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 چكيده 

. حال اينكه، منظرهاي مختلف گرديده است باعث تنزل كيفيت محيط ازشهرها وسايل نقليـه در  رشـد شهرنشيني و ازدياد امروزه

از اين امر مستثني توان تا حدودي اين مشكالت را سامان داد. در همين خصوص شهر توريستي سرعين راه ميبا ايجاد پياده

راه نميدانيم كدام خيابان يا گزينه نيست و در فصول گردشگري با اين مساله مواجه است.اين در حالي است كه براي احداث پياده

بايد انتخاب شود. در اين راستا، هدف اصلي اين تحقيق در ابتدا شناسايي معيارها و سپس شناسايي مسيرهاي اوليه براي ايجاد 

باشد. بهبود كيفيت محيط شهري مي در راستاي سرعين شهرراه ه و نهايتا انتخاب مسير پيشنهادي براي ايجاد پيادهپياده را

هاي ها از مدلتحليلي است. براي تجزيه و تحليل داده -تحقيق حاضر از لحاظ هرف كاربردي و از لحاظ ماهيت و روش توصيفي

هاي بندي از مدلدهي معيارها از روش آنتروپي، براي اولويتصورت كه براي وزنگيري چندمتغيره استفاده شد. به اين تصميم

بندي از روش ادغامي كپلند استفاده شد. ويكور، الكتر و تاپسيس استفاده شد و در نهايت براي رسيدن به اجماع به منظور اولويت

ي حمل و نقل و عوامل جغرافيايي بيشترين وزن را به دهي از بين معيارهاي مختلف، معيارهاهاي تحقيق نشان داد كه وزنيافته

ها حاكي از اين است كه تقريبا در هر سه مدل نتايج بندي مدلبندي يا رتبهخود اختصاص مي دهد. عالوه بر اين، نتايج اولويت

هاي راه و خياباناث پيادهبندي مشابه هم بودند و در مدل كپلند خروجي نشان داد كه خيابان وليعصر بهترين مسير براي احدرتبه

 راه قرار دارند.باجيالر در مراتب بعدي احداث پيادهسالمت و بش

 های چندمتغیره، شهر سرعین. راه، مدلامکان سنجی، پیاده گان كليدي:هواژ
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  مقدمه 
سب با اتومبیل شهر منا»شدن تئوری  به دنبال آن حاکمیت تفکر مدرنیسم و به ویـژه مطـرح ا شروع انقالب صنعتی وب

 پیاده، جایگاه و اولویت خود را در فضای شهری از و اهمیت فضاهای پیاده کاسته شـد و بـه مرور فـرد از نقش« شخصی
بیشمار  بسیاری از شهرهای دنیا سبب بروز مسائل و مشکالت ین روند در(. ا(Abbaszadegan, 2004: 40 دست داد

به دنبال شکست شده  های مراکز شهری، بـویژه مراکز سنتیافول فعالیت بیعی،و از آن میان، تضییع امکانات و منابع ط
نظران مسائل از سوی صاحب مباحث توسعه انسانی و محیط زیست، انتقادات زیادی شهرسازی مدرن و اهمیت یـافتن

   شده بینتضاد حل ن( تا از این طریق 92: 2835)قربانی و جام کسری، مدرن مطرح شد شهری در مورد شهرسازی
ای پیش رو در شهرهای امروز هفضاهای شهری از چالش ایخیابان را به صورت غیرقابل استفاده نقلیه،ها و وسایلپیاده
باعث از  ما نیز وسایل نقلیه در کشور رشد شهرنشینی و ازدیاد ای که امروزه(. بگونه2: 2852زاده و تمری، )عباس باشد

 فزایش تراکم در مراکزاارتباطات چهره بـه چهره،  ابودی فضاهای شهری ون، طح شـهرانسانی در س بـین رفتن مقیـاس
عابر پیاده و به  بین رفتن ایمنی و امنیت عابرین پیـاده، کاهش ارزش شهری و افزایش میزان تصادفات در شبکه معابر، از

عیت مکانی محیط به شدت کاهش موق منظرهای مختلف و امکان بهره گیری از طور کلی موجب تنزل کیفیت محیط از
است که به  این در حالی شود.خصوص برای عابرین پیاده  در نهایت منجر به بروز محیطی بـا کیفیت پایین بـه و یابد

سازی شرایط راهپیاده ای شهرسازی نظیرهای توسعهتواند به واسطه سیاستیاجتماعی مکان م رسد ظرفیتنظر می
 (.26: 2852رفیعیان و همکاران، ) مناسبی را ایجاد نماید

نیازهای  آن از نظر پاسخگویی به روهایخیابان ها و پیادهکه  توان فهمید،توریستی سرعین مینگاهی گذرا به شهر با 
دلیل کوچک بودن نسبی شهر و تمرکز به ای که. بگونهبرندمطلوبی به سر مینادر وضع  و بویژه گردشگران شهروندان

ها در چند محور محدود، شاهد ازدحام جمعیت و مشخص شدن کمبود ظرفیت معابر پیاده و سواره خدمات و فعالیت
سازی جزو ایده های جدید برای دستیابی به توسعه پایدار شهری و در راههستیم. این در حالی است که امروزه پیاده

راه در شهر سرعین عالوه بر مطلوب هتوان با احداث پیادراستای کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف انرژی است و می
         راه درکردن مسیر برای شهروندان و گره گشایی از ترافیک در جذب گردشگر نیز اقدام کرد. از اینرو، احداث پیاده

در ابتدا شناسایی در این راستا هدف اصلی پژوهش باشد. های شلوغ شهر گردشگری سرعین از ضروریات میمکان
 شهرراه شناسایی مسیرهای اولیه برای ایجاد پیاده راه و نهایتا انتخاب مسیر پیشنهادی برای ایجاد پیاده معیارها و سپس

 باشد.بهبود کیفیت محیط شهری می در راستای سرعین

 پيشينه تحقيق
پایی، این ارو گردد. در شهرهایبر می2522راه ها به اواخر دهه پیاده توجه جدی و عملی به ساماندهی حرکت پیـاده و

های کهن و احیای از بافت های تاریخی شهرها از تسلط اتومبیل و برای حفاظتانگاره با هدف خارج ساختن محدوده
پس از جنگ جهانی دوم و فرا رسیدن  توجه به این امر،(. 22:2832حبیبی،)و اجرایی شد  هری، مطرحش اجتماعی مراکز
 ایشرگ 2522 رهای آمریکایی، در اوایل دهههش پیدا نمود. درتری شهرهای اروپایی شکل مشخص زمان بازسازی

همسو با مقاصد  شکل گرفتند کـه بیشتر (Mall) ای با نام مالپیاده هایبازگشت به مراکز شهری قوت گرفت و خیابان
بود. خرید و گردش در شهرها  هـای مطلوب برایشان ایجاد محیطعین حال، هدف تجاری در مرکز شهرها بودند و در

 ریزان شهری با توجه به مراکز شهرهای اروپایی،ای از برنامهنشینی فزاینده، عـدهرویگردانی از حومه بعدها به دنبال
و گسترش  دادند و گرایش بازگشت به مراکز شهری قوت گرفت های بالقوه شهر تغییردیدگاه خود را نسبت به پتانسیل

های بعد ایـن سال گردید اما در هیل خدمات خرده فروشی آغازز خرید و تسمراک فضاهای پیاده با هدف احیای اقتصادی
(، در کتاب 2532اپلیارد )(. 93: 2835)قربانی و جام کسری، اهداف اجتماعی وسیعتری پیدا کرد گرایش به تدریج،
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شهری، عملکردهای  ها باید در کنار عملکردکند که خیابانها تأکید میبر خالف مدرنیست «های قابل زندگیخیابان»
ها و نحوه هرا(، نیز در آثار خود به بحث در زمینه پیاده2539را داشته باشند. یان گل ) ...فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و

کند به کمک بهبود کیفیت فضاهای پردازد و تأکید میطراحی مناسب فضاهای عمومی، به ویژه در اسکاندیناوی می
فعالیتها را با فعالیتهای گزینشی و اجتماعی پر کرد تا همچنان زندگی در فضاهای شهر همگانی، باید جای خالی این 

از سرمایه « ها در ابتکار خیابان پیادهها و فرصتچالش»(، در پژوهشی با عنوان 6223نیومن و همکاران ) جاری بماند.
تواند بر موفقیت دراز مدت و پایدار کنند که میمیراه و نواحی پیاده یاد اجتماعی به عنوان ابزاری قدرتمند در ایجاد پیاده

جنبه  29به « ریزی حرکت عابرپیاده در امریکابرنامه»(، در پژوهشی با عنوان 6222استانگل ) طرح پیاده راه بیانجامد.
کاربری های  ها،کند. وی مهمترین عوامل اثرگذار را پیوستگی شبکه عابرپیاده، زیرساختریزی عابرپیاده اشاره میبرنامه

(، 2852رفیعیان و همکاران )کند. مورد نیاز پیاده ها، اتصال به شبکه حمل و نقل عمومی و اختالط کاربری ها معرفی می
به بحث در  «امکان سنجی ارتقاء کیفیت از طریق پیاده راه سازی محور خیابان ارم بخش مرکزی شهر قم»در مقاله 

راه، از سه بعد ر این پژوهش به سنجش کیفیت محیط، به بررسی امکان ایجاد پیاده. آنها داندراه پرداختهمورد پیاده
امکان ایجاد پیاده راه در این محیط به  شان نشان داده کهتحقیق . نتایجاندکالبدی، کارکردی و ادراک محیطی پرداخته

(، با 2856و محمدیان مصمم ) نتایج تحقیق صرافی،منظور ارتقاء کیفیت محیط در بخش مرکزی شهر قم وجود دارد. 
ی گذشته، نشان داده است که در طی چهار دهه« سازی خیابان های مرکز شهر همدانراهسنجی پیادهامکان»عنوان 

های اکولوژیکی مرکز شهر را در پی الگوی برنامه ریزی شهری همدان خودرو محور بوده و مشکالت ترافیکی و ناپایداری
ین مشکل و حرکت در جهت باز آفرینی مرکز شهر، ابتدا نیازمند غلبه بر الگوی برنامه ریزی داشته است. چاره جویی ا

(، در 2858وزیری )های مرکز شهر همدان می باشد. حمل و نقل خودرومحور و سپس پیاده راه سازی تدریجی خیابان
سازی مطالبی راهمورد پیادهدر  «شهرداری دینی عاملی جهت هویت بخشیدن به شهر قزوین»ای تحت عنوان مطالعه

 راه پیاده و مذهبی گردشگری ویژه مسیر پیشنهاد با نظری، مبانی و علمی دالیل از ذکر نتایج حاصل پس اند؛مطرح کرده

 سنجی پیادهامکان»ای با عنوان نامه(، در پایان2852. صدیق )یابدمی پایان قزوین مورد شهر در دینی با دیدگاهی شهری
، به «صفی تا جمعه مسجد اردبیل(ی موردی: محدوده بین بقعه شیخبا تأکید بر ارتقاء امنیت اجتماعی )مطالعهراه سازی 

های محدوده مورد مطالعه از وضعیت نامناسبی برخوردارند. همچنین سن و سطح سواد راهاین نتایج دست یافته که، پیاده
راه تاثیر گزار بوده است و اینکه معیارهای خدمات شهری، حمل و نقل افراد مورد پرسش، در برداشت آنها، از کیفیت پیاده 

 و محیط زیست تاثیر بیشتری در کیفیت محیط و استفاده کنندگان از آن دارند.
راه و یا معیارهای موثر سنجی ایجاد پیادهبا عنایت به پیشینه مذکور می توان گفت که اکثر تحقیقات در خصوص امکان

های آماری استفاده شده است، در حالی که در این اند و در این خصوص از روشسازی بودهراهیادهدر بهبود کیفیت پ
تحقیق عالوه بر شناسایی و تعریف عوامل موثر در ایجاد پیاده راه در شهرهای ایرانی )بویژه شهر توریستی سرعین، با 

شود راه استفاده میسایی مسیر پیشنهادی در ایجاد پیادههای چند متغیره برای شناتوجه به شرایط زمانی و مکانی(، از مدل
 و اینکه چنین تحقیق برای محدوده مورد مطالعه و شهر توریستی انجام نگرفته است.

 تحقيق مباني نظري

ای را از نقطه نظر فرهنگی، سیاسی، های شهری در گذر زمان به عنوان فضاهای عمومی شهری نقش مهم و ویژهخیابان
های مختلف و در مقاطع فکری و زمانی متفاوت، از کنند. نقش و جایگاه خیابان در دورانو شهرسازی ایفا میاجتماعی 

های اخیر مکان بروز تعامالت اجتماعی های حکومتی و فرهنگی و در دوراننقش جابجایی و تردد گرفته تا عرض اندام
مختلف خیابان آنچه در طی اعصار مستمراً بدون تغییر باقی های متفاوتی به خود گرفته است. با وجود عملکردهای چهره
است عمومی بودن فضای خیابان است که متعلق به تمام ساکنان شهر است و حضور مردم به دلپذیر و سرزنده مانده 
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 های مختلف شهر را چه از نظرهای شهری فارق از توانایی انفکاک بخشکند. خیابانبودن این فضای عمومی کمک می
ای برای تقویت ارتباط باشند و از اینرو عرصهکیفی و چه از نظر کمی به صورت پیوسته، خالق انسجام شکل شهر می

ش مهمی از بخیریم که ذاگر بپدر واقع  (.29: 2852)صدیق،  آورندانسان و محیط شهری پیرامونش فراهم می
          در آن صورت نقش فضاهای پیاده در تقویت  افتد،اجتماعی و فرهنگی در فضاهای شهری اتفاق میی برخوردها

 (. 22: 2835)قربانی و جام کسری  نمایدر قابل انکار میاجتماعی و فرهنگی شهر غی هایبنیان
هنوز هم  روی،جایی انسان در محیط است. پیادهشکل جابه ترینروریترین و ضترین، قدیمییاده طبیعیحرکت پ

های نهفته ها و جاذبهارزش ها و احساس شور و تحرک زندگی و کشففعالیت ها وه مکانشاهدمهمترین امکان برای م
دهد فرآیند تفسیر و بنابراین، اجازه می روی بیشترین نزدیکی را به محیط دارد وآید. پیادهمی در محیط شهری بـه شمار

زیبایی از  احساس تعلق بـه محیط و دریافت هویت فضایی، تر باشد. ایـن پدیـده از نظر ادراکبـه خاطرآوردن، منسجم
توانند شـور و نقش اجتماعی هستند که می ها معابری با باالترین حدراهدر این میان، پیاده .اهمیت اساسی برخوردار است

مراکز  داوطلبانه در شهر تشویق کنند و در نتیجه، پایداری را به مناطق مرکزی شهرها آورده، مردم را بـه حضور سرزندگی
شده و تسلط کامل  محصوری هستند که ترافیـک سواره در آنهـا حذف هایشهری را تضمین کنند. این فضاها، خیابان

شود. در معبر استفاده می موتوری تنها به منظور سرویس دهی به زندگی جـاری با عابر پیاده است و از وسایط نقلیه
با دیگران بسیار زیاد است. ایـن  مکث، تغییر جهت و تماس مستقیم پیاده برای توقف، بنابراین، آزادی عمـل انسـان

ارزشمندی در ارتقا و بهبود کیفیت محیطی در  فضایی از جایگاه -ارتباطی و هم به لحاظ کالبدی فضاها هم از نظر
 ه محیط ونظر ادراک هویت فضایی، احساس تعلق بـ شان ازشهری برخوردارند. این فضاها با توجه به ماهیت مراکـز

خود، حـس  های اجتماعی بـه سویجذب طیف وسیعی از گروه دریافت زیبایی از اهمیت اساسی برخوردارند و با
تقویت  فهای مختلگرایش ها وها، خواستهها، احساسشهروندان را با وجود بینش همگرایی، تعامل و برخورد مستقیم

های شهری در راهدنیا از پیاده بسیاری از شـهرهای در (. همچنین(Mohammadzaheh, 2005: 265 نمایندمی
 در بروشورهای توریستی و تبلیغاتی به وفور های تبلیغاتی وها، آگهیوقایع اجتماعی، فسـتیوال ها،برگزاری نمایشگاه

با  راه هم به دلیل حفاظت بناها و منـاطقاین جهت، پیاده(. از Brambila & Longo,1977: 27) شوداستفاده می
بخشی به  هم از جهت تبدیل به یک عنصر هویتی در امر هویت ارزش تاریخی و هم به دلیل تقویت سیمای شـهر و

در تجدید حیات مدنی  تواندهایی است که میبرداحداث پیاده راه از جمله راه کند. بنـابراین،شـهر نقـش مهمی ایفا می
بسیاری از مشکالت حاد مراکز شهری هستند که  علمی و عملی بـرایراه حلی  سازیراهمراکز شـهری مؤثر باشد. پیاده

شهر  مرکز کوچ طبقه متوسط از کیفیت زندگی، آلودگی، تراکم و توانند با تخریب موقعیتهای اقتصادی و فیزیکی، افتمی
 (.26: 2835کسری،  جام و )قربانی مبارزه کنند

تسلط کامل با عابر پیاده بوده و از وسایل نقیله موتوری  اند که در آنهاها، معابری با باالترین حد نقش اجتماعیراهپیاده
           ابزاری برای بروز فعالیت جمعی ها،راهشود. پیادهدهی به زندگی جاری در معبر استفاده میسرویس تنها به منظور

مطلوبیت محیط مصنوع برای حضور  میزانباب پتانسیل یک مکان برای استفاده به وسیله افراد پیاده،  ر این. دباشندمی
پهنه پیاده مکانی است که ساکنان آن با . گذران اوقات و لذت بردن از آن در یک پهنه است مردم، زندگی، خرید، مالقات،

از فراغت بلکه در استفاده  تنها در هنگامروی را، نهامنیت و راحتی، تناسب و جذابیت در پیاده توانندهر سن و توانایی می
 (6: 2852)عباسزاده و تمری، تجهیزات و آمدوشد نیز احساس کنند

است. در  آمیزجنبش صلحها، های مختلفی وجود دارد، که یکی از این جنبشدر همین راستا و مرتبط با موضوع، جنبش
 هده و بر پایبا هدف ایجاد محله ســرزن ت نهادهای مردمیسدبه« دور از خودروهای شهری بهبخش ایجاد» این جنبش

های مختلف جهان به گونه ها و انواع فضاهای شهری در سراسر، خانهیهای عمومکاربریبه  پیاده مطلوب دسترسی
الگوی نخست  :اندها را در سه رده شناسایی و تفکیک کردههمکارانش این بخش و« استیون ملیا»تشکیل شده است. 
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در  هر، بنابراینهای شی برای ورود خودرو در محلهبدون مانع کالبد است اییا بدون توقف اتومبیل، ایده« وبان»الگوی 
تواند بدون ایست طوالنی، آهسته گذر شتاب کم، می شود و هر خودرو باوآمدی انجام می سازی رفتها آراماین بخش

وآمد ست که در آن رفتبا دسترسی اندک ا ها میسر است. الگوی دوم، الگویپیاده کردن مردم در این بخش کند. سوار و
خودرو در این بخش شهر برای  وآمدن دیگر رفتاهای معین ممکن است. به بیهم تنها در زمان خودروهای خاص آن

            طبق آن، خودرو  م است کهوشده، الگوی س سازیراهها و محورهای پیادهکانون .همه افراد و همیشه میسر نیست
های توان از برتریدر کل می(. Melia Parkhurst & Barton, 2010: 24) آنها گذر کند تواند و نباید هرگز ازنمی
دربرگیری جمعیت بیشتر در فضا به هنگام اوج  کمتر، الزم فضای نهسرا به، دیگر آمدوشد هایروی در قیاس با شیوهپیاده

کاهش آلودگی ، کاهش آلودگی هوا، ده از فضاکارآیی بیشتر پیاده در قیاس با سواره در استفا ،کمترین هزینه آمدوشد با
تصادفات و  شکاه های حفظ سالمتی،روی یکی از بهترین راهافزون بر اینها، پیاده، اشاره نمود. ویژه در شهرهاصوتی به

 (.Tolley, 2003: 11-12) افزایش تعامالت اجتماعی است
های فیزیکی خاصی باشد ها و مولفهید دارای شاخصیک محیط شهری برای آن که به محیطی پیاده مدار تبدیل شود با

-ها میکه در ذهن استفاده کنندگان به فضایی متمایز، ایمن، خاطره انگیز و سرزنده تبدیل گردد. از مهمترین این شاخص

 22اشاره نمود. دام نوزی، « گودیهای سنریزی منطقهسازمان برنامه»های و شاخص« دام نوزی»های توان به شاخص
داری یک پیاده راه مطرح نموده است: تمرکز شاد برای عابران های اصلی ایجاد، توسعه و نگهشاخص را به عنوان شاخص

سازی ترافیک، فعالیت های فعال و گوناگون، آرامهای با مقیاس انسانی، خرده فروشیپیاده، تراکم های مسکونی، اندازه

روهای عریض، تجهیزات غیرمزاحم، نماهای اصلی ابر آب و هوا، پیادهباریک، محافظت در بر هایساعته، محوطه 62
-جواری، بلوک های کم طول، دور منظر انتهایی، بنگاههای چرخش متعادل و فواصل عبوری، همفعال ساختمانی، شعاع

-ایجاد پیادهگو در دیهای سنریزی منطقههای سازمان برنامه(. شاخص32-92: 2835های تجاری مناسب )کاشانی جو، 

برای معلولین و  مناسب مطلوب، دسترسی هایکاربری به رو، دسترسیشوند که عبارتند از: پیادهمولفه ختم می 5ها به راه

 هوا،پارکینگ کیفیت و صدا سرو اجتماعی، هویت و بصری جذابیت امنیت، مقیاس، معقول، پیاده فواصل جسمی، ناتوانان
باشد و با های ارائه شده که مربوط به کشورهای خارجی مین راستا، با توجه به شاخص(. در ای29: 2852)صدیق،  مناسب

توجه به اینکه این شاخص ها در برخی موارد با فرهنگ، کالبد و جامعه ایرانی بیگانه بوده و نیاز به محلی نمودن آنها 
ه که متناسب با شرایط مکانی و زمانی های مفید و قابل استفادشود. لذا در این پژوهش سعی شده تا شاخصاحساس می

 2ها در جدول شماره باشد برای شهرهای ایرانی به طور اعم و در اخص برای شهر سرعین تعریف شود. که این شاخص
باشد که در کنار حذف ای و میدانی محققان تحقیق میها یا معیارها حاصل مطالعات کتابخانهارائه شده است. این شاخص

، معیارهای دیگری همچون معیار اوقات فراغت و تفریحی که برای شهرهای گردشگری از اولویت باالیی برخی معیارها
 برخوردار است، اضافه شده است.

 

 .  معيار و زيرمعيارهاي پژوهش7جدول 
 تعداد زیرمیعارها میعارها

 امنیت

 احساس و نابهنجار (، عدم وجود رفتار2X) (کننده )مرد و زن، پیر و جوان استفاده هایگروه (، تنوع1Xوضعیت روشنایی )

( و 4X) ناظر( چشمان عنوان به مردم حضور ایجاد زمینه و دوربین طریق )از مستقیم غیر نظارت (، وضعیت3Xامنیت )

 (5X) بزهکار و معتاد ، مزاحم عدم وجود افراد

9 

خدمات و 
امکانات 
 شهری

کیفیت سرویس های  و (، کمیت7Xت تابلوها و عالیم )کیفی و (، کمیت6Xکیفیت سطل های بهداشتی ) و کمیت

(، تنوع کاربری ها )تجاری، اداری، خدماتی، 9X(، وضعیت دسترسی به خدمات اضطراری )اورژانس و پلیس( )8Xبهداشتی )

 (11Xکیفیت فضای باز  ) و ( و کمیت10Xمسکونی و ...( )

2 

 8 (14Xکیفیت فضای سبز ) و ( و کمیت13X) تمیز و هپاکیز (، محیط12Xصدا( ) و )سر صوتی آلودگی محیط زیست
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 تعداد زیرمیعارها میعارها

معابر و حمل و 
 نقل

(، عدم وجود مشکل حرکتی )موانع( به هنگام پیاده 15X) سالخوردگان و معلوالن استفاده بودن مسیر پیشنهادی برای قابل

(، وضعیت حمل و 18X(، عدم وجود تصادفات  ناشی از ماشین )17X(، مناسب بودن عرض مسیر )16Xروی در مسیر )

( و وضعیت پارکینگ و پارک وسیله 20X(، وضعیت معابر )خیابان و پیاده رو( )19Xنقل عمومی و حمل وسایل به محل )

 (21Xنقلیه  )

9 

عوامل 
 -اجتماعی
 فرهنگی

( ... یشگاهنما خیابانی، تئاترهای )نظیر فرهنگی های (، برگذاری فعالیت22Xو برقراری ارتباط ) گفتمان مناسب بوده برای

(، تراکم و شلوغی 24X(، سرزنده بودن مسیر در طول شبانه روز و ایمن بودن محیط در شب )23Xمسیر پیشنهادی )  در

( و تمایل بانوان و کهنساالن به پیاده روی در  26X(، مشارکت شهروندان در امورات شهر )25Xجمعیت مسیر پیشنهادی )

 (27X) مسیر پیشنهادی )وجود فرهنگ پیاده روی(

2 

کارکردهای 
 اقتصادی

(، 29X(، هماهنگی فعالیت های مختلف تجاری مسیر )28Xنقش فعالیت های تجاری مسیر پیشنهادی در جذب افراد )

(، تاثیر همجواری فعالیت های تجاری در میزان استفاده 30Xهای تجاری )بسته شدن همزمان مغازه ها( )زمان بندی فعالیت

 (33X( و خرید آسان و تماشای بهتر مغازه ها به دور از ترافیک )32Xروشی های فعال و متنوع )(، خرده ف31Xاز مسیر )

2 

 -توریستی
 تفریحی

(، توزیع مناسب مکان های توریستی در مسیر پیشنهادی 34Xمناسب بودن مسیر پیشنهادی برای گذران اوقات فراعت )

(35X( رضایت از مسافران ،)36Xو تمایل به دسترسی پی )(37اده  به مراکز تفریحی و اقامتیX) 
2 

 -ادراکی
 محیطی

(، تناسب و 39X(، سرزنده بودن و جذاب بودن مسیر )38Xداشتن خاطره خوب از مسیر پیشنهادی برای ایجاد پیاده راه )

 (41X( و خوانا و قابل تصور بودن محدوده )40Xنظم میان ساختمانهای مسیر )
2 

عوامل 
 جغرافیایی

( و تناسب آب و هوای سرعین را برای پیاده راه 42Xناسب در مسیر پیشنهادی برای ایجاد پیاده راه )داشتن شیب م

 (43Xپیشنهادی )
6 

 28 مجموع

 2852ای و میدانی، های مستخرج از مطالعات کتابخانه: یافتهمنبع

  پژوهشروش 
ها از دو آوری دادهلی است. برای جمعتحلی -هدف کاربردی و روش بررسی آن )ماهیت( توصیفی نظر ازتحقیق حاضر 

شده است. در روش اسنادی با مراجعه به منابع مختلف علمی و در روش میدانی، از اسنادی و میدانی بهره گرفته روش
شده است. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان شهر سرعین می فنون پرسشگری مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه استفاده

کارشناس شهرداری سرعین بصورت هدفمند در این تحقیق مورد استفاده قرار  82تحقیق سعی شد تمامی باشند. در این 
بگیرند. با توجه به اینکه هدف تحقیق، شناسایی مسیر پیشنهادی برای ایجاد پیاده راه بود. برای این منظور، بعد از 

مسیر  8تحقیق(، در طی بازدیدهای میدانی تعداد  گانهراه )معیارهای نهمشخص کردن معیارهای مهم برای ایجاد پیاده
راه از طریق نظرسنجی کارشناسان شهرداری سرعین و محققان تحقیق شناسایی گردید. در مرحله بعد، برای ایجاد پیاده

این مسیرها از طریق پرسشنامه توسط کارشناسان مربوطه مورد ازریابی قرار گرفت تا مسیر پیشنهادی انتخاب گردد. در 
شده با استفاده از روش  EXCELگانه وارد نرم افزار آوری شده حاصل از معیارهای نههای جمعهمین خصوص ابتدا داده

بندی مسیرها استفاده شد. در بندی تاپسیس، الکتر و ویکور برای اولویتهای رتبهدهی شدند، سپس از مدلآنتروپی وزن
بندی مسیرها وجود داشته باشد، از بندی و اولویتها برای رتبهر بین مدلاین خصوص و با توجه به اینکه احتمال تفاوت د

ها به اختصار توضیح مدل ادغامی کپلند استفاده شد تا نتیجه بهتری در این خصوص بدست بیاید. در ادامه هرکدام از مدل
 داده شده است.

باشند، لذا برای ینمیت یکسانی برخوردار ها یا معیارها از اهمبا توجه به این که شاخصآنتروپي: دهي مدل وزن

وزن در  عنوانبهای یژهوتر الزم است تا اهمیت نسبی هرکدام از آنها مشخص گردد و بر اساس آن ضرایب یقدقارزیابی 
، AHP،ANPی متعددی مانند هاروش(. برای این منظور 36: 2856وتحلیل اطالعات اعمال شود )پادروندی، یهتجز
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(. در همین خصوص، در 96: 2858شود )علی بخشی، یم ها استفادهآنبا نیاز  متناسبن و... وجود دارد، که آنتروپی شانو
است. آنتروپی،  شدهاستفاده هاشاخصی محاسبه اوزان هاروشیکی از  عنوانبهاین پژوهش از روش آنتروپی شانون 

گیری یمتصمی یک ماتریس هادادهعات است. وقتی یت در علوم اجتماعی، فیزیک و تئوری اطالبااهمیک مفهوم بسیار 
کرد. ایده این روش این است که  ها استفادهوزنتوان از روش آنتروپی برای ارزیابی یمباشد،  شدهمشخصکامل  طوربه

یت بیشتری دارد )مؤمنی، اهم هاشاخصهرچه پراکندگی در مقادیر یک شاخص بیشتر باشد، آن شاخص نسبت به دیگر 
2899 :22.) 

باشد. در مسائلی با معیارهای نامتناسب و های حل مسئله چندمعیاره مییکی از روش روش ویکورمدل ويكور: 

ها مطابق با معیارها مورد حل ایده آل دارد و تمام گزینهحلی نزدیک به راهگیرنده نیاز به راهکه تصمیمطوریناسازگار به
های یک مسئله در زمان گیرنده قادر به شناسایی و بیان برتریه فرد تصمیمچنین در شرایطی کارزیابی قرار گیرد، هم

اگر در یک مسئله گیری مطرح شود. عنوان ابزار مؤثری برای تصمیمتواند بهشروع و طراحی آن نیست، این روش می
با استفاده از این روش، انتخاب بهترین گزینه  منظوربهگزینه وجود داشته باشد،  nمعیار و  mی چندمعیاره ریگمیتصم

ی(؛ تعیین استانداردسازمقیاس کردن ماتریس تصمیم )شود: تشکیل ماتریس تصمیم؛ بعد بیمراحل به این شرح اجرا می
منفی( مقدار از میان مقادیر موجود برای هر معیار؛  لآهدیامثبت( و بدترین ) لآهدیابردار وزن معیارها؛ تعیین بهترین )

(؛ Q)مقدار  VIKOR(؛ محاسبه شاخص R( و مقدار ضد ایده آل یا تأسف )sه آل یا سودمندی )محاسبه مقدار اید
 شودیمگزینه برتر انتخاب  عنوانبهی انهیگز. (39-33: 2835)عطایی،  R,S,Qبر اساس مقادیر  هانهیگزمرتب کردن 
مقدار نزولی )کمترین مقدار، رتبه ا بر اساس هینهگزی بندرتبهبعبارتی گزینه برتر شناخته شود.  عنوانبه Qکه در گروه 

 .تا صفر در نوسان می باشد( 2)مقدار ویکور بین  می باشد یا اولویت اول(

(، که در سال ORGAN, 2013: 490است ) ارهیچندمعی ریگمیتصمی هاکیتکناین مدل یکی از مدل تاپسيس: 

(. بر h & Eko Saputro, 2014: 3959Daneshvar Rouyedegپیشنهاد شد )  2و یون توسط هوانگ 2532
بعدی در نظر گرفت )سلطان  n لهیوسبهگزینه را که  mی چند شاخصه با ریگمیتصماساس این روش هر مسئله از نوع 

آل فاصله از ایده نیترکوتاهباید  شدهانتخاب(. این روش بر این مفهوم است که شاخص 22: 2835پناه و همکاران، 
(. Jahanshaloo, Lotfi, Izadikhah, 2006: 1548آل منفی را داشته باشد )صله از ایدهمثبت و دورترین فا

آل منفی دورترین فاصله از ایده حالنیدرعآل مثبت بوده و ایده حلراهبر اساس کمترین فاصله از  هانهیگز تیدرنها
بیان کرد:  به این شکل ری از مراحلدر یک س توانیم(. ایده تاپسیس را 92 :2858)علی بخشی، شوندیمی بندرتبه

ی(؛ تعیین بردار وزن معیارها؛ تعیین استانداردسازتشکیل ماتریس تصمیم؛ بعد بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم )
ایده آل منفی برای هر  حلراهایده آل مثبت و  حلراهایده آل منفی؛ محاسبه  حلراهایده آل مثبت و  حلراهبردارهای 

(. براساس ترتیب نزولی Kabil, 2009: 43) هانهیگزی بندرتبهی ایده آل؛ حلراهبه  هانهیگززدیکی گزینه؛ محاسبه ن
(. 92 :2858است )علی بخشی،  مؤثرتری نمود و باالترین ارزش بندرتبهی موجود را از مسئله مفروض هانهیگز توانیم

 2)مقدار تاپسیس بین می باشد  دار، رتبه یا اولویت اول()بیشترین مق صعودیمقدار ها براساس ینهگزی بندرتبه بعبارتی،
 .باشد(تا صفر در نوسان می

قرار گرفت  توجه مورد، MADMیکی از فنون  عنوانبهمطرح شد و  2532مدل الکتر در اواخر دهه مدل الكتر: 

 SEMAی مشاورهرکت (. این روش برای اولین بار توسط برنارد روی و همکارانش در ش62: 2852 )لطفی و شعبانی،
جهان واقعی بودند و این مسئله مربوط به  ارهیچندمعدر حال کار کردن روی مسائل  SEMAدر  گروهپیشنهاد شد. یک 

ی مجموع هاکیتکنی جدید تصمیم بگیرد و با مسائل با استفاده از هاتیفعالاین بود که یک شرکت چگونه بر روی 

                                                 
2. Huang & yon  
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، که در اصل جزو یکی ELECTREپدر روش  عنوانبهی در جهان اگستره رتصوبهشود. برنارد روی  روروبهموزون 
 صورتبه(. در این روش از مفهوم تسلط 52: 2856ی بود )امیری و دارستانی فراهانی، ریگمیتصماز اولین رویکردهای 

و ضعیف )یا غالب و ی مسلط هانهیگزو  شودیمزوجی با یکدیگر مقایسه  صورتبه هانهیگز. که شودیمضمنی استفاده 
 نیترمحبوب(. این روش Roy,1991, 55) شوندیمی ضعیف و مغلوب حذف هانهیگزو سپس  شدهییشناسامغلوب( 

ی الگوریتم حل مسائل تصمیم از هاگام(. kabli, 2009: 45است ) زبانیفرانسودر میان جامعه  ژهیوبهروش در اروپا 
تشریح کرد: تشکیل ماتریس تصمیم؛ بی مقیاس کردن ماتریس  صورت به این میتوانیمرا  ELECTREطریق روش 

ی هانهیگزی(: تعیین بردار وزن معیارها؛ تعیین مجموعه هماهنگی و ناهماهنگی برای هر زوج از استانداردسازتصمیم )
,I K  ؛ محاسبه ماتریس هماهنگی؛ محاسبه ماتریس ناهماهنگی؛ مشخص نمودن ماتریس هماهنگ مؤثر؛ مشخص
ودن ماتریس ناهماهنگ مؤثر؛ مشخص نمودن ماتریس کلی و مؤثر؛ رتبه بندی گزینه ها )امیری و دارستانی فراهانی، نم

بعبارتی،  و برتری بیشتری برخوردار هستند. حیترجبیشترین خروجی را داشته باشند، از  هرکدام(. 56-59: 2852
 .باشدمی اولویت اول( )بیشترین مقدار، رتبه یا ها بصورت صعودیینهگزی بندرتبه

ها باهم های مدلها یا اولویتلند، روشی ادغامی است و زمانی استفاده می شود که خروجیروش کپلند: روش كپ

گیری، ماتریس مقایسه یمتصم. در این روش برای شودیمهمخوانی نداشته باشند. این روش با پایان روش بردا شروع 
ای بر ینهگزگیری، تعداد ارجحیت یمتصمی مختلف هاروشکه بر اساس یدرصورت. شودیمها انجام ینهگززوجی بین 

دهیم؛ یم)برد( نشان  Mگزینه دیگر بیش از تعداد مغلوب شدن آن گزینه بر دیگری باشد در ماتریس مقایسه زوجی، با 
آن  منزلهبه Mشود. یمذاری )باخت( کدگ Xو اگر مقایسه زوجی رأی اکثریت وجود نداشت و یا آرا باهم مساوی بود با 

هر سطر  کردنجمعنشانگر آن است که ستون بر سطر ارجحیت دارد. با  X است که سطر بر ستون ارجحیت دارد و
ها بر ینهگزشود و درنهایت یمبرای هر متغیر مشخص ( ∑R)و جمع هر ستون تعداد باخت ها ( ∑C)تعداد بردها 

 (. 29: 2852شوند )مرادی، یمبندی یتاولو (∑R)و تعداد باخت ها  (∑C)اساس تفاضل مقادیر تعداد بردها 

 محدوده مورد مطالعه
درجه  23در آخرین تقسیمات سیاسی ایران، شهر سرعین در استان اردبیل قرار گرفته است. این شهر موقعیت جغرافیایی 

 2222برابر با  2852عیت آن در سال دقیقه عرض جغرافیایی واقع شده و جم 5درجه و  83دقیقه طول جغرافیایی و  2و 
ها آغاز ها و مسافرخانهحیات شهری سرعین از اواخر دهه چهل با انتخاب شهردار و احداث خیابان شروعنفر بوده است. 
به شهرستان تبدیل گردید )مهندسین مشاور طرح و  2833بخشداری سرعین افتتاح شد و در سال  2892شده و در سال 

در فصول گرم سال، روزانه حدودا سیصد هزار نفر گردشگر به سرعین  که(. الزم بذکر است 625-662: 2832کاوش، 
افتد که در این شهر و بخصوص در بخش کنند. این تعداد مراجعه باال به شهر سرعین در حالی اتفاق میمراجعه می

ها نابسامان است و عابر و خیابانگلی(، وضعیت ممرکزی شهر که شلوغ ترین بخش شهر می باشد)اطراف میدان گاومیش
          گلی کم عرض های و معابر اطراف میدان گاومیشای که خیابانباشد. بگونهگوی این حجم از گردشگران نمیجواب

 سازند.ای مواجه میباشند و تردد افراد پیاده و سواره را با مشکالت عدیدهمی
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 (2852نبع: ترسیم نگارندگان، )م شهر سرعين نقشه موقعيت سياسي .7شكل 

 و بحث هايافته
مسیر برای ایجاد  2در این راستا و با توجه به معیارهای الزم و بررسی میدانی محققان تحقیق و کارشناسان، در نگاه اول 

. در باشدهای اطراف میدان گاومیش گلی میمسیر مرکز شهر و خیابان 2پیاده راه در شهر سرعین قابل قبول بود که هر 
ها مسیر ورودی شهر می باشد )خیابان دانش(، از پیشنهاد برای ایجاد این خصوص و با توجه به اینکه یکی از این خیابان

مسیر دیگر به نام های خیابان ولیعصر، خیابان بش باجیالر و خیابان سالمت در این خصوص  8پیاده راه خارج شده و 
انه تحقیق برای ایجاد پیاده راه، از نگاه کارشناسان و محققان تحقیق مورد گ 5باقی ماندند که با توجه به معیارهای 

 بررسی قرار گرفته است، تا خیابانی که اولویت دارد را به عنوان مسیر ایجاد پیاده راه، پیشنهاد شود. 
 

 راه براي مسيرهاي اوليهديدگاه كارشناسان درخصوص معيارهاي ايجاد پياده -

نظرات کارشناسان برای معیارهای مهم ایجاد پیاده راه برای سه مسیر اولیه )خیابان  6در همین خصوص در جدول 
 باجیالر( ارائه شده است. ولیعصر، خیابان سالمت و خیابان بش

 

 . ماتريس داده هاي خام ميعارهاي ايجاد پياده راه در سرعين8جدول

 امنیت مسیر و معیار
خدمات 
 شهری

محیط 
 زیست

حمل و 
 نقل

 اجتماعی
 فرهنگی

کارکردهای 
 اقتصادی

 -توریستی
 تفریحی

 -ادراکی
 محیطی

عوامل 
 جغرافیایی

 2/8 2/8 5/8 2/2 8 8/8 8 2/8 2/8 خیابان ولیعصر

 2/6 2/8 2/8 6/8 2/6 5/2 2/6 2/6 9/6 باجیالرخیابان بش

 2/8 9/8 9/8 9/8 2/8 6/8 2/8 6/8 6/8 خیابان سالمت

 2852قان، منبع: یافته های پرسشنامه ای محق
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نشان می دهد که در خیابان ولیعصر، معیارهای امنیت، خدمات شهری، حمل و نقل، کارکردهای  6جدول شماره 
اند و  در خیابان سالمت، معیارهای محیط زیستی، اقتصادی و توریستی بیشترین امتیاز را از دید کارشناسان کسب کرده

 افیایی از امتیاز باالیی برخوردارند.محیطی و عوامل جغر -فرهنگی و ادراکی -اجتماعی

 معيارهاوزن دهي  -

تر الزم است تا اهمیت یقدقباشند، لذا برای ارزیابی ینمبا توجه به این که عوامل یا معیارها از اهمیت یکسانی برخوردار 
وزن  انوننتروپی شو یا وزن نسبی هرکدام از آنها مشخص گردد. برای همین منظور در این تحقیق با استفاده از روش آ

 است.  شدهمحاسبهانتخابی  معیار 5هرکدام از 
 

 . وزن معيارهاي ايجاد پياده راه با استفاده از مدل آنتروپي3جدول

 امنیت معیار
خدمات 
 شهری

محیط 
 زیست

حمل و 
 نقل

اجتماعی 
 فرهنگی

 توریستی اقتصادی
 -ادراکی

 محیطی
 جغرافیایی

 629/2 269/2 229/2 225/2 295/2 623/2 295/2 253/2 23/2 وزن

 2852منبع: یافته های پرسشنامه ای محققان،       
 

ای که معیار حمل و بگونه ی متفاوتی دارند.هاوزناحداث پیاده راه دهد که معیارهای خروجی روش آنتروپی نشان می
، بیشترین وزن و اهمیت 253/2و معیارخدمات شهری با وزن  629/2، معیار عوامل جغرافیایی با وزن 623/2نقل با وزن 

 اند.را کسب کرده

 بندي مسيرهاي پيشنهادي براي ايجاد پياده راه در سرعين رتبه -

 راه در شهر توریستی سرعین از برای ایجاد پیادهبندی مسیرهای پیشنهادی و انتخاب مسیر نهایی در خصوص رتبه
ها منجر به افزایش مطالب ینکه آوردن فرایند هر کدام از مدلهای ویکور، تاپسیس و الکتر استفاده شد. با توجه به امدل

 2ها اکتفا شد و نتایج نهایی در جدول شماره رو در اینجا فقط به آوردن خروجی نهایی این مدلشد،  از اینمقاله می
 ارائه شده است.

 
از مدل هاي تصميم گيري . رتبه بندي مسيرهاي پيشنهادي براي ايجاد پياده راه در سرعين با استفاده 9جدول

 چندمتغيره

 رتبه مقدار الکتر رتبه مقدار تاپسیس رتبه مقدار ویکور مسیرهای پیشنهادی

 2 2 2 562/2 2 2296/2 خیابان ولیعصر

 8 -6 8 2 8 2 باجیالرخیابان بش

 2 2 6 526/2 6 2299/2 خیابان سالمت

 2852منبع: یافته های پرسشنامه ای محققان،           

 

توان گفت که در مدل ویکور، با توجه به اینکه مقدار ویکور بدست آمده برای خیابان ولیعصر می 2برابر با جدول شمار
های کند. و رتبه(، لذا خیابان ولیعصر رتبه اول را در این مدل کسب می2296/2کمتر از دو خیابان دیگر است )مقدار 

باشد. در مدل تاپسیس نیز همین ( می2و خیابان بش بیجیالر )مقدار  (2299/2بعدی مربوط به خیابان سالمت )مقدار 
ترتیب رتبه برقرار می باشد. در این مدل خیابان ولیعصر به دلیل اینکه مقدار تاپسیس بیشتری کسب کرده در اولویت 

گیرند، خیابان ولیعصر و ی(. در مدل الکتر دو خیابان در اولویت اول قرار م2562/2گیرد )مقدار ایجاد پیاده راه قرار می
 (.2خیابان سالمت. این دو خیابان مقدار الکتر بیشتری نسبت به خیابان بش باجیالر کسب کرده اند )مقدار 
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ای که اولویت اول مدل مذکور باهم متفاوت است. بگونه 8های توان نتیجه گرفت که، خروجیمی 2فلذا از جدول شمار
ویکور و تاپسیس مربوط به خیابان ولیعصر است، ولی در مدل الکتر اولویت اول برای دو  راه در دو مدلبرای ایجاد پیاده

باشد. تنها وجه مشترک این سه مدل، اولویت آخر در ایجاد پیاده راه می خیابان ولیعصر و سالمت به صورت مشترک می
 باشد، که این اولویت مربوط به خیابان بش باجیالر است.

 لنديشنهادي براي ايجاد پياده راه در سرعين با استفاده از مدل ادغامي كپبندي مسيرهاي پرتبه -

بین  آمدهدستبهی هاتفاوتهای مذکور، الزم شد برای رفع این های بدست آمده از مدلحال با توجه به تفاوت
مانند روش کپلند  ی ادغامهاروشبرای مسیرهای مختلف پیشنهادی، از  هامدلهر یک از  ازهای گوناگون یبندرتبه

بندی نهایی بندی یا رتبهها(، اولویتهای مسیر پیشنهادی)بردها و باختاستفاده شود. تا از طریق مقایسه بین رتبه
 لند ارائه شده است.بندی نهایی به روش ادغامی کپرتبه 9صورت بگیرد. در جدول شماره 

 

 لندراه در سرعين با استفاده از مدل ادغامي كپرتبه بندي مسيرهاي پيشنهادي براي ايجاد پياده . 3جدول

 بردها خیابان سالمت باجیالرخیابان بش خیابان ولیعصر مسیرهای پیشنهادی

 M M 6  خیابان ولیعصر

 X  X 2 باجیالرخیابان بش

 X M  2 خیابان سالمت

  2 2 2 باخت ها

  2 -6 6 لندامتیاز کپ

  6 8 2 رتبه نهایی

 2852پرسشنامه ای محققان،  منبع: یافته های

 

های سالمت و بش برد )برتری رتبه( برابر خیابان 6دهد، خیابان ولیعصر با نشان می 9همانطوری که جدول شماره 
امتیاز در رتبه یا اولویت اول برای احداث پیاده راه قرار گرفته است. خیابان سالمت با  6باجیالر، و بدون باخت، با کسب 

یابان بش باجیالر و یک باخت برابر خیابان ولیعصر، با صفر امتیاز اولویت دوم قرار گرفته و خیابان بش یک برد مقابل خ
 گیرد.امتیاز در اولویت آخر برای احداث پیاده راه قرار می -6باجیالر با دو باخت و با 
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 . نقشه اولويت بندي مسيرهاي پيشنهادي براي ايجاد پياده راه در سرعين8شكل 

 

   گيرييجهنت
باشد. در همین خصوص ترین معیارها میسازی یا انتخاب مهمترین و مناسبیکی از مهمترین قسمت هر تحقیق، شاخص

تواند متفاوت از معیارهای راه در شهر سرعین به دلیل شرایط توریستی )شرایط مکانی و زمانی( میمعیارهای ایجاد پیاده
های میدانی که ای و استفاده از تحقیقات انجام شده و همچنین بررسیای کتابخانهههای دیگر باشد. در بررسیسکونتگاه

راه در شهر سرعین معیار برای ایجاد پیاده 5متغیر در قالب  28جهت تطبیق معیارها با محدوده مورد مطالعه باشد، تعداد 
 -ارکردهای اقتصادی، معیار اجتماعیشناسایی گردید )معیار امنیت، معیار خدمات شهری، معیار حمل و نقل، معیار ک

 توریستی(.  -محیطی، معیار عوامل جغرافیایی، معیار محیط زیست و معیار تفریحی -فرهنگی، معیار ادراکی
مدل  های صورت گرفته برای معیارهای شناسایی شده در پژوهش حاضر بر اساس خروجیدر این خصوص نتایج ارزیابی

بیشترین وزن را کسب  629/2و  623/2ل و نقل و عوامل جغرافیایی به ترتیب با وزن دهی آنتروپی، معیارهای حموزن
          کمترین وزن را کسب  229/2و  23/2تفریحی( به ترتیب با  -اند. و دو معیار امنیت و اوقات فراغت )توریستیکرده
مل جغرافیایی بیشترین اهمیت را دارا می باشند و ها معیارهای حمل و نقل و عواراهاند و نتیجه اینکه در احداث پیادهکرده

 -محیطی، توریستی -فرهنگی، کارکردهای اقتصادی، عوامل ادراکی -معیارهای خدامت شهری، عوامل اجتماعی
 تفریحی و امنیتی به ترتیب در مراتب بعدی اهمیت قرار دارند.

  جاد پیاده راه، مرکز شهر و مراکز تفریحی تجاریهمچنین نتایج مطالعات میدانی نشان داد که مهمترین مسیر برای ای
می باشند که در این خصوص مرکز شهر سرعین و اطراف میدان گاو میش گلی به عنوان مسیرهای پیشنهادی برای 

 ایجاد پیاده راه انتخاب شدند. 
ها بندیاز تفاوت در اولویت سازی، هم نشانراههای تاپسیس، الکتر و ویکور برای اولویت بندی مسیرهای پیادهنتایج مدل

های ویکور و تاپسیس نتایج مشابهی را ارائه می دهد بطوری که، خیابان حاصل از تجزیه و تحلیل مدل دارد. خروجی
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باجیالر در اولویت سوم قرار گرفتند. در مدل الکتر نیز ولیعصر در اولویت اول، خیابان سالمت در اولویت دوم و خیابان بش
 باجیالر در اولویت آخر قرار گرفتند. صر و خیابان سالمت به صورت مشترک در اولویت اول و خیابان بشخیابان ولیع

ها بین دو مدل بندی مسیرها وجود داشت )تفاوت اولویتبندی و اولویتها برای رتبهبا توجه به اینکه تفاوتی در بین مدل
استفاده شد و نتیجه نهایی در این خصوص بدست آمد، که در این تاپسیس و ویکور با مدل الکتر(، از مدل ادغامی کپلند 

راه قرار گرفت و خیابان سالمت در اولویت دوم و خیابان بش مدل ادغامی خیابان ولیعصر در اولویت اول برای ایجاد پیاده
ی ایجاد یپاده راه انتخاب باجیالر در اولویت سوم قرار گرفتند. نهایتا اینکه خیابان ولیعصر به عنوان مسیر پیشنهادی برا

 گردید.
همچنین نتایج تحقیق در خصوص اولویت بندی مسیرهای پیشنهادی برای ایجاد پیاده راه نشان داد که خروجی های 

هایش بدهد. های متفاوتی برای گزینهتواند قابل اطمینان باشد. چراکه هر مدل می تواند اولویتیک مدل به تنهایی نمی
های ویکور و تاپسیس ای را شاهد بودیم که اولویت بندی مدل الکتر با اولویت بندی مدلچنین مسالهدر این تحقیق هم 

             گیریم که درکمی ناهماهنگ بود. که از همین رو با مدل ادغامی کپلند این مساله را پوشش دادیم. لذا نتیجه می
 ها، نمی توان به یک مدل اکتفا نمود. بندیاولویت

بندی برای احداث پیاده راه منطقی می باشد. چراکه خیابان سالمت که ها، به نظر این اولویتبندیبا توجه به اولویت حال
شود طول زیادی دارد و امکان پیاده راه کردن آن وجود ندارد. از میدان گاومیش گلی تا انتهای بلوار سالمت را شامل می

در واقع عرض این خیابان از ابتدا تا انتها نوسان زیادی دارد و اینکه این باشد. همچنین عرض این خیابان متغیر می
خیابان تنها مسیر اصلی اتصال دهنده مرکز شهر به شرق شهر می باشد. ضمنا در این خیابان تعداد زیادی هتل، پارکینگ 

 سازد.اجه میو آبگرم و حتی منزل مسکونی وجود دارد که زمینه را برای ایجاد پیاده راه با مشکل مو
حال در خصوص خیابان بش باجیالر هم موانعی وجود دارد که یکی از مهمترین این موانع، شیب تند این خیابان می 
باشد. جدای از شیب تند این خیابان، کاربری های این مسیر می باشد. بطوری که در این خیابان، چندین آبگرم، پارکینگ 

 و هتل و منزل مسکونی وجود دارد. 
مقابل، در خیابان ولیعصر با اینکه در این مسیر یک پارکینگ وجود دارد و مسیر هم شیب نسبی دارد، اما به خاطر عدم  در

های تجاری و رضایت نسبی کاسبان این اختالل در دسترسی به سایر نقاط شهر و داشتن کاربری مختلط بویژه کاربری
 ی باشد.مسیر برای ایجاد پیاده راه، بهترین مسیر ممکنه م

 

توان به بیان پیشنهاداتی در راستای ایجاد پیاده راه در سرعین اقدام نمود. در این رابطه به با توجه به نتایج بدست آمده می
 شود:ارائه پیشنهادات اقدام می

 پیاده محور مسیرهای ایجاد برای موفق هایشیوه و تجربیات از استفاده -

 دارد و معیارهای بومی )مناسبت دادن با شرایط مکانی و زمانی(استفاده از تلفیقی از معیارهای استان -

 راهاهمیت دادن به معیارهای اجتماعی و اقتصادی در کنار معیارهای کالبدی در ایجاد پیاده -

 راهمشارکت گرفتن از کسبه مسیر پیشنهادی و جلب رضایت آنها برای همکاری در جهت ایجاد پیاده -

 راه.ربط، از مزایای ایجاد پیادهدستگاه های ذی توجیه مردم محلی و کسبه توسط -

 روی در راستای افزایش سرزندگی و تندستی جامعه. پیاده فرهنگ ترویج علت به مسیرهایی چنین ایجاد لزوم -

ای مسیرهای ارتباطی در اطراف مسیر پیشنهادی در راستای استفاده در مواقع اضطراری و در نظر گرفتن شبکه -
 راه.یر پیشنهادی برای ایجاد پیادهدسترسی راحت به مس

 ها(.بندی گزینهبندی )استفاده از مدل ادغامی برای رتبههای رتبهدر نظر گرفتن جانب احتیاط در استفاده از مدل -
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