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  چکیده 

تحقّق شهر  ي، موظّف است در راستايشهر تیریوابسته و متقابل دارند، لذا مجموعه مد یشهر و شهروندانش روابط

 تیـ فیکـرده و ک  لیرا تسه ادهیحرکت عابران پ يِها، آزاد راه ادهیپ جادیا احمل و نقل انسان محور، بتوسعه و  داریپا

کـاهش  . اعتبـار داده شـود   يشـهر  يو حضور او در فضاها دامر به شهرون نیتا به واسطه ا آنها را ارتقاء دهد یستیز

مثبـت   يامـدها یپ گـر یاز د تیـ امن شیو افـزا  کیکاهش ازدحام و تراف ،یکاهش آلودگ ،یلیفس يها مصرف سوخت

 16 يهـا  را بـر اسـاس شـاخص    نیشـهر قـزو   یاصل يها ابانیپژوهش حاضر قصد دارد خ. ها هستند راه ادهیاحداث پ

ها  شاخص نییتع يبرا هیثانو يمنظور از داده ها نیا يبرا. کند يبند تیراه، اولو ادهیبه پ شدن لیتبد يبرا ،يا گانه

 نیـ مجموعـه ا . گانه استفاده شـده اسـت   16 يها در شاخص ها ناباینمره خ نییتع يو از مصاحبه با کارشناسان برا

راه  ادهیـ شدن به پ لیتبد يمطالعه برا دمور يها ابانیپردازش، و خ یسلسله مراتب لیها با استفاده از روش تحل داده

ه، پس و یجنوب امیخ ،ینیامام خم ،يمرکز امیخ يها ابانیاست که خ آن انگریب قیتحق جهینت. شده اند يبند تیاولو

 نیخطاب به مسئول یشنهاداتیپ زین انیدر پا. راه هستند ادهیشدن به پ لیتبد يبرا ها تیاولو نیحائز باالتر بیبه ترت

  .موضوع ارائه شده است نیا نِیمحقق ریسا زین وربط  يذ
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   مقدمه -1

هاي حضور انسانی در فضاهاي شهري که سبب سرزندگی و پویایی این فضاها و افزایش نقش  ترین جنبه یکی از مهم

هـاي   فعالیـت  بیشـتر باشـد،    ضور افراد در معـابر پیـاده راه  هراندازه ح. ]1[شود، حرکت پیاده است اجتماعی آنها می

گردد، در عین  زایش احساس همبستگی بین شهروندان ایجاد میاجتماعی بیشتر شده و در نتیجه تعمیق روابط و اف

ها در کاهش تعداد سفرهاي درون شهري و کاهش وابستگی بـه خـودرو بـر کسـی پوشـیده       حال که تأثیر پیاده راه

هـا و تحـرك زنـدگی دیگـران را      سازد کـه فعالیـت   ها این امکان را براي بیننده فراهم می پیاده راه همچنین .نیست

  .]2[در محیط اطراف خود احساس نماید براحتی

امروزه، شهرهاي کشور با چالش هاي عدیده اي مواجه هستند که کمبود فضاي پیاده، یکی از آن چـالش هـا بـراي    

واقعیت این است کـه شـهرها هزینـه سـنگینی را بابـت تـردد خودروهـاي شخصـی         . رود مدیریت شهري بشمار می

تلقـی   جهت توسعه حمل و نقل پایدار و انسان مدار ،ي براي شهرهاداري جدبه عنوان هش ند و همین موردپرداز می

آسـایش و   ایجـاد  هایی است که در جهت هاي حمل و نقل انسان مدار، پیاده راه ترین جنبه لذا یکی از مهم. گردد می

  .]3[نشاط اجتماعی طراحی شده باشند

هاي آب،  هاي ساحلی و کناره ها، حاشیه ها، ورودي اناز سویی دیگر گرچه فضاهاي شهري موارد گوناگونی چون مید 

روي در نظر  تواند به عنوان بستري براي پیاده اما شاید بارزترین عرصه عمومی که می ،شوند را شامل می غیره ها و پله

هریـک از   به طور کلی، انواع خیابان ها را بر مبناي اولویتی کـه بـراي  . گرفته شود، مسیرها به ویژه خیابان ها باشند

، خیابـان  2، خیابـان اشـتراکی  1بـه چهـار دسـته؛ خیابـان عبـوري      ،گونه هاي حرکتی و وسایل نقلیه قائل می شـوند 

  .]13[توان تقسیم بندي نمود می 4و مسیر ویژه اتوبوس 3مخصوص پیاده

  

  تعریف مسأله و اهداف تحقیق  - 2

و تحریـک اقتصـادي نـواحی     ،عصر ارتباطـات مجـازي   خود در ایجاد تعامالت اجتماعی در تأثیردلیل ه ها ب پیاده راه

از نقشـی   ،گیرنـد  ها را در بـر مـی   اي از فعالیت پیرامونی و نیز به عنوان پهنه هایی چند عملکردي که دامنه گسترده

  .باشند اساسی برخوردار می

داده موتـوري   هیـ نقل لیبـه عبـور وسـا    را تیلووکه ا شود یم یطراح معابر شهري به گونه اي ،اغلب موارد در امروزه

 در ادهیـ پ حضـور عـابر   نقـش و  ،و به دنبال آن کنند یم شتریخود را بر شهر ب تیروز به روز حاکم ها لیاتومب. است

                                                 
1 Through Street 
2 Shared Street 
3 Pedestrian Street 
4 Busway 
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 تیـ حـس هو ، محـدود  یانسـان  اتیبا خصوص ییساختن شهرها ،عمل نیا جهینت. شود یتر م شهري کمرنگ فضاهاي

  . است نییپا تیمیصم و اندك

سایر شهرها کـه   ،باشد راه در کالن شهرها می ریزان شهري بر روي احداث پیاده طراحان و برنامهکه تمرکز  از آن جا

شوند و این درحالی است که  نادیده گرفته می ،در حال حاضر با مشکالتی از قبیل آلودگی و ترافیک رو به رو نیستند

ها  دستور کار قرار گیرد و مکان هایی که شاخص از دیدگاه پیشگیرانه و آینده نگرانه توجه به این شهرها نیز باید در

ر دستیابی به این مهـم،  به منظو. دنشناسایی گرد ،باشند ها را دارا می و استانداردهاي مناسب جهت احداث پیاده راه

بـه   ،می باشد تا عالوه بـر ایـن   تبدیل خیابان هاي اصلی شهر قزوین به پیاده راه امکان سنجیِحاضر  هدف پژوهش

  .ارتقاء جایگاه انسان در شهر منجر گرددنیز تر کردن نقش و پررنگ 

  

   مفاهیم و چارچوب نظري - 3

  مفاهیم -3-1

 ایـ سواره در تمـام   بوده و حرکت تیآن در اولو در ادهیکه حرکت پ گردد یمحسوب م يشهر يفضا ینوع :پیاده راه

 يامـن و راحـت بـرا    سـرزنده،  ییفضا ،یسترسد نیراه عالوه بر تأم هادیپ. گردد یروز حذف م هشبان از ساعات یبخش

  .]4[دینما یم جادیا ياریاخت يها تیفعال و انجام یتعامالت اجتماع يبرقرار ،یمختلف اجتماع يها هحضور گرو

هاي عمومی، مکان اصلی زندگی شهروندان و اسـاس و بنیـان دانـش طراحـی      فضاي شهري یا عرصه :فضاي شهري

لـذا   .باشـند  تبلور ماهیت زندگی جمعـی مـی   واز فضاي باز و عمومی شهرها فضاهاي شهري بخشی . شهري هستند

یابد و بیش از نقش کالبدي خود به دلیل ایجـاد   که با حضور انسان و فعالیت او معنا میاست فضایی  فضاس شهري،

  .]1[تعامالت اجتماعی حائز اهمیت است

بـه   ،و نقل این اسـت کـه بـه جـاي جابـه جـایی       حمل انسان محور بودننکته کلیدي در  :حمل و نقل انسان محور

ضـمن اینکـه    ،ها توسط پیاده راه در حمل و نقل انسان محور و ها با گسترش تعداد دسترسی. ها توجه شود دسترسی

ـ   یابد، معضل ترافیک یا دشواري کیفیت شرایط زیستی و رضایتمندي شهروندان افزایش می ه هاي حمل و نقل نیـز ب

 .]5[گردد میبر طرف  مطلوب یطریق

  

شاخص هاي ایجاد پیاده راه ها -2- 3  

تعدادي  براي ایجاد پیاده راه تعریف نموده اند که در ادامهنظریه پردازان و نویسندگان حوزه شهري، شاخص هایی را 

.کنیم هاي استاندارد و پذیرفته شده را به اختصار بیان می شاخص این از  
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گی و تنوع در فضاي عمـومی و کـارایی شـهر، توجـه بـه جنبـه هـاي        جین جیکوبز، اهدافی همچون افزایش سرزند

جه به ایـن اهـداف معیارهـاي    اجتماعی و عملکردي پیاده راه ها را سرحوله پژوهش هاي خود قرار داده است و با تو

  :براي ایجاد پیاده راه معرفی نموده است زیر را

 يفضـا  ،يریپذ -فانعطا ،یاجتماع اختالطختمان ها، تنوع فعالیتی، نظارت، سرزندگی پیاده روها، ترکیب متنوع سا

 اسیمق ت،ی، حس مکان، امن)ها كبلو یکوچک( يرینفوذپذ ،یونقل عموم لحم انتظام خدمات ،يسبز، مبلمان شهر

  .]6[یتعامالت اجتماعو  یعموم يفضا ،یانسان

موجب تشـویق  افـراد، بـه پیـاده     کند که  دالیلی را بیان می» شهرسازي شهروندگرا«فرانسیس تیبالدز نیز در کتاب 

و نتیجه  ،با طراحی مناسب  هاي ه امروزه در بیشتر شهرها، خیاباناولین دلیل از دیدگاه وي این است ک. شود روي می

دلیل دوم فرم هاي ساخت و ساز امروزي اسـت کـه   . قابل استفاده ترند محیط هاي شهري براي گذر عابران بِمطلو

دلیل سوم نیـز  . شود حیاط طراحی شده اند و همین امر موجب جلب توجه بیشتر مردم میآنها پاساژ، گذرگاه و  در

باشد که سرپناه دارند و مردم درهنگام مواجهه با آب و هواي بد عالوه بر آسایش  وجود برخی از انواع خیابان ها می

شـاخص هـاي نهـایی را بـراي      ل،دالیبا توجه به این . را نیز تجربه می کنندو راحتی، حس امنیت در این مکان ها 

 توجـه بـه مقیـاس انسـانی،     اختالط کـاربري،  :شود موارد می این طراحی فضاي پیاده راه ذکر نموده است که شامل

امکان آزادي گردش و قدم زدن، توجه به مسئله تنوع اجتماعی، خوانایی، لذت بصري، ایجاد حس امنیت و آرامـش  

  .]7[گیتوجه به شاخص هاي کیفیت زند پیاده و

هاي خود اهدافی ازجمله؛ روشن کردن رابطه میان سالمت و محیط سـاخته شـده و    در پژوهش 2و اسکالی 1اشمیت

بردي بـراي سـاخت و   در اصل تفاوت کار آنها در یافتن روشی کار. روش هاي ایجاد محله پیاده مدار را پیش گرفتند

ـ . از نظریه وارد عمل شوندباشد و بدین منظور قصد داشتند تا  ها می ایجاد پیاد راه  بـه ایـن دو   ه منظـور دسـتیابی  ب

اختالط کاربري، آرام سازي ترافیک، امنیت تـردد  : نظر قرار دادند که عبارتند از ایی را مدهدف، شاخص ها و معیاره

  .]14[براي کودکان، تنوع فعالیت ها، مقیاس انسانی، گسترش حمل و نقل عمومی

میـزان پیـاده روي    ئه دادند، برمبناي سنجش میزان تأثیر ویژگی هاي محیطـی بـر  ارا 3اي که کرین و دیگران نظریه

ها، مهم ترین عامل یعنـی عـابران    این محققان، براي بیان شاخص هاي مناسب جهت احداث پیاده راه. ساکنان است

و گسترش حمـل و   پژوهش هاي خود مکانی را براي احداث پیاده راه ي پیاده را مورد بررسی قرار دادند و در نتیجه

نقل پیاده محور مناسب دیدند که معیارهایی ازجمله؛ تراکم باالي مسکونی، اختالط کاربري، دسترسی به خـدمات،  

  .]15[تسهیالت پیاده روي، ایمنی و شیب کم خیابان ها را دارا باشند

و شناخت  یبررس» نی ترافزایش قابلیت پیاده مداري، گامی به سوي شهري انسا« معینی، در کتاب خود تحت عنوان

دهد و در ادامه بر اساس این دیدگاه  را مورد بررسی قرار می در شهر يمدار ادهیپ تیقابل شیموضوع افزا شتریب

                                                 
1 Schmitz 
2 Scully 
3 Cerin et al 
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ارتباط ، تیامن ینی از جمله؛واها را تحت عن  هاي مورد نظر براي ارتقاي پیاده مداري و توسعه پیاده راه خود، شاخص

  .]8[کند بیان می یدسترس و یطیمح تیجذاب، يریدلپذ، یتیو جمع یاجتماع ياه یژگیو ،یسالمت عموم، يریپذ

اسـت کـه دام    شاخصـی  16 ،ایجاد پیـاده راه هـا   هاي شاخصیکی از مهمترین و معتبرترین اسناد موجود در زمینه 

شـرح داده  که در ادامـه   ]1[اصلی ایجاد، توسعه و نگهداري یک پیاده راه مطرح نموده هاي شاخصبه عنوان  1نوزي

بـر   ،پیـاده راه  سنجش ارجحیت خیابان ها براي تبـدیل شـدن بـه   در این پژوهش نیز سعی شده است تا . دنشو می

  .صورت پذیرد سنداساس این 

 شـمار زیـادي از عـابران پیـاده را در      ابتدا و قبل از هر چیز، یک پیاده راه بایـد نسـبتاً  : 2تمرکز شاد عابران پیاده

هـا راه برونـد، واقعـا پیـاده راه      هترین مسیرهاي طراحی شده اگـر افـراد انـدکی در آن   در عمل، حتی ب. برگیرد

  .نیستند

 بدان منظور که یک خیابان شمار فراوانی از عابران پیاده را به سـمت خـود بکشـد، تعـداد      :3تراکم هاي مسکونی

که محدوده مورد نظر یک معبر  یا الزم است ،زیادي از مردم باید یا در یک مسافت پیاده روي از راه زندگی کنند

  .بلوك از یکدیگر فاصله ندارند، باشد 5 تا 3بشدت جذاب که بیش از  مقصد) یا بیشتر( متصل کننده بین دو

 مردم زمانی که در فضاي با مقیاس انسانی هسـتند بیشـترین احسـاس راحتـی و      :4اندازه هاي با مقیاس انسانی

یا  ها احساس حقارت نسبب نگردند که آ لوه نداده وه مردم را کوچک جِآنها فضاهایی هستند ک. ایمنی را دارند

به طور کلی این بدان معناست که مسیرها بـیش از دو یـا سـه خـط عبـوري      . عدم محصوریت بیش از حد کنند

 .، پهنا نداشته باشند5سواره

 ه راه، تجهیز مسیر با یک یک معیار ضروري براي تبدیل یک خیابان به پیاد: 6خرده فروشی هاي فعال و گوناگون

هـا،   یک چنین ترکیبی از سرمایه گـذاري . مجموعه غنی از تأسیسات خرده فروشی سالم، گوناگون و محلی است

همیشه با انبـوهی جـذاب از منـاظر، بوهـا،      مردم را مطمئن می سازد که قدم زنی در یک چنین خیابانی تقریباً

  .گردد هستند، جبران میصداها و خریدهایی که به صورت باالقوه جذاب 

 براي آنکه بنگاه هاي خرده فروشی و ساکنان در طول پیاده راه سالم باشند و عابران پیـاده  : 7آرام سازي ترافیک

کـم را   همیشه باید حرکت وسایل نقلیه موتـوري بـا سـرعت نسـبتاً     احساس راحتی نمایند، یک پیاده راه تقریباً

  .متر پهنا داشته باشند 65/3یا  30/3خطوط حرکتی نباید بیش از . شامل گردد

                                                 
1 Dom Nozzi 
2 Convivial Concentration of  Pedestrians 
3 Residential Densities 
4Human-Scaled Dimensions 
5 Lane 
6 Active and Diverse Retail 
7 Traffic Calming 
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  بعد از ظهر تعطیل گـردد  5یک پیاده راه باید در شب و روز زنده باشد به جاي آنکه ساعت : 1ساعته 24فعالیت .

و  2ساعته، نه فقط جالب تر و سرگرم کننده تر هستند بلکه به خاطر مزایاي نظـارت شـهروندي   24خیابان هاي 

ـ  وسـیله توسـعه هـاي نسـبتاً    ه ساعته ب 24عالوه بر این، فعالیت . من تر هستندای 3هاي بر روي خیابان چشم رپ 

  .گردد تراکم مسکونی در محدوده جذب مشتریان پیاده راه ترویج می

 هـاي   یک روش مهم براي ایجاد یک زندگی خیابانی زنده، پر هیجان و جالب، ایجاد عـرض : 4محوطه هاي باریک

انجام چنین کاري تناوب اسـتفاده از درهـاي تولیـد کننـده     . پیاده روها می باشدباریک در امتداد  مناسب نسبتاً

  .دهد بخش را افزایش می انرژي، پنجره ها و سایر عناصر ضروري براي تجربه یک پیاده راه لذت

 و  هـا  نی، مهم است که بیشتر پیـاده رو ابراي راحتی در آب و هواي بسیار گرم یا بار: 5محافظت در برابر آب و هوا

پیاده رو ایجاد  هاي شهري، حفاظ یا گذرهاي سرپوشیده اي را در نماي جلویی ساختمان ها در امتداد  پیاده راه

درختان خیابـانی   با تنظیم شده، ظرافتو از نظر شکل  بلند است کهیک سایبان وجود مهم دیگر، عنصر . نمایند

  .گردد روي مسیر و پیاده روها نصب می بر واست 

 ـ  . قدر کفایتی را فراهم کنده یک پیاده راه باید پیاده روهاي عریض ب: 6ي عریضپیاده روها ی، چنـین  به طـور کلّ

بنابراین، مهـم  . متر پهنا داشته باشند 65/6تا  65/2پیاده روهایی باید برحسب حجم عابران پیاده مورد انتظار از 

پیاده و نیاز به ایجاد یک محیط زنـده حتـی    است که پیاده روها داراي پهنایی باشند که تعادلی بین راحتی عابر

  .زمانیکه شمار فراوانی از عابران پیاده وجود ندارند را دارا باشد

 و تهویه مطبـوع  یتجهیزات گرمایش سطل هاي زباله، همانند( تجهیزات مکانیکی بیرونی: 7تجهیزات غیر مزاحم (

از این رو یک پیاده راه نیز  ید آورند،و عمومی پدو صدا براي یک پیاده ر می توانند یک جلوه غیر جذاب و پر سر

  .نباید داراي چنین تجهیرات مزاحمی باشد

 سـمت خیابـان    و هـا، رو بـه پیـاده رو    در یک پیاده راه نماهاي اصلی ساختمان: 8نماهاي اصلی فعال ساختمانی

پیـاده راه، بایـد دیوارهـاي     و جذاب باشد، ساختمان هاي واقع در طول یک براي اینکه یک پیاده راه فعال. دارند

  .خالی کمی داشته باشند

 یک روش مهم جهت ایجاد ایمنی و ابعاد با مقیاس انسانی، بوجود : 9شعاع هاي چرخش متعادل و فواصل عبوري

مسیرهاي منحنی . تقاطع هاي سواره دارد درهاي چرخش متعادل خیابانی  بوجود آوردن خیابانی است که شعاع

                                                 
1 24- Hour Activity 
2 Citizen Surveillance 
3 Eyes on the street 
4 Narrow Lots 
5 Weather Protection 
6 Wide Side walks 
7 Unobtrusive Equipment 
8 Active Building Fronts 
9 Modest Turn Radii and Crossing Distance 
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قلیه موتوري دور زننده را کاهش داده و می توانند در عوض فواصل عبوري پیاده کناري کوچک، سرعت وسایل ن

  .را کاهش دهند

 یکی از الزامات تبدیل خیابان به پیـاده راه : 1همجواري ،    مقاصـد حرکتـی از واحـدهاي    بالفصـل بـودن مجـاورت

سـفرهاي پیـاده را تـرویج     همجواري به شـدت . می باشدها  هاي کار، مدرسه، پارك ها، مغازه مسکونی تا محل

  . کرده و حجم پیاده ها را در پیاده روها افزایش می دهد

 طول بلوك ها در یک خیابان باید کوتاه باشد تا مسافت هاي قدم زنی متعادل بوجود آورد: 2بلوك هاي کم طول .

هاي  طول .متر طول داشته باشد 65-100متر و ترجیحا  170به طور کلی، یک بلوك باید کمتر از حدود . آورد

  .کوتاه بلوك، یک روش موثر جهت کاهش سرعت هاي وسایل نقلیه موتوري است

 یک ابزار قدرتمند جهت ایجاد یک خیابان خاطره انگیز خوش منظـره، جانمـایی سـاختمان    : 3دور منظر انتهایی

یـک خیابـان   مرکزي شهري و کتابخانه ها در انتهاي دور منظر  هاي شهري مهم همانند کلیساها، مساجد، تاالر

  .است

 از قبیـل پمـپ بنـزین،    ها تمایل دارند که ایجاد بنگاه هـاي ماشـین مـدار     پیاده راه: 4هاي تجاري مناسب بنگاه

نجـا کـه بـه    چنین مشاغلی از آ. را تنظیم کنند شدت آنهاه را ممنوع کرده یا بکارواش و محوطه هاي پارکینگ 

 .پژمردگی بصري ایجاد می کنند وماًرند عمجذب حجم زیادي از وسایل نقلیه موتوري وابستگی دا

  

  مورد مطالعه، شهر قزوین -4

، همجواري با پایتخت و مهاجر پذیر بـودن  به واسطه بوده که ]9[نفر 381598، 1390جمعیت شهر قزوین در سال 

ر شـهر  با عنایت به این موضوع و وجود ظرفیت بالقوه توسعه د. رشد جمعیتی شتابانی براي آن پیش بینی می شود

سیاسـت   را براي خود ترسیم و در راستاي آن ]10[ »قزوین در مسیر تحول«شعار قزوین، مجموعه مدیریت شهري 

شامل تقاطع غیر همسطح  هاي پروژه .را در دستور کار خود قرار داده است یو اقدامات اجرایی گوناگون برنامه ها ،ها

و همینطور پروژه هاي ساختمانی از جمله برج هاي مسکونی ، مطهري و غیره دي، امام علی، سرداران، قدس 9، نصر

اداري حکم آباد و بـرج اداري شـهرداري و   -هفتگانه پونک، برج مسکونی الهیه، برج مسکونی بادامستان، برج تجاري

برج تجارت قـزوین  بـا بـیش از    طبقه  28 ساختمان به همراه ده ها مجتمع تجاري دیگر از جمله ]11[شواري شهر

ر ارتفاع که ساخت آن در کنار دیگر سازه هاي بلند مرتبه شهر، قزوین را به سومین شهر بلند مرتبـه ایـران   مت 100

بیم این را می دهد که پایداري و زیسـت پـذیري ایـن شـهر تـاریخی و       ،]12[پس از تهران و تبریز بدل خواهد کرد

بـا  قزوین  و البرز در مرکز شهر ،ختمان مهر و ماهسا 2احداث . نامتوازن گردد احیاناً فرهنگی، فداي توسعه شتابان و

                                                 
1 Proximity 
2 Short- Lengths Blocks 
3 Vista Termination 
4 Appropriate Businesses 
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، که شهروند را به سواره مداري تشویق می کند، با اقدامی مانند تبدیل خیابان به پیاده ]11[کاربري اصلی پارکینگ

  .راستا نیست جهت پیاده مداري صورت می گیرد، هم راه که در

هـر   زمـین  کاربري هاي مختلـف  در آن قزوین است کهبخشی از نقشه کاربري اراضی طرح تفصیلی شهر  ،شکل زیر

 .نمایش داده شده اند ، و همچنین خیابان هاي اصلی و مرکزي شهرکدام با رنگ متفاوتی

  

  
  کاربري زمین و خیابان هاي اصلی و مرکزي شهر قزوین: 1شکل 

 

  روش شناسی -5

گانـه اي   16، شـاخص هـاي   نه پیاده مـداري تحقیقات پیشین در زمی مرجع مطالعه اسناد مبناي، بر تحقیقدر این 

به پیاده راه استخراج شده که در بخش مفاهیم و چارچوب نظري به آن پرداخته  ابانیخ ارزیابی قابلیت تبدیل جهت

دارا بودنـد، بـا اسـتناد بـه     خیابان اصلی شهر قزوین که حداقل هاي الزم جهت تبدیل شدن به پیاده راه را  13. شد

شهرساز و یـک برنامـه ریـز حمـل و نقـل در خـارج از        3کارشناس اعم از  8 مصاحبه با مچنیننظرات محققین و ه

مل و نقل و ترافیک شهرداري قزوین، مهندس ترافیک در معاونت ح 2شهرساز و  2 نیز و ،مجموعه شهرداري قزوین

خیابان انتخابی، از  13یت به منظور تعیین ارجح. به عنوان گزینه هاي مورد بررسی براي اولویت بندي انتخاب شدند

با تعریف  استفاده شده که طی آن 11نسخه  Expert Choiceدر قالب نرم افزار  )AHP( روش تحلیل سلسله مراتبی

 16و همینطور ایجاد شاخص ها در نـرم افـزار،    »انتخاب بهترین خیابان براي تبدیل شدن به پیاده راه«هدفی با نام 

خیابان انتخابی، بر مبنـاي   13خیابان از  2هر  برتري نسبی و ،تشکیل ص مذکورشاخ 16جدول جداگانه مربوط به 

با این وصـف  . اعمال شده است 9+تا  9- بینبا وارد کردن اعدادي  ،تجمیع نظرات کارشناسان و محققین فوق الذکر

پس از تکمیـل  . دخانه تکمیل شو 78باید جدولی متشکل از  ،در هر شاخص خیابان انتخابی 13براي اولویت بندي 
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مربـوط بـه روش تحلیـل سلسـله      و بر اساس محاسبات منطقـیِ همه جداول، نرم افزار با تجمیع اطالعات وارد شده 

 .، نهایتاً قابلیت خیابان ها را براي تبدیل شدن به پیاده راه اولویت بندي می کند)AHP( مراتبی

  

  یافته هاي پژوهش -6

خیام شمالی، خیام مرکزي، خیام  اصلی و مرکزي شهر قزوین با نام هاي انخیاب 13، تحقیق روش شناسیِ بر مبناي

شهید بابایی، پادگان، بـوعلی، طالقـانی، امـام خمینـی و      نادري، جنوبی، فلسطین شرقی، فردوسی، فردوسی شمالی،

االي داده به جهت حجم بتعیین شد که خانه اي  78جدول  16 در انتخاب، و متعاقباً ارجحیت هر زوج خیابانسپه 

 4خیابـان دیگـر در    12وضعیت خیابـان خیـام شـمالی نسـبت بـه       ،جدول ذیل دو براي نمونه درهاي مقایسه اي، 

بالفصل کاربري ساعته و همجواري  24، تراکم مسکونی، فعالیت و غیر خودرو محور هاي مناسبکسب و کارشاخص 

  . آمده است مسکونی با سایر کاربري ها

 
  فوق الذکر شاخص 4خیابان دیگر در  6ن خیام شمالی نسبت به وضعیت خیابا: 1جدول 

فردوسی 

  شمالی
  سپه  نادري  فردوسی

خیام 

  جنوبی

خیام 

  مرکزي

  خیابان

  شاخص                                       

  کسب و کار هاي مناسب  -3  1  4  2  3  1

  تراکم مسکونی  2  2  5  3  2  1

  ساعته 24فعالیت   1  1  -2  1  1  1

  همجواري مسکونی با سایر کاربري ها  1  1  3  2  2  -2

  

  فوق الذکر شاخص 4خیابان دیگر در  6وضعیت خیابان خیام شمالی نسبت به  :2جدول 

امام 

  خمینی
  پادگان  فلسطین  بوعلی  طالقانی

شهید 

  بابایی

  خیابان

  شاخص                                    

  کسب و کار هاي مناسب  -2  1  2  3  -2  1

  تراکم مسکونی  1  2  3  2  3  5

  ساعته 24فعالیت   1  2  1  1  1  -2

  همجواري مسکونی با سایر کاربري ها  -2  3  1  1  2  3

 
بـه ایـن معناسـت کـه میـزان       1ساعته، عـدد   24و در تقاطع ستون بوعلی و سطر فعالیت  2، در جدول براي نمونه

خروجیِ پردازش نرم افزار . برابر است بوعلی در خیابان هاي خیام شمالی و ،ساعته مردم و کسب و کارها 24فعالیت 
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اولویت بنديِ خیابان هاي انتخابی براي تبدیل شدن  ،)AHP( بر اساس قواعد مربوط به روش تحلیل سلسله مراتبی

 .نمودار زیر قابل مشاهده استکه در قالب  می باشد به پیاده راه

  

  
  راه، پس از نرماالیز شدن و در مقیاس درصداولویت خیابان ها براي تبدیل شدن به پیاده : 1 نمودار

 
فوق که قابلیت هر یک از خیابان ها را پس از نرماالیز شدن و به صورت درصد از کل نشان می دهد، بیانگر نمودار 

خیابان اصلی و مرکزي شهر قزوین، خیابان هاي خیام مرکزي، امام خمینی، خیام جنوبی  13آن است که از مجموع 

ب بیشترین قابلیت را براي تبدیل شدن به پیاده راه، و همچنین خیابان هاي نادري، فلسطین، پادگان و سپه به ترتی

  .و بوعلی به ترتیب کمترین اولویت را براي تبدیل شدن به پیاده راه دارا هستند

  

 نتیجه گیري -7

 تاعم از آلـودگی هـوا، صـو   ( دغدغه فراهم سازي محیطی عاري از هر گونه آلودگی راستاي تحقق توسعه پایدار، در

حمـل و نقـل انسـان محـور     . گیرددر اولویت کار مدیران شهري و شهرسازان قرار باید ، براي زندگی شهروندان ...)و

 گامی است در جهت توسعه پایدار شهري و همچنین ارتقاي کیفیت زندگی شهروندان، کـه پیـاده محـوري یکـی از    
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از جملـه کـاهش    یطیمح ستیمثبت ز يامدهایراه عالوه بر پ  ادهیبه پ بانایخ لیتبد .باشد ابعاد دستیابی به آن می

 کیـ بـه شـهر بـه عنـوان      یباعث اعتبار بخش ر،یناپذ دیتجد يها يو کاهش مصرف انرژ کیهوا، کاهش تراف یآلودگ

و  یبخش تیهوسطح،  نیتر یامر در عال نیعنصر شهر خواهد شد که ا نیتر یموجود زنده، و شهروند به عنوان اصل

خواهد  نیشهر را ارتقاء داده و تضم يریپذ ستیو ز يداریخواهد داشت و پا ینِ باطن شهر را در پمعنا از درو جادیا

با . شود یم ینیب شیپشهر قزوین  يبرا یشتابان یتی، رشد جمعيریو مهاجر پذ تختیبا پا يواسطه همجواربه  .کرد

 ریدر مس نیقزو«شعار  يشهر تیریمجموعه مد ن،یر شهر قزوبالقوه توسعه د تیموضوع و وجود ظرف نیبه ا تیعنا

 را در دستور کـار خـود   یگوناگون ییاجرا قداماتها و ا ها، برنامه استیآن س يو در راستا میخود ترس يا برار» تحول

 در این پژوهش سعی شده است تا موضوع پیاده محوري از دیدگاهی متفاوت در شهر قزوین که در مسیر وقرار داده 

توان در موارد زیـر دسـته بنـدي     نتایج حاصل از این پژوهش را می. باشد، مورد بررسی قرار گیرد توسعه و تحول می

  :نمود

  .گانه 16توجه به معیارهاي امکان سنجی ایجاد پیاده راه در شهر قزوین با  -1

  .دباش ها موجود می اولویت بندي خیابان هایی که پتانسیل ایجاد پیاده راه در آن -2

هاي اصلی جهت  به عنوان اولویتو سپه،  یجنوب امیخ ،ینیامام خم ،يمرکز امیخهاي  در نهایت، انتخاب خیابان -3

  .تبدیل خیابان به پیاده راه

در راستاي عملی سازي نتایج این پژوهش و تکمیل آن، پیشنهاداتی براي مدیران شهري و نیز پژوهشگرانی کـه بـه   

  :شود ها اشاره می که به طور خالصه در ذیل به آن ند ارائه شده استباش این حوزه عالقه مند می
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 داریبه منظور انجام اقدامات مرتبط با توسعه پا یعلم یبر مبان یمستقل و مبتن يریگ میتصم - 2

 راه ادهیبه پ ابانیخ لیتبد ياینسبت به مزا یومعم یدانش و آگاه شیتالش در جهت افزا - 3

 راه ها  ادهیو توسعه پ جادیا یمحلّ يها تیلزوم توجه به موانع و محدود - 4

هـا در تعیـین ارجحیـت     گانه و سنجش میـزان تـأثیر آن   16بررسی و اولویت بندي هریک از شاخص هاي  - 5

  به پیاده راه شدن تبدیل براي خیابان ها
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Abstract 

The city and its citizens has mutually dependent relationships, therefore urban 
management is responsible for achieving sustainable and human- based transportation 
with constructing sidewalks, in order to facilitate pedestrian’s freedom of movement and 
enhance the quality of their life, so that by this way citizen and his presence in urban 
spaces is valid. Other positive outcomes of sidewalks are, reduce the consumption of 
fossil fuels, reduce pollution, reduce traffic congestion and enhance the security. This 
study intends to prioritize the major streets of the city of Qazvin based on sixteen 
indicators, in order to build sidewalks. For this purpose secondary data is used to 
determine the indicators, and interviews with experts is used to determine the score of 
each streets (based on 16 indicators). By Using this data collection and analytic hierarchy 
process (AHP) the streets (that are suitable to become sidewalk) have been prioritized. 
Finally the results show that the streets of central Khayyam, Imam Khomeini, South 
Khayyam and Sepah, has the highest priorities to become sidewalk. In the end there are 
some suggestions to the relevant authorities and other researchers presented this topic. 
 


