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 چكیده

در سال های اخیر، با توجه به رشد بی رویه جمعیت در شهر تهران و به تبع آن رشد سریع و روزافزون وسعت شهر که سبب به هم   

عنوان یک وسیله غالب، بمر زنمد ی شهرنشمینی سمایه      ریختن تعادل و توازن بین کارکردهای شهری شده، استفاده از اتومبیل به

افكنده است. خیابان جمهوری که روز اری محل  ذر پیاده بود و امكان مراوده بین انسان ها، تفریح، پیماده روی،  ذرانمدن اوتما     

اده سبب شده است فراغت و خرید را برای همگان فراه  می آورد حال مورد بی توجهی واتع شده است و عوامل جایگزین حرکت پی

تا خیابان جمهوری صرفا محل  ذر سواره باشد و شاهد تداخل حرکتی سواره و پیاده در محدوده مورد نظر هستی ، که هممین اممر   

عواتب جبران ناپذیری از تبیل آلود ی هوا و مشكال  زیست محیطی به ارمغان آورده است و هویت پیاده به عنوان یكی از مهمترین 

 پیاده ترافیک نابهنجار حمل و نقل شهری پایدار مخدوش و فاتد جایگاهی در نظام تردد شده است. همچنین وضعیت عناصر سامانه

 موجمب  کنمد  می تهدید محدوده این در را انسان سالمت امنیت و که مسائلی بروز همچنین و بصری و صوتی ها آلود ی و سواره و

 و مرکزیمت  لحما   از کمه  حوزه این شناخت و مطالعه به پایدار، توسعه های خصهبر شا تكیه و مناسب ریزی برنامه با تا است شده

ضروری به نظر می رسد با توجه به این که  عابر پیاده بیشترین سه  و مهمترین شرکت  .شود پرداخته است، حائز اهمیت دسترسی

 این در رو، همین کتی آن ها توجه  ردد. ازکننده در تردد شهری می باشد، در طراحی فضاهای شهری بیش از پیش به مسیر های حر

 به شهروندان، زند ی کیفیت بردن باال در روی پیاده نقش و همچنین خرید فعالیت اهمیت به توجه با که بوده این بر تالش پژوهش

 وضمعیت  ضرحا حال در محدوده خیابان حافظ و سی تیر در امتداد خیابان جمهوری که پیاده در حرکت فضای ساماندهی و بررسی

 .شود پرداخته می کند، تهدید را معلولین و سالخورد ان کودکان، پیاده مخصوصا عابرین سالمت و امنیت محور، این نامتناسب معابر

        

 

 کلما  کلیدی

 ، توسعه پایدارمحیط زیست، ، پیاده مداری، شهر پایدارخیابان جمهوریطراحی شهری، 
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 مقدمه -6

اع انسانی از آنجا که بیشتتری  تتاریر را بتر    شهرها به عنوان بستر اجتم

محیط زیست داشته اند، آغازگر عمده تهدیدهای زیست محیطتی متی   

باشند و بسیاری از صتاح  نرتران، تیریت  محتیط زیستت را نتیجته       

توسعه ناپایدار شهرها می دانند. از ایت  رو رشتد شهرنشتینی رترورت     

حمل و نقل شهری توجه به کیفیت محیط زیست را افزایش داده است. 

از اساسی تری  مباحث شهر پایدار است و دستتیابی بته حمتل و نقتل     

پایدار از منرر کارایی زیست محیطی ، اقتصادی و اجتماعی، مبتنی بتر  

توجه همزمان به نیازهای انسانی در کنار دیگر مفتاهیم و اصتوم متورد    

ی توجه طراحی شهری می باشد. پیاده رفت  به عنتوان یکتی از نیازهتا   

اصلی انسان مطرح بوده و پیاده راه ها بستر اصلی ای  حرکت هستتند.  

تحقق فضای شهری پایدار زمانی صورت می گیرد که پیتاده راه هتا بته    

 عنوان گزینه جدی مورد استفاده شهروندان باشد.

 دلیل به ها خیابان و شهری عمومی فضاهای اغل  در عصر حارر        

 آن بته  زندگی شتهری  الگوی وابستگی و نقلیه وسایل رویۀ بی افزایش

 توستعۀ  و گیتری  شکل .است درآمده ماشی  سلطه تحت شدّت به ها،

 جدید شهرهای در ها، کوچه و حتی خیابان ها شهری، فضاهای اغل 

 .استت  ترافیت   بته  مربتو   مستالل  و ستواره  مقیاس مبنای بر ایران،

 هتای  خیابتان  در ستواره  محورهتای  حاشتیۀ  در باریکی که محورهای

 از فضای هایی مانده پس گویی دارد، وجود  رو عنوان پیاده به شهری

 بتاقی  پیاده شهروند رروری تردّدهای برای فقط که است سواره اصلی

 پیاده که است ایران معدود شهرهای جمله از است. شهر تهران، مانده

 نستبی  طتور  به آن، خیابان های و شهری فضاهای از برخی در مداری

ولی حضور اتومبیل ها، محیط آن ها را بسیار مشوش و غیر دارد  وجود

سرزنده می نماید و سب  ایجاد مشکالت زیست محیطتی بستیاری در   

سطح شهر و باالخص در مراکز شهرها که تراکم جمعیت و حضور پیاده 

 و سواره در آنجا زیاد است پدید آورده است.

 بیان مسئله -6-6

اصل خیابان حافظ و ستی تیتر   محدوده پژوهش خیابان جمهوری حد ف

تهران بته   12منطقه تهران واقع شده است.  12می باشد که در منطقه 

عنوان پرتراکم تری  منطقه در سطح شهر تهران محسوب می شود بته  

بیش از سه چهارم تهران ناصری )مرکز تارییی تهتران  را   گونه ای که 

اداری ت   درصتد کارکردهتای تجتاری،    08بیش از و نیز  دهد پوشش می

 درصد کارکردهتای فرهنگتی ت    08ر از حکومتی، کارگاهی و انبار و باالت

 .آن نقش شهری و فراشهری دارنددر مذهبی و پذیرایی 

بر ارر سلطه حرکتت ستواره در امتتداد خیابتان جمهتوری  و بته علتت         

موقعیت قرارگیری تراکم بستیار زیتاد کتاربری هتای تجتاری از جملته       

ن عالالتتدی  در تقتتاطع خیابتتان حتتافظ و مجتمتتع چارستتو و ستتاختما

جمهوری و نیز قرارگیری بورس خرید و فروش لوازم صوتی و تصتویری  

و موسیقی در امتداد ای  خیابتان، همتواره شتاهد حضتور بستیار زیتاد       

شهروندان به منرور خرید و بازدید از مراکز موجود هستیم کته همتی    

ساماندهی حرکتت   امر سب  شده است که مسئله ترافی  به دلیل عدم

سواره و عابری  پیاده از جمله مهمتری  مشتکالت بته وجتود آمتده در     

محدوده مورد نرر  باشد که به تبع آن آلودگی هوا و افتزایش ستوخت   

فسیلی را به دنبام دارد. خیابان جمهوری به دلیتل قرارگیتری کتاربری    

های تجاری و فرهنگی خاصی که دارا می باشد، همواره جاذب جمعیت 

می باشد، اما مسئله اصلی ای  است که سلطه حرکت در ای  محتدوده  

مربو  به اتومبیل می باشد وحرکتت پیتاده جایگتاهی در ایت  امتتداد      

ندارد. چهار عنصر شاخص موجود) ساختمان عالالدی ، مجتمع چارسو، 

راسته لوازم صوتی و تصویری و راسته لوازم موسیقی  همواره پتانستیل  

از طریق محور پیاده به یکدیگر متصل شوند و عالوه بتر  ای  را دارد که 

اینکه فضای مطلوبی را برای بازدید کنندگان و شتهروندان ایجتاد متی    

کند، از تراکم حضور ماشی  در مرکز شهر و نیز تولید مشکالت زیستت  

 محیطی بکاهد.

 پیشینه تحقیق ضرور  و اهمیت موضوع -6-2

  که  عابر پیاده بیشتری  سهم و رروری به نرر می رسد با توجه به ای

مهمتری  شرکت کننده در تردد شهری می باشد، در طراحی فضتاهای  

شهری بیش از پیش به مسیر های حرکتتی آن هتا توجته گردد.بتدون     

ش  با پیروی از اصوم عابر مداری می توان در بهبود مشکالت زیستت  

در رونتد  محیطی ناشی از سلطه اتومبیل و نیز پیشرفت توستعه پایتدار   

بهبود شرایط اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و تکنولوژی در جهتتی پتیش   

ایجاد نشود و منجر بته تیریت  منتابع     اکوسیستمرویم که اختاللی در 

طبیعی نگردد و در نهایت خیابان هایی ام  تتر و بتا آرامتش بیشتتری     

 توجه با که بوده ای  بر تالش پژوهش ای  در رو، همی  ایجاد نمود. از

 بتردن  بتاال  در روی پیتاده  نقتش  وهمچنتی   خریتد  فعالیت همیتا به

پیتاده   حرکت فضای ساماندهی و بررسی به شهروندان، زندگی کیفیت

 در محدوده خیابان حافظ و سی تیر در امتداد خیابان جمهوری که در

 عابری  سالمت و امنیت محور، ای  نامتناس  معابر ورعیت حارر حام

 متی کنتد،   تهدیتد  را معلولی  و یوردگانسال کودکان، پیاده میصوصا

 .شود پرداخته
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 فرضیه ها-6-3

 فضتای   خلتق  ایتد   با و پیاده محور ی  عنوان جمهوری به خیابان

 .است شده ساخته و طرّاحی مدار، پیاده و تفرجگاهی شهری

 خیابان جمهوری  در میتلف دوران در که مداری پیاده های ویژگی

روابتط   گیتری  شتکل  بتر  هیتتوجّ  قابتل  تتثریر  استت،  داشته وجود

ایت    کیفیّتت  ارتقتای  و شتهر تهتران   متردم  شهروندی و اجتماعی

 .است داشته فرهنگی -اجتماعی تعامالت

 اهداف کلی-6-4

    تدوی  اصوم پیاده مداری در طراحی خیابان جمهوری حتد فاصتل

 خیابان حافظ و سی تیر

    بازشناسی اصوم طراحی پایدار در جهت رسیدن به بهبتود شترایط

 ست محیطی در محدوده دو گره اصلی ترافیکی خیابان جمهوریزی

    بررسی عوامل مورر در جهت ایجاد امنیت عابری  پیتاده و افتزایش

 پویایی و سرزندگی در محور مواصالتی حافظ و سی تیر

 سواال -6-5

   ،چگونه می توان نیاز شهروندان به استفاده بیشتر از فضای شتهری

تفتریح درخیابتان جمهتوری حتد      گذراندن اوقات فراغت، خریتد و 

 فاصل تقاطع حافظ و سی تیر  را تامی  کرد؟

      با افزایش قابلیت پیاده مداری در محتدوده متورد نرر،چگونته متی

 توان به کاهش آلودگی هوا در ای  منطقه پرداخت؟

       آیتا ستاماندهی مستیرهای حرکتتتی در محتدوده  تقتاطع حتتافظ و

جتتذب استتتفاده  جمهتوری متتی توانتتد در افتزایش حضتتورپذیری و  

 کنندگان از فضا تاریر گذار باشد؟

 روش های انجام پروژه-6-1

 راه پیتاده  مکانیابی   جهتAHPمراتبی) سلسله تحلیل روش از ابتدا 

از بررسی پس است. با استفاده از ای  روش  شده استفاده شهر تهران در

ر معیارهای مکان یابی و پیاده راه سازی، از میان تعداد سته محتدوده د  

سطح شهر تهران، ی  محدوده به عنوان محدوده مورد نرر بته منرتور   

 طراحی فضای شهری با رویکرد پیاده مداری گزینش شده است.  بدی 

 و ها راه پیاده مکانیابی بر مورر عوامل کردن مشیص از پس که صورت

سپس به معرفی  .ایم رسیده برتر آلترناتیو به نهایت در ها دهی آن وزن

 تیاب شده به منرور طراحی پرداخته ایم.محدوده ان

از طریق بازدید میدانی از تقتاطع خیابتان حتافظ و جمهتوری بته            

سمت شرق امتداد خیابان جمهوری که عنصر شاخصی از جمله مجتمع 

تجاری چارسو و ساختمان عالالدی   قرار دارد و نیزخرده فروشی هتای  

و مرکتز خریتد هتای    تجاری ،مراکز آموزشی، ساختمان هتای پزشتکی   

موجود در محدوده مورد نرر، مورد بررستی متی باشتد. ابتزار تجزیته و      

تحلیل داده ها در ای  پژوهش از طریق سنجش ورعیت می باشتد کته   

از طریق بررسی نقا  قوت و تجزیه و تحلیل فرصت هتا و نیتز بررستی    

نقا  رعف و تجزیه تحلیل تهدیدها به پژوهش مورد نرر می پتردازیم.  

لعات کتابیانه ای نیز بیشی از ای  مطالعه را شامل می شود که در مطا

ای  تحقیق سعی بر ای  است تا با بررسی پایان نامه های مرتبط فارسی 

و منابع التی  شامل کت  و مقاالت به اصوم معیارهتا و مصتداق هتای    

ایجاد محالت عابرمدار در چارچوب نرری و رابطه مند برای ایجاد ای  

 ت با توجه به شرایط موجود کشورمان برسیم.مرکز محال

 

  AHPروش تحلیل سلسله مراتبی  -2

از  همتواره  که امروزی دنیای در مطرح موروعات تری  اساسی از یکی

گیتری   تصتمیم  بحتث  شتود،  می محسوب مدیریت اصلی های دغدغه

 متعتدد و نیتز   هتای  میان گزینه از مناس  گزینه برگزیدن لزوم .است

 برای تصمیم مطرح مهم مسایل جمله از گزینه،  تری به انتیاب زمینه

 تصتمیم  هتای  تکنیت   تتری   کارآمد از یکی .است معیاره چند گیری

 Analytical Hierarchy)مراتبتی  سلستله  فراینتد تحلیتل   گیتری، 

process-AHP)  نهتاده   بنا زوجی های مقایسه اساس بر که می باشد

) اقتبتاس از  دفتتر   زد را ممک  می سا میتلف سناریوهای بررسی و شده

  . 1801برنامه ریزی توسعه روستایی ،
از بررستی معیارهتای   مراتبتی پتس    لذا، با استفاده از روش سلستله     

مکان یابی و پیاده راه سازی، از میان تعداد سه محدوده در سطح شتهر  

تهران، ی  محدوده به منرور طراحی فضای شهری بتا رویکترد پیتاده    

 کتردن  مشتیص  از پتس  که صورت ت.  بدی مداری گزینش شده اس

 بته  نهایتت  در هتا  دهی آن وزن و ها راه پیاده مکانیابی بر مورر عوامل

سپس به معرفی محتدوده انتیتاب شتده بته      .ایم رسیده برتر آلترناتیو

 منرور طراحی پرداخته ایم.

 AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی  -2-6

، قتوی و ستاده بترای    فرآیند تحلیل سلسله مراتبتی، تکنیکتی منعطتف   

تصمیم گیری است و در شرایطی استتفاده متی گتردد کته معیارهتای      

تصمیم گیری میتلف باشد و انتیاب بی  گزینه ها را با مشکل روبه رو 

آنچه اندیشمندان علم مدیریت به آن توجته   08می سازد. از اوایل دهه 

ر مستثله  از ی  معیار یا گزینه برای هویژه نمودند، در نرر گرفت  بیش 

و نیز مؤرر دانست  معیارهای کیفی در کنار معیارهای کمی در تصتمیم  
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به  08از ای  رو، محققی به نام توماس ام ساعتی در دهۀ .گیری ها بود 

منرور نرام منتد نمتودن تصتمیم ستازی در شترایطی کته تلفیقتی از        

معیارهای کمی و کیفی مدنرر است، فرآیند تحلیل سلستله مراتبتی را   

 . ان یکی از شا خه های تصمیم گیری چند شاخصه ابداع نمودبه عنو
ای  روش، در عمل برای برنامه ریزی های متعددی، همچون نیروگتاه  "

های برق، خط مشی های انرژی، انتیاب محل های استقرار واحتدها و  
مانند آن به کار گرفته شده است .ای  تکنی  یکتی از کتاربردی تتری     

رنامه ریزی چند شاخصه است که عتالوه بتر   الگوهای تصمیم گیری و ب
  . 1862 11دارابی، ) "ای ، ویژگی های خاصی را نیز به آن می افزاید

 مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به ترتی  زیر می باشد 

 مراتبی سلسله الف   ساخت

 زوجی های ب   مقایسه

 وزنها ج   ترکی 

 حساسیت د  تحلیل

 بندی رتبه ه   روش

 ارهای مكان یابی و ایجاد پیاده راه هامعی-2-2

در رابطه با معیارهای مکانیابی و ایجاد پیتاده راه هتا، عوامتل بستیاری     

  تتدوی   2-2متورد در جتدوم)   11تاریر گذار هستند که در میان آنها 

گردیده است که معیارها بر استاس معیارهتای کمتی و کیفتی تقستیم      

یز به زیر معیار تقسیم شتده  بندی شده اند و هر ی  از معیارها  خود ن

 اند.

مكان یابی پیاده راه شهری در تهران با استفاده -2-3

 AHPاز روش 

نفر، بیست و پنجمی  شهر  0244080تهران، پایتیت ایران با جمعیت 

کیلتومتر   688پر جمعیت جهان به شمار می آید. مستاحت ایت  شتهر    

و بیستت و   غرب آسیاتری  شهرهای  ای  شهر یکی از بزرگ مربّع است.

هفتمی  شهر بزرگ دنیا است. شهر تهتران، در شتمام کشتور ایتران و     

است. ای  شهر دارای ی  شتبکه   واقع شده کوه البرز رشتهجنوب دامنه 

تهتران   1848است. از دهته   متروو چهار خطّ فعّام  راهی بزرگمتراکم 

است. ستاکنان اصتلی    مرکز جذب مهاجران زیادی از سرتاسر ایران بوده

بودند، هم اکنون مردم از اقوام میتلفی در ایت    زبان اقوام فارسیتهران 

 کنند.  شهر زندگی می

کوه البرز در  های جنوبی رشته شهر تهران در شمام ایران، در کوهپایه   

درجته و   01دقیقه شرقی تتا   2درجه و  01حدّ فاصل طوم جغرافیایی 

 80کیلومتر و عتر  جغرافیتایی    08دقیقه شرقی، به طوم تقریبی  81

دقیقته شتمالی بته عتر       08درجه و  80دقیقه شمالی تا  84درجه و 

 است.  کیلومتر گسترده شده 88تقریبی 

متتر و در   2888ارتفاع شهر در بلنتدتری  نقتا  شتمام بته حتدود          

رسد. تهتران از شتمام    متر از سطح دریا می 1808تری  نقا  به  جنوبی

نی، و از جنوب بته نتواحی کتویری منتهتی شتده، در      به نواحی کوهستا

نتیجه در جنوب و شتمام دارای آب و هتوایی متفتاوت استت. نتواحی      

شمالی آب و هوای سرد و خش  و نواحی جنتوبی آب و هتوای گترم و    

  و تجریشو  ریناحیه )شامل  184منطقه،  22خش  دارند. تهران به 

  .1800) اقتباس از  وزارت مسک  و شهرسازی،است محلّه تقسیم شده 868

مهتوری  خیابان ستارخان حد فاصل فلکه اوم تا دوم صادقیه، خیابان ج

حد فاصل تقاطع حافظ و سی تیر و خیابان نبوت حد فاصل میدان صد 

 عنتوان  بته  شتهر  در موقعیتشان و ها ویژگی به توجه و میدان نبوت با

 اند. شده مشیص یابی مکان برای نرر های مورد گزینه

 مراحل انجام تحلیل به صورت زیر می باشد      

 گرفته نرر در کیفی و میک معیار دو مناس  سایت انتیاب الف   برای

روش  بته  توجته  با سایت مکانیابی مراتبی سلسله و ساختار  است شده

AHP  می باشد 1-2به صورت نمودار. 

 و )وزن  معیارهتا  اهمیتت  رتری   تعیتی   بترای  ایت  مرحلته   ب   در

 دو مقایسته  به زیر، معیارهای کمیتی دو جدوم به توجه با زیرمعیارها

 می شوند.
 

  معیارها دودویی مقایسه برای ساعتی کمیتی 3 یاس(مق 6 -2جدول 

 (24، 6333)توفیق،

 توضیح تعریف امتیاز

 .دارند مساوی اهمیت معیار دو هدف تحقق در مساوی اهمیت 6

 هدف، تحقق برای که دهد می نشان تجربه بیشتر اندکی اهمیت 3

 است. jاندکی بیشتر از i اهمیت 

 jاز  بیشتر i اهمیت که دهد می نشان تجربه بیشتر اهمیت 5

 .است

خیلی   i اهمیت که دهد می نشان تجربه بیشتر خیلی اهمیت 3

 .است jاز  بیشتر

 j به نسبت i بیشتر خیلی اهمیت مطلق اهمیت 3

 .دارد وجود میانه های حالت که هنگامی بینابی  های اهمیت 2،4،1،2

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%B4
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 (6332حبیبی، تتباس از:)اها  راه پیاده مكانیابی بر موثر (عوامل2 -2جدول

 

 

 مشخصا  زیرمعیارها بر موثر عوامل زیرمعیارها معیارها

ی
ت کیف

 مطلوبی

نرارت  و کنترم امکان

 امنیت ایجاد به منرور

 ش  در آن بودن رویت قابل و مناس  نورپردازی نور

 راه شوند می دیده دیگر عابران نان وساک رانندگان، توسط که خیابانی امتداد در دهند می ترجیح مردم مردم توسط شدن دیده

 .باشند مشرف برآنها های دیگر ساختمان و ها خانه و بروند

 پیتاده  انتیاب حق سل  مانع و پذیر بوده انعطاف پیرامونی بافت دم در آن پیوستگی که باشد مسیری پیوستگی معبر زیبایی

 آورد. راهمف او برای را مسیر طی در تصمیم گیری امکان و نگردد مسیر در

 معبر یکنواختی عدم و معبر کاربریهای و مصالح در تنوع پیچدگی)تنوع 

 همزمان طور به معبر زمان هم درک عدم بودن مرموز

 قابلیت دسترسی و نفوذپذیری معبر سرزندگی

 معبر به

 متر 08 آن و حداقل متر 288 پیاده از عمومی نقل و حمل ایستگاه تا فاصله حداکثر-1

 معبر به سهل دسترسی و معابر پیرامون به سواره های حرکت اکثر هدایت جهت معابر سایر با ارتبا -2

 نرر مورد

 دسترستی  فرهنگی و فضاهای آموزشی قبیل از ای محله درون عملکردهای تری  مهم به باید معبر -1 اجتماعی و کاربری اختال 

 .باشند داشته

 ختود  درون بته  میاطت   بر جتذب  عالوه تا بوده برخوردار مناس  تجاری سطح از باید ها راه پیاده-2

 کند. را تثمی  محله ساکنی  روزانه مایحتاج بتواند

 و داده دستت  از را ختود  نقش هم اکنون و داشته کارکرد گذشته در خاص زمانی در که باشد مسیری کارایی

 افتد. مورر پیرامونی شهری فضای باززنده سازی در تواند می آن احیای

 آن ناکارآمدی درصورت معبر عملکرد و کالبد روزکردن به امکان عملکرد و کالبد در انعطاف معبر پایداری

 امروزشهرنقشتی  درزنتدگی  و یااینکته  بتوده  شهری حوادث و وقایع مکان بطورتارییی باشدکه مسیری معنی)حس 

 باشد. وتاریرگذارداشته هویت بیش

 باد  و تابش جهت به توجه( منطقه اقلیم با معبر  تناس محیطی زیست پایداری

ی معبر(
  فن

صا
خ
ش
ی )م

ت کم
مطلوبی

 

 کیلومتر 8 حداکثر - معبر طوم

 متر 2 مفید عر  حداقل - معبر عر 

 درصد 6 حداکثر - معبر شی 

 بل دسی 08 حداکثر - معبر در موجود صوت

 متر سانتی 8 حداکثر - ارتفاع اختالف

 در موجود پارکینگهای

 معبر

 .گیرند قرار راه پیاده به نسبت دوم الیه در باید ها پارکینگ -

 روز در پیاده هزار چهل از بیش - پیاده تردد حجم

امکان تلفیق حرکت 

 سواره و پیاده

 سازی وآرام سطحی آبهی هدایتکانالهای  یا طولی گیاهی های پوشش مانند معبر در موانع وجود عدم -

با استفاده از ابزار طراحی چون ایجاد اختالف ستطح، بهتره گیتری از کتف ستازی هتای       سواره  حرکت

 متفاوت، نوع مصالح، فضای سبز و سایر عاللم ادراک بصری طراحی شهری .
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 راه پیاده یابی مكان مراتبی سلسله ( ساختار6 -2انگاره 

 دقت بدلیل هندسی میانگی  روش از اهمیت رری  محاسبه ج   برای

است. در ای  روش برای محاسبه رری  اهمیت  شده استفاده آن بیشتر

را بدست آورده و آنهتا را  A معیارها، ابتدا میانگی  هندسی ردیف های 

 :باشد می ذیل به شرح حاصل نرمالیزه می کنیم. نتایج

 ( ضریب اهمیت معیارها3 -2جدول 

 
 

 متل ع روش همتی   به نیز زیرمعیارها اهمیت رری  محاسبه د   برای

 :کنیم می

 

 ( ضریب اهمیت زیر معیارها4 -2جدول 

ی
ی کم

ت زیر معیارها
ب اهمی

ضری
 223/0 Wa طول زیرمعیار اهمیت ضریب  

112/8 Wb  عر  زیرمعیار اهمیت رری  
121/8 Wc  شی  زیرمعیار اهمیت رری  
121/8 Wd  تلفیق امکان زیرمعیار اهمیت رری  
184/8 We  پیاده تردد حجم رزیرمعیا اهمیت رری  
800/8 Wf  پارکینگ زیرمعیار اهمیت رری  
800/8 Wg  صوت زیرمعیار اهمیت رری  

ت زیر 
ب اهمی

ضری

ی
ی کیف

معیارها
 818/8 Wh  پایداری زیرمعیار اهمیت رری  

201/8 Wi  زیبایی زیرمعیار اهمیت رری  
101/8 Wj  ونرارت کنترم زیرمعیار اهمیت رری  
114/8 Wk  سرزندگی زیرمعیار اهمیت رری  

 

 که باشد می زیر شرح به نرر مورد مکانیابی برای ارزیابی ه   ماتریس

 از هری  با ارتبا  ها در گزینه دودولی مقایسه های ماتریس ادامه در

 ها ماتریس ای  در شده استفاده اطالعات .است شده اشاره معیارها زیر

 مشتاهده،  تفصتیلی،  و جتامع  حهتای طر در اسناد موجود از استفاده با

 .است آمده دست به ساکنان و متیصصان از نررخواهی و ها نقشه
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 ها  زینه دودوئی مقایسه ( های5 -2جدول 

 خیابان نبو  خیابان ستارخان خیابان جمهوری  زینه

امکان کنترم و 

 نرارت

 خوب بسیار خوب خوب

 نامناس  نامناس  نسبتا مناس  زیبایی

 مناس  مناس  تا مناس نسب سرزندگی

 نسبتا مناس  نامناس  مناس  پایداری

 متر 808 متر 208 متر 488 طوم معبر

 متر 48 متر 28 متر 20 عر  معبر

 درصد 4 درصد 1 درصد 2.0 شی  معبر

 نسبتا مناس  نامناس  نا مناس  صوت موجود

پارکینگ های 

موجود در الیه 

 اوم

 دوجود ندار وجود ندارد وجود ندارد

حجم تردد 

 پیاده

بیش از چهل هزار 

 پیاده

بیش از چهل هزار 

 پیاده

هزار  48کمتر از 

 پیاده

امکان تلفیق 

 حرکت

 نسبتا مناس  نا مناس  نا مناس 

و  در ای  مرحله به ارزیابی تمامی معیتار هتا و زیتر معیتار هتا در سته       

 محدوده مورد نرر می پردازیم 

 

 طریق نرمتالیزه  از زیرمعیارها، با تبا در ار ها گزینه اهمیت ز   رری 

 به و دودویی مقایسه های ماتریس های هندسی ردیف میانگی  کردن

 :شود می تعیی  زیر شرح

 

 ( ضریب اهمیت  زینه ها1 -2جدول 

 خیابان نبو  خیابان ستارخان ابان جمهوریخی  زینه

امکان کنترم و 

 نرارت

2/8 2/8 1/8 

 888/8 888/8 888/8 زیبایی

 802/8 281/8 102/8 سرزندگی

 802/8 281/8 102/8 پایداری

 180/8 200/8 186/8 طوم معبر

 200/8 186/8 180/8 عر  معبر

 662/8 168/8 800/8 شی  معبر

 888/8 888/8 888/8 صوت موجود

پارکینگ های 

موجود در الیه 

 اوم

888/8 888/8 888/8 

 400/8 811/8 400/8 حجم تردد پیاده

امکان تلفیق 

 حرکت

1/8 2/8 2/8 

 .شد خواهد تعیی  ها گزینه از ی  هر نهایی امتیاز آخر مرحله ح   در

 یت   بته  منجر که مراتبی ساعتی سلسله ترکی  اصل از کار ای  برای

 سلسله سطوح تمامی در ها قضاوت همه گرفت  نرر در با اولویت بردار

 :شد خواهد شود، استفاده می مراتبی
خیابان  خیابان ستارخان ابان جمهوریخی  زینه

 نبو 

امکان کنترم  کیفی

 و نرارت

812/8 812/8 881/8 

 826/8 826/8 826/8 زیبایی

 884/8 812/8 880/8 سرزندگی

 818/8 821/8 804/8 پایداری

 828/8 808/8 128/8 طوم معبر کمی

 884/8 804/8 814/8 عر  معبر

 816/8 810/8 888/8 شی  معبر

 811/8 811/8 811/8 صوت 

 811/8 811/8 811/8 پارکینگ 

حجتتم تتتردد  

 پیاده

882/8 881/8 882/8 

 816/8 816/8 802/8 تلفیق حرکت

 221/0 236/0 463/0 امتیاز نهایی
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خیابتان  اوم) گزینته  کته  دهتد  متی  نشتان  هتا  گزینه نهایی ت   امتیاز

 یتابی  مکتان  اهتداف  برای  جمهوری حدفاصل تقاطع حافظ و سی تیر

) خیابان ستارخان، حدفاصل فلکه اوم  دوم های و گزینه گزینه بهتری 

 ) خیابان نبوت، حد فاصل میدان صد تا میدان نبوت  به سوم و تا دوم 

 .دارند قرار بعدی های اولویت در ترتی 

 معرفی محدوده طراحی -3

ش نتایج به دست آمده از ای  بررسی نشان می دهد که با استفاده از رو

، گزینه مربو  به خیابان جمهوری  AHPفرآیند تحلیل سلسله مراتبی 

پتانسیل تبدیل شدن به محور پیاده را دارا می باشد و از طریق بررسی 

همزمان شاخص های کمی و کیفی  ، امکان رتبه بندی نهایی گزینه ها 

 را فراهم ساخته است.

معرفی خیابان جمهوری حد فاصل تقاطع  -3-6

 سی تیر حافظ تا خیابان

هتای پیشتی  خیابتان شتاه، خیابتان       خیابان جمهوری )اسالمی ، با نام

شتهر  آباد، یا خیابان استانبوم )اسالمبوم  خیابانی غربی شترقی در   شاه

بته   میتدان بهارستتان  آغاز شده و تا  میدان جمهوریاز  است که تهران

های اصلی و فرعی بستیاری در   شود. خیابان کیلومتر کشیده می 0طوم 

گذر ای  خیابان هستند که برخی از آنها مانند خیابان حافظ به صتورت  

 (. /https://fa.wikipedia.org)جنوبی آن را قطع متی کنتد  شمالی و 

یابان جمهوری اسالمی ایران در حد فاصل خیابان الله زار تا خیابتان  خ

از  متی باشتد کته   لتوازم صتوتی و تصتویری و ارتبتاطی      ، مرکزسی تیر

توان به ساختمان چارسو در رلع  های پراهمیت ای  ناحیه می ساختمان

در رلع جنوب غربی خیابان اشاره  ال الدی جنوب شرقی و ساختمان ع

کرد که همواره پذیرای بازدیدکنندگان بسیاری از تمامی مناطق تهران 

 و حتی شهرهای دیگر به منرور خرید و تفریح می باشد.

 

 ( دید از چها راه سی تیر به خیابان جمهوری6-3انگاره 

 مطالعه ساختار و ویژ ی های محدوده طراحی -3-2

نجام ای  پژوهش، تبدیل کردن خیابان سواره رو بته مستیری   هدف از ا

پیاده به منرور گذر عابر پیاده برای خرید و گذراندن اوقات فراغت می 

باشد. خیابان جمهوری از جمله  خیابان های بسیار قتدیمی در تهتران   

می باشد که از روزگاران قدیم مرکز خرید و فروش اجناس بوده استت.  

حداث مراکز خرید در ایت  خیابتان، همتواره بازدیتد     با گذشت زمان با ا

کنندگان بسیاری از اقصی نقا  میتلف شتهر وارد ایت  محتدوده متی     

شده است. در حام حارر وجود پاساژ عالالدی  در جنوب غرب تقتاطع  

خیابان جمهوری و حافظ، پاساژ چارستو بته عنتوان مجتمتع تجتاری و      

ازم صوتی و تصویری در فرهنگی در رلع جنوب شرقی تقاطع، بورس لو

قسمت غربی خیابان جمهوری و مرکز خرید لتوازم موستیقی در شترق    

خیابان جمهوری باعث شده است که ای  محتدوده خیابتان از اهمیتت    

بسیار زیادی برخوردار باشد، اما به دلیل سلطه اتومبیل در ای  خیابان، 

امتر   شرایطی برای عبور و حضور عابر پیاده مهیا نشده استت و همتی   

 سب  شده است که تا حدودی از سرزندگی خیابان بکاهد.

 SWOTتحلیل و توان سنجی بر اساس جدول  -3-3

خیابان جمهوری تهران، از ی  سو با مسالل و مشکالت مبترم و ستوی   

دیگر با توان های ویژه ای روبرو است. در ای  قسمت به بررستی نقتا    

د است می پتردازیم و  قوت و رعفی که در محدوده مورد مطالعه موجو

پس از ارزیابی نقا  قوت و رعف به تحلیل و پیش بینی نقاطی که می 

 تواند فرصت و تهدید در آینده محسوب شود پرداخته می شود.

مطالعاتی از  میتلف های نرام براساس سنجی توان و تحلیل نتایج      

جمله نرام کاربری و فعالیتت، نرتام حرکتت و دسترستی، نرتام فترم       

بته   لبدی، نرام استیوان بندی فضایی و نرام منرتر شتهری و نیتز    کا

هتا   محدودیت و ها فرصت و درونی  رعف)عوامل و قوت نقا  تفکی 

جتدوم   ای  محتوای . اند شده اراله 1-8بیرونی  که در جدوم  )عوامل

 فراینتد  در تتر  عمیتق  شتناخت  و هنگتام  به از اطالعات گیری بهره با

 . است شده تدوی  قهمنط با شهرداری همکاری

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 SWOTجدول ( تحلیل و توان سنجی بر اساس 6-3جدول 

 

 

 

 

 
 تهدیدها فرصت ها نقاط ضعف نقاط تو 

ت
ی و فعالی

نظام کاربر
 

فرامنطقه  کاربری های زیاد سهم -

 ای

وجود مراکتز تجتاری و فرهنگتی     -

بسیار مهم از جمله پاساژ عالالتدی   

 و چارسو

 خترد  تجاری فعالیت های تسلط -

 ای فرامنطقه های کاربری میان در

شتی هتای غیتر    وجود دستت فرو  -

قتتانونی و برنامتته ریتتزی نشتتده در  

 اطراف مراکز تجاری

 هتای  کتاربری  تثبیتت  امکتان  -

 مرکز شثن با سازگار ای فرامنطقه

 شهر

 فعالیتت هتای   جتذب  امکتان  - 

 فرهنگی و جهانگردی،پذیرای

 منطقته  نداشت  قرار اولویت در - 

 شبکه هتای  توسعه های برنامه در

 قدیمی بتودن  دلیل به ساختی زیر

 بافت

 در هتا  فعالیتت  افتتادن  رونق از -

 شتمالی  مناطق با مقایسه در ش 

محتیط متی    زندگی سر از که شهر

 کاهد.

ی
ت و دسترس

نظام حرک
 

 6 بتا  متترو  2 و 1 خطو  عبور -

 منطقه در فعام ایستگاه

 ترافی  طرح محدوده در استقرار -

 

 و کمبود و پیاده حرکت دشواری -

 شهری اراریه بودن نامناس 

 در شیصتی  ستواری  غال  همس -

 بتته ورودی خودروهتتای میتتان

 طرح محدوده

 از پیتاده  مسیرهای ایجاد امکان - 

 شهری فعام و تارییی بافت درون

 آسوده و سریعتر دسترسی امکان -

 به بالعکس و مرکز به مناطق از تر

 تهران شبکه متروی گسترش اتکای

 عمتومی  نقل و حمل شبکه های و

 مکمل

 مرکتز  در دهپیتا  حرکتت  تشویق -

 شهر

 بزرگراهی محورهای ارتبا  قطع -

 ناپیوستگی( شهر مرکز پیرامون در

 شبکه 

 ناآسودگی و سامانی به افزایش نا  -

 سواره با تداخل و پیاده حرکت

 ستاماندهی  طرح به توجهی بی  -

 شهر سطح در راهها پیاده

بته دلیتل    هتوا  آلتودگی  افتزایش  -

استتتفاده روز افتتزون از ختتودرو نیتتز 

 امتتداد  در ویتژه  بته  صتدا  ودگیآل

 اصلی محورهای

 

ی
نظام فرم کالبد

 

 هتاو  بدنته  ,هتا  لبه ,بناها وجود -

 هتای  محتدوده  و ههتا  مجمتوع 

 تارییی ارزشمند

بتتاز ستتازی بناهتتای قتتدیمی و     -

 تیریبی و نوسازی آنها

وجود کاربری با نماهای جدیتد و   -

 مدرن همانند ساختمان چارسو

 ختمانسا بودنی قدیم و دوام بی -

 زلزله ارر در تیری  خطر و ها

 شتبکه  بتودن  ناکامل یا فرسوده -

 شهری ساختهای زیر

وجود بناهای فرستوده و تیریبتی    -

 در بافت مورد نرر

 تارییی امکان احیای ارزش های -

 مجموعه ها و فضاها و بناها

 فضتاهای  ستازی  بازنتده  امکتان  -

 و هتا  خاطره و ها هویت , جمعی

 امروزی یمدن فضاهای به گذار

عدم رسیدگی به بناهای تیریبتی   -

 و فرسوده سب  فرسوده شدن بافت  

 بترای  بتاز  و بایر فضاهای کمبود -

 سبز فضای گسترش

ی
ضای

ی ف
ن بند

خوا
نظام است

انسجام فضایی بی  ساختمان ها و - 

بناها توسط تراکم مناس  فضتاهای  

 پر و خالی

 و فرستودگی  بافتت،  ریزدانگتی  -

 تتارییی  فتت با ارزشتهای  از غفلت

 ارزشمند

 مرکتز  در ممتتاز  مکانی موقعیت -

 تهران شهر کالن

 کته  بافت بودن ریزدانه و فشرده -

 امکتان  تجمیتع  صتورت  در فقتط 

 می دهد نوسازی

ی
نظام منظر شهر

 

 هتاو  بدنته  ,هتا  لبه ,بناها وجود -

 هتای  محتدوده  و مجموعته هتا  

 تارییی ارزشمند

 جا به جمعی عدم وجودفضاهای -

 ختاطره هتای   بتا  تهگذشت  از مانده

 تارییی

 و شتهری  ستیمای  در اغتشتاش  -

 خیابان ها منرر

 فضتاهای  ستازی  بازنتده  امکتان  -

 و هتا  خاطره و ها هویت , جمعی

 امروزی مدنی فضاهای به گذار

 بته  مدیریت شتهری  توجهی بی -

 توجته  و حیات مرکز شتهر  تجدید

 شمالی قطمنا به بیشتر
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 طراحی -4

، اختصاص دادن خیابان جمهوری صرفا به منرور عبور طراحیهدف از 

جنوب در  حرکت عابر پیاده و تعبیه مسیر دوچرخه سواری در شمام و 

انطور که در انگتاره  ممی باشد. ه مسیر اختصاصی عبور ارطراری محور

 ، مشاهده می شود، به منرور حل مشکل حرکت سواره و ترافیت  4-1

زیر گذری در حد فاصل قبل از تقاطع حافظ تا بعد از تقاطع ستی تیتر   

تعبیه شده است. در محور زیر گذر مسیر مربو  به وسایل حمل و نقل 

عمومی و محور عبور خودروی سواری تعبیه شده است. ایستتگاه هتای   

اتوبوس پیش بینی شده در ای  طترح یکتی در قستمت شترق خیابتان      

فظ و دیگری در قسمت غرب خیابان جمهتوری  جمهوری قبل از پل حا

 بعد از تقاطع سی تیر در نرر گرفته شده است.

 

 ، تعبیه زیر  ذر در محور خیابان جمهوری6( آلترناتیو شماره6-4انگاره 

به طور کلی محورهای حرکتی از جملته مستیر عتابر پیتاده، دوچرخته      

و سواری، مسیر حرکت خودروی شیصی و محور عبوری وسایل حمتل  

نقل عمومی در دو مقطع تعبیه شده است، به ایت  صتورت کته محتور     

همسطح خیابان جمهوری بر روی هر گونه وسیله حمل و نقل موتوری 

مسدود شده است و صرفا محور پیاده و دوچرخه ستواری متی باشتد و    

زیر گذر به منرور مستیر حرکتت ختودروی شیصتی و محتور عبتوری       

 است. وسایل حمل و نقل عمومی تعبیه شده

( مسیر پیاده و دوچرخه رو ذر و مسیر خودرو شخصی و (2-4انگاره 

 وسایل حمل و نقل عمومی در زیر  ذر

 

 ( محدوده طراحی3-4انگاره 
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 مراجع

، اهمیت فضاهای پیاده در شهرهای هزاره سوم، کاشانی جو [1]

 .1800 ،تهران ،16-10شماره ، فصلنامه جستارهای شهرسازی

نشریه شهرسازی و ، ی در شهرها از دیروز تا امروزپایدار ،حمیده [2]

معماری هفت شهر، شرکت مادر تیصصی عمران و بهسازی شهری 

 .1801ایران، شماره 

طرح ، مبانی مقدماتی توسعه و طراحی شهر پایدار مفیدی، [3]

 .1800، پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران

های  پیاده راه ها از مبانی تا ویژ یکاشانی جو، خشایار،  [4]

 .1818، نشر آذرخش، چاپ دوم، تهران، کارکردی

باز شت به  ذرهای پیاده تجربه پیاده سازی مرادی، نازیال،  [5]

رداری ها، شماره ، ماهنامه شهخیابان تربیت تبریز و جنت مشهد

 .1861، تهران، 10

طرح پژوهشی نقد و تحلیل کالبد پیاده محمودی، محمد مهدی،  [6]

شهری و شریان زند ی اجتماعی و راه به عنوان یک عنصر زنده 

، معاونت پزوهشی دانشگاه تهران، تهران، مدنی در شهر تهران

1802. 

، دانشگاه علم و پژوهش فوق دکتری شهرسازیحبیبی، کیومرث،  [7]

 .1808صنعت ایران، 

از کمیت تا  2سیر اندیشه ها در شهرسازیپاکزاد، جهانشاه،  [8]

 .1801تهران، ، شرکت عمران شهرهای جدید، چاپ اوم، کیفیت

شهرسازی شهروند را ارتقا عرصه های تیبالدز، فرانسیس،  [9]

، ترجمه محمد احمدی همگانی در شهرها و محیط های شهری

 .1808نژاد، نشر خاک، چاپ اوم، اصفهان، 

بررسی اهمیت ایجاد محدوده های پیاده در کاشانی جو، خشایار،  [11]

ی  المللی ، اولی  کنگره بتوسعه و پویایی فضاهای شهری معاصر

 .1800شهر برتر، طرح برتر، همدان، 

، افزایش تابلیت پیاده مداری  امی به معینی، سید محمد مهدی [11]

 .1800، 26یه هنرهای زیبا، شماره ، نشرسوی شهری انسانی تر

مفاهی  و مبانی پیاده راه سازی، ماهنامه مهدی زاده، جواد،  [12]

 .1861، تهران، 11، شمارهشهرداری ها

مبانی و مفاهی  توسعه پایدار شهر و توسعه یر، حیدری، جهانگ [13]

 .1812، نشر آذرخش، چاپ اوم،  تهران، پایدار شهری

، تجدد فراتجدد و پس از آن در شهرسازیبحرینی، سید حسی ،  [14]

 .1806انتشارات دانشگاه تهران،

، انتشارات سمت، چاپ اوم، توسعه پایدارزاهدی، شمس السادات،  [15]

1801. 

، انتشارات سمت، برنامه ریزی شهرهای جدیدزیاری، کرامت اهلل،  [16]

 .1861چاپ اوم، 

، سازمان مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه ایصرافی، مرفر،  [17]

 .1861مدیریت و برنامه ریزی کشور، 

سید مهدی، توسعه پایدار شهری مفاهی  و موسی کاظمی،  [18]

 .1808، 12، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره دید اه ها

طراحی فضاهای شهری با محوریت توسعه ، موگتی ، کلیف [19]

 .1806، ترجمه نارسیس سهرابی مال یوسف، نشر رام  الحجج، پایدار

مبانی توسعه پایدار نوابیش،مهرداد و ارجمند سیاه پوش،اسحق، [21]

 .1800،انتشارات جامعه شناسان،شهری

امكان سنجی مسیرهای پیاده و دوچرخه در ،1808قری ،فریدون، [21]

 .11یبا،شماره ،فصلنامه هنرهای زمحدوده تهران تدی 

( CDSراهبرد توسعه شهر)، 1804گلکار، کوروش و جالم آزادی، [22]

 .88، نشریه شهرنگار، شمارهچیست
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