پیاده

ساازی راهریخی که از پتانسیل پیاادههای دیگر طراحی وعابر تاوهبی است که نبایم وورد غفلت قرار گیرد. بررسی روش

تواننام وباحاث خاوبی بارای راه را در وحاموده دارنام  وایباالیی برخوردار هستنم و اولان ایجاد شبلة پیوساته پیااده

 های آینمه در نظر گرشته شود.پژوه،
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 راههای پیشنهادی در خیابان اواا برای تبمیل به پیادهنقشة بانبایی بناها و کاربری .5 شلل

 

 منابع

وطالعاات  .رتقای ایبنی عاابران پیاادهراه شهری در بهت ا(  طراحی و ساوانمهی پیاده1393)پریسا بشیری.  و احمی  وحبمرضا
 .90 -73  9  پژوهشی راهور

(  ارا ه راهلارهای دستیابی به وعیارهای پایماری ابتباعی در شنااهای 1396. )و عاطفه دهقان توران پشتی هاشبی  وری اویریان

 هران.البللی وعباری و عبران و شهرسازی در آغاز ه اره سوا  تسووین هبای، ولی و بین .عبووی

-پایان .شرهنگی( گردشگری شیراز و توانبمسازی بواوع وحلی -ری ی وسیرهای پیاده )تاریخی(  برناوه1391شرد  زهرا. )پیشگاهی

 ناوه کارشناسی ارشم  دانشگاه آزاد اسالوی واحم علوا تحقیقات  تهران.

وامار؛ رویلاردی ناو در احیااء و پایاماری وراکا  اده(  بنب، پیا1393)و شریفه سرگل ایی.  طباطباییشرزانه  بانی  اویم. توزنمه

-ری ی و ومیریت شهری با تأکیم بر وؤلفهششبین کنفرانز ولی برناوه راه بنت وشهم(.ورد وطالعه: پیادهشهرهای اسالوی )و

 .وشهم  شورای اسالوی شهر وشهمهای شهر اسالوی  

هاای سنجی تبامیل خیاباان خیاباان(  اولان1394. )ا  اختری. حبیمرضا  توسلی و علیرضومطفاییحبیمرضا  حقی  وحبمرضا. 

 4  باراشیاا و وطالعاات وحیطای .راه در شهرهای کوچک )نبونه وطالعه: خیابان اواا خبینی شهر گلهایگاان(تجاری به پیاده

(16)  79- 92. 

 ةدر برابر زل له با رویلرد وشارکت وردوی وطالعهای دسترسی باشت تاریخی (  ارتقاء ایبنی گذرها و کانون1393نیا  احبم. )دانا ی

 ناوة دکتری  دانشگاه هنر اصفهان.پایان .سلطان اویر احبم کاشان ةووردی: وحل

های تأثیرگاذار بار وماری و وؤلفهپیاده(  سنج، ذهنی قابلیت 1390) .لطیفی اسلویی و الله زبردستاسفنمیار  رضازاده  راضیه. 

 .313 -297  28  ومیریت شهری. آن در وحالت )وطالعة ووردی: وحلة چیذر(

 .30 -20  73  شهر نگار .تاریخی هایباشت احیای و سازی باززنمه در هاراهپیاده (  نق،1394سعادتی  علی وحبم. )

وماری وحورهای شرهنگای تااریخی؛ وطالعاة واوردی: وحاور حااشظ ت پیاده(  پیبای، قابلی1391. )و رضا  پیروزی سلطانی  علی

 .77 -65  3  شهر و وعباری بووی .شیراز

هاا باه ونظاور راههای تأثیرگذار بر بهبود کیفیات شناایی پیاادهبررسی و تحلیل وؤلفه(  1391. )و سودا  تبری زاده  شهابعباس

 .10 -1  4  وطالعات شهری. حورهای تربیت و ولیعمر تبری اش ای، سطح تعاوالت ابتباعی  وطالعه ووردی؛ و

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/789038
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/789038
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-روهای وجاور وراک  خریم با تأکیم بر پیادهبررسی وضعیت ایبنی پیاده(  1396و ومطفی  قموی. ) لطفی صمیقه  عباسی  سبیه.

 .36 -17  (38) 12  های انسانیری ی سلونتگاهوطالعات برناوه. وماری )وطالعة ووردی: شهر ساری(

 ةهاا در توساعراه  بازشناسی نقا، پیااده(1392) .کماون تیرانیپا و وینا  عطایی نجس آبادی  حبیمرضا .احبم  آبادیشتحی نجس

 .انمیشان وحیط زیست شرداگردی ایران زوین  هبمان  شرکت ه دووین هبای، ولی گردشگری و طبیعت .صنعت گردشگری

ناواة  .راه باازار تهارانهای شهری از ایمه تا عبل؛ارزیابی پیاادهراهپیاده(  1391روحی. )و اویر   حبیبیسارا  شالح ونشادی  الهاا. 
 .63 -45  (9) 5  وعباری و شهرسازی

تهاران:  .(دهای بعام از حالهاای وزنری ی چنمهمشه )روشگیری چنم وعیاره: برناوهوباحثی در تمبی (  1392قمسی  حسن. )

 انتشارات دانشگاه اویرکبیر.

راه با رویلرد توسعة پایمار )نبونه ووردی: وحور ه ار و یلشت سنجی تحقق پیاده(  اولان1396. )ونی  گلناز و اشسون  وهمویکازر

سووین کنفرانز ساالنه پژوه، های وعباری  شهرسازی و ومیریت شهری  شیراز  ووسساه وعبااری و شهرساازی  .کروان(

 .سفیران راه وهرازی

 .: انتشارات آذرخ،تهران .های کارکردی(ها )از وبانی طراحی تا ویژگیراهپیاده(  1394بو  خشایار. )کاشانی

راهای گردشاگری از ونظار توساعة پایامار های بازآشرینی پیاده(  ارزیابی قابلیت1394. )وحبمپور زرنمی  حسین و ناصر  اوینیان

 .21 -1  (11) 3  هریاقتماد و ومیریت ش. خرداد تهران( 15شهری )وطالعه ووردی: خیابان 

 .25 -17  (12) 2  شهر و ونظر. شراغت اوقات گذرانمن برای بستری عنوان به راهپیاده (  بازشناسی1390ورتنوی  صبوحا. )

وطالعاات . (  بررسی وی ان تعاول شناهای پیاده شهری با شهرونمان با نگاهی به وحله شهاادان یا د1393ووسوی  سیم وحسن. )
 .171 -157  2  یری ی شهربرناوه

شنایی  برا و احسااس اونیات در شنااهای شاهری  -(  بررسی رابطة وضعیت کالبمی1396. )نایبی  هوشنگ و وهمی  سلیبانی

 .22 -1  (22  )7  وطالعات باوعه شناختی شهری. آباد(روها ددر شهر خرا)وطالعة ووردی: پیاده

وماری )نبوناة (  راهبردهای ساوانمهی باشت تاریخی با رویلرد پیاده1396) .و پرگل  سلیبانی وقما بعفرینسی   بیگ  نیبا. ولی

البللی عباران؛ وعبااری و توساعة شاهری  دانشاگاه شاهیم پنجبین کنگرة بین ی: باشت پیراوون ویمان نق، بهان(.وطالعات

 بهشتی  تهران.
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