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   چکیده
 سطح در یسازراهادهیپ جهت مستعد معابر سنجیاولویت حاضر، پژوهش هدف
با روش  یکاربرد هدف لحاظ از ،قیتحق شهر یزد بوده است. یخیتار بافت

های تحقیق با استفاده از چارچوب نظری باشد. شاخصتحلیلی می –توصیفی 
و  یاسان شهرسازکارشنآمد و اعتبار معیارها توسط متخصصان گروه و دست به
 به یدسترس ت،یامنهای نهایی شامل شاخص شهری تائید گردید. کیتراف
 یهایکاربر یسازگار زانیم معبر، در خودرو تردد حجم ،یونقل عمومحمل
 معبر، به سواره یدسترس تعداد ،یبصر اندازچشم راه،ادهیپ با معبر همجوار
سلسله  لیاز تحل ها با استفادهشاخص مشخص گردید. معبر طول و عرض
مختلف که  یهاهیال GISافزار شده است و در ادامه در نرم یدهوزن ،یمراتب
اختصاص داده شده  یهاشد سپس وزن جادینقش دارند ا راهادهیپ یابیدر مکان
 داد که نشان مطالعه جینتا. شد ییجانما Weighted Sum بعدر تا هیبه هر ال

 و یجنوب ینیخم امام ،یشمالخمینی  امام هایابانیخدر بافت قدیم شهر یزد، 
نوآوری این تحقیق،  .دارند یسازراهادهیپ جهت را استعداد نیتربیش امیق

 باشد. های خطی میبر روی الیه Weighted Sumافزاری نرماستفاده از تابع 
 

 کلیدی واژگان
 تاریخی، یزد.ت راه، بافپیاده

 Abstract 

The aim of this study is Prioritization potential pathway to 

walking at the historical context of yazd city. the research 

is an applied research with descriptive analytical method . 

research indexes were obtained using theoretical 

framework of research and validation of criteria was 

confirmed by experts of group and urban traffic experts and 

experts . the final indices include security, access to public 

transportation, car traffic volume in the passage, the 

compatibility of pedestrian adjacent streets, visual landscape, 

access to roads, width and length of the passage. the indices 

were weighted using analytic hierarchy process, then, by 

using gis software, different layers that have a role in the 

site selection were created . then the weights assigned to 

each layer were placed in weighted sum function . the 

results showed that in the old tissue of yazd city, the streets 

of northern imam khomeini, southern imam khomeini, and 

Giyam have the most talent. the innovation of this research 

is using weighted sum function over linear layers. 
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  مقدمه

 مطهر   یشههر  ریهزی برنامهه  در مهم لهئمس کیعنوان به شهرها یخیتار یهابافت خصوص به شهرها یمرکز یهابافت یایاح موضوع امروزه
 تمهام  یبهرا  بخهش  تیهو هایخاطره و هاشانهن نمادها، تجسم و یفرهنگ و یخیتار یهاارزش یاصل مظاهر و عوامل از یکی شهر مرکز .است
 یفرهنگه  و یاجتمهاع  ،یاقتصهاد ههای  تیفعال ای ازمجموعه تعامل و عیتجم ،یخیتار یشهر مراکز مهم یهایژگیو از. است آن ساکنان و شهر
 .(4: 1395 ،کنانینعل یصادق) است گرفتهیم شکل آن درون محورپیاده یعموم یفضاها و ادهیپ یدسترس تیمحور بر که است بوده
 شههری  طراحان و انریزبرنامه شهری، معابر و فضاها بر روها سواره حرکت تدریجی سلطه جهان یکشورها از یاریبس یشهر مراکز در
 سهته کا شههری،  فضاهای فرهنگی و اجتماعیهای جاذبه وها ارزش از نتیجه در و ساخت دور ها،راه پیاده در انسان نیازهای وها مقیاس از را
 و شهادابی  فاقد و هویت بی ناقص، مدرنیته و سنت با تاریخی تقابل دلیل به شهری فضاهای مدنی حیات شد باعث روندی چنین تداوم. شد
 .(2: 1394 ان،ینیام وزرندی  محمدپور) گردد نشاط
 گیهری شهکل  باعهث  سهواره  حرکهت  تهر بیش چه هر لیتسه به شهرسازان توجه و هینقل لیوسا از استفاده لیدل به گذشته هایدهه طول در
 یهها بافت در راهادهیپ جادیا و نهیبه ریزیبرنامه با منظور نیهم به است شده یخیتار یهابافت در یکالبد و یاقتصاد ،یاجتماع ناگوار یامدهایپ
. کنهد یمه  پررنه   را ابهان یخ یاجتماع قشن که یهایهینظر ازجمله. شد باعث را یخیتار آثار حفظ و یاجتماع تعامالت شیافزا توانمی ،یخیتار
 قلمهرو  در ادهیه پ حرکهت  تیه اهم هدربهار  مردم یآگاه امروزه .(1: 1375 ،یشهرساز و مسکن وزارت) است ادهیپ مخصوص منطقه و یمدارپیاده
 کیه  از پهس  رییتغ نیا .((Frank et al., 2006: 53 است آمده وجود به ت،یامن و یسالمت ،محیطیزیست تیاهم شناخت با زمانهم یشهر
 .(Omer and lerman, 2015: 1) اسهت  افتهاده  اتفها   داشهت،  یخصوصه  یخودروهها  حرکهت  بر یاساس دیتأک که مدرن ریزیبرنامه هدور
 از کارآمهد  هاسهتفاد  ،(یخهارج  ههای نهه یهز در ییجو صرفه) هانهیهز در ییجو صرفه تحرك، ازجمله یاریبس منافع یمحورپیاده و رویپیاده
 فهراهم  را کسهان ی اههداف  یبرا یبانیپشت و تیحما و یاقتصاد هتوسع ،یعموم سالمت و اندام تناسب بهبود ،یاجتماع یزندگ تیقابل ن،یزم
  (.Litman, 2014: 1) کندیم

 بهه  توجهه  بها  یطرفه  از .است مواجه یخیتار بافت محدوده در ادیز کیتراف با یجهان ثبت یهابافت از یکیعنوان به زدی شهر یخیتار بافت
 بافهت  نیا در راهادهیپ جادیا کیتراف معضل رفع یراهکارها از یکی .ندارد وجود آن در ادیز ضیتعر امکان بافت نیا یجهان ثبت و بودن ارزشمند

 تهوان گونه مهی راه در بافت تاریخی شهر کدامند و با توجه به معیار ظرفیت، چشود که معابر مستعد ایجاد پیادهحال این سوال مطر  می .باشدیم
در عرصه بافهت   یساز راهادهیمعابر مستعد پ یسنجتیاولوبندی نمود؟ در همین راستا مطالعه حاضر هدف کلی خود را شناسایی و تیاولورا ها آن
 آید.ر میشماهای خطی، نوآوری این تحقیق بهبر روی الیه Weighted Sumافزاری نرم تعیین نمود. استفاده از تابع زدیشهر  یخیتار

 

  نظری مبانی

 چارچوب نظری
های شود و با مشخصهعنوان یک فضای عمومی شناخته میهستند و به وآمدرفتفضاهایی هستند که عابرین پیاده در آن در  هاراهپیاده

فرایندی است که طی آن سازی،  راهپیادهو  آیدصورت بخشی از زندگی در میگیرد و بهخاص و بناهای ساخته شده در اطراف آن شکل می
 .(115: 1398حبیبی و احمدی، ) شودراه تبدیل مییک خیابان به یک پیاده

های شهری، اقدام به کاهش بار ترافیک از دی، مطر  شد و برای رقابت با حومهالمی 1950های راه مفهومی است که از سالپیاده
ولی برای مراکز شهرهای  ،ا موفقیت چندانی در شهرهای امریکایی مواجه نشدچه ب نمود. این اقدام اگرهای قدیمی مرکز شهر میخیابان

 ((Southworth, 2005: 163ودند، نتایج مثبتی به همراه داشت هایی تن  برخوردار باروپایی که از بافتی متراکم و کوچه

ها نیست، بلکه بستری است که بناها و راهفضاهای شهری پیاده پاسخی برای نیاز عالی انسان در شهر است. شهر تنها تراکم فیزیکی 
امکانی است برای پر کردن ها آن ایجاد کیفیت در تعریف نواحی و فضاهای شهری پیاده و موجب تعالی، کمال و تبلور مدنی جامعه است. باز

 (119: 1397سلیمانی و همکاران، ) ریزی استمدرن که البته ملزم به برنامه ال اصط ناشی از مناسبات به الءخ
ها تأکید راهمدرنیستی در رابطه با خیابان، بر اهمیت پیاده از تفکرها، جیکوبز است که با انتقاد راهاز میان اندیشمندان تأثیرگذار بر پیاده

داند یف نظر معماران مدرنیست، محیط شهری را در صورتی مطلوب مالمنظر شهری به تأیید جیکوبز و برخدارد. گوردن کالن نیز در کتاب 
 .(119: 1397سلیمانی و همکاران، ) صورت پیاده در شهرها ممکن و مقیاس شهرها نیز مقیاس انسانی باشدانسان به که حضور
 و انسانی فضاهای با کامل انطبا  در شهری فضاهای و هاراه ایران شهرسازی در ،آن از حاصل تحوالت و خودرو ورود از قبل تا
 کلی طوربه شهر کالبدی نظام ایرانی کهن شهرهای در دهد،می نشان ایران شهرسازی تاریخ. گرفتمی شکل شهروندان اجتماعی نیازهای
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 پیاده پای با شهروندان که بود چنان آن مختلف مراکز میان فاصله و شهرها وسعت و است بوده استوار واریمردم یا انسانی مقیاس اساس بر
 ،اجتماعی تماس برای راحت و امن مکانی دسترسی، و ارتباطی نقش بر عالوه شهری فضاهای و هاراه. رفتندمی دیگر نقطه به اینقطه از

  .دندبو ستد و داد و مذاکره و تفریح ها، آئین و هاجشن برگزاری اخبار، شنیدن تماشا، و گردش
 بار نینخست یبرا ،ییاروپا یرهاشه یمرکز و یخیتار محدوده در ادهیپ حرکت مختص یهاابانیخ به یشهر یرهایمس لیتبد انگاره

 اقدامات یبعد هایدهه در تا شد باعث اسن در مذکور طر موفقیت  .درآمد اجرا به آلمان «اسن» شهر مرکز یهاابانیخ از یکی در
 ییاروپا عمده یشهرها یخیتار و یمرکز یهابخش غالب، 1980 دهه تا که. چنانردیگ صورت ییاروپا یشهرها از یاریبس در یترگسترده
 یشهرها در .گرفتند قرار مداخله مورد منظور نیبد فرانسه در شهر 100 از شیب و آلمان در شهر 500 تنها .شدند بسته خودروها یرو به
 اروپا در آنچه با متفاوت ادهیپ یرهایمس جادیا به توجه مبحثها «مال» نامبه و بزرگ یتجار هایمجموعه یطراح قالب در زین ییکایآمر
 (.44: 1380 ،یبیحب) درآمد اجرا به افتاده، فا ات

از . شودهای مطمئن فراهم میگونه از هر طبقه بهها قات، گفتمان و تبادل افکار و نظریات با انواع سلیقهالدر فضای مسیر پیاده امکان م
است. همچنین مکانی برای تبلور کارکردی، محورهای پیاده از عوامل مهم جذب گردشگری داخلی و خارجی  -های کالبدی بعد ارزش

 دنبال خود ارتباط انسان با زمان، تداوم تاریخی، فرهن ، سنت، هویت و خاطره را درپی دارد فرهن  بومی و ملی تلقی میشوند که به
 (153: 1397غالمی و دهقان، )

 

 پیشینه تحقیق
کهه نیهاز بهه    پرداخت و به این نتیجهه رسهید   ها آن ده، ادراك و نگرشقبول مؤثر بر رفتار عابر پیاقابل های خیابان(، به مطالعه 2008) مهتا
بخهش بهودن   ، احسهاس تعلهق و لهذت   مسهیر  با توجه به امن و راحت بودن محیط، سودمند بودنها آن روی برای افراد افزایش یافته وپیاده

 .روی خود هستندراه، برای افزایش تجربه پیادهمسیرهای پیاده
سهفر را  زمهین بهرای   کهاربری  با درك تهأثیرات اسهتفاده از    عوارض جابجاییو  ونقلحملانتخاب مسیر ، های پیاده(، محیط2008) گئو

کنند تا مسهیرهایی را  نقل را تشویق می و عابر پیاده مطلوب، سواران حمل هایبه این نتیجه رسید که محیطمطالعه نمود. او در مطالعه خود 
 .انتخاب نمایند دهند،تشخیص می «تردوستانه»که 

پرداخهت. او نشهان داد کهه     یونقل شهرحمل امکانات ریمس تیسا انتخابی به مکان اطالعات سامانه از یریگبهره با(، 2009) اندرس
 ییفضها  یریگ میتصم یندهایفرا یو اجرا یابی، ارز یدر طراح رندگانیگ میتواند از تصممی MCDMارزش محور  کردیبا رو GISچگونه 
راه -مترو  ونقل حمل تیسا و ریمس نیبهتر ،ییایجغراف اطالعات ستمیس در ارهیچندمع یمراتب سلسله مدل کی از استفاده باو  کند یبانیپشت
 .داد شنهادیپ راآهن 
 روش زا استفاده با تهران شهر سطح در یسازراهادهیپ جهت مستعد معابر یبندتیاولو یمتدولوژ ارائه به ،(1391) همکاران و زادهبیخط
 کیه  مسهتعد،  معابر انتخاب در یضرور یهاشاخص یمراتب سلسله لیتحل روش از استفاده باها آن .ندپرداخت( AHP) یمراتب سلسله لیتحل

 استفاده راهادهیپ احداث یسنج امکان و یازسنجین قیدق ندیفرآ انجام جهت معابر انتخاب یبرا یریگ میتصم و یبندتیاولو یبرا یمتدولوژ
 ارائه نمودند. ونک ابانیخ و ستارخان ابانیخ ت،یآ دکتر ابانیخ معبر سه انیم یبندتیاولو یبرا یشنهادیپ یمتدلوژ تینها در کردند.

 فضها  دمانیچ و( GIS) یمکان اطالعات ستمیس یریبکارگ با مدارپیاده یمحورها جادیا بر ثرؤم یارهایمع(، 1391) زادگان و همکارانعباس
 را شههر تههران   12های اقتصهادی مسهیرهای تهرددی در منطقهه     ابتداء سه معیار پیوستگی و ارتباطات، امنیت و توانائیها نآ را سنجش نمودند.

ههای  صورت یک الیه و معیارهای هماهنگی با حمهل و نقهل عمهومی و کهاربری    هو سپس ب مورد سنجش قرار دادندتوسط روش چیدمان فضا 
نقشهه تلفیقهی   ،  Arc Gis در نظر گرفته شد. از تلفیق این سه الیه در محیط GIS الیه جداگانه در محیط دوصورت بهراه نیز  سازگار با پیاده

 در محدوده مورد بررسی بود.  های مناسب برای ایجاد محورهای پیاده مدارکه نشان دهنده مسیر نمودندایجاد 
 ی نمود.بندتیاولوی مراتب سلسله لیتحل روش از استفاده بارا  باسبندرع دو منطقه در یسازراهادهیپ جهت مستعد معابر (،1394) یدهقان

بودنهد. در   اده،یه پ عهابران  تهردد  حجهم  و یمنیا ،یکاربر ها،راه شبکه ن ،یپارک تیظرف یارهایمع او در مطالعه خود، استفادهمعیارهای مورد 

                                                 
1. Mehta 

2. Guo 

3.Andras 



 ... زدیشهر  یخیدر عرصه بافت تار یساز راهادهیمعابر مستعد پ یسنجتیاولوو همکاران: پور اسمعیل                      62

  آورد.دست بهی سازراهادهیپ جهت را تیاولو نیباالنر یآباد اسد نیالددجمالیس بلوار نهایت
ی سهاز راهادهیه پ یهاشاخص بر دیکأت با شهرکرد یمرکز بافت در ادهیپ یمحورها یبندتیاولو و ییشناسابه  (،1395) کنانینعل یصادق
 یمحورهها  انیه م در و اسهت  برخهوردار  یمهدار پیهاده  یالگو یبرا یخوب لیپتانس از شهرکرد یمرکز بافت که دیرس جهینت نیا به پرداخت و
 .باشدیم محورها ریسا به نسبت یتربیش لیپتانس یدارا یشرق ملت ابانیخ بافت، در موجود

را  جههان  نقهش  دانیه م رامهون یپ بافهت  یخیتار مراکز در داریونقل پاحمل اهداف هیپا بر یمدارپیاده ،(1397) همکاران و مقدمسلیمانی
 در نیهمچنه  و ادهیپ عابران شیآسا شاخص زین ارهایرمعیز بخش در و یاجتماع مالتتعا شاخص مدار،پیاده یارهایمع بین در ی نمودندابیارز

 یخیتهار  بافهت  در داریه ونقهل پا حمهل  یراسهتا  در یمهدار پیاده یهاشاخص تیاولو باالترین بیترت به یاستاندار ابانیخ زین هانهیگز بخش
 دست آوردند.را به جهان نقش دانیم رامونیپ

 ابهان یخ فاصهل  حهد  کرمان شهر در راهادهیپ به شدن لیتبد جهت محور نیترمناسب نییتع و سنجش ، به(1397) ییهوالکو و یعبداله
 بهه  یدسترسه  ،یهمجوار ،یکاربر اختالط ت،یامن یهاشاخص در مطالعه خود ازها آن پرداختند. GIS از استفاده با شفا ابانیخ تا جمعه امام
 امهام  و پرسهتار  ابهان یخ مطالعهه  مهورد  یمحورها نیب از که دندیرس جهینت نیا به نمودند و دهاستفا ابانیخ عرض و طول ونقل عمومی،حمل
 .باشندیم راهادهیپ به شدن لیتبد جهت محورها نیتر مستعد جمعه

مهورد  های پرداختند. شاخص گزبرخوار شهر رینص خواجه ابانیخ در یمدارپیاده طر  یاجرا یسنج تیقابل(، به 1398) غالمی و دهقانی
 از اسهتفاده  بهه  مهردم  قیتشهو  تهردد،  ههای نهه یهز کهاهش  ناسازگار، یهایکاربر حذف معابر، ییروشنا نیتامدر مطالعه خود، ها آن استفاده
 نیهمچنه  و شهر یخیتار قلب در نظر مورد ابانیخ یریقرارگ به توجه بادست آمده، بودند. طبق نتایج به روهاادهیپ بهبود ،یعموم ونقلحمل
 مهورد  معبر...  و یکیتراف مشکالت بروز نیهمچن و...  و یمیقد هایبازارچه ،یخیتار حمام جامع، مسجد رینظ متعدد یخیتار آثار با رتمجاو
 .استا دار شهر یخیتار یایاح و حفط یبرا راه،ادهیپ به شدن لیتبد لیپتانس نظر
ی مکهان  اطالعات نقش و تیاهم به نیمحقق از یمحدود یتعداد تنهاکه  شودمالحظه می ،های پیشیندستاوردهای پژوهش به توجه با

 و یشههر  یزیه ربرنامهه  در یمکهان  اطالعهات  گهاه یجا بهه  توجه بااست،  شده تالش در مطالعه حاضر. اندکرده اشاره سنجی معابردر ظرفیت
 یخیتهار  بافهت  در کهه نیه ا بهه  توجه با ممه نیا گیرد. صورت ییایجغراف اطالعات ستمیس طیمح در و یمکان یهاداده براساس ونقل،حمل
 .است شده قبل یهاپژوهش ریسا به نسبت پژوهش نیا زیتما باعث گرفته صورت

 

  روش انجام پژوهش
 زدی شهر یخیتار بافت پژوهش مورد ییایجغراف محدوده .است بوده تحلیلی -ی فیتوص آن روش و یکاربرد ،هدف لحاظ از قیتحق نیا
 مد معابر یسنج لیپتانس در موثر یهاشاخص و ارهایمع و نیتدو پژوهش ینظر ای چارچوبکتابخانه مطالعات قیطر از ابتدا در .باشدیم
 اصال  و یبازنگر هیاول یارهایمع ک،یتراف و یشهرساز کارشناسان از ینظرسنج با سپس .است دهیگرد استخراج ادهیپ حرکت جهت نظر
 مکانیابی در که مختلف یهاهیال GIS افزارنرم در ادامه در و است شده دهیوزن، یمراتب سلسله لیتحلاستفاده از  باها شاخص و شده
 داده اختصاص یهاوزن سپسگردید.  یبندکالسه و یسازهمسان Reclassify تابع از استفاده با و سپس شد جادیا ،دارند نقش راهادهیپ

 .است نموده راهادهیپ جادیا یبرا مناسب معابر یسنجتیاولو به اقدام مذکور ارابز و شده ییجانما Weighted Sum تابع در هیال هر به شده
 اند.، استخراج شده1 جدولها و مطالعات پیشین ارائه شده در مورد استفاده در تحقیق حاضر از نظریهمعیارهای 

 

 در مطالعات پیشین راهادهیپ مکانیابی یارهایمع یبندجمع .1 جدول
ا نام محقق، ارگان ي

 طرح
 معیارها

 ونقل، اختالط کاربری، آموزش و سالمت، پیوستگی، رفتار عابر، همجواریامنیت، جذابیت، حمل طرح جامع اروپا
 امنیت، مناظر، جذابیت، اختالط کاربری، دسترسی، استفاده تمام اقشار، محافظت اقلیمی، همجواری، توجه به دبد ناظر شهرسازی ايران

 ، جذابیت، اختالط کاربری، دسترسی، محافظت اقلیمی، دسترسی معلولین، فواصل پیاده معقول، کیفیت هوا، پارکین  مناسبامنیت، عرض سن ديه گو

 های طبیعیاندازونقل عمومی، مناظر و چشمروی، دسترسی به سیستم حملساعته، فواصل معقول پیاده 24همجواری، عرض معبر، فعالیت  عبدالهی
 کاربری، ایمنی، حجم تردد عابران، ظرفیت پارکین  شبکه راه ها، دهقانی

 راههای سازگار با پیادهونقل عمومی، کاربریپیوستگی و ارتباطات، تواناییهای اقتصادی، هماهنگی با حمل زادگانعباس

 شهاب
ت کالبدی و کیفیت فیزیکی بناهای های همجوار با معبر، خصوصیاونقل عمومی، پارکین ، کاربریشبکه دسترسی، حجم تردد عابر پیاده، حمل

 اطراف معبر، نشانه شناسی شهری، کیفیت بصری
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 و یژگیو و استفاده مورد افزارنرم تیقابل ،یمکان یهاداده یگردآور در پژوهشگر امکانات ق،یتحق نهیزم و بستر به توجه با نیهمچن
 .است شده ارائه ،2 جدول در شده استفاده یسازراهادهیپ جهت معابر ابیمکانی یبرا که هایسنجه و ارهایمع مطالعه، مورد محدوده یتوانمند
 

 ی مورد استفاده در این مطالعهسازراهادهیپ یبندتیاولو و یابیمکان یارهایمع .2 جدول

 

 مطالعه مورد محدوده
 قرار رانیا مرکز در هموار یامنطقه در که باشدیم زدی استان مرکزعنوان به نفر هزار 500 تیجمع با هکتار 10742 حدود یوسعت با زدی شهر
 نفر 42000 حدود تیجمع و هکتار 860 حدود مساحت به یخیتار بافت یثبت میحر و عرصه محدوده مطالعه مورد منطقه .است گرفته
 شهر یخیتار بافت و زدی شهر محدوده ریز شکل در .است داده اختصاص خود به را شهر کل تیجمع و وسعت از درصد 8 بایتقر که باشدیم
 .است شده مشخص زدی

  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 محدوده مورد مطالعه .1 شکل

 مشخصات معیار معیار

 های سازگار مجاور معبرکاربری
پذیرایی، تجاری و... در _گردشگری، اقامتی -های سازگار نظیر تاریخیجلب عابر و رونق اقتصادی و گردشگری با وجود کاربری

 اطراف معبر

 ونقل عمومیبرای انتخاب سفر با پای پیاده با دسترسی مناسبتر به سیستم حمل تربیشجذب تعداد افراد  ونقل عمومیحمل دسترسی به سیستم

 حجم ترافیک معبر
سازی معبر، از میزان ترافیک معبر کاسته خواهد شد و در نتیجه استعداد راهباشد با پیاده تربیشهر چه ترافیک یک معبر 

 مداری خواهد داشت.یادهی برای پتربیش

 عابر پیاده شده و احساس بهتری به عابر خواهد داد تربیشدید و کیفیت بصری بهتر معبر باعث جذب  کیفیت بصری معبر

 شودهای شاخص شهری باعث جذب عابران پیاده و گردشگران میوجود آثار و نشانه های شهری اطراف معبرمیزان آثار شاخص و نشانه

 راه با دسترسی سواره کمتر از اطراف یه معبرمعبر برای تبدیل شدن به پیاده تربیشاستعداد  سترسی سواره از اطراف به معبرتعداد د

 طول معبر() فواصل پیاده معقول
روی ادهدقیقه پی 10تا  5متر و یا معادل  650تا  365ای که به راحتی بتوان آن را در فاصله مبدا تا مقصد طی کرد مسافت پیاده

 باشدسازی مناسب تر میراهباشد در نتیجه هر چه طول معبر کمتر باشد برای پیادهمی

 امنیت
ی تربیشباشد معبر از استعداد  تربیشو روشنایی مناسبتر، در نتیجه هر چه امنیت یک معبر  تربیشبا تعداد عابر  تربیشامنیت 

 هد بود.راه برخوردار خوابرای تبدیل شدن به پیاده

 بایست پهنای باند کافی داشته باشد تا بتواند چهار حوزه فرضی متمایز را تامین نمایدراه میپیاده عرض معبر
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 کننده توزیع محورهای. است داده کیلتش اصلی کننده توزیع هاینخیابهاصورت به شریانی محورهای از ایشبکه را یزد شهر تاریخی بافت
 کننهده توزیهع محورهای. باشندمی آباد دولت بلوار و صفوی نواب بسیج، بلوار شامل ،کنندمی عبهور تهاریخی بافهت داخهل از کهه اصهلی
 محورهای سایر. هستند رکتح جهت هر در عبور خط سه حداقل و میانی رفوژ دارای و بوده متر 45 الی 35 بین کل عرض دارای الهذکرفهو 
 و انتقال نقش شطرنجی، بندیشبکه از الگویی با که است داده تشکیل کننده پخش و جمع خیابان از ایشبکه را تاریخی بافت داخل اصلی
 معابر این را بافت در محالت مرز و است متر 34 الی 20 بین محورها این عرض. دارنهد عههده بهر بافهت همحهدود سطح در را ترافیک هدایت
 مشهاهده نهدرت بهه تهاریخی بافهت محالت سطح در متر 20 الی 12 بین عرض با نیز محلی دسترسی هایخیابهان. است داده تشکیل
 عرض کم گذرهای برخی طریق از صهرفا پیرامهون، کننده پخش و جمع خیابان به محالت داخل از ترافیک انتقال محالت، این در و گرددمی

 محدود عرضی دارای فرعی دسترسی محورهایصورت به محلی گهذرهای ایهن. گیهردمهی صهورت فرعی دسترسی گذرهایصورت هب محلی،
 بنصورت به الذکرفو  گذرهای اکثر .باشندمی ترافیکی تنگناهای دارای مسیر، طول در و بوده فهراوان خهم و پهیچ دارای و متر 6 از ترکم
 .است مقدور طرفهیکصورت به صرفاً معابر این در خودرو تردد رو، سواره کم رضع دلیل به و بهوده بسهت

ونقل حمل مراتبی سلسله نظهام درها آن از هریهک که ایوظیفه و نقش و محدوده مهم و اصلی معابر کلی بندیجمع یک در بنابراین
 .باشدمی 3جدول شماره  ترتیب به ،دارند عهده به تاریخی بافت
 

 زدی شهر یخیتار بافت درها آن فیوظا و نقش و معابر شبکه نام .3 جدول
 نقش و وظیفه معبر نام معبر

 توزیع كننده اصلی و گذردهی جریان عبوري اصلی درجه یک بلوار دولت آباد
 توزیع کننده اصلی و گذردهی جریان عبوری اصلی درجه یک بلوار نواب
 یع کننده اصلی و گذردهی جریان عبوریتوز اصلی درجه یک بلوار بسیج

 جمع و پخش کننده و ترکیبی از دسترسی و گذردهی جریان عبوریاصلی درجه دو  خیابان انقالب
 جمع و پخش کننده و ترکیبی از دسترسی و گذردهیاصلی درجه دو  خیابان قیام

 دسترسی و گذردهیجمع و پخش کننده و ترکیبی از فرعی درجه یک  خیابان سلمان فارسی
 جمع و پخش کننده و ترکیبی از دسترسی و گذردهیاصلی درجه دو  خیابان امامزاده جعفر
 جمع و پخش کننده و ترکیبی از دسترسی و گذردهیاصلی درجه دو  خیابان سید گلسرخ
 جمع و پخش کننده و ترکیبی از دسترسی و گذردهیاصلی درجه دو  خیابان امام خمینی

 جمع و پخش کننده و ترکیبی از دسترسی و گذردهیاصلی درجه دو  خیابان شهید رجايی
 جمع و پخش کننده و ترکیبی از دسترسی و گذردهیاصلی درجه دو  خیابان شهیدمطهری

 جمع و پخش کننده و ترکیبی از دسترسی و گذردهیاصلی درجه دو  خیابان فرخی
 مع و پخش کننده و ترکیبی از دسترسی و گذردهیجفرعی درجه یک  خیابان مهدی
 ایجاد دسترسی و حد کمی از ترافیک عبوری و 2فرعی درجه  خیابان فهادان

 دسترسی درون محله ای خیابان چاوشیان
 جمع و پخش کننده و ترکیبی از دسترسی و گذردهیاصلی درجه دو  خیابان طالقانی

 

 به توجه با ،دارند عهده بر را کی درجه یاصل نقش که یمعابر اول مرحله در راهادهیپ جادیا یبرا مناسب طیشرا یدارا معابر انتخاب در
 بلوار :از عبارتند معابر نیا .اندشده حذف مطالعه مورد معابر از راهادهیپ به لیتبد امکان عدم و زدی شهر یارتباط شبکه در آن تیاهم و نقش
 و یحیتفر هایمحدوده ،یخیتار هایمحدوده با را تداخل نیتربیش که یمعابر زین معابر ریسا انیم از و جیبس واربل و نواب بلوار آباد، دولت
 :از عبارتند معابر نیا که اندشده انتخاب دارند یتجار هایمحدوده و یفرهنگ

 سمت به یمهد ابانیخ تقاطع از که دارد ادامه سبز یفضا راه چهار تا و شده شروع نیمجاهد دانیم از ابانیخ نیاخیابان امام خمینی: 
 توجه با ابانیخ نیا. است شده حذف یمطالعات محدوده از یفرهنگ و یتجار ،یخیتار مهم محدوده در یریگ قرار عدم لیدل به سبز یفضا
 امام ابانیخ. است شده میتقس یجنوب و یشمال ینیخم امام ابانیخ دو به( امیق ابانیخ با تقاطع) مهم تقاطع وجود نیهمچن و ادیز طول به
 است. متر 28 و 750 بیترت به ابانیخ عرض و طول ابدییم خاتمه رچخما یام تقاطع در و شده شروع نیمجاهد دانیم از یجنوب ینیخم
 رینظ یشاخص عناصر وجود نیهمچن و شهر یخیتار - یتجار راسته ریمس در گرفتن قرار، ادیز کیتراف جهت به ابانیخ نیا انتخاب علت

 تقاطع تا و شده شروع رچخما یام تقاطع از یشمال ینیخم امام ابانیخاست.  ابانیخ نیا اطراف در چخما  ریام بقعه ،یمعمار دانشکده
 نیا انتخاب لیدال جمله از است. متر 28 آن عرض و متر 550 ابانیخ نیا طول .دارد ادامه یمهد ابانیخ و جامع مسجد ابانیخ به مشرف
 مسجد خان، بازار رینظ یشاخص عناصر وجود نیهمچن و شهر یخیتار - یتجار راسته ریمس در گرفتن قرار، ادیز کیتراف به توانمی ابانیخ

 ینیخم امام یهاخیابان است ذکر به الزم. کرد اشاره آن اطراف در زدی شهر جامع مسجد وجود نیهمچن و ساعت برج ه،یمحمد روضه
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 .باشدیم شهر یخیتار – یتجار مهم ایهراسته از یکی یجنوب و یشمال
 عرض و متر 850 مذکور ابانیخ طول .ابدییم انیپا بعثت تقاطع در و شده شروع رچخما یام بقعه یروبرو از ابانیخ نیاخیابان قیام: 

 و خان بازار و حمام وجود چخما ، ریام بقعه به مشرف ابانیخ یبایز اندازچشم به توانمی ابانیخ برجسته نکات جمله از است. متر 22 آن
 .برد نام ابانیخ اطراف در زدی یمعمار و هنر دانشکده و جمعه امام یمصل

 تا و شده شروع رانشهریا راه چهار از گذاشت آن یبرا را شهر یتجار راسته ترینمهم نام بتوان دیشا که بلوار نیازاده جعفر: خیابان امام
 و ادیز کیتراف زد،ی شهر شاخص نقاط از یکیعنوان به جعفر امامزاده وجود داستیپ آن اسم از که ورطهمان .دیبامی امتداد بعثت راه چهار
 انیم در کهاست  متر 30 و 680 بیترت به بلوار نیا عرض و طول. باشدیم بلوار نیا هایشاخصه ترینمهم از پوشاك عمده یبازارها وجود
 .باشدیم معابر نیترضیعر جزء یطالقان ابانیخ همراه به مطالعه مورد معابر

 ادیز کیتراف معبر نیا هایشاخصه ترینمهم .یابدمی خاتمه نیمجاهد دانیم در و شده شروع یآزاد دانیم از ابانیخ نیاخیابان فرخی: 
 و یفرخ مارستانیب و بازار رینظ یشاخص عناصر وجود شهر، یتجار نقاط ترینمهم از یکی شهر، نقطه نیتریمرکز در یریقرارگ لیدل به

 .باشدیم متر 28 آن عرض و متر 800 مذکور ابانیخ طول. باشدیم ابانیخ نیا مجاور در زدی ستاره بزرگ یتجار مجتمع نیهمچن
 20 و 1050 بیترت به ابانیخ عرض و طول .باشدیم چخما  ریام بقعه و جیبس بلوار بیترت به ابانیخ نیا یانتها و ابتداخیابان سلمان: 

 معبر نیا در یتجار - یخیتار راسته وجود و معبر نیا در چخما  ریام بقعه وجود به توانمی ابانیخ نیا انتخاب لیدال جمله از .باشدیم رمت
 .کرد اشاره

 نیا مشخصه ادیز کیتراف و فعال یتجار راسته و مارکار برج به مشرف ابانیخ نیا یبایز یبصر اندازچشمخیابان دهم فروردین: 
 به زین مذکور معبر عرض و طول. یابدمی امتداد هیفاطم راه چهار تا شر  سمت به و شده شروع نیمجاهد دانیم از معبر نیا .باشدیم انابیخ
 .باشدیم متر 25 و 730 بیترت

 و برد نام زدی رشه یپزشک قطب به آن از توانمی که را معبر نیا باشد.در آن می پزشکان مطبتعدد  خاطرب آن شهرتخیابان طالقانی: 
 مورد شهر یمیقد و یخیتار بافت با مجاورت لیدل به ،است مواجه یادیز اریبس کیتراف با( ظهر از بعد عمدتا) روز شبانه از یخاص یساعات در

 معبر ن. ایدکر اشاره معبر نیا در زدی ستاره مجتمع وجود به توانمی زین ابانیخ نیا هایشاخصه گرید جمله از .است گرفته قرار مطالعه
 .(2 شکل) است متر 30 و 1170 عرض و طول یدارا ، ومطالعه مورد معبر نیترضیعر و نیترلیطو

 
 های مورد مطالعهخیابان .2 شکل 
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 هایافته
 مورد مطالعهمعابر بررسی معیارها در اطراف 

 و پارك ها،دانشگاه ،ییرایپذ و یاقامت ،یمذهب ،یرهنگف ،یگردشگر -یخیتار یکاربر شامل محوریپیاده با سازگارهای کاربری قیتحق نیا در
 200 فاصله به که صورت نیا به است شده استفاده( GIS) یمکان اطالعات سامانه از هیال نیا هیته یبرا و باشندمی یتجار سبز، یفضاها

 .(4 جدول و 3 شکل) است شده مشخص ابرمع نیا اطراف در سازگار یهایکاربر سطو  و است شده زده بافر مطالعه مورد معابر از یمتر
 

 معابر مورد مطالعههای سازگار در اطراف سطو  کاربری. 4جدول 

 مذهبی پارک و فضای سبز آموزش عالی تجاری فرهنگی پذيرايی _اقامتی  گردشگری -تاريخی  نام معبر

 18847 24493 4930 35196 5199 4497 9042 خیابان امام خمینی جنوبی

 24551 2493 1090 24848 1710 3067 18825 امام خمینی شمالیخیابان 

 24630 4435 0 19180 328 784 4512 خیابان امام زاده جعفر

 7363 1492 0 32399 6998 8635 58521 خیابان دهم فروردين

 19502 2493 1090 24011 488 5619 15487 خیابان سلمان

 438 5068 1839 29470 23428 0 0 خیابان طالقانی

 3597 3172 1839 44535 8537 2018 2848 خیابان فرخی

 45521 2975 5982 32417 684 5290 48334 خیابان قیام

 معابر مورد مطالعهراه در های سازگار با پیادهکاربری. 3شکل 
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 دهیسنج معبر از یعبور اتوبوس خطوط تعداد به توجه با یهمگان ونقلحمل ستمیس به معبر یدسترس زانیم موجود یهاداده بهتوجه  با
 .است شده ارائه ،5 جدول و 4 شکل قالب در و شده

 تعداد خطوط اتوبوس عبوری از معابر مورد مطالعه .5جدول  

 

 
 اتوبوس( عبوری از معابر مورد مطالعه) ونقل عمومیوضعیت تعداد خطوط حمل .4شکل 

 تربیش آن در راهادهیپعنوان به معبر انتخاب به ازین باشد تربیش یخیتار بافت معابر در کیتراف حجم چه هر: معابر در کیتراف حجم
 ونقلحمل ستمیس یطرف از و شد خواهد محدود آن در نیماش تردد و شده کاسته معبر آن در کیتراف از معبر نشد راهادهیپ با زیرا .شودیم

 .دهدیم نشان را مطالعه مورد معابر در سفر کیپ ساعات در کیتراف حجم ،6 جدول و 5 شکل. افتی خواهد توسعه آن در معبر یعموم
 

 حجم ترافیک در ساعات پیک سفر در معابر مورد مطالعه .6جدول 

 
 
 
 

 

 

 نام معبر تعداد خطوط عبوری رديف نام معبر تعداد خطوط عبوری

 خیابان قیام 4 5 خیابان سلمان 1

 خمینی شمالیخیابان امام  3 6 خیابان دهم فروردين 1

 طالقانی خیابان 5 7 خیابان امام زاده جعفر 3

 خیابان فرخی 3 8 خمینی جنوبیخیابان امام  3

 نام معبر حجم ترافیک در ساعات اوج رديف نام معبر حجم ترافیک در ساعات اوج

 خیابان قیام 2564 5 خیابان سلمان 2558

 خمینی شمالیامام خیابان  3785 6 دهم فروردين خیابان 2929

 طالقانیخیابان  3490 7 خیابان امام زاده جعفر 2769

 خیابان فرخی 3571 8 خمینی جنوبیخیابان امام  3785



 ... زدیشهر  یخیدر عرصه بافت تار یساز راهادهیمعابر مستعد پ یسنجتیاولوو همکاران: پور اسمعیل                      68

 
 مورد مطالعه مناطقساعات اوج در  حجم ترافیک معابر در. 5شکل 

 نیعابر تعداد از دیبا راهادهیپ کی ت،یامن به دنیرس یبرا و رودیم شمار به خوب راهادهیپ کی یارهایمع ترینمهم از یکی تیامنامنیت: 
 نبود به توجه با محور، کی ادهیپ نیعابر تعداد شاخص آوردن دستهب منظور به. باشد برخوردار شب در معبر مناسب ییروشنا و تربیش ادهیپ
 .است شده استفاده یشیمایپ روش از زین معبر ییروشنا نزایم آوردندست به مورد در. است شده استفاده یفیک یهاداده از یکم آمار

 

 در مناطق مورد مطالعهآمده از شاخص امنیت دست بههای داده. 7جدول 
 نام معبر حجم تردد عابر پیاده روشنايی رديف نام معبر حجم تردد عابر پیاده روشنايی

 خیابان قیام زیاد بسیار مناسب 5 خیابان سلمان کم نامناسب

 خمینی شمالیخیابان امام  زیاد متوسط 6 خیابان دهم فروردين متوسط بسیار مناسب

 طالقانیخیابان  بسیار زیاد مناسب 7 خیابان امام زاده جعفر بسیار زیاد متوسط

 خیابان فرخی زیاد متوسط 8 خمینی جنوبیخیابان امام  متوسط متوسط

 96: 1390اظت جامع بافت تاریخی شهر یزد، طر  حف ماخذ:                        

 
 معابر مورد مطالعهنقشه سنجش زیر معیارهای امنیت در  .6شکل 
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. کند کیتفک رو ادهیپ از را سواره معبر که «لبه حوزه»: کند نیتام را زیمتما یفرض حوزه 4 تواندمی ابانیخ عرض اریمععرض معبر: 
 یدسترس یبرا را متر 1.2 یپهنا حداقل که «عبور حوزه». کند فراهم را ییآرا محوطه و ردنک مبله یبرا الزم یفضا که «مبلمان حوزه»

 استعداد باشد تربیش معبر عرض اندازه هر لذا .کند مشخص را آسمان خط و بنا جداره و عبور حوزه نیب فاصله که «جداره حوزه». کند فراهم
 .است شده مشخص معبر هر عرض ،7 ولجد و 8 شکل در دارد یسازراهادهیپ یبرا یتربیش
 

 در مناطق مورد مطالعهعرض معابر  .8جدول 

 نام معبر عرض معبر رديف نام معبر عرض معبر

 خیابان قیام 22 5 خیابان سلمان 20

 خمینی شمالیخیابان امام  28 6 خیابان دهم فروردين 25

 طالقانیخیابان  30 7 خیابان امام زاده جعفر 28

 خیابان فرخی 28 8 خمینی جنوبیخیابان امام  28

 

 
 در مناطق مورد مطالعهعرض معابر  .7شکل 

 باعث یاگونه به و دارد طیمح از یو شناخت و اكراد در یمهم نقش انسان، توسط آن ادارك و منظر مشاهده: معبر یبصر اندازچشم
 جهت را معبر کی استعداد تواندمی که ییهاشاخص از یکی اساس نیا رب .شودیم اطراف مصنوع و یعیطب طیمح از مردم بردن لذت
 شدن ایجو نیهمچن و گرفته صورت یدانیم دیبازد با مهم نیا به باتوجه. باشدیم معبر یبصر اندازچشم و تیجذاب ،کند تربیش یسازراهادهیپ
 مورد معابر انیم در است ذکر به الزم .گرفت قرار یبندرتبه ردمو یبصر اندازچشم براساس مطالعه مورد معابر مرتبط، کارشناسان نظر
 در مارکار برج المان وجود لیدل به زین نیفرورد دهم ابانیخ نیهمچن و رچخما یام به مشرف یبایز اندازچشم لیدل به امیق ابانیخ مطالعه
 . (8 جدول و 9 شکل) هستند دارا مطالعه مورد معابر گرید به نسبت یبهتر یبصر اندازچشم یدارا معبر وسط
 

 انداز بصری معبراولویت بندی معابر مورد مطالعه به لحاظ چشم .9جدول 

 نام معبر اولويت رديف نام معبر اولويت

 خیابان قیام 1 5 خیابان سلمان 5

 خمینی شمالیخیابان امام  3 6 خیابان دهم فروردین 2

 طالقانی خیابان 8 7 خیابان امام زاده جعفر 6

 خیابان فرخی 7 8 خمینی جنوبیخیابان امام  4
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 در مناطق مورد مطالعهانداز بصری معابر بندی چشماولویت .8شکل 

 

 یط مقصد تا مبدا فاصله در را آن یراحت به ادهیپ که است یمسافت اده،یپ معقول فواصل: (معبر طول) یروادهیپ معقول فاصله شاخص
 موانع و ابانیخ یالگوها را ادهیپ یهامسافت وجود، نیا با. است یروادهیپ قهیدق 10 تا 5 معادل ای و متر 650 تا 365 از فاصله نیا د،ینما
 به نشد لیتبد یبرا یتربیش استعداد ،باشد ترکینرد شده ذکر طول به ابانیخ طول قدر چه هر لذا. کنندیم نییتع مصنوع و یعیطب
 .است شده مشخص مطالعه مورد معابر طول 9 شکل و 10 جدول در .(186 :1397 ،ییهوالکو و یعبدالله) باشدیم دارا راهادهیپ

 

 در مناطق مورد مطالعهطول معابر  .10جدول 

 نام معبر طول معبر رديف نام معبر طول معبر

 خیابان قیام 870 5 خیابان سلمان 1070

 خمینی شمالیخیابان امام  589 6 خیابان دهم فروردین 758

 طالقانیخیابان  1183 7 خیابان امام زاده جعفر 700

 خیابان فرخی 820 8 خمینی جنوبیخیابان امام  808

 
 

 طول معابر در مناطق مورد مطالعه .9شکل 
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 ایشبکه وجود چنیل نیکو که اسههت حدی به شهههر در هانشانه حضور ضرورت و تیاهم: معبر اطراف یشهر شاخص یهانشانه و آثار
 که اسههت تنوع ت،یهو بر عالوه آن یهاخیابان و شهر یمایس بر نشانه ریتأث .داندیم ضروری شهههر در ییخوانا جادیا جهت را هانشانه از
 و عابران ذابج در عنصر نیا تیاهم به توجه با. (21 :1395 نصر،) آوردیم در ستین یآدم طبع دهیپسههند که یکنواختی و یحالتیب از را آن

 تعداد ،10 شکل و11 جدول .است شده گرفته نظر در یسازراهادهیپ جهت نظر مورد یارهایمع از یکیعنوان به یشهر معابر به گردشگران
 .دهدیم نشان نظر مورد معابر از کی هر اطراف در را یشهر شاخص هاینشانه و آثار

 ف معبر در مناطق مورد مطالعههای شاخص شهری اطراتعداد آثار و نشانه .11جدول 

 نام معبر تعداد آثار شاخص اطراف معبر رديف نام معبر تعداد آثار شاخص اطراف معبر

 خیابان قیام 1 5 خیابان سلمان 1

 خمینی شمالیخیابان امام  4 6 خیابان دهم فروردین 1

 طالقانیخیابان  1 7 خیابان امام زاده جعفر 1

 خیابان فرخی 3 8 خمینی جنوبی خیابان امام 3

 

 
 در مناطق مورد مطالعههای شاخص شهری اطراف معبر تعداد آثار و نشانه .10شکل 

 چرا .دارد وجود معبر به اطراف از سواره یدسترس تعداد چه است نیا مفهوم به معبر به سواره یدسترس تیوضع: معبر به سواره یدسترس تیوضع
 در .آمد خواهد وجود به معبر اطراف ساکنان یبرا یتربیش مشکالت معبر آن شدن راهادهیپ با ،باشد تربیش معبر به سواره یدسترس تعداد چه هر که
 تعداد گرفته صورت یدانیم مطالعات با .داشت خواهد شدن راهادهیپ یبرا یتربیش استعداد معبر آن ،باشد ترکم معبر به یدسترس تعداد هرچه جهینت

 .است شده داده نشان ،11شکل و  13 جدول در که است گرفته قرار یبررس مورد مطالعه مورد معابر از کی هر به سواره یدسترس
 

 . وضعیت مناطق مورد مطالعه از نظر دسترسی سواره به معابر 13جدول 

 نام معبر تعداد دسترسی سواره به معبر رديف نام معبر تعداد دسترسی سواره به معبر

 خیابان قیام 17 5 یابان سلمانخ 21

 خمینی شمالیخیابان امام  12 6 خیابان دهم فروردین 16

 طالقانیخیابان  16 7 خیابان امام زاده جعفر 15

 خیابان فرخی 15 8 خمینی جنوبیخیابان امام  12
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 در مناطق مورد مطالعههای سواره به معابر تعداد دسترسی. 11شکل 

 

 یبندطبقه ه،یال در موجود یهاداده براساس هاهیال از کی هر مرحله نیا در: GIS طیمح در هاهیال یبندکالسه و یسازهمسان
 ،12 شکل. شودیم انجام هیال هر در هاداده ارزش اساس بر و Reclassify دستور از استفاده با ArcGIS ستمیس در رو نیا از شوندمی
 .دهدمی نشان را ArcGIS در هاهیال یبند هکالس و یساز همسانای از نمونه

 
 در مناطق مورد مطالعهالیه میزان سازگاری کاربری مجاور معابر  یبند کالسه و یساز همسان نقشه .12 شکل
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 افزارنرم در که هیال هر ینسب یهاوزن مرحله نیا در: Weighted Sum تابع در هیال هر به شده داده اختصاص یهاوزن ثبت
Expert choice تابع در آمدهدست به Weighted Sum یلیتحل یابزارها از که GIS ریز شکل در که است شده ثبت باشدیم 

 .شودیم مشاهده
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 GIS افزارنرم در Weighted Sum تابع در ارهایمع وزن ییجانما .13 شکل

 

 یبندتیاولو یینها نقشه هیته و GIS ییایجغراف اطالعات ستمیس و داده گاهیپا در یینها نقشه هیته و یآمار یمکان لیتحل و هیتجز
 که یمعابر اول مرحله در زد،ی شهر یخیتار بافت در یساز راهادهیپ مستعد معابر یبندتیاولو و ییشناسا منظور به: هاراهادهیپ مستعد معابر
 مورد معابر از راهادهیپ به لیتبد امکان عدم و زدی شهر یارتباط بکهش در آن تیاهم و نقش به باتوجه دارند عهده بر را کی درجه یاصل نقش
 یفرهنگ و یحیتفر هایمحدوده ،یخیتار هایمحدوده با را تداخل نیتربیش که یمعابر زین معابر ریسا انیم از سپس .اندشده حذف مطالعه
 ،یطالقان سلمان، ،یجنوب ینیخم امام ،یشمال ینیخم امام ام،یق ابانیخ شامل معابر نیا که اندشده انتخاب دارند یتجار هایمحدوده و
 .باشندمی نیفرورد دهم جعفر، زاده امام ،یفرخ
 و است آمده ،2 جدول در مختصرصورت به که راهادهیپ مکانیابی یارهایمع خصوص در شمندانیاند اتینظر مطالعه از پس بعد مرحله در
 یتوانمند و یژگیو و استفاده مورد افزارنرم تیقابل ،یمکان یهاداده یگردآور در پژوهشگر امکانات ق،یتحق نهیزم و بستر به باتوجه نیهمچن
 سازگار یهایکاربر شامل ارهایمع نیا که شده استفاده یسازراهادهیپ جهت معابر مکانیابی یبرا یهایسنجه و ارهایمع مطالعه، مورد محدوده
 فاصله شاخص معبر، یبصر اندازچشم معبر، عرض ت،یامن معابر، در کیتراف حجم ،یونقل همگانملح ستمیس به معبر یدسترس معبر، مجاور
 .باشندمی معبر به سواره یدسترس تیوضع معبر، اطراف یشهر شاخص هاینشانه و آثار ،(معبر طول) یروادهیپ معقول
 ساخت، به اقدام( 4 جدول) منتخب معابر از کیهر مورد در ازین مورد اطالعات یورآگرد ای وکتابخانه و یشیمایپ مطالعات انجام از پس
 یلیتحل ابزار در ارهایمع از کیهر یبرا شده گرفته نظر در یهاوزن سپس .است شده GIS طیمح در ارهایمع یبندکالسه و یسازهمسان

Weighted Sum مشخص یینها نقشه در که طورهمان .است ودهنم یسازراهادهیپ مستعد معابر یبندتیاولو به اقدام مذکور ابزار و ثبت 
 داده انجام را ادهیپ یمحورها یبندتیاولو، اریهرمع مورد در معابر به شده داده اختصاص بیضرا به توجه با ییایجغراف اطالعات ستمیس است
 .(14 شکل) است
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 دزی شهر یخیتار بافت در یسازراهادهیپ مستعد معابر یبندتیاولو نقشه .14 شکل

 

 را سوم تا اولهای تیاولو بیترت به امیق و یجنوب ،یشمال امام یهاخیابان منتخب، معابر انیم در دهدمی نشان نقشه یینها یخروج
 .دارند قرار آخر مرتبه در سلمان و یطالقان یهاخیابان و دارند یسازراهادهیپ جهت
 

 گیریبحث و نتیجه
بود. بر همین اساس معیارهایی بر  زدی شهر یخیتار بافت دری ساز راهادهیپ مستعد معابرولوریت هدف از مطالعه حاضر شناسایی و تعیین ا

پیشین تعیین گردیدند و معیار امنیت که در مطالعات رشته بسیار کم مورد توجه محققین قرار گرفته بود،  مرتبط و مطالعاتهای اساس نظریه
 یت سنجی در نظر گرفته شد.ترین معیارها در اولویکی از اصلیعنوان به

 نقش که یمعابر اول مرحله در راهادهیپ جادیا یبرا مناسب طیشرا یدارا معابر انتخاب در که کهراستای هدف تحقیق، با توجه به این
 مورد معابر از راهادهیپ به لیتبد امکان عدم و زدی شهر یارتباط شبکه در آن تیاهم و نقش به توجه با دارند عهده بر را کی درجه یاصل

 یفرهنگ و یحیتفر هایمحدوده ،یخیتار هایمحدوده با را تداخل نیتربیش که یمعابر زین بافت معابر ریسا انیم در و اندشده حذف مطالعه
 ستمیس به یدسترس تیوضع رینظ ییارهایمع به توجه با منتخب، معابر ییشناسا از پس اندشده انتخاب دارند یتجار هایمحدوده و

 اندازچشم ،یسازراهادهیپ با معبر جوار یهایکاربر یسازگار زانیم معبر، در ادهیپ عابر تردد حجم معبر، کیتراف حجم ،یونقل عمومحمل
 ساخت، از پس که صورت نیبد گرفت قرار سنجش مورد راهادهیپ به شدن لیتبد جهت منتخب معابر استعداد زانیم....  و یبصر

 مذکور ابزار و ثبت Weighted Sum یلیتحل ابزار در شده گرفته نظر در یهاوزن ،GIS طیمح در ارهایمع یبندکالسه و یسازهمسان
 امام ابانیخ ،یشمال امام ابانیخ ،دهدیم نشان آمدهدست به یینها نقشه که است نموده یسازراهادهیپ مستعد معابر یبندتیاولو به اقدام
 .دارند یساز راهادهیپ جهت را استعداد نیتربیش امیق ابانیخ و یجنوب ینیخم

 

 راهکارها
 :گرددتحقیق، راهکارهای زیر پیشنهاد میهای یافته به توجه با

 از محدوده به سایر مناطق؛ تردد التیتسه جادیابا  راهادهیپ جادیا از بعد ساکنان منطقهمهاجرت  و خروج از یریجلوگ 

 ؛امیق و یجنوب، یشمال امام یهاخیابان خصوص به و زدی شهر یخیتار بافت در هینقل لهیوس حضور کاهش 

 ؛بافت یاصل یهاخیابان هیحاش در هینقل لیوسا پارك از یریجلوگ 
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 ؛بافت نیا در راهادهیپ جادیا با یخیتار بافت در یهایکاربر یبرخ کمبود جبران 

 به توجه با خان،بازار جامع، مسجد جعفر، زاده امام رچخما ،یام مانند بافت در موجود سازگار و عمده یهایکاربر کردن متصل 

 ؛متنوع یهایکاربر با ییفضا جادیا و مدارپیاده یمسیرها جادیا

 از بعد راهادهیپ توسعه در نفعانیذ بازخورد توجه به و شهر یخیتار بافت در راهادهیپ احداث ای طر مرحلهچند و یجیتدر یاجرا 

 ؛آن موانع رفع و مرحله هر

 (یعموم نقلوحمل و یسواردوچرخه ،یروادهیپ) داریپا یهاونقلحمل جیترو و یسازهن فر. 
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