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 چکیده

نقش عظیمی را در پویایی شهرها به عهده پیاده روی به عنوان یکی از مهم ترین سیستم های حمل و نقل درون شهری  

از دغدغه های مهم برنامه ریزان شهری محسوب می با داشتن منافع متعدد پیاده  و ارتقاء سیستم حمل و نقل بهبود دارد.

تدوین ضمن تحلیل راهبردی قابلیت پیاده مداری محدوده مرکزی شهر زنجان می باشد تا  پژوهش حاضر کالن هدف گردد.

و اولویت های راهبردی جهت  ه شودبه سنجش قابلیت پیاده مداری محدوده مذکور پرداختمعیارها و زیرمعیارهای راهبردی 

اطالعات با  یو روش جمع آور دهتحلیلی بو -روش پژوهش حاضر توصیفی .شناسایی گردند بلیت پیاده مداریبهبود قا

متخصصین امور  تعدادی از و مصاحبه با استفاده از پرسش نامه ،. مشاهدهمی باشد یدانیو م یاستفاده از مطالعات کتابخانه ا

پرسشنامه  یلجهت تکم یمورد بررس یتعداد  نمونه آمار باشند. یمورد استفاده م یدانیم یاز روش ها شهری در شهر زنجان

روش تجزیه و تحلیل اطالعات نیز کمی بوده و با استفاده از روش تحلیل . گرددیم ینفر از  شهروندان زنجان 153شامل 

قابلیت پیاده ته است. نتایج پژوهش نشان می دهد انجام یاف Expert Choiceو با کمک نرم افزار  AHP سلسله مراتبی

و مانع در قابلیت  متوسط می باشد و دسترسی به پارکینگ با اهمیت ترین مسئله مداری محدوده مرکزی شهر زنجان در حد 

         پیاده مداری محدوده مذکور به شمار می رود.

 

  محدوده مرکزی شهر، زنجان. ،پیاده روی پیاده مداری،قابلیت کلیدی:  واژه های

  

                                              
کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان با  -. عنوان پژوهشی )پایان نامه کارشناسی ارشد( که مقاله از آن استخراج شده است: تحلیل ساختار فضایی1

 تفکر راهبردی.رویکرد 
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 مقدمه-1

که می توان آن را حق طبیعی استفاده کنندگان از فضای شهری انسان در فضاست پیاده روی قدیمی ترین شکل جا به جایی 

حاضر  یدر شهرها .[1] .فیک آهسته شهری می باشدسیستم تراسیستم حمل و نقلی مختص عابران پیاده بخش مهمی از  دانست.

ها همواره در  یادهو پ یردگ یقرار م یمورد کم توجه یرو یادهآن بر انسان شده اند، پ یرگیو چ یهنقل یلکه به تمام معنا مسخر وسا

 یستماز س ی)به عنوان رکن یاز دو جنبه اصل یادهبرند. به عبارت بهتر حرکت پ یبه سر م یو مال یو مخاطره جان یبمعرض آس

است بلکه در  یافتهن ی(، نه تنها منزلتیاجتماع یرو در رو یارتباطات و برخوردها یبرا ییو به عنوان فضا یشهر درونحمل و نقل 

 یداپ یسهم یزن یاز حمل و نقل شهر یستمیحالت خود به عنوان س ینتر یبه عاد یدارد که حت یزچنان ناچ یگاهمان حاضر جاز

 مدرنیتهکه از تحوالت  یبه عنوان شهر نشهر زنجاامروزه  [.2] یابد یشده م یمالپا راحقوق خود  یادهگونه است که پ یننکرده و ا

با کالبد  یدجد یزندگ یوهدر مرکز شهر خود است. عدم انطباق ش به ویژه از تحوالت خواسته و ناخواسته یبه دور نمانده، نمونه بارز

 یبر جا و ناکارا بنامطلو یبه شکل تعدد خود را در فضا و کالبدم یامدهایاست که پ یامرکز شهر زنجان مسئله یخیکهنه و تار

بیشترین سهم را تواند  یمو مکانی که  شهر تنها مرکز اصلیبه عنوان  محدوده مرکزی شهر زنجان در پژوهش حاضرگذارده است. 

با توجه به ماهیت پیچیده و  در این راستا .بررسی قرار می گیردمورد  ،داشته باشد برای شهروندان زنجانی پیاده مداری قابلیت در

      :، پرسش های پژوهش به شکل زیر مطرح می گردندحساس مراکز شهری

 پیاده مداری محدوده مرکزی شهر زنجان کدامند؟ راهبردی سنجش قابلیت و زیرمعیارهایمعیارها -1

 وضعیت قابلیت پیاده مداری محدوده مرکزی شهر زنجان چگونه می باشد؟ -2

کدام  بهبود وضعیت با مرتبط پیاده مداری بهبود قابلیتدر محدوده مرکزی شهر زنجان در راستای  اولویت مداخله -3

  ؟زیرمعیارها می باشد

راستای تحلیل راهبردی قابلیت پیاده مداری محدوده مرکزی شهر زنجان پرسش های اخیر ضرورت یافته و در طی فرایند در 

 پژوهش سعی در پاسخ گویی مناسب به سواالت مطرح شده خواهد بود.

 

 پژوهش شناسی روش-2

. روش گردآوری داده ها و اطالعات مورد از نظر هدف کاربردی می باشدتحلیلی بوده و  -توصیفیحاضر از نظر روش  پژوهش

و استفاده از ابزار پرسشنامه از روش های  ، مصاحبههمشاهدنیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و روش های میدانی بوده است. 

 میدانی مورد استفاده می باشند.  

و متخصصین امور شهری دست اندر کار مسائل شهر زنجانی  روندانشه گروه اصلی دو در شامل مورد مطالعه یجامعه آمار

گروه اول ساکنین، گروه دوم  د:نشامل سه گروه می باش مورد پرسشند. در تقسیم بندی فرعی تر شهروندان زنجانی ردمی گزنجان 
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سفر می کنند. و گروه سوم شامل سایر  مذکورروزانه به محدوده  معموالًکه  اغلین فعال در محدوده مرکزی شهر زنجانش

انواع نیازهای ضروری،  به منظور رفع ر می کنند وشهروندانی می گردد که در خارج از محدوده مرکزی شهر زنجان زندگی و کا

امور  معیارهای راهبردی توسط متخصصین سنجشفرایند  ند.حدوده مرکزی شهر زنجان سفر می کناختیاری و اجتماعی خود به م

افراد  انجام پذیرفته است. و با استفاده از پرسش نامه زیرمعیارها توسط شهروندان سنجش مصاحبه انجام شده و و از طریق یرشه

بصورت روش  نفر از شهروندان می گردد که 153و  در شهر زنجان شامل تعدادی از متخصصین امور شهری ینمونه آمار

 کارشناسان جهت اطمینان از روایی پرسش نامه از نظرات .گردیده اند انتخاببا استفاده از فرمول کوکران ساده  یتصادف یریگنمونه

  قبول می باشد.م 7/0تیاز و پایایی پرسش نامه نیز از طریق آزمون آلفای کرنباخ با ام دیده استاستفاده گر

پیاده مداری در  کالبدی-فضایی سنجش عینی وضعیت. اشاره شد قبالً به آن که با توجه به نوع مسئله تشخیص داده شده

تنظیم سنجش عیتی وضعیت پیاده مداری اساس  . زیرمعیارهای پژوهش نیز برمحدوده مرکزی شهر زنجان مورد نظر می باشد

فاده از نرم و با است 2از روش تحلیل سلسله مراتبی کمی بوده و نیز روش تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده گردیده اند بنابراین

  سود برده شده است. جهت وزن دهی به زیرمعیارها Expert Choiceافزار 

 

 پژوهش نظری مبانی-3

مختلف  یها یاسکه در مق یشهر یهناح یکدر  یرو یادهپ یکل یطاست در رابطه با شرا یشاخص یمدار یادهتوان گفت پ یم

سواره روها،  یطشرا ی،رو یادهمرتبط با پ یزاتتجه یفیتک یمدار یادهگردد. در پ یمحله و شهر اطالق م یابان،خ یت،سا یکشامل 

 یمدار یادهآنکه اصطالح پ یرغمعل [.3]مورد نظر است  یور یادهپ یو راحت یتامن اعی،اجتم یها یتحما ی،اراض یکاربر یالگوها

اصطالحات  یرآن وجود داشته است. همانند سا یفبر سر تعر یادیز یتاکنون بحث ها یدارد، ول یا یندهرو به فزا یتمحبوب

. بطور یابد یگسترش م یدجد یشنهادنداشته و با هر پ یثابت یمعن یمدار یادهپ یتقابل ،«یداریپا» یا «یسرزندگ» یرنظ یشهرساز

پیاده محوری از جمله راه هایی است که می  [.4]شود  یبکار برده م یادهپ یزیکیف یطمح یفتوص یبرا یمدار یادهپ یتعام قابل

تواند در تجدید حیات مدنی مراکز شهری مؤثر باشد و از طریق افزایش زمینه حضور شهروندان در مکان های جمعی، تعامالت و 

دن همبستگی اجتماعی را بیشتر می کند. در واقع، محدوده های پیاده قسمت هایی از فضای شهری هستند که به دلیل دارا بو

ته شده و به طور کامل به حرکت عابران پیاده ساعات شبانه روز بر حرکت سواره بسبرخی ظرفیت های ویژه در تمام یا بعضی 

ها و احساس  یتمکان ها و فعال یامکان مشاهده  ی،رو یادهپ یقمدار است که از طر یادهپ یدر فضاها [.5]اختصاص داده می شود 

از نظر ادراک  یدهپد ینشود. ا یدان فراهم مشهرون یشهر برا یطنهفته در مح یا و جاذبه هاو کشف ارزش ه یشور و تحرک زندگ

 یربا سا یسهدر مقا یادهپ یستمس [.6]برخوردار است  یاساس یتاز اهم یباییز یافتو در یطاحساس تعلق به مح یی،فضا یتهو

 یری،توان به انعطاف پذ یاست که از جمله آن ها م یمنحصر بفرد یایو مزا یاتخصوص یدارا یحمل و نقل شهر یها یستمس

                                              
2. Analytic Hierarchy Process (AHP) 
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نقش مکمل در  یرو یادهپ یستمس ینو ... اشاره نمود. عالوه بر ا یطیمح یستبا مالحظات ز یکمتر، هماهنگ یمصرف انرژ ی،ارزان

 یستمس یرف سابر خال یگرد یکند. از سو یم یفارا ا یو بخصوص حمل و نقل عموم ییجابه جا یها یستمس یرسا خدماتارائه 

باشد و هم هدف.  یلهتواند هم وس یم یادهسفر پ یستمس ینها است در ا یتفعال یرسفر آن ها وابسته به سا یکه تقاضا یترابر یها

 یفضاها یناز جمله مهم تر یادهمعابر پ بدین جهت .انجام شود یرو یادهممکن است صرفاً بخاطر خود پ یرو یادهپ یگربه عبارت د

 ینو تأم یحمل و نقل درون شهر یستماز س ییاز عملکرد آن ها به عنوان جز یهم ناش یت،اهم ینهستند و ا یشهر یعموم

 .[7]یشهر یفضا یکاز عملکرد آن ها به عنوان  یها است و هم ناش یکاربر یدسترس

 ینبد .[8است ] یدهکربن، جذاب تر گرد یینپا یندگیسفر با آال یبه عنوان نوع یرو یادهپ یک،ازدحام تراف یدشد یشبا افزا

 ینانجامند، شده است و ا یم یادهتحرک عابران پ یفیتحمل و نقل که به بهبود ک یها یستمبر مطالعه س یاریبس یدتأک جهت

 یمدار یادهمنافع حاصل از پ [.9اند ] یدهگرد یلتبد یشهر یاییتوجه پو یتها، به مرکز یابانخ یرپذ یباستفاده کنندگان آس

 یادهمردم به پ یببه ترغ یلتما یشهر یرانمختلف است. مد یاز صاحبنظران رشته ها یائتالف یرمورد تقد یمحالت و مراکز شهر

 یانکنند؛ حام یلتبد ینساکن یمحبوب و امن برا ییرا به مکان ها یقادرند مراکز و محالت شهر یقطر یندارند چرا که از ا یمدار

افراد سالمند، زنان، کودکان، افراد  یکردن آن برا یرو دلپذ یرو یادهپ یمساعد برا یطآوردن شراخواهان فراهم  یاجتماع التعد

از  یناش یها یو آلودگ یلبه اتومب یوابستگ یبرا ییها یگزینجا یجادخواهان ا یستز یطباشند؛ طرفداران مح یو معلول م یر،فق

مدار  یادهپ ییمکان ها یانجام دهند، طراح یمتنوع و متفاوت یخواهند طراح ینوشهرسازان م وحمل و نقل هستند؛  یلتردد وسا

 [.10کند ] یم یتحما یعیمنابع طب یکه از حس مکان بهره مند است و از بهره ور

کل شهر زنجان می باشد، آن دسته از سطح با توجه به محدوده مورد مطالعه که با مقیاس کارکردی در هش حاضر در پژو 

الزم را برای شهروندان در بوجود آوردن مکانی پیاده  کالبدی-فضایی د که مطلوبیتمعابر پیاده مورد نظر خواهند بوویژگی های 

به عنوان  بنابراین سیستم حمل و نقل پیاده مدار موجود در محدوده مرکزی شهر زنجان مدار و در خور مرکز شهر تأمین نمایند.

جهت ایجاد فضای  مرکز شهر زنجان تفاده از فرصت های موجوداس گویی به نیازهای حمل و نقلی و امکان پاسخ سیستمی با هدف

 یمدار یادهپ یتقابل یابیجهت سنجش و ارز یادیکه تاکنون مطالعات ز ینبا توجه به ا .مورد مطالعه می باشد شهری با شهریت باال

با  یقبل یپژوهش ها یجصورت گرفته است. نگارندگان ضمن استفاده از نتامهم  ینگوناگون جهت ا یرهایشاخص ها و متغ یفو تعر

 راهبردی یرمعیارز 20و  یارمع 4 یماقدام به تنظ یامور شهر ینشهر زنجان و با استفاده از نظرات متخصص یها یژگیتوجه به و

تنظیم شده و زیرمعیارهای مرتبط با  معیارهای شهر زنجان نموده اند. یدر سطح محدوده مرکز یمدار یادهپ یتقابل یلجهت تحل

   د:نهر معیار به شکل زیر می باش
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 قابلیت پیاده مداری محدوده مرکزی شهر زنجان ارها و زیرمعیارهای راهبردی سنجشمعی :1نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  روز در ییروشنا یفیتک

 تحلیل راهبردی قابلیت پیاده مداری

 جذابیت و دلپذیری ایمنی و امنیت

وجود عالئم، تابلوها و 

 ها و یابانخ یخط کش

 یکلوازم کنترل تراف

 یمنتردد ا یبرا

یادهعابران پ یتجمع  

قر مست یزاتتجه یمنیا

عابر  یرهایدر  مس

یادهپ  

 در ییروشنا یفیتک

  شب

 راحتی

آسایش عابران پیاده در 

 هنگام بارش باران و برف

وجود محل هایی برای 

ران عابنشستن و استراحت 

 پیاده

هم سطح بودن مسیرهای 

 عابر پیاده

 کیفیت کف سازی

 دسترسی

بر پیوستگی مسیرهای عا

 پیاده

باط برقراری دسترسی و ارت

 مناسب بین قسمت های

مختلف محدوده مرکزی 

شهر توسط مسیرهای 

 عابر پیاده

هعرض مسیرهای عابر پیاد  

 دسترسی به حمل و نقل

 عمومی
ر محیطی از نظمطلوبیت 

ت تنوع کاربری ها و فعالی

 ها

 نگهداری و مدیریت

وجود انواع مکان هایی 

 پذیرایی )غذاخوری، قهوه

 خانه و ...(

وجود مناظر تماشایی 

همانند ویترین مغازه ها 

 یا گالری آثار هنری

وجود عناصر طبیعی 

 )درخت، گلکاری و ...(

 پاکیزگی هوا

  آسایش صوتی

به پارکینگ دسترسی  
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 3با استفاده از منابع مختلف نگارندگان :تنظیم از

 وهششناخت عرصه پژ-9

 کیلومترمربع است 6169 مساحت محدوده شهر. باشدتبریز از شهرهای بخش شرقی استان زنجان می -شهر زنجان بر سر راه تهران

طبق مطالعات [. 14] است بوده نفر 386851برابر با  1390نفوس و مسکن سال  یعموم یشهر بر اساس سرشمار یتجمع .[13]

زنجان را  یشهر 1پنجگانه منطقه  یاز نواح یهناح 4شهر زنجان  یمرکز ی( محدوده1385شهر زنجان ) یلیتفص یطرح بازنگر

شهر زنجان واقع شده است  یز هندسمحدوده حدودًا در مرک ین. ادهدیهکتار را به خود اختصاص م 318و مساحت  یدهشامل گرد

 :شودیم شاملرا  یرز یاز فضاها یبیو ترک

با در نظر  یدمداخله با یاتهر گونه عمل یجار ینبوده و طبق قوان یفرهنگ یراثم یمحر ینشده که داراثبت یخیتار یفضاها -الف

 .یردگرفتن ضوابط مورد نظر انجام پذ

 .خاص قائل شد یگاهیها جاآن یبرا یستیبا یتیهو یلنشده، اما به دالکه ثبت یبا ارزش نگهدار یفضاها -ب

 [.15]ندارند یفرسوده که ارزش نگهدار یفضاها -پ

 ارتباط با ساختار کلی شهر و شبکه معابر اصلی موقعیت محدوده مرکزی شهر زنجان در: 1نقشه 

                                              
 2 . منابع مورد استفاده شامل موارد روبرو می باشند: ]7[، ]11[، ]12[.
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 1385تفصیلی شهر زنجان منبع: نگارندگان با استفاده از اطالعات طرح بازنگری 

معابر موجود در محدوده مورد مطالعه را می توان در دو دسته معابر با کارکرد در سطح کل شهر و معابر محلی تقسیم بندی 

در کرد. در مطالعه پیش رو تنها معابری مورد نظر خواهند بود که جزء معابر اصلی بوده و به کل شهر خدمات رسانی می کنند. 

پیاده روها به عنوان فضاهای عمومی با نظر پیاده روها اصلی ترین فضای اختصاص یافته به عابرین پیاده می باشند. معابر مورد 

اهمیت در شهرها، مکان هایی هستند که احتمال معاشرت طبقات اجتماعی مختلف مردم را بوجود می آورند و  به صورت بالقوه از 

بوسیله پرسش نامه مورد سنجش قرار که معابری محدوده  .[16]جامعه مفید اند معیشت بسیاری از مردم حمایت کرده و برای

 :به شکل زیر می باشندگرفته اند 

 معابر مورد مطالعه محدوده مرکزی شهر زنجان :2نقشه 
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 منبع: نگارندگان

 تجزیه و تحلیل داده ها و اطالعات-5

درصد از  2/58شهر،  یمحدوده مرکز یبوم یندرصد از ساکن 8/7از  جهت امتیاز دهی زیرمعیارها پژوهش ینمونه آمار

پس از است.  یدهگرد یلشهر زنجان تشک یدر محدوده مرکز یجار یها یتفعال یندرصد از شاغل 34نقاط شهر و  یرسا ینساکن

طبق داده ها و  و با استفاده از جدول نه کمیتی ساعتی ، هر کدام از زیرمعیارهاتنظیم و تدوین معیارهای و زیرمعیارهای راهبردی

طبق امتیازات محاسبه شده وضعیت هر یک از زیر معیارها و همچنین مورد امتیاز دهی واقع گردیدند.  اطالعات بدست آمده

 زیر می باشد: جدول مرکزی شهر زنجان به شکلوضعیت کلی قابلیت پیاده مداری محدوده 
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 ت پیاده مداری محدوده مرکزی شهر زنجانوضعیت قابلی :1 جدول

معیارهای 

 راهبردی
 وضعیت امتیازات زیرمعیار های راهبردی

A ) ایمنی و

 امنیت

1A) متوسط 5 ایمنی تجهیزات مستقر در  مسیرهای عابر پیاده 

2A) یک برای و لوازم کنترل تراف خیابان ها یعالئم، تابلوها و خط کشوجود

 تردد ایمن جمعیت عابران پیاده 
 متوسط 5

3A) متوسط 5 بدر شیی روشناکیفیت 
4A)خوب 7 روز در ییروشنا یفیتک 

B)راحتی 

1B) متوسط 5 ی کف سازکیفیت 

2B) خوب 7 مسیرهای عابر پیادههم سطح بودن 
3B)ضعیف 3 وجود محل هایی برای نشستن و استراحت عابران پیاده 

4B)ضعیف 3 آسایش عابران پیاده در هنگام بارش باران و برف 

C)دسترسی 

1C)متوسط 5  یادهعابر پ یرهایعرض مس 

2C)محدوده مختلف یقسمت ها ینمناسب ب ی و ارتباطدسترس یبرقرار 

  توسط مسیرهای عابر پیاده شهر یمرکز
 باالتر از متوسط 6

3C)اختصاص مسیر حرکت مخصوص برای  یوستگی مسیرهای عابر پیادهپ(

 عابران پیاده در عبور از مکان های مختلف در محدوده مرکزی شهر( 
 متوسط 5

4C)متوسطکمتر از  4 دسترسی به حمل و نقل عمومی 
5C)ضعیف 3 دسترسی به پارکینگ 

D) جذابیت و

 دلپذیری

1D))... متوسط 5 وجود عناصر طبیعی )درخت، گلکاری و 

2D) باالتر از متوسط 6 وجود مناظر تماشایی همانند ویترین مغازه ها یا گالری آثار هنری 

3D))... باالتر از متوسط 6 وجود انواع مکان هایی پذیرایی )غذاخوری، قهوه خانه و 
4D)متوسط 5  نگهداری و مدیریت 
5D)متوسطباالتر از  6 مطلوبیت محیطی از نظر تنوع کاربری ها و فعالیت ها 
6D)باالتر از متوسط 6 پاکیزگی هوا 
7D)متوسط 5 آسایش صوتی 

 متوسط 1/5 میانگین  

 نگارندگان با استفاده از داده ها و اطالعات بدست آمدهمنبع: 

قابلیت پیاده مداری محدوده مرکزی شهر زنجان  ،زیر معیارها توسط 1/5به میزان عددی  امتیازات دریافتی با توجه به میانگین

 ییروشنا یفیت(ک4Aاز میان زیرمعیارهای سنجیده شده زیرمعیارهای دارا می باشد.  از نظر شهروندان وضعیت تقریباً متوسطی را

رین وضعیت دارای وضعیت خوب می باشند که در میان سایر زیرمعیارها بهت ،یادهعابر پ یرهای(هم سطح بودن مس2Bو  در روز

در هنگام  یادهعابران پ یش(آسا4B، یادهنشستن و استراحت عابران پ یبرا یی(وجود محل ها3Bمحسوب می گردد. زیرمعیارهای 
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ضعیف تا خوب می دارای وضعیت ضعیف بوده و وضعیت سایر زیر معیارها بین  ینگبه پارک ی(دسترس5Cو  بارش باران و برف

 باشد.

رسش سوم پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی جهت وزن دهی به معیارها و زیرمعیارها استفاده در راستای پاسخ گویی به پ

هر زیر معیار را بدست آورده و بدین طریق  امتیاز نهاییبا ادغام امتیازات سطوح جداگانه )معیارها و زیرمعیارها( بتوان  شده است تا

پرداخت. پس از اولویت بندی زیر معیارها با استفاده از امتیاز  توجه و مداخلهبر اساس اولویت نیاز به به اولویت بندی زیرمعیارها

اولویت مداخله جهت بهبود و ارتقاء قابلیت پیاده امتیاز را کسب نموده اند در  سط هر زیرمعیار، مواردی که بیشترینکسب شده تو

. 4اخت سلسله مراتبی معیارها و زیر معیارها شده استبر این اساس اقدام به س مداری محدوده مرکزی شهر زنجان قرار می گیرند.

بر اساس  یساتمقا ینا. کنیمیم یسهها را باهم مقادو به دو آن یارها،مع یرو ز یارهامع یتاهم نسبی یبضر یینتع یبرادر ادامه 

ها مورد بررسی واقع شده  بدیهی در هر مرحله از قضاوت های دودویی میزان ناسازگاری قضاوت .باشندیم یساعت یتیجدول نه کم

مقایسات دو دویی معیارهای کلی و سپس مقایسات دو دویی  دا بافرایند تحلیل سلسله مراتبی ابت .تا در حد مقبول باشند است

 به شرح زیر انجام پذیرفته است:زیرمعیارها 

 یین ضریب اهمیت نسبی معیارهاتع -5-1

و مورد  باشندیم یریو دلپذ یت(جذابDو  ی(دسترسC، ی (راحتB ،یت و امن یمنی(اA یارمع چهار شامل یکل یارهایمع

  است:   یرو نمودار ز جدولبه صورت  هر معیار یافتهاختصاص یازات. امتاندیدهواقع گرد یازدهیامت

 : ضریب اهمیت نسبی معیارهای راهبردی2جدول

 جذابیت و دلپذیری(D دسترسی (c راحتی(B ایمنی و امنیت(A معیارها

A)1 3/1 2/1 1 یتو امن یمنیا 

B)2 2/1 1 2 یراحت 

C)2/1 1 2 3 یدسترس 

D)1 2 2/1 1 یریو دلپذ یتجذاب 

 0039/0نرخ ناسازگاری: 
 منبع: نگارندگان با استفاده از داده ها و اطالعات بدست آمده

  

                                              
ه نظر ف. به دلیل ارائه ساخت سلسله مراتبی معیارها و زیر معیارهای راهبردی در قسمت مبانی نظری پژوهش، از ارائه مجدد آن ها در این قسمت صر2

د.می گرد  
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 : اهمیت نسبی معیارهای راهبردی2نمودار

 

 

 

 منبع: نگارندگان با استفاده از داده ها و اطالعات بدست آمده

اهمیت نسبی دارای بیشترین  455/0ی با اهمیت نسبی (دسترسCمشاهده می شود که از بین معیارهای مورد قضاوت معیار 

 سایر معیارها می باشد. در میان

 تعیین ضریب اهمیت نسبی زیرمعیارها-5-2

که  باشندیم یتو امن یمنیا (A معیار زیر معیارهای مربوط به. گروه اول می باشد زیر معیارهاها در سطح قضاوت یمرحله بعد

به صورت جدول و نمودار  یافته اختصاص یازات. امتندواقع شده ا یازدهیمورد امت که یدهگرد یلتشک راهبردی یارمع چهار زیراز 

 :است یرز

 ایمنی و امنیت یراهبرد یارهایمعزیر ینسب یتاهم یبضر :3جدول  

 منبع: نگارندگان با استفاده از داده ها و اطالعات بدست آمده

 یتو امن یمنیا یراهبرد یرمعیارهایز ینسب یتاهم :3نمودار 

 

 

 

 منبع: نگارندگان با استفاده از داده ها و اطالعات بدست آمده

 زیر معیارها
1Aیزاتتجه یمنی( ا 

 یرهایمستقر در مس

 یادهعابر پ

2Aی( وجود عالئم، تابلوها و خط کش 

 یبرا یکها و لوازم کنترل تراف یابانخ

 یادهعابران پ یتجمع یمنتردد ا

3A ) کیفیت

 روشنایی در شب
4A ) کیفیت

  روشنایی در روز

1A )3 1 1 1 ایمنی تجهیزات مستقر در مسیرهای عابر پیاده 
2A ) وجود عالئم، تابلوها و خط کشی خیابان ها و لوازم

 کنترل ترافیک برای تردد ایمن جمعیت عابران پیاده
1 1 1 3 

3A )3 1 1 1 کیفیت روشنایی در شب 
4A )1 3/1 3/1 3/1 کیفیت روشنایی در روز 

 0/0نرخ ناسازگاری: 

 141. ایمنی و امنیت
 263. راحتی

 455. دسترسی
یجذابیت و دلپذیر  .141 

 Inconsistency = 0.0039 
      with 0  missing judgments. 

A1 .300 
A2 .300 
A3 .300 
A4 .100 
 Inconsistency = 0. 
      with 0  missing judgments. 
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دارای اهمیت نسبی  100/0با کسب اهمیت نسبی در روز ییروشنا یفیت( ک4A قضاوت شده زیر معیاراز بین زیرمعیارهای 

 گروه دوم به یک اندازه اهمیت دارند. 300/0کمتری نسبت به سایر زیرمعیارها می باشد و سایر زیر معیارها با کسب اهمیت نسبی 

مورد امتیازدهی واقع  تشکیل گردیده که راهبردی که از چهار زیرمعیار است ی(راحتBمربوط به معیار  زیرمعیارهای ،زیرمعیارها

  باشند:یافته نیز به صورت جدول و نمودار زیر میاختصاص. امتیازات ندشده ا

 

 

 راحتی یراهبرد یرمعیارهایز ینسب یتاهم یبضر: 9جدول 

کیفیت ( 1B زیر معیارها

 کف سازی
2B ) هم سطح بودن

 مسیرهای عابر پیاده
3B ) وجود محل هایی برای

 پیادهنشستن و استراحت عابران 

4B ) آسایش عابران پیاده

 در هنگام بارش باران و برف

1B )3/1 3/1 3 1 کیفیت کف سازی 
2B )5/1 5/1 1 13/ هم سطح بودن مسیرهای عابر پیاده 
3B )1 1 5 3 وجود محل هایی برای نشستن و استراحت عابران پیاده 
4B )1 1 5 3 آسایش عابران پیاده در هنگام بارش باران و برف 

 0/0 2نرخ ناسازگاری:

 منبع: نگارندگان با استفاده از داده ها و اطالعات بدست آمده

 راحتی یراهبرد یرمعیارهایز ینسب یتاهم :9نمودار

 

 

 

 استفاده از داده ها و اطالعات بدست آمدهمنبع: نگارندگان با 

عابران  یش( آسا4Bیاده و نشستن و استراحت عابران پ یبرا یی( وجود محل ها3Bدر گروه دوم زیرمعیارها، زیرمعیارهای 

سایر زیرمعیارها می  نسبی در میان دارای بیشترین اهمیت 390/0با کسب اهمیت نسبی مساوی  در هنگام بارش باران و برف یادهپ

هی مورد امتیازد تشکیل گردیده که راهبردی زیرمعیار که از پنج است ی(دسترسCمربوط به معیار  زیرمعیارهای ،ومگروه س باشند.

   باشند:یافته نیز به صورت جدول و نمودار زیر میاختصاص. امتیازات واقع شده اند

  

B1 .152 
B2 .068 
B3 .390 
B4 .390 
 Inconsistency = 0.02 
      with 0  missing judgments. 
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 دسترسی یراهبرد یرمعیارهایز ینسب یتاهم یبضر :5جدول 

 زیر معیارها
1C ) عرض

مسیرهای 

 عابر پیاده

2C ) برقرارری دسترسی و ارتباط مناسب

بین قسمت های مختلف محدوده مرکزی 

 شهر توسط مسیرهای عابر پیاده

3C ) پیوستگی

مسیرهای عابر پیاده 

...( 

4C ) دسترسی

به حمل و نقل 

 عمومی 

5Cی(دسترس 

 ینگبه پارک

1C ) 3/1 2/1 1 2 1 پیادهعرض مسیرهای عابر 
2C ) برقرارری دسترسی و ارتباط مناسب بین

قسمت های مختلف محدوده مرکزی شهر توسط 

 مسیرهای عابر پیاده
2/1 1 2/1 3/1 4/1 

3C ) پیوستگی مسیرهای عابر پیاده )اختصاص

مسیر حرکت مخصوص برای عابران پیاده در عبور 

 از مکان های مختلف در محدوده مرکزی شهر(
1 2 1 2/1 3/1 

4C )2/1 1 2 3 2 دسترسی به حمل و نقل عمومی 
5C1 2 3 4 3 ینگبه پارک ی(دسترس 

 00746/0نرخ ناسازگاری: 

 منبع: نگارندگان با استفاده از داده ها و اطالعات بدست آمده

 دسترسی یراهبرد یرمعیارهایز ینسب یتاهم :5 نمودار

 

 

 

 

 منبع: نگارندگان با استفاده از داده ها و اطالعات بدست آمده

در دارای بیشترین اهمیت نسبی  403/0با کسب اهمیت نسبی ینگ به پارک ی(دسترس5C زیر معیار ،در گروه سوم زیرمعیارها

 راهبردی زیرمعیار که از هفت استیری و دلپذ یت(جذابDمربوط به معیار  زیرمعیارهایم گروه چهارسایر زیرمعیارها می باشد.  میان

  باشند:به صورت جدول و نمودار زیر می یافتهاختصاص. امتیازات مورد امتیازدهی واقع شده اند ده کهتشکیل گردی

  

C! .137 
C2 .079 
C3 .137 
C4 .244 
C5 .403 
 Inconsistency = 0.00746 
      with 0  missing judgments. 
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 دسترسی یراهبرد یرمعیارهایز ینسب یتاهم یبضر :6جدول 

 زیر معیارها

 ِ1D ) وجود

عناصر 

)درخت، یعیطب

 و ...( یگلکار

2D ) وجود مناظر

همانند  ییتماشا

 یامغازه ها  یترینو

 یآثار هنر یگالر

3D ) وجود انواع مکان

 یراییپذ ییها

قهوه خانه  ی،)غذاخور

 و ...(

4D )

 ینگهدار

و 

 یریتمد

5D )یتمطلوب 

از نظر  یطیمح

ها و  یتنوع کاربر

 ها یتفعال

6D )

 یزگیپاک

 هوا

7D )

 یشآسا

 یصوت

 ِ1D ) وجود عناصر

 و ...( ی)درخت، گلکاریعیطب
1 2 2 1 2 2 1 

2D )ییوجود مناظر تماشا 

 یامغازه ها  یترینهمانند و

 یآثار هنر یگالر
2/1 1 1 2 1 1 2 

3D )ییوجود انواع مکان ها 

قهوه خانه  ی،)غذاخور یراییپذ

 و ...(
2/1 1 1 2/1 1 1 2/1 

4D )1 2 2 1 2 2/1 1 یریتو مد ینگهدار 
5D )از نظر  یطیمح یتمطلوب

 ها یتها و فعال یتنوع کاربر
2/1 1 1 2/1 1 1 2/1 

6D )2/1 1 1 2/1 1 1 2/1 هوا یزگیپاک 
7D )1 2 2 1 2 2/1 1 یصوت یشآسا 

 04/0نرخ ناسازگاری:

 با استفاده از داده ها و اطالعات بدست آمدهمنبع: نگارندگان 

 

 

 

 دسترسی یراهبرد یرمعیارهایز ینسب یتاهم :6 نمودار

 

 

 
 

 با استفاده از داده ها و اطالعات بدست آمده منبع: نگارندگان

دارای بیشترین  200/0با کسب اهمیت نسبی  و ...( ی)درخت، گلکاریعی( وجود عناصر طب1Dزیرمعیار   زیرمعیارها، در گروه چهارم

اقدام  نسبی زیرمعیارها در اهمیت اهمیت نسبی معیارها امتیازات در ادامه با ادغام سایر زیرمعیارها می باشد. در میاناهمیت نسبی 

D1 .200 
D2 .168 
D3 .100 
D4 .166 
D5 .100 
D6 .100 
D7 .166 
 Inconsistency = 0.04 
      with 0  missing judgments. 
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شده است. نتیجه نهایی تمامی  در مقیاس محدوده مرکزی شهر زنجان هر کدام از زیر معیارهای راهبردی تعیین امتیاز نهاییبه 

 ح معیارها و زیرمعیارها به شکل نمودار زیر می باشد: طامتیازات در دو س

 زیرمعیار ینسب یتاهم با توجه به زیر معیارهای راهبردیاولویت توجه به : 7نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  منبع: نگارندگان با استفاده از داده ها و اطالعات بدست آمده

ها در میان سایر زیرمعیار 153/0با اهمیت نسبی  ینگبه پارک ی(دسترس5C همان طور که در نمودار مشاهده می گردد زیر معیار

 یبرا یی(وجود محل ها3Bو 093/0با امتیاز  یبه حمل و نقل عموم ی(دسترس4Cزیرمعیارهای  می باشد. دارای بیشترین امتیاز

سایر زیرمعیارها هر کدام به توجه به  به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. 088/0با امتیاز  یادهنشستن و استراحت عابران پ

 می گیرند.میزان اهمیت نسبی خود در جایگاه های بعدی قرار 

  

  C5)  دسترسی به پارکینگ
4C) دسترسی به حمل و نقل عمومی  
3B) وجود محل هایی برای نشستن و استراحت عابران پیاده  
4B) آسایش عابران پیاده در هنگام بارش باران و برف  
1C) یادهعابر پ یرهایعرض مس  
3C) یوستگی مسیرهای عابر پیادهپ  
1A) ایمنی تجهیزات مستقر در  مسیرهای عابر پیاده  
2A)  یک برای تردد ایمن جمعیت عابران پیادهو لوازم کنترل تراف خیابان ها یعالئم، تابلوها و خط کشوجود  
3A)  بدر شیی روشناکیفیت  
1D) )... وجود عناصر طبیعی )درخت، گلکاری و  
2D) وجود مناظر تماشایی همانند ویترین مغازه ها یا گالری آثار هنری 
4D) نگهداری و مدیریت  
7D) آسایش صوتی  
1B)  یکف سازکیفیت  
2C) توسط مسیرهای عابر پیاده شهر یمرکز محدوده مختلف یقسمت ها ینمناسب ب ی و ارتباطدسترس یبرقرار  
3D) )... وجود انواع مکان هایی پذیرایی )غذاخوری، قهوه خانه و 
5D) مطلوبیت محیطی از نظر تنوع کاربری ها و فعالیت ها 
6D) پاکیزگی هوا 
4A) روز در ییروشنا یفیتک  
2B)  مسیرهای عابر پیادههم سطح بودن  
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 نتیجه گیری جمع بندی و  -6

می باشد. وجود  نسبت به سایر سطوح شهر محدوده مرکزی هر شهری به مثابه قلب تپنده هر شهر دارای اهمیتی مضاعف

اهمیت و حساسیتی ویژه به مرکز شهر می آن به تمام سطح شهر  همه جانبه کارکردهای چند گانه محدوده مرکزی شهر و تعلق

بخشد. طبیعی است با وجود چنین حساسیتی هر گونه اقدام و مداخله در محدوده مرکزی شهر دارای هزینه ها و تبعات مادی و 

 .را در مواجه با مسائل مرکز شهر الزم می دارندهزینه ها و تبعاتی که اتخاذ رویکرد راهبردی  بود خواهدغیرمادی بسیاری 

به در پژوهش حاضر با تحلیل راهبردی قابلیت پیاده مداری محدوده مرکزی شهر زنجان سعی گردید تا با تحلیل و در پی آن  

نقطه شروع پژوهش که همان تشخیص مسئله به در این راستا با توجه سنجش عینی و راهبردی قابلیت پیاده مداری اقدام گردد. 

ند. زیرمعیارهای تدوین شده ه اشد دی تنظیمکالب-داری شهر زنجان از منظر فضایییاده ممی باشد زیرمعیارهای سنجش قابلیت پ

 و  ی(دسترسC،  ی(راحتB، یتو امن یمنی( اAراهبردی در قالب چهار معیار و  ینشیگزبا استفاده از منابع مختلف و با نگرشی 

Dمعیارهای راهبردی در قالب پرسش نامه مشاهده گردید که ند. با سنجش زیر ه اگردید گردآوری و تنظیم یریو دلپذ یت(جذاب

زیر  امتیاز نهایی. در سطح تقریباً متوسطی قرار دارد 1/5محدوده مرکزی شهر زنجان از لحاظ قابلیت پیاده مداری با امتیاز 

در شهر  ن امور شهریبا تعیین اهمیت نسبی هر معیار از طریق مصاحبه با متخصصی در درخت سلسله مراتبی معیارهای راهبردی

روشن ساخت که قابلیت پیاده مداری محدوده مرکزی شهر زنجان از لحاظ دارا بودن شرایط الزم برای پیاده روی دارای  زنجان

به  زیرمعیاری قابل مالحظه ای می باشد و رفع هر کدام از محدودیت ها با توجه به اهمیت نسبی هر امکانات و البته محدودیت ها

نکته ای که باید به آن توجه کرد اینکه هیچ کدام از زیرمعیارهای سنجیده شده در  بهبود شرایط پیاده مداری خواهد انجامید.

وضعیت کاماًل مطلوب و خیلی خوب قرار ندارند. پس بایستی در نظر داشت که تمامی زیرمعیارهای مطرح شده نیازمند توجه و 

که ه به امتیازت متفاوتی که هر کدام از زیرمعیارهای راهبردی کسب نموده اند می توان دریافت با توجبهبود وضعیت می باشند. 

مورد مطالعه به جای  قابلیت پیاده مداری محدودهبهبود رفع محدودیت هایی با بیشترین امتیاز و اهمیت، بیشترین تأثیر را در 

ر در محدوده اولویت ارتقا و بهبود وضعیت هر زیر معیابنابراین  ود.محدودیت ها را رفع خواهد نممیزان و بیشترین  خواهد گذاشت

این اقدامات به واضح ترین و با اطمینان ترین راه  امتیاز کسب شده توسط زیرمعیارها خواهد بود.بیش ترین  مورد مطالعه به ترتیب

 االتر سوق خواهند داد.ممکن محدوده مرکزی شهر زنجان را به سمت محدوده ای دارای قابلیت پیاده مداری ب
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