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Abstract
Over the past decades, the declining process of city centers
has intensified due to the over relying on modern urbanism
based on movement of cars and neglecting to organize
pavements what is contrary to the sustainability of the city.
The increasing trend towards sustainable urban development
has caused urban planners to put forward the theory of new
urbanism to save urban centers and the authorities to consider
plans in order to pay attention to pedestrians which is one of
the dimensions of new urbanism. The present paper also seeks
to explore the walkability of the existing streets in the
historical texture. In that direction at first, the view of
pedestrians, in the form of distribution of 400 questionnaires,
has been evaluated in terms of the quality of seven main
indicators of walkability, including accessibility, safety,
security, furniture, attractiveness, transportation and social
activities in the study area. Accordingly, streets in the
historical texture has been prioritized using the second type of
Promethee technique. Based on a result of this technique,
Beheshti, Khajeh Nasir South, Oohadi, Imam Khomeini and
Daneshareh streets and so on have the highest level of
walkability respectively. The results of this study showed that
only 20% of the passages in the historical texture have
walkability features.
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چکیده
 بهواسطهه اتكطا بطیشازحط شهرسطازی مط رن بطه،در طول دهههای گذشته
 فریندط روبطهزوال،نیازهای حركت سواره و غفلت از سامان هی فضاهای پیطاده
 امری كه برخالف توسعه پان اری شهر اسطت،مراكز شهرها ش ت گرفته است
ازدناد گرانش به توسطعه پانط ار شطهری باشطه شط ه كطه شهرسطازان ت طوری
نوشهرگرانی برای نجات مراكزی شهری مهرح كدد و مس والن امطور شطهری
طرحهانی را در راستای توجه به پیادهم اری كه خود بهنطوشی از بهط نوشطهر
گرانی برمیخیزد را در دستور كار خود قرار دهد مقالطه حارطر نیطز بطه دن طال
بررسی قابلیت پیادهم اری معابر موجود در بافت تارنخی است؛ كه در ان راستا
 پرسشطدامه400  در قالب توزنع،ابت ا نظر شابران پیاده در مح وده مورد مهالعه
، انمدطی، دسترسطی،در رابهه باكیفیت هفت شاخص اصلی قابلیت پیادهمط اری
 حملونقل و فعالیتهای اجتمطاشی موردسطدجش قطرار، جذابیت، م لمان،امدیت
داده است و بر همی اساس معطابر موجطود در بافطت تطارنخی را بطا اسطتفاده از
،تكدیک پرومته نوع دوم اولونتبد ی كرده است كه بطه ترتیطب معطابر بهشطتی
 امام خمیدی و دانشسرا و دارای باالترن میطزان، اوح ی،خواجه نصیر جدوبی
 معابر%20 قابلیت پیادهم اری هستد نتانج ان پژوهش نشان میده كه تدها
موجود در مح ودهی بافت تارنخی دارای ونژگیهای پیادهم اری میباش
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مقدمه
سهولت دسترسی به ارزشهای تارنخی و ارت اط بی هستههای
هونتبخش در شهرها ،موجب ت اوم تارنخی و افزانش احساس
تعلق ساكدی میشود همچدی  ،استقرار فعالیتهای انسانمحور،
رفتویم پیاده و تعامل چهره به چهره ،متضم بروز حیات م نی
در شهر است (سلهانی و پیروزی )66 :1391 ،ان موروع در
حالی حائز اهمیت می باش كه با ورود ان نشه های م رن ی ته،
شیفتگی در برابر حضور پ ن ههای نو ،حضور شامل حركت تد و
شالقه برای انه اق بافتهای باارزش تارنخی با ان دستاوردها
نتیجهای جز تخرنب پیكره مدسجم بافت كه را به بار نیاورد و
تأمی دسترسیهای سرنع به قیمت قربانی ش ن كال باارزش
گذشته انجامی ه است (ح ی ی )46 :1380 ،لذا ،استفاده از خودرو
بر فضاهای شهری غالب ش و تقرن اً پیادهروی و پیادهروها ب ون
استفاده مان و كمتر مورد توجه مس والن شهری قرار گرفت ان
اتفاق در اكثر شهرها از مركز شهر شروع ش جانی كه خیابانهای
صلی یشكل دوران رراخان برای اولی بار در تارنخ شهرسازی
اولونت را به اتوم یلروها داد (انزدی ،نیكوخوی و سماواتی،
 )106 :1391ازان رو ،ینچه در بحه مراكز شهری در دوران
معاصر بهونژه در شهرهای انران به چشم میخورد تخرنب گسترده
و نوسازیهای بزرگمقیاس میباش درواقع در مواجهه با بافت
مركزی شهرها تفكر اقتصادی در مقابل نگرش فرهدگی غل ه
داشته است (قربانیان )78 :1389 ،بهطوریكه فراند روبهزوال
مركز شهرها بهواسهه ورود ان ان نشهها ،ش ت گرفت و قابلذكر
است كه ان موروع برخالف ان ه شهرهای انسانمحور و توسعه
پان اری شهری میباش همچدی  ،حركتی مدفی را در جهت
مس لهزانی یغاز كرده و بهمرور زمان مدجر به انجاد مشكالتی از
ق یل بیتوجهی به نقش اجتماشی و اقتصادی و معماری خیابانها و
توجه صرف به حركت سواره و حل مسائل ین و غفلت از سامان هی
برای حركت پیاده ،یلودگی زنستمحیهی شهری ،دشواری
رفتویم  ،مشكالت ترافیكی ،انحهاط و فرسودگی روزافزون مركز
تارنخی شهری ،افت كیفیت فضاهای شهری و افول ارزشهای
بصری و مشكالتی از ان ق یل-كه از نقانص شهرسازی معاصر
محسوب میشود  -در ان بافتهای باارزش ش ه است (بهزاد فر،
ح ی ی و جابری)55 :1390 ،
ان موروع نیز شالوه بر ازدناد گرانش به توسعه پان ار شهری
باشه ش ه كه شهرسازان و مس والن امور شهری ،جد ش
پیادهم اری را كه بهنوشی از به نوشهرگرانی برمیخیزد برای
احیاء مراكزی شهری در دستور كار خود قرار دهد (معیدی:1385 ،
 )7جد شی كه بر لزوم طراحی و برنامهرنزی فضاهای یم وش

شابران پیاده در ح اكثر راحتی و انمدی در طول سفرهای روزمره
تأكی میكد ()Monteiro & Campos, 2012: 638
بافت تارنخی و مركزی شهر مراغه كه بهشدوان شداسدامه
تارنخی ان شهر و ان ام زن ه پیكر شهری با توجه به نیازهای
ساختاری و شملكردی شمومی شهر میباش بان جانگاه مداس ی
به ین اختصاص داده شود تا تالش در جهت درک و شداخت
ارزشهای شمیق فرهدگی و هدری ان شهر تارنخی حاصل شود
كه ان موروع نخستی گام در احیاء و طراحی و سامان هی ینها
میباش درنهانت ان شداخت میتوان مدجر به ارائه راه ردهانی
با روشهای جامع و مدسجم در راستای احیاء هسته تارنخی شهر
باكیفیتی مان گارتر شود لذا ،ه ف مقاله حارر بررسی قابلیت
پیادهم اری معابر بافت تارنخی شهر مراغه میباش
مبانی نظري
بررسی پیشیده تحقیق نشان از وجود تحقیقات مختلفی در ان
زمیده دارد كه اهم ینها به شرح زنر میباش :
قربانی و جام كسری ( ،)1389براساس نتانج مقالهی خود با
شدوان"جد ش پیاده گستری ،رونكردی نو در احیاء مراكز شهری"
به بررسی و شداخت بیشتر خاستگاه مكانی و زمانی زانش و
پونش محورهای پیاده پرداختد و نتانج پژوهش ینها حاكی از
ین است كه سامان هی ان محور در بافت مركزی شهر موجب
انه اق ین باسیاستهای احیاء بافت تارنخی ش ه است؛ بهطوریكه
پس از اجرای ین ،مكانهای تجاری و كاربریهای مرت ط با ین
رونق گرفته است
بهزاد فر و همكارانش ( ،)1390در بررسی "پیاده راه بهشدوان
محرک توسعه بافت كه شهری با تأكی بر نقش محور استروگت
در شهر كپدهاگ " نكی از مهمترن پیادهراههای جهان به نام
استروگت در شهر كپدهاگ را دانمارک شداسانی و شوامل مؤثر بر
كاریم ی ین را نیز تحلیل كردن براساس نتانج پژوهش ینها در
رابهه با نوسازی و بهسازی بافتهای تارنخی مزانا و مدافع بسیاری
در زمیده بهكارگیری ان ه پیادهراه در احیاء بافت ق نمی وجود دارد
محم ی و حاجیزاده ( ،)1395در تحقیق خود با شدوان
"سدجش و رت هبد ی محالت شهری در نما گرهای شهر پیادهم ار
(مهالعه موردی ،شهر اردبیل)" به بررسی ورعیت موجود و
رت هبد ی محالت شهر اردبیل ازنظر ونژگیهای شهر پیادهم ار
پرداختد كه براساس مهالعه ینها افزانش استفاده از خودروی
شخصی ،شرصه شمومی شهر را برای حضور شابران پیاده ،مح ود
كرده و نتیجهگیری میكدد كه  %75محالت شهری اردبیل فاق
ونژگیهای شهر پیادهم ار هستد
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بابائیمراد و همكاران ( ،)1395در پژوهش خود با شدوان
" ارزنابى شاخص هاى مؤثر بر قابلیت پیاده م اری در راستاى
تحقق توسعه پان ار شهرى" رم اندكه پیادهم اری را راه ردی
برای بازنابی و توسعه فضاهای پیاده شهری بهشدوان مهمترن
شدصر شهری مورد توجه قراردادن  ،بر ان نكته نیز تأكی كردن
كه تقونت پیادهم اری بر تحقق توسعه پان ار شهری مؤثر است
پیكورا و همكاران ( ،)2003نیز در مقالهای با شدوان "ارائه
چهارچوبی برای ارزنابی شوامل محیهی پیادهروی و دوچرخهسواری"،
چارچوبی از تأثیرات بالقوه زنستمحیهی در پیادهروی و
دوچرخهسواری براساس شواه مدتشر كردن كه در ین چهار ونژگی
شملكردی ،انمدی ،زن انی و فاصله تا مقص م نظر میباش و نتانج
مهالعه نشان میده كه دوچرخهسواری و پیادهروی میتوان سالمت
شمومی جامعه تقونت كد و باشه انجاد نک سیستم حملونقل پان ار
شود
2
1
مونترنو و كمپس ( ،)2012نیز در پژوهشی با شدوان"پیشدهاد
شاخصهانی جهت ارزنابی فضای شهری برای دسترسی شابران
پیاده و دوچرخهسواران به انستگاه حملونقل شمومی" ،تراكم،
تدوع ،م لمان ،دسترسی ،انمدی و امدیت را بهشدوان شاخصهای
محیط شهری و ونژگیهای زنرساختی مداسب برای دسترسی پیاده
و دوچرخه معرفی كردن ینها تأكی میكدد كه ان شاخصها
میتواند بهشدوان ابزاری برای افزانش انمدی و یسانش ش ور و مرور
شابران پیاده و دوچرخهسواران در طول سفرهای روزمره و افزانش
جذابیت سیستم حملونقل شمومی مورداستفاده قرار گیرن در پانان
نیز چدی نتیجهگیری نمودن كه شاخصهای پیشدهادش ه می-
توان كیفیت زنستمحیهی و كیفیت زن گی را افزانش ده و
تحرک شهری را ارتقا بخش
اسپاوی 3و سعی  ) 2012 ( 4در مقاله خود با شدوان "انجاد
شاخصهانی برای ارائه ونژگیهای فیزنكی پیادهروی در واح های
همسانگی " شاخصهای قابلیت دسترسی و انمدی و راحتی و
سرزن گی را برای ارزنابی ابعاد فیزنكی قابلیت پیادهم اری معرفی
میكدد و درنهانت  20شاخص قابلیت پیادهم اری را در چهار بع
فوقالذكر معرفی میكدد در م انی نظری دن گاه مقاله حارر به
قابلیت پیادهم اری مهابق شكل زنر بوده كه در ادامه بهتفصیل
بیانش ه است:

1

. Monteiro

2

. Campos
Sapawi
. Said

3
4
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ه ف مهالعه ینها ارزنابی شاخصهای مؤثر بر پیادهم اری است
نتانج ان مهالعه نشان میده معیارهای حركتی -دسترسی،
اجتماشی -اقتصادی ،فعالیتی -حركتی و كال ی -زنستمحیهی،
به ترتیب بیشترن اولونت را در سیاستگذاری ارتقاء پیادهم اری
دارن

شکل  1چهارچوب م انی نظری قابلیت پیادهم اری

شهر پان ار نک جانشی موجه و معقول برای شهرسازی
مخرب قرن بیستم است قابلذكر است كه ت وری شهر پان ار
رش و توسعه فیزنكی شهر را به اطراف ین مح ود نموده و
بهجای ین توسعه میان افزا ،افزانش متعادل تراكم ،نوسازی و
بازسازی مداطق فرسوده و متروک و احیاء و تغییر كاربری بداهای
ق نمی و موجود را پیشدهاد میده اه اف شهر پان ار با اق اماتی
كه در جهت بازسازی و نوسازی مداطق كه و مداطق مركزی
بان صورت بگیرد كامالً هماهدگ بوده و در حقیقت مكمل و
حامی نك نگرن (بحرندی)32 :1376 ،
ب ن ترتیب مهمترن راهكارهای توسعه پان ار ش ارت است از:
 كاهش اتكاء به خودرو بهونژه خودرو شخصی در جابجانی؛ افزانش فشردگی كال ی در توسعه شهری؛ حفاظت و احیاء نظامهای ط یعی در شهر و مدهقه پیرامونین؛
 كاهش مصرف مدابع و تولی یلودگی در شهر و مدهقه مربوطبه ین؛
 به ود زنستپذنری اجتماشات شهری (بابانی مراد وهمكاران)22 :1395 ،
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نكی از مهمترن مسائلی كه در چارچوب ت وری شهر پان ارمهرح
است ،زن گی شهری و شكل شهری ب ون اتوم یل میباش لذا،
انجاد شهر فشرده و جمعوجور و جلوگیری از گسترش بیرونه ین
در اطراف ،نیازمد نک الگوی توسعه پان ار با حملونقل پان ار است
(ق رتی )1 :1390،بهمدظور دستنابی به ان اه اف ،الگوی توسعه
فشرده و مختلط -نزدنكی محل كار ،خرن و سكونت -بهشدوان
راه ردی كه از حملونقل غیرموتوری -پیادهروی و دوچرخهسواری،
حمانت میكد  ،مهرح میشود ان نوع توسعه با تراكم باال هر دو
م ل را تشونق میكد و بهشدوان جانگزندی برای اتوم یل مهرح
میشود (Campaign Bicycle Federation of America
)to Make America Walkable, 1998: 7
بدابران لیدک ارت اطی شكل پان ار شهر در قالب شهر فشرده با
توسعه پان ار در مفهوم تغییر شیوه زن گی و وابستگی كمتر به
اتوم یل میباش ( )Burgess & Jenks, 2004: 3ازان رو،
الگوهانى كه تاكدون براى شهر پان ار مهرحش ه است ،مىتوان
به شهر فشرده ،دهك ههای شهری ،طراحی اكولوژی شهری،
الگوى شهر پیادهم ار و شهر دوچرخه و الگوى شهر ب ون خودرو
اشاره كرد (خلیلی ،قلی پور ،تاجیک و زالی)266 :1392 ،
نكی از مهمترن یموزههای مهروحه در انگاره پان اری توجه به
شهرهای سدتی نعدی م نظر قراردادن شهر ماق ل م رن و شیوه
زنست مردمان در روزگاران گذشته است ،شان به همی دلیل
جد شها و مكاتب معاصر شهری هرنک تجلیگر سونههانی چد
از پان اری میباشد بهطوریكه بخشی از یرمانهای خود را در
احیاء و معاصر سازی برخی از وجوه و لمحههای شهر سدتی و
اجتماشات ق نمی جستوجو مینماند از سوی دنگر ،جد ش
نوشهر گرانی ازجمله ان جد شها میباش كه كموبیش سودای
بازیفرندی ،بازن ه سازی و معاصر سازی كال و محتوای زن گی
شهری مهروحه در شهرهای ماق ل م رن را در سر دارد (ح ی ی،
تحصیلدار و پور محم ررا)4 ،1390 ،
هم چدی  ،جد ش نوشهر گرانی اگر چه در زمیده توسعه های
مسكونی ج ن به وجود یم ه است ولیك همواره بر توسعههای
درون بافت و اصالح بافتهای موجود تأكی نموده و مخالف
گسترش بیشازح ان ازه و هرز شهر و درنتیجه ه ر رفت زمی
میباش بهطوریكه در یمرنكا از فرم ت وری نوشهر گرانی بهشدوان
نک فرم پان ار شهری كه كاربری مختلط به همراه پیادهم اری و
دوچرخهسواری و استفاده از حملونقل شمومی را تقونت میكد ناد
میشود ( )McCann, 2008: 438ان جد ش بسیاری از شداصر
كال ی شهر پان ار را معرفی میكد مهمترن اجزای چدی شهری

تأكی بر شابر پیاده ،تركیب و اختالط كاربری ها ،شملكردهای
اجتماشی بهشدوان شامل وح تبخش بداها و فضاها شمومی
میباش همانگونه كه بسیاری از توسعههای نوشهرگرانی نشان
میده  ،اه اف قابلیت پیادهم اری ،مقیاس انسانی و فضاهای
م نی پونا مشخصاً با اه اف پان اری زنستمحیهی مده ق انجاد
فضاهای فعال و زن ه شهری نیز جزئی از نک مكان قابل زنست
است (بحرندی)35 :1376،
بدابران نكی از اصولی كه بهروشدی اه اف مهروحه در نوشهر
گرانی را شملی میسازد بحه پیادهم اری است ( & Ross
 )Levine, 2012: 227مفهوم قابلیت پیادهم اری در میان
مهالعات برنامهرنزی شهری و برنامهرنزی حملونقل بهونژه در درک
تأثیر محیط كال ی در فعالیت پیادهروی اهمیت روزافزونی میناب و
بسیاری از مهالعات تأكی كردن كه محیط كال ی مداسب پیادهروی
از الزامات ارتقای قابلیت پیادهم اری محسوب میشود ( & Sapawi
 )Said, 2012: 180بهطوریكه جذابترن ونژگیهای محیط
پیادهم ار ش ارت است از :وجود د رختان ،پارک ها ،چشمان ازها و
فضاهای باز ،وجود سانه در زوهای گرم ،وجود نیمكت نا سانر
مكانهای استراحت ،وجود واح های همسانگی و ساختمانهای
تارنخی و حس امدیت ()Pikora,et al, 2003: 1695
با توجه به ونژگیهای فوقالذكر پیادهم اری را میتوان با ان
شدوان تعرنف كرد كه تا چه ح ساخت محیط برای حضور مردم
جهت زن گی كردن ،خرن كردن ،مالقاتها و تفرنحات و گذران
اوقات فراغت بهصورت دوستانه تعرنفش ه است ( & Azmi
)Karim, 2012: 206
حملونقل لد ن ( )2004نیز قابلیت پیادهروی را به میزانی كه
پیادهروی برای مصرفكدد گان بهصورت انم و پیوسته ،دلپذنر و
قابلدسترس باش تعرنف نموده است ( Fabian, Gota,
 )Mejia, Leather & Center, 2011: 9بدابران درنک
تعرنف جامعتر ،شهرهای پیادهم ار ،شهرهانی هستد كه در ین
پیادهروها و مسیرهای پیاده شهری دارای ونژگی اتصال ،انمدی،
ارت اط با سانر گزندههای حمل و نقل شهری ،دارای تدوع
كاربریهای پیرامون و دارای كیفیت مداسب محیهی هستد
(محم ی و حاجیزاده)140 :1395 ،
در جمعبد ی تعارنف مهرحش ه در بحه پیادهم اری میتوان به
ان نتیجه رسی كه بهسازی پیادهروها ،ارتقای دسترسی ،انمدی،
امدیت ،م لمان ،جذابیت ،حملونقل و فعالیتهای اجتماشی بهشدوان
مؤلفههای اصلی ارتقای پیادهم اری معابر محسوب میشود
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روش تحقیق
روش پژوهش حارر براساس ه ف تحقیق كاربردی و براساس
ماهیت تحقیق ،توصیفی -تحلیلی محسوب میشود و با استفاده از
ابزارهای رانج كتابخانهای و نیز بررسیهای می انی در قالب توزنع
پرسشدامه انجامش ه است بهان ترتیب كه ابت ا معیارها از ادبیات
نظری استخراجش ه است سپس از طرنق توزنع پرسشدامه AHP
نظر كارشداسان امر را در رابهه با وزن معیارها مشخصش ه است
در گام بع ی نظر شابران پیاده را در رابهه باكیفیت شاخصهای
قابلیت پیادهم اری در مح ودهی مورد مهالعه موردسدجش
قرارگرفته است جامعۀ یماری ان پژوهش شامل شابران پیادهای
است كه در پیادهروهای بافت تارنخی شهر مراغه در حال تردد
بودهان تع اد  400نفر شابر پیاده بهشدوان نمونه ،براساس روش
نمونهگیری كوكران انتخابش هان با استفاده از ررنب یلفای
كرون اخ روانی ابزار در گام پیشیزمون سدجی ه ش ه است و روش
نمونهگیری نیز بهصورت نمونهگیری یسان بوده است در پانان
خیابانها براساس قابلیت پیادهم اری ینها با استفاده از تكدیک
پرومته اولونتبد ی ش ه است توریح تكدیک پرومته در ادامه
یم ه است

تکنیک پرومته
نكی دنگر از روشهای تصمیمگیری چد شاخصه ،روش ساختار
نافته رت هبد ی ترجیحی برای غدیسازی ارزنابیها ،پرومته است
اطالشات الزم برای اجرای پرومته ش ارت است از 1 :اطالشات بی
معیارها  2اطالشات درون هر معیار  3اطالشات بی معیارها كه در
ان روش فرض بر ان است كه خود پژوهشگر وزن مربوط به
معیارها را میدان  ،لذا در ان پژوهش برای تعیی وزن معیارها از
روش  AHPاستفاده ش ه است اطالشات درون معیاری ،روش
پرامتی به هیچ وجه مهلوبیت مهلق ذاتی را به نک گزنده
تخصیص نمیده ساختار ترجیحی پرامتی ،م تدی بر مقیاسات
زوجی است در ان روش انحراف (اختالف) بی ارزنابیهای هر
دو گزنده ازنظر نک معیار خاص لحاظ ش ه است در مورد انحرافات
كم و كوچک ،تصمیمگیرن ه ،نک ارجحیت كوچک را به بهترن
گزنده تخصیص میده  .روش پرومته شش معیار تعمیمنافته را
برای تعرنف تابع برتری در اختیار تصمیمگیرن ه قرار میده كه در
ج ول  ،1روابط رناری تابع مورداستفاده در ان مقاله و نمودار ین
نشان دادهش ه است بهطوریكه نوع داده و نظر تصمیمگیرن ه
تعیی كدد ه نوع معیار تعمیمنافته است

جدول  .1تعرنف نوع تابع ترجیح پرومته
نام معیار

رابطه

شرح

نمودار

اگر امتیازات دو گزنده برابر باش  ،هیچ تفاوتی

 - 1عادی

0 d=0
وجود نخواه داشت

1 d>0
=)P(d

مأخذbrans & vincke, 1985: 652:

5
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متغیرها و شاخصهای تحقیق
شاخصهای ان ازهگیری قابلیت پیادهم اری معابر كه از پیشیده
تحقیق و ادبیات نظری مرت ط با پیادهم اری استخراجش ه است،

در ج ول  ،2در قالب  7معیار اصلی و  43زنر معیار به همراه مدابع
ینها معرفی گردن ه است

جدول  .2معیارها و زنر معیارهای قابلیت پیادهم اری مستخرج از م انی نظری
معیار

زيرمعیار

معیار

زير معیار

امنیت

ش م مزاحمت موتورسواران

م لمان

چراغهای روشدانی

ش م وقوع جرم و جدانت در ان مسیر

سهل زباله

ش م احساس ترس در ساشات مختلف ش انهروزی

شیب پیادهرو

ش م وجود كاربری نامداسب

كفپوش

ش م وجود ساختمانها متروكه رشبیور

نمای ساختمانها و مغازهها

ش م وجود افراد مزاحم ولگرد

نیمكت

وجود پدجرههای مشرفبه پیادهرو جهت دن به پیادهرو

یبنما

روشدانی در شب

درختان و پوشش گیاهی كدار پیادهرو

نظارت مستمر پلیس
دسترسی

ايمنی

جذابیت و سرس زی

مداسب بودن شرض پیادهرو

گلكاری

مداسب بودن مسیر برای معلولی

پرسپكتیو و ظاهری مداسب

دسترسی شابران پیاده به شابر بانک

مداسب بودن هوا

دسترسی به سهل زباله

سان ان درختان در تابستان

خوانانی تابلوهای ه انت مسیر

وجود فعالیتها و خ مات مداسب

سهلالع ور بودن مسیر

نظافت

لغزن ه ن ودن كف پیادهرو
ن ود س مع ر
حملونقل

ش م خستگی هدگام پیادهروی در ان مسیر

فعالیتهای
اجتماشی

ق م زدن در روز
ق م زدن در شب

همسهح بودن مسیرهای پیادهروی

جهت رسی گی به كارهای اداری

دسترسی به پلهای شابر پیاده

گذران اوقات فراغت

دسترسی به چراغراهدما

حضور رنان و كودكان در شب

دسترسی به خطكشی شابر پیاده

حضور رنان و كودكان در روز

دسترسی به پاركیدگ
مأخذMonteiro & Campos, 2012; Pikoraa. et al.2003; Sapawi & Said, 2012; Bicycle Federation of America Campaign to ( :

;Make Americ Walkable, 1998سازمان تهیه ینی نامه طراحی راههای شهری1375 ،؛ سلهانی و پیروزی1391 ،؛ محم ی و حاجیزاده1395 ،؛ بابانی مراد و
همكاران) 1395،

محدوده مورد مطالعه
شهر مراغه به وسعت تقرن ی  2647هكتار در امت اد رودخانه
صوفی چای و در دامده جدوبی كوههای سهد واقعش ه است
ط ق سرشماری شمومی نفوس و مسك سال  ،1390جمعیت
شهر مراغه را  159585را نفر نشان میده در شهر مراغه
مهابق مهالعات طرح جامع سال  85پدج نوع بافت از هم
قابلتفكیک هستد كه نكی از ان بافتها ،بافت تارنخی میباش
كه درواقع هسته مركزی و حصار تارنخی شهر را در برمیگیرد
ان بافت به لحاظ ق مت بهصورت ارگانیک شكلگرفته ش ه
است دارای معابر و كوچههای طونل میباش كه از هد سه
خاصی پیروی نكرده است و درمجموع ،در ان بافت با توجه به

نیازهای ین زمان ش كه ارت اطی شكلگرفته بود و تابع شرانط
خاص امدیتی ،دفاشی و اقلیمی زمان خود بوده است شكل شماره
 1سلسهمراتب ش كه معابر ورع موجود بافت تارنخی مراغه را
ازلحاظ شملكردی نشان میده
از ان نقشه میتوان درنافت كه خیابان شهی بهشتی كه از
می ان مسلم شروعش ه و از سمت شمال تا می ان خواجه نصیر
امت اد دارد ،بهشدوان نكی از مهمترن خیابانهای شرنانی درجهدو
اصلی محسوب میشود ان خیابان دربرگیرن ه بخشی از فعالیت-
های تجاری شهر است و شرض ان خیابان نیز از می ان مسلم تا
می ان خواجه نصیر بیست متر با سوارهرو  11متر و  4متر پیادهرو
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در طرفی میباش اگرچه ان شرض برای شرنانی درجهدو
مداسب نمیباش ولی به خاطر فعالیتهای تجاری و محور ش وری
شمالی جدوبی شهر نقش جابجانی ین بسیار باالست خیابان
خواجه نصیر جدوبی كه می ان خواجه نصیر را به می ان كورهخانه
متصل میكد نكی دنگر از خیابانهای اصلی شهر بوده و
دربرگیرن ه بخش اشظمی فعالیتهای تجاری واداری شهر هست
و خیابان فوق دارای شرض  20متر میباش خیابان امام خمیدی
كه از می ان مسلم شروعش ه و پس از ش ور از چهارراه ژان ارمری
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به می ان معلم خاتمه میناب با توجه به شرض كم بیست متر به
دلیل انتقال ترافیک شرقی و غربی و وجود مراكز تجاری در
طرفی در ردنف معابر شرنانی درجه  2اصلی قرارگرفته است
بهغیراز خیابانهای فوق خیابانهای ینتاهلل كاشانی ،اوح ی،
ق وسی ،دانشسرا ،غفاری ،سع ی ،خواجه نصیر شمالی و انقالب
جدوبی ازلحاظ شملكردی در ردنف شرنانی درجهدو اصلی قرار
دارن (مهد سی مشاور نقش محیط)457 :1385،

نقشه  .1موقعیت سیاسی شهر مراغه و موقعیت بافت تارنخی ین

یافتهها
در ابت ا ماترنس تصمیم بهمدظور اولونتبد ی معابر بافت
تارنخی بر م دای قابلیت پیادهم اری ینها براساس اطالشات
اخذش ه از پرسشدامه بهدست یم ه است ،تشكیلش ه است
بهان ترتیب كه نمره هر نک از گزندهها (معابر) در هر شاخص از
طرنق میانگی هد سی  400پاسخ اخذش ه از پرسشدامه به شرح

ج ول ( )3محاس هش ه است همچدی  ،قابلذكر است كه فاكتور
 wمربوط به اوزان شاخصها میباش كه براساس پرسشدامه ،نظر
كارشداسان شهرداری و اساتی جغرافیای شهری را در رابهه با
مقانسه زوجی معیارها برای تعیی اهمیت نس ی معیارها تعیی و
استخراجش ه است
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جدول  .3ارزشگذاری معابر بافت تارنخی مراغه براساس هفت معیار اصلی قابلیت پیادهم اری از دن گاه شابران پیاده
امنیت

معیارها

2/26
2/46
1/95
1/76
1/76
1/91
2/08
1/4
1/96
2/15
2/45
2/5
2/26
2/42
2/41
2
1/81
1/73
2
1/64
2/26
0/21

امام خمینی
شهید بهشتی
خیابان کاشانی
خیابان شیخ تاج
خیابان چهل پا
خیابان کارگر
خیابان راهآهن
خیابان آقا الر
خیابان خیام
خواجه نصیر شمالی
خواجه نصیر جنوبی
دانشسرا
سعدی
قدس
اوحدی
انقالب شمالی
قدوسی
میر حبیب آقا
غفاری
انقالب جنوبی
امام خمینی
W

دسترسی

2/23
2/81
2/36
2/38
2/45
2/8
2/5
1/41
2/28
2/91
2/74
3/68
2/94
3/34
2/57
2/52
2/26
2/57
2/32
1/55
2/23
0/13

در گام بع ی جرنان مث ت ،ارجحیت را ب ن صورت محاس ه
میكد كه اختالف گزنده  Aبا سانر گزنده در شاخصهای مورد
مهالعه در نظر گرفته میشود و برای جرنان مدفی اختالف گزنده-
های دنگر با گزنده  Aمحاس ه و سپس مجموع موزون

ايمنی

3/19
3/09
2/37
2/13
1/92
1/77
2/14
1/68
1/94
2/37
2/74
2/8
2/48
2/29
2/45
2/54
2/52
1/75
2/06
2/33
3/19
0/15

حملونقل

3/09
3/27
اسامی معابر
1/96
2/7
2/58
2/2
3
1/66
2/41
3/46
3/65
2/78
2/83
2/78
2/62
2/19
2/71
2/21
2/53
1/88
3/09
0/09

مبلمان

جذابیت

اجتماعی

2/4
2/87
2/48
1/84
1/73
2/23
2/07
1/49
2/13
1/61
2/09
2/28
2/32
1/91
3/03
2/28
1/7
1/8
2/67
2/34
2/4
0/17

2/17
2/26
1/7
1/5
1/49
1/61
2/13
1/38
2/1
2/21
2/2
2/05
1/98
2/16
2/53
2/25
2/04
1/61
2/1
1/91
2/17
0/15

2/24
2/23
2/1
1/64
1/74
2
2/16
1/72
2/42
2/73
3/13
2/81
2/2
2/66
2/49
1/83
1/74
1/7
1/89
1/64
2/24
0/1

ینها به دست میین  .در رت هبد ی نهانی نیز برای محاس ه
جرنان خالص از روش پرومته نوع دوم كه رت هبد ی كامل
گزندهها را بیان میكد استفادهش ه بهطوریكه اختالف جرنان
مث ت برای هرنک از گزندهها با جرنان مدفی محاس هش ه است

جدول  .4رت هبد ی نهانی معابر بافت تارنخی براساس محاس ه اختالف جرنان مث ت با جرنان مدفی
Phi

- Phi

+Phi

اسامی معابر

0/6858
0/6268
0/5263
0/5232
0/4668
0/2684
0/2558
0/2263
0/1132
0/0653
-0/ 11
-0/1442
-0/1558
-0/18
-0/2058
-0/4274
-0/4726
-0/5295
-0/5663
-0/ 9632

0/1542
0/1795
0/2368
0/2358
0/2632
0/3658
0/3663
0/3868
0/4395
0/4674
0/5511
0/5695
0/5779
0/5821
0/5963
0/7137
0/7363
0/7584
0/7832
0/9816

0/84
0/8063
0/7632
0/7589
0/73
0/63
0/6221
0/6132
0/5526
0/5326
0/4411
0/4253
0/4221
0/4021
0/3905
0/2863
0/2637
0/2289
0/2168
0/0184

بهشتی
خواجه نصیر جنوبی
اوحدی
دانشسرا
قدس
امام خمینی
سعدی
خواجه نصیر شمالی
طالقانی
انقالب شمالی
قدوسی
غفاری
خیام
کاشانی
کارگر
میر حبیب آقا
چهل پا
انقالب جنوبی
شیخ تاجالدين
آقا الر
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بدابر ینچه كه در ج ول  ،4مالحظه میشود به ترتیب
خیابانهای بهشتی ،خواجه نصیر جدوبی ،اوح ی ،امام خمیدی،
دانشسرا و باالترن قابلیت پیادهم اری رادارن در مقابل به
ترتیب خیابانهای یقاالر ،شیخ تاجال ن و انقالب جدوبی نیز
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كمترن نمره را از دن گاه شابران پیاده از شاخصهای قابلیت
پیادهم اری دارا میباشد بهمدظور توریح بیشتر در ارت اط با
درک بصری ،در شكل  ،2نمودار رت هبد ی ارائهش ه است

شکل  .2نمودار رت هبد ی كامل معابر بافت تارنخی مراغه براساس قابلیت پیادهم اری ینها

ان نمودار بهوروح خیابانها را ازلحاظ كیفیت پیادهم اری در 4
درجه كامالً رعیف ،نس تاً رعیف ،نس تاً مداسب ،كامالً مداسب
ط قهبد ی كرده است كه براساس ین میتوان چدی مهرح نمود كه:
 كامالً رعیف )phi-1, -0.5) :شامل خیابانهای یقاالر ،شیختاجال ن و انقالب جدوبی میباش و مهابق نمودار رت هبد ی
كامل %15 ،معابر در ط قه رعیف واقعش ه است
 نس تاً رعیف ) phi-0.5, 0) :شامل خیابانهای ق وسی،غفاری ،خیام ،كاشانی ،كارگر ،میر ح یب یقا و چهل پا میباش ،
بهش ارتدنگر  %35معابر از كیفیت پیادهم اری در سهح نس تاً
رعیفی برخوردارن

 نس تاً مداسب )phi 0, 0.5) :شامل خیابانهای ق س ،امامخمیدی ،سع ی ،خواجه نصیر شمالی ،طالقانی و انقالب شمالی
میباش كه میتوان گفت  %30معابر بافت تارنخی كیفیت نس تاً
مداسب قابلیت پیادهم اری را دارا میباشد
 كامالً مداسب )phi o,5, 1) :شامل خیابانهای بهشتی ،خواجهنصیر جدوبی ،اوح ی و دانشسرا میباش ب ن معدا كه  %20معابر
بافت تارنخی شهر مراغه از كیفیت مداسب قابلیت پیادهم اری
بهرهمد هستد
نقشه  ،2بهشدوان خروجی شكل  ،2قابل مشاه ه است
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ناصری و روستانی  :ارزنابی قابلیت پیادهم اری معابر بافت تارنخی شهر مراغه

نقشه  .2كیفیت پیادهم اری خیابانهای مح ودهی بافت تارنخی مراغه

بحث و نتیجهگیري
بهمدظور تفسیر بیشتر و انجاد نک دن جامع نس ت به مس له

تصمیمگیری در ادامه به تحلیل نمودار  GAIAپرداخته ش ه
است:

شکل  .3تحلیل  GAIAمربوط به تحلیل موقعیت معابر براساس میزان قابلیت پیادهم اری ینها و تحلیل موقعیت معیارهای قابلیت پیادهم اری
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همانگونه كه مالحظه میگردد گزندههانی كه نزدنک به
نك نگر واقع ش ن از موقعیت مشابهی برخوردار میباشد در
سمت چپ نمودار تحلیل ( GAIAشكل  )3خیابانهای یقا الر،
شیخ تاجال ن  ،كارگر و میر ح یب یقا از فرصتهای مشابهی در
برخورداری از قابلیت پیادهم اری برخوردار هستد و با توجه به ان
مسأله كه در پشت بردار شاخصها واقعش هان به ان مفهوم است
كه نمره قابل ق ولی از شاخصهای نگرفتهان در نتیجه كیفیت
قابلیت پیادهم اری در ینها در سهح پانیدی قرار دارد و در مقابل
خیابانهای بهشتی ،خواجه نصیر جدوبی ،اوح ی ،دانشسرا و ق س
در سمت راست نمودار (شكل ،)3روبهروی بردار شاخصها نشان
میده كه از شاخصهای قابلیت پیادهم اری در سهح نس تاً
مهلوبی برخوردار هستد  ،موروشی كه شكل  ،2نمودار رت هبد ی
كامل نیز ان امر را تائی میكد همی تحلیل گزندهها در تحلیل
شاخصها هم صادق است همانطور كه مشاه ه میشود
شاخصهای دسترسی ،م لمان و حملونقل همپوشانی دارن زنرا
هر جا زنر شاخصهای مربوط به دسترسی فراهم بوده زنر
معیارهای مربوط به م لمان و حملونقل نیز مشخص بوده است و
در نتیجه میتوان ان سه شاخص اصلی قابلیت پیادهم اری را
بهشدوان نک شاخص كلیتر به نام شاخص كال ی قابلیت
پیادهم اری نامی همچدی  ،نمودار  GAIAگونای ان مهلب
است كه شاخصهای امدیت ،فعالیتهای اجتماشی و انمدی نیز
نزدنک به هم میباشد نعدی هر مع ری انم باش و شهرون ان
در ین بیشتر احساس امدیت كدد به همان ان ازه فعالیتهای
اجتماشی بیشتری نیز خواهد داشت و برشكس بهطوركلی ،سه
مورد مذكور را نیز میتوان تحت شدوان شاخص اجتماشی قابلیت
پیاده م اری تعرنف كرد در ان پژوهش سعی ش با تعیی
معیارهای قابلیت پیادهم اری ،نک م ل تصمیمگیری چد معیاره
م تدی بر روش پرومته طراحیش ه است تا براساس ین كیفیت
خیابانهای موجود در بافت تارنخی به لحاظ برخورداری از قابلیت
پیادهم اری رت هبد ی شود همانگونه كه در نمودار تحلیلهای
 GAIAو نمودار رت هبد ی كامل بهوروح قابلمالحظه است
(شكل  3و  %50 )2معابر از شاخصهای قابلیت پیادهم اری در
سهح مهلوبی برخوردار نیستد و تدها  %20معابر موجود در مح وده
دارای ونژگیهای پیادهم اری میباشد
منابع
 1انزدی ،سعی  ،نیكوخوی ،مونا ،سماواتی ،سحر ( ،)1391بررسی

نقش مؤلفههای كیفیت بخش قلمرو پیاده در سرزن گی و
كاریم ی خیابانهای شهری (مهالعه موردی خیابان بوغلی
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سیدا و اك اتان شهر هم ان) ،مهالعات محیهى هفت حصار،
شماره 30- 19 :18
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نظرنههای شهرسازی معاصر ،مسك و محیط روستا ،شماره :135
22 – 3
 6ح ی ی ،محس ( ،)1380مسیر پیاده گردشگری ،هدرهای زن ا،
شماره 51- 43 :9
 7خلیلی ،احم  ،قلی پور ،مستوره ،تاجیک ،یرزو و زالی ،نادر
( ،)1392ارائه الگونى براى برنامهرنزی و طراحى باغشهرها در
نظام شهرسازى انران ،م نرنت شهری ،شماره 288- 263: 32
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شهری ،تهران :وزارت مسك و شهرسازی
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(شیراز) ،نشرنه شهر و معماری بومی77- 65 : 3 ،
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گستری رونكردی نو در احیاء مراكز شهری پیاده راه تربیت
ت رنز) ،مهالعات و پژوهشهای شهری و مدهقهای72- 55 : 6 ،
 12قربانیان ،مهشی ( ،)1389بازسازی بخش مركزی شهرها الگوی
م اخله و دستورالعملهای مرمتی در خورده حوزههای درکپذنر،
نشرنه شلمی پژوهشی انجم شلمی معماری و شهرسازی انران،
شماره 77- 90 :1
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