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  ،هاي شهريمداري خیابانقابلیت پیاده ارزیابی

  بافت مرکزي شهر همدانهاي اصلی خیاباننمونه مطالعه 

  

  3، سید محمد هاشمی2، محسن اشجار1محمدرضا حقی

  پژوهشگر دکترا شهرسازي، دانشگاه بوعلی سینا، همدان -1

  کارشناس ارشد شهرسازي، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران -3، 2

  

  چکیده

هاي مـدیران  دغدغه   ترین فرهنگی مراکز شهري یکی از مهم-ارتقاي کیفیت محیطی و احیاي خصوصیات تاریخی

پیـاده از اهمیـت    انشهري است و در این میان کاهش سلطه وسایل نقلیه و بازگرداندن فضـاهاي شـهري بـه عـابر    

ي که با هدف ارتقاء جایگاه عابران پیاده هاي نوین در حوزه حمل و نقل شهراز جمله جنبش. بسزایی برخوردار است

پژوهش حاضر با هـدف مقایسـه   . مداري استدر سطح شهر و کاهش تسلط اتومبیل مطرح شده است سیاست پیاده

در این پژوهش سعی شـده  . هاي اصلی بافت مرکزي شهر همدان صورت پذیرفته استمداري در خیابانقابلیت پیاده

شش خیابان اصلی درون رینگ مرکزي به مقایسه وضعیت موجود مراتبی تحلیل سلسله است تا با استفاده از فرایند

شـده و  مداري از منابع داخلـی و خـارجی اسـتخراج    پیاده هاي ارزیابیمعیارها و شاخص. پرداخته شود شهر همدان

-در ارزیابی پیادهدهد که نتایج این پژوهش نشان می .ات کارشناسی صورت گرفته استها بر اساس نظردهی آنوزن

حمـل  «، »کاربري و فعالیت«، »حفاظت و آسایش«هاي شهري مهمترین معیارها به ترتیب عبارتند از مداري خیابان

هاي مورد مطالعه، خیابان بوعلی بـاالترین  خیابان   همچنین از میان  .»سیما و منظر«و » ساختار کالبدي«، »و نقل

هـاي  بنـابراین اولویـت  . انـد هاي اکباتان و شهدا کمترین امتیاز را کسب کردهبانمداري و خیاامتیاز را به لحاظ پیاده

انـد،  توان بر اساس معیاري که کمترین امتیاز را در آن کسب نمـوده ها را میمداري در هر یک از خیابانارتقاء پیاده

  .بدست آورد

  

  پایدارمداري، خیابان شهري، توسعه حمل و نقل شهري، پیاده: واژگان کلیدي
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  مقدمه -1

 در جـایی جابـه  بـراي  عمـومی  و شخصـی  نقلیه وسایل به شهروندان وابستگی سبب شهرها فیزیکی گسترش امروزه

 شدن تخصصی که بزرگ شهرهاي در مساله این. است شده خود هاينیازمندي ساختن برآورده منظور به شهر سطح

-اجتنـاب  و هـا کـاربري  گزینـی جـدایی  سـبب  خوردمی چشم به بیشتر کاالها و خدمات عرضه در شهري هايحوزه

 افـزایش  محیطـی، زیست مشکالت ایجاد بر عالوه روندي چنین. است شده نقلیه وسایل از استفاده در مردم ناپذیري

 شـهروندان  زنـدگی  کیفیـت  بر نیز منفی تاثیراتی  فسیلی، هايسوخت مصرف افزایش و شهري مدیریت هايهزینه

 و کنـد مـی  پیـدا  افـول  تـدریج  به شهر سطح در پیاده افراد حضور شهرها، بر نقلیه وسایل طرهسی با. گذاشت خواهد

  .شودمی فراهم شهري هايبافت اجتماعی و کالبدي فرسودگی مقدمات

کارایی و سرزندگی مراکز شهري، متضمن حضور انسان است و حیات مدنی این بخـش از شـهر، وابسـته بـه شـیوه      

حرکت و رفتار عابر پیاده به طور کلی متاثر از دو پارامتر اصلی فیزیکـی و  . باشده در آن میحرکت پیوسته عابر پیاد

-بـه مناسـب  » يمـدار پیاده«، بیش از سه دهه است که با در دستور کار قرار دادن پیشروکشورهاي  .فرهنگی است

هـاي  حـذف موانـع و محـدودیت   یاده شهري و هاي کامل پم براي عابرین پیاده، ایجاد شبکهسازي و رعایت حق تقد

  ].1[اند موجود، اهتمام گمارده

هاي متراکم شهري، در پژوهش حاضر به ارزیابی این موضـوع  مداري در بافتبا توجه به ضرورت توسعه قابلیت پیاده

-در این ارزیابی به کمک مدل تحلیـل سلسـله  . هاي اصلی رینگ مرکزي شهر همدان پرداخته شده استدر خیابان

بندي مداري رتبههاي ششگانه درون رینگ مرکزي شهر همدان بر اساس میزان قابلیت پیاده، خیابان)AHP(ی مراتب

  .ها به تفکیک معیارهاي مختلف مشخص شده استاند و وضعیت آنشده

  

  روش پژوهش -3

یق مطالعـات  مبانی نظري پژوهش از طر. تحلیلی انجام شده است -پژوهش حاضر از نوع تطبیقی و با روش توصیفی

در . اسنادي گردآوري شده است و سنجش موضوع از طریق مشاهده میدانی و نظرخواهی از مردم انجام گرفته است

مداري از طریق مرور ادبیات داخلی و خارجی مرتبط با موضـوع  هاي پیادهها و مولفهترین شاخصاین پژوهش اصلی

پس از دریافت نظر . یرمعیارها از روش دلفی استفاده شده استاستخراج گردیده و به منظور تعیین وزن معیارها و ز

فراینـد  . ها پرداخته شده استبه مقایسه خیابان) AHP(کارشناسان، با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی 

گیـري   گیري در شرایطی که معیارهاي تصمیم تحلیل سلسه مراتبی، روشی است منعطف، قوي و ساده براي تصمیم

به وسـیلۀ تومـاس ال    1980در این روش که ابتدا در سال . سازد ها را با مشکل مواجه می متضاد، انتخاب بین گزینه

پذیري، بکارگیري معیارهـاي کمـی و کیفـی بطـور همزمـان و نیـز        ساعتی پیشنهاد گردید به دلیل سادگی، انعطاف

بـه  . ]2[تواند مورد توجه قـرار گیـرد    ب میمناس ها به عنوان یک روش کارآمد وقابلیت بررسی سازگاري در قضاوت
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در نهایت ضمن . کمک گرفته شده است ExpertChoice11منظور افزایش سرعت و دقت در محاسبات، از نرم افزار 

که پیشنهادات نیـز   است ها در هر معیار نیز استخراج شدهها، امتیاز آنمداري خیابانبندي پیادهمشخص شدن رتبه

  ).1شکل (هاي این مدل بیان شده است یل خروجیبر مبناي تحل

  

  
  )نگارندگان: منبع(فرایند پژوهش : 1شکل 

  

  پژوهشپیشینه  -4

مرگ و زندگی شهرهاي بزرگ «با عنوان ) 1961(جیکوبز توان در اثر جینمداري را میهاي اولیه جنبش پیادهجرقه

کنون از آن زمان تا. و جو نمودجست» مهایی براي مردخیابان«با عنوان ) 1969(و سپس اثر رودوفسکی » امریکایی

. هاي عابران پیاده در شهرها صورت پذیرفته استمداري و نیازمنديهاي متعددي پیرامون موضوع پیادهنیز پژوهش

  .مداري اشاره شده استهاي اخیر در حوزه پیادهدر ادامه به چند نمونه از پژوهش

بـا تعیـین بیسـت شـاخص بـراي      » مداري نوشهرسـازي ارزیابی عملکرد پیاده«وان در پژوهشی با عن) 2009(الحقال 

: هـا عبارتنـد از  از جملـه ایـن شـاخص   . اي از شهر بیروت پرداختـه اسـت  مداري به مقایسه دو خیابان در محلهپیاده

اد خطـوط سـواره،   رو کامل، کاربري زمین، تعـد رو، امتداد قطعات، پیادهجذابیت، ایمنی، حجم ترافیک، شرایط پیاده

اي، وسـایل کنتـرل ترافیـک،    نشینی مسـیر، پـارك حاشـیه   نشینی بناها، عقبوجود حریم، محدودیت سرعت، عقب

  ].3[هاي سواره ها، روشنایی، تعداد درختان خیابان و راهها، گذرگاهو نقل عمومی، وجود پاركهاي حملایستگاه
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-مل را در تبدیل بافت مرکزي شهر قاهره به یک محـیط پیـاده  در پژوهشی چهار عا) 2009(عبدالهادي و همکاران 

  ]:4[ اند، که عبارتند ازارائه نمودهمدار 

  فروشی، تجارت جاذب سرمایههاي خردههاي درآمدزا، ارتباط میان فعالیتانواع فعالیت(تجدید حیات اقتصادي-

 )نه و شبانههاي روزاشده، ایجاد فعالیتریزيگذاران جدید، ایجاد وقایع برنامه

  کاهش آلودگی، حفظ آرامش، واکنش اقلیمی، تهیه سرپناه، حفاظت در برابر آفتاب(بهبود شرایط محیطی( 

  ایمنی، امنیت، نمایانی، امکان تعـامالت اجتمـاعی، حفاظـت و محصـوریت، آسـایش، سـهولت       (مزایاي اجتماعی

 )ي اجتماعی و انسانیهاهاي کافی براي نشستن، ایجاد فعالیتروي و آرامش، مکانپیاده

  اد مسـیرهاي  و نقل عمومی، ایجهاي حملدسترسی، فضاهاي پارکینگ فراوان، اتصال به سامانه(مدیریت ترافیک

 )سواريپیاده و دوچرخه

گذارند را در غالب یـک چـارچوب   هاي ادراکی که بر رفتار راه رفتن تاثیر میویژگی) 2006(ارانش اوینگ و همک

  .نشان داده شده است 2ب مفهومی در شکل این چارچو. هنددمفهومی ارائه می

  

  
  ]5[ مداريچارچوب مفهومی پیاده :2شکل 
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  ادبیات پژوهش -5

  مداريپیاده -5-1

مداري میزان مطلوبیت محیط مصنوع براي حضور مردم، زندگی، خرید، مالقات، گذران اوقـات و لـذت   قابلیت پیاده

هاي خـاص نشـانگر   مردم و خصوصا حضور کودکان، سالمندان و مردم با ناتوانیتنوع . بردن از آن در یک پهنه است

مـداري در فضـاهاي   میـزان قابلیـت پیـاده    .]6[ مدار اسـت خطر بودن یک فضاي پیادهکیفیت، موفقیت و سالم و بی

ط کاربري فضایی، ارتباارتباط مستقیمی با امنیت، دلپذیري و جذابیت محیطی، دسترسی، پیوستگی و تداوم  شهري

 توان به شـرح زیـر ارائـه نمـود    را می مداريهاي پیادهمولفه .از این دست دارد و نقل عمومی و مسائلیزمین و حمل

]7[:  

  آمدگویی، پیچیدگی و تنوعوري، راحتی، خوشامنیت، ایمنی، تسهیالت و بهره(کیفیت سفر( 

  ها، تراکم، خدمات حمل و نقلاختالط کاربريها، مقاصد، مقیاس، اندازه بلوك، پیوستگی، خیابان(شکل شهري( 

 هاي خیابانی، امکانـات حمـل و نقـل، روشـنایی خیابـان،      روها، دسترسی، گذرگاهپیاده(هاي عابر پیاده زیرساخت

 )هاها، دسترسی به ساختمانهاي عمومی، خروجی پارکینگروها، پارکینگسواره

 بنـدي،  نامـه منطقـه  ي طراحی، استانداردهاي گردش سواره، آیـین استانداردها و رهنمودها(ها ها و برنامهسیاست

 .)تشویق، بودجه و حمایت دولتی، اجرا/ آموزش/ هاي نواحی و محالت، پشتیبانیطرح

  

  تسهیالت عابر پیاده -5-2

بـر  . ردها باید مد نظر قـرار گیـ  ریزي براي آنشناسایی نیازهاي عابرین پیاده از نخستین اقداماتی است که در برنامه

   ).3شکل (ي عابر پیاده اشاره نمود هامراتبی نیازتوان به هرم سلسلههمین اساس می

  

  
  ]8[ مراتب نیازهاي عابر پیادهسلسله :3شکل 
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در سـطح اولیـه وجـود نقـاط ابتـدا و انتهـاي       . ها به پنج سطح تقسیم شده اسـت در این هرم نیازهاي اساسی پیاده

در سـطح دوم از احتیاجـات   . مین دسترسی عابر پیاده در امتداد آن بسیار مهم استمشخص در مسیر پیاده و نیز تا

در سطح بعد نیاز . باشدیک عابر، احساس حفاظت است که به معناي تامین امنیت و ایمنی عابران در طول مسیر می

مناسـب بـودن مسـیر     روي نیازمند است که به آسودگی و اطمینان، راحتی وبه راحتی است که فرد در هنگام پیاده

روي خـود  خواهنـد از پیـاده  ها مـی ها احساس راحتی کنند، آندر یک سطح باالتر، اگر پیاده. گرددروي باز میپیاده

... هـا و  مراتـب خیابـان  این سطح به عوامل متعددي همچون موقعیت و جانمایی تسهیالت پیاده، سلسله. لذت ببرند

هویـت بـه مفهـوم برقـراري ارتبـاط و      . شودمندي و تشخص مطرح میبه هویتدر باالترین سطح نیاز . وابسته است

استفاده از امکانات و تسهیالت پیاده اشاره دارد که به توانایی پیاده در دریافت اطالعات محیطـی بـراي رسـیدن بـه     

سـازد،  ورده مـی هایی که مستقیما نیاز خاصی را بـرآ مراتب به ویژگیسطح از سلسله 5این . گرددتصویر ذهنی برمی

الزم به ذکر است تا زمانی کـه نیازهـاي اولیـه    . ها اشاره شده استشوند که در سمت راست نمودار به آنتقسیم می

  ].8[ یازهاي ثانویه قابل دسترس نیستندبرآورده نشده باشند، ن

  :]9[ ت عابر پیاده مدنظر قرار گیرندعوامل زیر باید در طراحی تسهیال

 روهاهاي اتوبوس و پوشش پیادهد محافظ آب و هواي نامساعد، کنترل دما، ایستگاهمانن: وسایل رفاهی 

 هـاي  ها، پله مناسب براي سالخوردگان، نقشهروي، مستقیم بودن، درجه شیب شیبراهههاي پیادهمسافت: راحتی

 کندراهنما و دیگر عواملی که حرکت عابر پیاده را تسهیل می

 پیاده از ترافیک وسایل نقلیه، ایجاد مراکز خرید پیاده که فقط براي عـابران پیـاده   جداسازي ترافیک عابر : ایمنی

 منظور شده است، وسایل کنترل ترافیک مخصوص عابران پیاده

 روشنایی، خط دید، محیط خالی از جرم: امنیت 

 حداقل تاخیرهاي حرکت: اقتصادي. 

  

  استخراج معیارها -5-3

خلی و خارجی اسـتخراج  مونه مورد مطالعه، معیارهاي مورد نظر از منابع معتبر دامداري در نبه منظور ارزیابی پیاده

  ).1جدول (گردیده است 
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  ]10[ مداريگیري معیارهاي پیادههاي اندازهشاخص :1جدول 

  گیريشاخص اندازه معیارها  معیار

سیما و 

  منظر

 هاي بصريجذابیت

آرایی، ها، درختان و سرسبزي، محوطهجزئیات ریزدانه در نماها، خالقیت معماري بنا

اندازهاي طبیعی و مصنوعی، خط ها، مقیاس انسانی فضا، آبنما، چشمکیفیت سنگفرش

  آسمان

  هاپاکیزگی، کیفیت هوا، آلودگی محیطیشرایط زیست

  ها، عدم وجود موانعهاي بهداشتی، روشنایی، نیمکتها، سرویسکیوسک مبلمان

کاربري و 

  فعالیت

  هااختالط عمودي، اختالط افقی، سازگاري و وابستگی میان کاربري هاط کاربرياختال

 هاي اداري و خدماتیکاربري
هاي ها و جاذبهها و میادین، محیطها، فضاهاي عمومی، پاركسینماها، رستوران

  طبیعی، نقاط شاخص ابتدایی و انتهایی مسیر

  انکاربري مسکونی پیرامون خیاب کاربري مسکونی

فروشی فعال و مراکز خرده

 گوناگون
  هاي متنوع در مسیرهاي خدماتی روزانه و هفتگی ساکنین، پراکندگی کاربريکاربري

  هاي خیابانیفعالیت
هایی براي رویدادهاي فرهنگی و هنري، مکان وقوع حوادث و مراسم، امکان عرصه

  گیرانفروشان و معرکهفعالیت دست

ساختار 

  کالبدي

 مسیر ابعاد
طول، عرض و شیب مسیر، کوتاهی و مستقیم بودن، مبدا و مقصد تعریف شده، پرهیز 

  هاي سطحیهاي ناگهانی، دفع آباز اختالف سطح

 نفوذپذیري
بست، موقعیت مناسب هاي بنهاي با طول کم پیرامون مسیر، محدود بودن کوچهبلوك

  نسبت به کل شهر

حمل و 

  نقل

دسترسی و اتصال مناسب 

 هاابانخی

روها، دسترسی شبکه پیاده و اتصال هاي سواره، دسترسیدسترسی مناسب خیابان

  مراتب دسترسی به مسیرآسان به مسیر، رعایت سلسله

و نقل دسترسی مناسب به حمل

  عمومی

هاي اصلی، وجود هاي تاکسی و اتوبوس در مسیر، فاصله تا ایستگاهتعداد ایستگاه

  مسیرهاي ویژه دوچرخه

  وجود پارکینگ اتومبیل خارج از خیابان، وجود جاي پارك در حاشیه خیابان  سترسی به پارکینگ اتومبیلد

حفاظت 

و 

  آسایش

  هاي وزش باد، تابش آفتابتوجه به مزاحمت محافظت اقلیمی

  ایمنی در برابر ترافیک سواره، دور کردن تجهیزات مزاحم و خطرساز از مسیر ایمنی

  هاي تاریکتماعی، قابل رؤیت بودن، ایمنی در برابر جرایم، کنجرفتار ضد اج امنیت

  معرفی نمونه مطالعاتی -6

هستند که از یک طرف به میـدان امـام و از   همدان هاي مورد مطالعه، شش خیابان اصلی بافت مرکزي شهر خیابان

هاي شعاعی و حلقه پیرامونی که در دهـه نخسـت قـرن    میدان امام، خیابان. شوندطرف دیگر به رینگ اول ختم می

کننـد و همجـواري بـا آثـار     اند، در حال حاضر نقش کلیدي در استخوانبندي شهر همدان ایفا مـی اخیر احداث شده
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رو یکـی از نیازهـاي اساسـی    از این. زار قدیم سبب شده، جاذب طیف وسیعی از مردم باشدتاریخی و نیز با-فرهنگی

 4در شـکل  . هاي منتهی به آن، ارتقاء کیفیت و بهسازي فضا براي حرکت راحت عابران پیاده اسـت میدان و خیابان

  .هاي مورد مطالعه نمایش داده شده استنقشه بافت مرکزي شهر همدان و خیابان

  
  )تصویر سمپ چپ(و میدان امام ) تصویر وسط(، رینگ مرکزي شهر )تصویر سمت راست(نقشه شهر همدان : 4شکل 

به لحاظ عملکرد، وسعت، موقعیـت و ابنیـه   آید که امروزه میدان امام خمینی همدان، میدان اصلی شهر به شمار می

متري از میدان امـام عناصـر    700محدوده  درعالوه بر این . تاریخی پیرامون خود، از اهمیت بسزایی برخوردار است

واقـع  ... و  تپه هگمتانـه  امامزاده عبداهللا، مقبره استر و مردخاي، شهر،قدیم  رارزشمندي همچون آرامگاه بوعلی، بازا

کنند و بـه  هاي ششگانه داخل رینگ مرکزي نیز نقشی کلیدي در ساختار شهر ایفا میهر یک از خیابان .اندگردیده

هاي خود، سهم قابل تـوجهی از مراجعـات روزانـه و    در لبه... هاي تجاري، اداري، خدماتی و یري کاربريسبب قرارگ

جایی و دسترسی براي وسایل نقلیه است لـیکن  ها اگرچه بیشتر جابهنقش این خیابان .هفتگی مردم را پذیرا هستند

  .یابدشان شدت میجتماعیبا نزدیک شدن به میدان امام و افزایش تراکم عابران پیاده، نقش ا

  ]11[ درون رینگ مرکزي شهر همدان هاي ششگانهمشخصات خیابان :2 جدول

  خیابان
-عرض پیاده

  روها

عرض باغچه و 

  جوي

رفیوژ وسط 

  خیابان

-عرض سواره

  روها
  کل عرض خیابان

طول 

  خیابان

  650  28  16  1  3  8  اکباتان

  650  28  16  1  3  8  باباطاهر

  660  29  18  1  0  10  شریعتی

  610  29  16  1  2  10  بوعلی

  690  29  16  1  1  11  تختی

  680  29  16  1  1  11  شهدا
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  هاي تحقیقیافته -7

هـاي ششـگانه رینـگ مرکـزي شـهر      مـداري در خیابـان  در چارچوب تحلیل سلسله مراتبی، به منظور مقایسه پیاده

  ).5شکل (شود همدان، در گام نخست ساختار درختی فرایند ترسیم می

  

  
  ل سلسله مراتبیساختار درختی فرایند تحلی: 5شکل 

هـا از  در این مقایسـه . هاي زوجی میان معیارها و همچنین زیرمعیارها انجام پذیرفته استدر مرحله بعد، مقایسه

در این پـژوهش، بـا توجـه بـه تعـداد زیـاد       . ها استفاده شده استبراي مقایسه) 3جدول (کمیتی ساعتی  9مقیاس 

بـراي انجـام محاسـبات     Expert Choice 11افـزار  یارها و به منظور کاهش خطاهاي انسـانی از نـرم  معیارها و زیرمع

افـزار عـددي را بـه عنـوان نـرخ ناسـازگاري       ها، نـرم الزم به ذکر است در مرحله وارد کردن داده. استفاده شده است

)Inconsistency (کنـد  مـی  هـا را مشـخص  دهد که صحت و استاندارد بودن مقایسهنشان می)    مقـدار عـددي نـرخ

  ).باشد 0,1ناسازگاري باید کمتر از 
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 )و زیرمعیارها(کمیتی ساعتی براي مقایسه زوجی معیارها  9مقیاس :  3 جدول

  توضیح  تعریف  امتیاز

  در تحقق هدف، دو معیار اهمیت مساوي دارند  اهمیت مساوي  1

  شتر از ب استدر تحقق هدف، اهمیت معیار الف کمی بی  اهمیت کمی بیشتر  3

  در تحقق هدف، اهمیت الف بیشتر از ب است  اهمیت بیشتر  5

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

  طور قطعی به اثبات رسیده استاهمیت خیلی بیشتر الف نسبت به ب به  اهمیت مطلق  9

  انه وجود داردهاي میهنگامی که حالت  مقادیر بینابین  8و  6و  4و  2

وزن معیارهـا و زیرمعیارهـاي    4جـدول  . با اتمام مقایسات زوجی، وزن معیارها و زیرمعیارها به دسـت خواهـد آمـد   

  .دهدها را نمایش میمداري خیابانارزیابی پیاده

  )خروجی فرایند تحلیل سلسله مراتبی(وزن معیارها و زیرمعیارها : 4جدول 

  زیرمعیار وزن  زیرمعیار  وزن معیار  معیار

  0,146  سیما و منظر

  0,443 هاي بصريجذابیت

  0,169 محیطیشرایط زیست

  0,387 مبلمان

  0,226  کاربري و فعالیت

  0,258 هااختالط کاربري

  0,194 هاي اداري و خدماتیکاربري

  0,110 کاربري مسکونی

  0,219 فروشی فعال و گوناگونمراکز خرده

  0,219  انیهاي خیابفعالیت

  0,168  ساختار کالبدي
  0,667 ابعاد مسیر

  0,333 نفوذپذیري

  0,168  حمل و نقل

  0,297 هادسترسی و اتصال مناسب خیابان

  0,540  و نقل عمومیدسترسی مناسب به حمل

  0,163  دسترسی به پارکینگ اتومبیل

حفاظت و 

  آسایش
0,292  

  0,260 محافظت اقلیمی

  0,327 ایمنی

  0,413 امنیت
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هاي مورد مطالعه بر اساس هر یک از زیرمعیارهـا،  با مشخص شدن وزن معیارها و زیرمعیارها، در مرحله بعد، خیابان

مـداري،  ها را بر اساس میزان پیادهافزار امتیاز نهایی خیاباندر پایان این مرحله، نرم. شونددو به دو با هم مقایسه می

  .دهدافزار را نشان مینهایی نرم خروجی 6شکل . سازدمشخص می

  
  مداريهاي ششگانه رینگ مرکزي شهر همدان بر مبناي پیادهامتیاز نهایی خیابان: 6شکل 

  

-ترین شرایط را به لحـاظ پیـاده  ، خیابان بوعلی مناسب)6شکل (مراتبی بر اساس خروجی فرایند تحلیل سلسله

عالوه . مداري وضعیت چندان مناسبی ندارنداتان به لحاظ پیادههاي شهدا و اکبدر مقابل خیابان. مداري داراست

  ).7شکل (ها به تفکیک هر معیار نیز قابل ارائه است ها، امتیاز آنبر مشخص شدن امتیاز نهایی خیابان

  
  ها به تفکیک هر معیارنمودار امتیاز خیابان: 7شکل 

  :قرار زیر استشود به استنتاج می 7ترین نکاتی که از نمودار شکل مهم

 مداري تفاوت چشمگیري با هم ندارند،ها وضعیت پیادهبه جز خیابان بوعلی، در سایر خیابان 

  وضـعیت مطلـوبتري   هـا  به میزان قابل توجهی در خیابان بوعلی نسبت به سایر خیابان» کاربري و فعالیت«معیار

 .ز را کسب نموده استدر حالی که همین معیار براي خیابان باباطاهر کمترین امتیادارد 
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 از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و در سایر خیابان» سیما و منظر«هاي اکباتان و شهدا به لحاظ معیار خیابان-

هاي مرتبط با معیار سیما و بنابراین توجه به زیرمعیارها و شاخص. ها نیز این معیار تا شرایط مطلوب فاصله دارد

 .ها را بهبود بخشدخیاباني مدارپیادهتواند وضعیت منظر می

 

  گیري و پیشنهاداتنتیجه -8

بـه عنـوان سیاسـتی     مساله توجه به عابران پیاده در شهرها و خلق فضاهاي شهري سرزنده و پویاهاي اخیر، در دهه

هـاي  هاي مرکزي شهرها به سبب ویژگیدر این میان بافت. کالن در کشورهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است

مـداري برخـوردار   هاي پیـاده کالبدي، تاریخی، اقتصادي و ترافیکی از مناسبترین شرایط براي اجراي سیاست خاص

هـا و  هـا نخسـتین گـام بـراي شناسـایی ظرفیـت      هاي این بافـت مداري در خیابانلذا ارزیابی وضعیت پیاده. هستند

هاي مداري خیابانش حاضر، به مقایسه پیادهبر همین اساس، در پژوه. آیندکمبودهاي توسعه این الگو به حساب می

هـا از مـدل تحلیـل    به منظور منطقی نمـودن مقایسـه خیابـان   . اصلی بافت مرکزي شهر همدان پرداخته شده است

حمـل و  «، »کاربري و فعالیت«، »حفاظت و آسایش«که مشخص نمود معیارهاي  سلسله مراتبی استفاده شده است

در . اندها داشتهمداري خیابانرا در پیاده) وزن(به ترتیب بیشترین نقش » ما و منظرسی«و » ساختار کالبدي«، »نقل

هاي ششگانه و با استفاده از مـدل تحلیـل   ها در هر یک از خیاباننهایت نیز با ارزیابی معیارها، زیرمعیارها و شاخص

هـاي  ري دارد و در مقابـل خیابـان  مداسلسله مراتبی مشخص شد خیابان بوعلی مناسبترین شرایط را به جهت پیاده

  .اندها کسب نمودهنسبت به سایر خیاباناکباتان و شهدا کمترین امتیاز را 

توان از امتیازات بدست آمده بـراي  مداري در بافت مرکزي شهر همدان، میلیکن با توجه به ضرورت ارتقاء پیاده

توان از معیارهایی مداري هر خیابان را میهاي ارتقاء پیادهبر این اساس اولویت. ها بهره بردها در سیاستگذاريخیابان

هـاي تحلیـل سلسـله مراتبـی،     در ادامه بر اسـاس خروجـی  . که کمترین امتیاز را در آن کسب نموده استخراج نمود

  :پیشنهادات داراي اولویت براي هر خیابان مشخص شده است

و  مبلمـان  محیطی،هاي بصري، شرایط زیسترتقاء جذابیتبهبود وضعیت سیما و منظر خیابان بوعلی از طریق ا -1

...  

فروشـی،  بهبود وضعیت کاربري و ساختار کالبدي خیابان شریعتی از طریق ارتقاء اختالط کاربري، مراکـز خـرده   -2

  ...نفوذپذیري و 

-فروشی، فعالیـت خردهها، مراکز بهبود وضعیت کاربري و فعالیت خیابان باباطاهر از طریق ارتقاء اختالط کاربري -3

  ...هاي خیابانی و 

هـا، حمـل و نقـل عمـومی،     کاربري و حمل و نقل خیابان تختی از طریق ارتقاء اخـتالط کـاربري  بهبود وضعیت  -4

  ...هاي عمومی و پارکینگ
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هـاي  بهبود وضعیت حفاظت و آسایش و سیما و منظر خیابان اکباتان از طریق ارتقـاء امنیـت، ایمنـی، جـذابیت     -5

  ...صري، مبلمان و ب

  ...محیطی و هاي بصري، مبلمان، شرایط زیستبهبود وضعیت سیما و منظر خیابان شهدا از طریق ارتقاء جذابیت -6
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Abstract 

Improve environmental quality and restore historical-cultural characteristics of urban 
centers is one of the main concerns of urban management, thereby reducing the dominance 
of vehicles and restore urban spaces to pedestrians is important. Including new approaches 
in the field of urban transport policy is walkability that is aimed at improving the position of 
pedestrians in the city and has been proposed to reduce the dominance of the car. This study 
has been done to compare the ability of the walkability on the main streets in central tissue 
of hamedan. In this study we have tried to use the analytic hierarchy process to compare the 
six main streets in the central ring of Hamadan. Walkability evaluation criteria and 
indicators are derived from internal and external sources and have been weighted according 
to experts. The results of research show that the most important of criteria in evaluation of 
urban walkability are "protect and comfort", "land use and Activity", "transport", "physical 
structure" and "Vision and Perspective". Also in case studies, Bu Ali St. has earned highest 
score in term of walkability, and Ekbatan and Shohada St. have earned lowest score. 
Therefore the priorities for improving walkability in each street can achieve by the criteria 
that earned lowest score. 
 
Keywords: Urban Transportation, Walkability, Urban Street, Sustainable Development. 

 


