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چکیده
فراغت  اوقات  برای گذران  از مهم ترین فضاهای شهری  ویژه،  اجتماعی و فرهنگی  به دلیل نقش عملکردی،  پیاده راه ها 
باز مرکز شهرها، قابلیت باالیی برای تبدیل شدن به  و فعالیت های اجتماعی است. به همین دلیل خیابان ها و فضاهای 
بابل  شهر  مرکزی  در هسته  پیاده راه  به  خیابان   تبدیل  امکان سنجی  معیارهای  تبیین  پژوهش  از  دارند. هدف  پیاده راه 
انجام شده و بر اساس مبانی نظری و تجارب جهانی، معیارهای الزم تدوین  و  ابتدا به روش استدالل منطقی  است که 
پس از تدقیق و بومی سازی به روش روایی صوری، نهایی و رتبه بندی شده اند. سپس در مرکز شهر بابل با استفاده از 
معیارهای به دست آمده و روش تحلیل سلسله مراتبی )AHP(، خیابان های مناسب برای تبدیل شدن به پیاده راه مشخص و 
اولویت بندی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در امکان سنجی پیاده راه دو نوع معیار مهم است: اول معیارهای الزم 
که شامل دو  معیار »غالب بودن نقش اجتماعی بر نقش جابه جایی و دسترسی و امکان انتقال نقش جابه جایی و دسترسی 
به خیابان های اطراف )حفظ پیوستگی شبکه های اصلی سواره(« و »شیب طولی متوسط کم تر از 5 درصد« است و نبود 
آن ها مانع از تبدیل خیابان به پیاده راه می شود. دوم شامل معیارهای »وجود لبه های جذاب در خیابان«، »وجود فعالیت 
اختیاری و اجتماعی در خیابان«، »جمعیت و تعداد مناسب پیاده«، »وجود جذابیت های مهم در داخل و یا فاصله 500 
متری از خیابان«، »وجود عناصر مهم ماندگار در ذهن مردم، در داخل خیابان )نشانه بصری و گره فعالیتی(«، »دسترسی 
به ایستگاه حمل ونقل عمومی حداکثر در فاصله 500 متری از خیابان«، »وجود پارکینگ عمومی حداکثر در فاصله 500 
متری از خیابان«، »نفوذپذیری مناسب خیابان«، »وجود پوشش گیاهی در خیابان« و »سکونت در خیابان و یا اطراف 
آن« هستند که نبود یکی از آن ها مانع از تبدیل خیابان به پیاده راه نمی شود؛ اما وجود آن ها در ایجاد پیاده راه موفق و 
اولویت بندی آن ها بسیار مهم است و می توانند پس از ایجاد پیاده راه با طراحی خوب تقویت یا ایجاد گردند. در مرکز شهر 
بابل، خیابان آیت اهلل سعیدی به دلیل داشتن اکثریت معیارهای ذکرشده، مناسب ترین خیابان برای تبدیل شدن به پیاده راه 

است و می تواند مکان مناسبی برای آغاز شبکه پیاده راهی باشد.
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1. مقدمه
کاهش  عامل  مهم ترین  نقلیه  وسایل  روزافزون  گسترش 
کیفت زندگی در بسیاری از شهرهای دنیا بوده است و این 
امر بسیاری از آن ها را به فکر احیای دوباره کیفیت وادار 
نموده که به تبع آن بافت مرکزی بسیاری از شهرها به پیاده 
از اصلی ترین  پیاده راه  امروزه  یافت؛ به طوری که  اختصاص 
و باکیفیت ترین فضاهای عمومی شهرها و محل حیات و 
زندگی در شهرها به شمار می رود. در ایران نیز تالش هایی 
که  انجام شده  بزرگ  شهرهای  در  پیاده راه  ایجاد  برای 
امروزه نیز در حال افزایش است. در این  بین بافت مرکزی 
این شهرها  اولیه  هسته  معموالً  که  نیز  شهرهای کوچک 
بوده و عناصر کالبدی، عملکردی مهم و جمعیت مناسبی 
نیز دارند، پتانسیل ارزشمندی برای تبدیل شدن به پیاده راه 

می باشند. 
این سؤال است که:  به  این پژوهش پاسخ  انجام  از  هدف 
معیارهای الزم برای امکان سنجی تبدیل خیابان به پیاده راه 
در  پیاده راه  به  خیابان ها  تبدیل شدن  اولویت  و  چیست؟ 

بافت مرکزی شهر بابل چگونه است؟
پژوهش های انجام شده درباره پیاده و پیاده راه را می توان به 
دو دسته کلی تقسیم کرد: پژوهش های نظری درباره لزوم 
و اهمیت حضور پیاده و پیاده راه و همچنین پژوهش های 
یان گل،  )توسط  این فضاها  ارزیابی موفقیت  برای  میدانی 
بیتس، معینی و پروژه های متعدد ارزیابی و امکان سنجی 
دارد  تازگی  دلیل  این  به  حاضر  پژوهش  البته  ایران(.  در 
از طریق بررسی نمونه های  را  امکان سنجی  که معیارهای 
زمان  طول  در  را  متعددی  فرآیندهای  که  موفق  متعدد 
طی کرده اند استخراج کرده و پس از بومی سازی در نمونه 

مطالعه به کاربرده است.

2. روش شناسی
منطقی  استدالل  روش  به  اول  فاز  در  پژوهش  این 
و  مقوله بندی  با  همسان انگاری  از  گونه ای  با  و  انجام شده 
بسط مفاهیم همراه شده است. در ابتدا ابعاد مختلف فضای 
پیاده مشخص و شاخص هایی برای بررسی تجارب جهانی 
پیاده راه به دست آمد. در ادامه تجارب پیاده راه موردبررسی 
استخراج شده  آن ها  کلیدی  نکات  مهم ترین  و  قرارگرفته 
است. سپس با تدقیق و تلفیق نکات کلیدی به دست آمده، 
در  به دست آمده.  پیاده راه  امکان سنجی  اولیه  معیارهای 
مرحله بعدی جهت بومی سازی و اولویت بندی معیارها، به 
تا  مرتبط خواسته شده  متخصصان  از  روایی صوری  روش 
معیارها را تائید، حذف و رتبه بندی نمایند؛ که درنهایت با 
استفاده از میانگین وزن رتبه ها معیارها رتبه بندی و نهایی 
شدند. در فاز دوم پژوهش نیز معیارهای به دست آمده در 
مرکز شهر بابل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی 
مناسب  خیابان های   Expert Choice نرم افزار  و   )AHP(

برای تبدیل شدن به پیاده راه مشخص شد. 

3. چارچوب نظری
ازآنجاکه کیفیت محیط وابسته به کیفیت ابعاد گوناگون آن 
محیط است برای رسیدن به کیفیت مطلوب محیط، باید 
ابعاد یا مؤلفه های آن را ارتقا بخشید. به همین دلیل پس 
از تعریف پیاده راه، برای شناسایی مکان مناسب به  جهت 
ایجاد فضای عمومی پیاده، ابعاد مختلف آن مورد بررسی 

قرار می گیرد.
3-1- مفهوم پیاده راه

اصطالح پیاده راه1 در مقابل خیابان که مخصوص حرکت 
مختلفی  واژگان  است.  شده  متداول  بیش تر  است  سواره 
نظیر محدوده پیاده )مال2(، محدوده بدون اتومبیل3، پهنه 
پیاده4، گردشگاه پیاده5 و پهنه بدون ترافیک6 در کشورهای 

مختلف به کاربرده می شوند )معینی، 1390، 20(.
برای  عمده  به طور  پیاده،  »خیابان های  می گوید:  زیگر7 
استفاده پیاده  بوده و وسایل نقلیه موتوری فقط برای دفع 
زباله، حمل بار و در مواقع اضطراری یا در ساعات  خاص 
اجازه ورود به آن را دارند«. عالوه بر این پیاده راه هایی نیز 
و  اتوبوس  مثل  دارای حمل ونقل عمومی  که  دارند  وجود 
نام »پیاده راه های دارای حمل ونقل  با  تراموا می باشند که 

.)Bates, 2013, p. 9( عمومی8« یاد می شود
خیابان  می برد:  نام  را  پیاده راه  چهارگونه  همچنین  زیگر 
وسایل  ترافیک  روی  به  خیابان  از  بلوک  تغییریافته9)یک 
اختصاص  پیاده  استفاده  برای  منحصراً  و  بسته شده  نقلیه 
داده می شود(، پیاده راه منقطع یا میدان10)چندین بلوک از 
یک خیابان تجاری منحصراً به پیاده اختصاص داده  شده و 
خیابان های متقاطع با آن به روی ترافیک وسایل نقلیه باز 
است(، پیاده راه پیوسته11)حوزه ای با چندین بلوک همراه با 
تقاطع های خیابان به طور کامل به پیاده راه تبدیل می شود(، 
شبکه پیاده رو تغییرپذیر12)پیاده راه هایی که به طور پیوسته 
در میان کوچه ها، گذرهای طاق دار و یا ورودی های داخل 

.)Bates, 2013, p. 9( )ساختمان ایجاد می شوند
پیوسته،  پیاده راه های  پژوهش،  این  در  پیاده راه  از  منظور 

منقطع و پیاده راه های دارای حمل ونقل عمومی است.
3-2- ابعاد فضای عمومی پیاده

اندیشمندان شهری در مورد فضای عمومی و  از  بسیاری 
تبدیل آن به مکان، برای حضور و زندگی افراد به خصوص 
عمومی  فضای  یک  مختلف  ابعاد  و  داده  نظر  پیاده  افراد 
کانتر،  نمودند.  بیان  را  مکان  به  آن  تبدیل شدن  و  موفق 
پانتر، گلکار، بیتس و یانگل )در قالب گروه PPS( مطالعات 
تئوری و عملی مهمی را در جهت بیان ابعاد مختلف فضای 

عمومی موفق یا ایجاد مکان داشته اند )جدول1(.
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جدول1: ابعاد فضای عمومی )مکان( از دید اندیشمندان مختلف
ابعاد فضای عمومینام

فعالیت، کالبد و تصوراتکانتر
فعالیت، کالبد و معناپانتر

فعالیت، کالبد، معنا و اکوسیستمگلکار
عملکرد، دسترسی، طراحی و آسایشبیتس

)pps( فعالیت، دسترسی، معاشرت پذیری، آسایش و تصویر ذهنییان گل
)PPS, 2019; Bates, 2013;1379 ،گلکار(

بنابراین با توجه به اشتراکات ابعاد فضای عمومی پیاده در 
نظرات اندیشمندان، می توان چارچوب مفهومی اولیه ای را 

جهت بررسی نمونه های مختلف پیاده راه در جهان ارائه داد 
)شکل 1(.

شکل1: چارچوب مفهمومی اولیه: ابعاد فضای عمومی پیاده جهت بررسی تجارب جهانی و تدوین معیارها

3-2-1- فعالیت
برای افرادی که خارج از مرکز شهر زندگی می کنند باید 
داخل  در  که  افرادی  برای  و  مرکز  به  رفتن  برای  دلیلی 
باید دلیلی برای شرکت در زندگی  شهر زندگی می کنند 
شهری ارائه شود. بهترین راه برای دستیابی به این هدف 
داشتن مجموعه ای از جاذبه ها در مرکز شهر است که در 
Alexander, Ishi-( باش واقع  با فضاهای عمومی  دارتباط 
kawa, Silverstein, Jacobson, Fiksdahl-King, & An-

نواحی  در  می گوید  یان گل   .)gel, 1977; Whyte, 1988
مرور(  و  عبور  )مثل  فعالیت های ضروری  بی کیفیت صرفاً 
و در نواحی باکیفیت، فعالیت های اختیاری و اجتماعی نیز 
صورت می گیرد. این فعالیت ها زمانی اتفاق می افتد که شهر 
فضاهایی باکیفیت و وسوسه انگیز ارائه دهد. همچنین تعداد 
فعالیت های شامگاهی و محل آن ها نیز، عامل مهمی برای 
سرزندگی شهر و ادراک ایمنی به شمار می آیند. اگر تعداد 
بازدیدکنندگان  باشد،  فعالیت ها در ساعات شامگاهی کم 

احساس می کنند شهر خالی است و از بیرون رفتن دوری 
.)Gehl, 2002, p. 41( می کنند

ساختمان ها نیز، در امتداد خیابان اصلی و اطراف فضاهای 
عمومی، نباید کاربری های منفرد صرفاً مسکونی، اداری یا 
کاماًل خرده فروشی باشد؛ بلکه باید دارای کاربری متنوعی 
تا  بوده  اقتصادی  و  کالبدی  تنوع  ایجاد  به  کمک  برای 
 Rubenstein,( دهد  پرورش  را  خیابان  در  فعال  زندگی 
 1992; Jacobs, 1993; Crawford, 2002; Gehl, 2011;

.)Gibbs, 2012; Speck, 2012

3-2-2- دسترسی
دسترسی یک مکان را می توان با توجه به ارتباطات آن با 
کرد.  قضاوت  فیزیکی،  چه  و  بصری  چه  اطرافش،  محیط 
باید  از آن  دسترسی به یک فضای عمومی موفق و عبور 
 PPS,( باشد  قابل مشاهده  نزدیک  و  دور  از  و  بوده  آسان 

 .)2020
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انواع  پیاده،  پای  با  بتوانند  افراد  که  است  مهم  بسیار 
در  ماشین  پارک  با  یا  دوچرخه  عمومی ،  حمل و نقل 
داشته  دسترسی  عمومی  فضاهای  به  بتوانند  نزدیکی، 
و  دوچرخه  پیاده،  پای  با  دسترسی  درحالی که  باشند. 
که  کسانی  برای  اما  است،  اولویت  در  عمومی   حمل و نقل 
با ماشین می آیند نیز باید محل پارک وجود داشته باشد. 
باید ورودی های زیادی در مسیرهای پیاده روی در فضای 
نزدیکی  این  در  زیادی  ایستگاه های حمل ونقل  و  عمومی 

.)Bates, 2013, p. 41( وجود داشته باشد
3-2-3- کالبد

از  زیادی  بخش  مردمی،  و  سرزنده  شهری  ایجاد  برای 
لبه های خیابان باید باز، شفاف و خوشایند باشند تا حس 
ایجاد  را  در شهر  و گردش  برای حرکت  زیبایی  و  ایمنی 
کنند. بنابراین خیابان هایی که به پیاده راه تبدیل می شوند، 
باشند.  خوشایند  لبه  حداقل  یا  و  جذاب  لبه  دارای  باید 
»لبه جذاب به لبه هایی گفته می شود که دارای واحدهای 
کوچک با درهای زیاد )15 تا 20 واحد در هر100 متر(؛ 
کارکردهای گوناگون، نداشتن واحدهای بسته یا غیر فعال، 
فرهیخته  جزییات  و  باکیفیت  مصالح  نماها،  در  جذابیت 
باشد و لبه خوشایند به لبه هایی گفته می شود که دارای 
واحدهای نسبتاً کوچک )10 تا 14 واحد در هر 100 متر(، 
عملکردهای نسبتاً گوناگون، تعداد اندکی واحدهای بسته 
یا غیر فعال، جذابیت نسبی در نماها و جزییات نسبتاً خوب 

.)Gehl, 2002, p. 36( »باشد
همچنین از دیگر مباحث مهم در بعد کالبدی شیب خیابان 
است. تمایل افراد به راه رفتن در شیب های تند و طوالنی 
به شدت کاهش یافته و تمایل به استفاده از اتومبیل بیش تر 
می شود. شیب طولی متوسط مناسب در مسیرهای عبور 
باشد  این  از  بیش  اگر  و  است  درصد   1.7 پیاده  عابران 
فضایی  متری   15 فواصل  در  باید  درصد(   5 تا  )حداکثر 
ایجاد نمود )راهنمای طراحی  افراد  مسطح برای استراحت 

مسیرهای عبور عابر پیاده در معابر شهری، 1375(. 

3-2-4- آسایش
راحتی شامل میزان محافظت مردم از آب وهوا و پاکیزگی 
یک  که  احساسی  از  راحتی  بااین حال،  می باشد.  فضا  در 
نیز ناشی می شود.  ایجاد می کند  فضای عمومی در مردم 
و  امن  فضای  که  است  مهم  نظر  این  از  راحتی  احساس 
.)Gehl, 2011( ایمنی ایجاد شود تا مکان لذت بخش باشند

نشستن،  برای  راحت  و  کافی  مکان های  وجود  همچنین 
آفتاب(  یا  سایه  )در  راحت  جای  در  صندلی ها  این که 
قرارگرفته و این که فضاها تمیز و عاری از زباله باشد نیز از 

موارد مهم آسایش در فضای عمومی است.
3-2-5- تصویر ذهنی

لینچ پنج عنصر راه، گره، لبه، نشانه و حوزه موجود در شهر 
را به عنوان عناصر ایجادکننده تصویر ذهنی شهروندان نام 
می برد. وی همچنین اشاره می کند که راه ها مهم ترین عامل 
در تصویر ذهنی شهروندان هستند. گره ها نقاط حساس، 
محل تمرکز و کانون هایی هستند که مبدأ و مقصد حرکت 
را به وجود می آورند. نشانه ها نیز نقاط ارجاع دادنی هستند 
 Lynch,( که ازنظر بصری به راحتی قابل تشخیص هستند

 .)1960
بنتلی و همکاران می گویند برای تقویت راه و گره باید آن را 
برجسته نمود و به آن شخصیت قوی داد که با ایجاد جداره 
پیوسته و استقرار عناصر مهم و نشانه در آن ها می توان به 
 Bentley, Akcock, Murrain, McGlynn,( آن دست یافت

 .)& Smith, 2003, p. 142

3-2-6- معاشرت پذیری 
وقتی مردم دوستان خود را می بینند ، با همسایگان خود 
مالقات می کنند و با آن ها احوالپرسی می کنند و از تعامل با 
غریبه ها احساس راحتی می کنند ، تمایل دارند که احساس 
قوی تری از مکان یا وابستگی به جامعه خود داشته باشند؛ 
بسیار مهم  پیاده  و فضاهای  برای شهرها  به همین دلیل 
است که تعداد زیادی از مردم در مناطق مرکز شهر و در 
Whyte,1988; Craw-( دنزدیکی مناطق پیاده زندگی کنن

همچنین   .)ford, 2002; Speck; 2012; Jacobs, 1993
فضایی که هم افراد به صورت تنهایی و هم گروهی با سنین 
از  بهتر  می کنند  استفاده  آن  از  مختلف  جنسیت های  و 
فضایی است که فقط افراد تنها از آن استفاده می کنند زیرا 
در این فضاها که مکان هایی برای نشستن با دوستان وجود 
برده  بیش تری  لذت  آن  از  و  بوده  بیش تر  معاشرت  دارد، 

.)PPS, 2020( می شود
3-2-7- جمع بندی

اندیشمندان  نظر  در  عمومی  فضای  مختلف  ابعاد  بررسی 
برای بررسی تجارب عملی  را  و حرفه مندان نکات مهمی 
آمده   2 جدول  در  که  می دهد  دست  به  پیاده راه  جهانی 

است. 

جدول 2: نکات کلیدی برگرفته از مبانی نظری جهت بررسی در تجارب پیاده راه
نکات کلیدیابعاد فضای عمومی

جاذبه های مهم در فضای عمومیفعالیت
فعالیت های انتخابی و اجتماعی

فعالیت های شامگاهی
اختالط فعالیت های تجاری، اداری و غیره با سکونت
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نکات کلیدیابعاد فضای عمومی

تعداد راه های دسترسی به فضادسترسی
شفافیت راه های دسترسی به فضا

حمل ونقل عمومی
پارکینگ 
شیب فضا

لبه های جذاب در فضاکالبد
محافظت در برابر شرایط آب و هوایی نامناسب آسایش و راحتی

عناصر ایجادکننده تصویر ذهنی در فضا )گره، لبه و نشانه(تصویر ذهنی
تعداد و تنوع استفاده کنندگان از فضامعاشرت پذیری

4. تجارب عملی جهانی پیاده راه 
پیاده راه های شکل گرفته در کشورهای مختلف دنیا، تجارب 
ارزشمندی را در رابطه با علل موفقیت و یا عدم موفقیت 
شده  مطالعه  نمونه های  می دهد.  دست  به  پیاده راه  این 

 Good Ptactice( موفق  نمونه های  معیارهای،  اساس  بر 
Guide(، جامعیت نمونه ها، رویکردها و زمینه های مختلف 
بومی  و  گذار  حال  در  بالغ،  کشورهای  در  شهری  تفکر 

انتخاب شده است )جدول3(.

جدول 3: نمونه های مطالعه شده در حوزه های متفاوت تفکر شهری
نمونهحوزه ها

محور گردشگری خیابان سوم، شهر سانتا و ایالت کالیفرنیاامریکابالغ
پیاده راه پیرل، شهر بولدر و ایالت کلرادو

پیاده راه خیابان اصلی مرکز شهر شارلوتس ویل و ایالت ویرجینیا
پیاده راه استروگت و کپنهاک دانمارکاروپا

پیاده راه نوهوسر و کافینگر و مونیخ آلمان
خیابان اصلی شهر بیوگلو در استانبولغیربومیدر حال گذار

خیابان پانزده خرداد و شهر تهرانبومی
خیابان تربیت تبریز

از  استخراج شده  کلیدی  نکات  اساس  بر  بخش  این  در 
پیاده راه های  در  پیاده،  عمومی  فضای  ابعاد  نظری  مبانی 
سپس  و  قرارگرفته  تحلیل  و  موردبررسی  انتخاب شده، 
آن ها شده،  موفقیت  که موجب  نمونه ها  مهم  ویژگی های 
استخراج شده است. درواقع نکات کلیدی حاصل از مبانی 
نظری، در نمونه ها نیز بررسی و تحقیق شده است )جدول 

.)4

5. معیارهای امکان سنجی
در این بخش ابتدا، نکات کلیدی حاصل از بررسی تجارب 
جهانی پیاده راه، پس از بررسی، تدقیق و تجمیع به عنوان   
است  معرفی شده  پیاده راه  امکان سنجی  اولیه  معیارهای 
بستر  نهایی، در  به عنوان معیارهای  بومی سازی  از  تا پس 

پژوهش مورد کاربست قرار گیرد.
از  برخی  که  است  مهم  نکته  این  ذکر  معیارها،  بیان  در 
با  پیاده راه  ایجاد  از  پس  خوب،  پیاده راه  یک  خصوصیات 

اثر مثبت  یا  و  به دست می آید  و مدیریت خوب  طراحی 
معیارها،  تدوین  در  بنابراین  می باشند.  پیاده راه  ایجاد 
آن هایی موردتوجه اند که در امکان سنجی موردنیاز هستند 
و خصوصیاتی که پس از ایجاد پیاده راه می تواند و باید شکل 
بگیرد مدنظر نخواهد بود. بنابراین منطق و تحلیل های زیر 

در ارائه معیارها کمک کننده خواهد بود:   
حرکت  اصلی  شبکه های  موفق  نمونه های  اکثر  در   -
تقاطع های مهم  پیاده راه ها در  از عرض  به صورت عمودی 
این بدان معناست که شبکه های اصلی حرکت  می گذرد. 
سواره نباید قطع و پیوستگی آن باید حفظ شود و یا این که 

بتوان ترافیک سواره را به خیابان های دیگر انتقال داد.
- در تمامی نمونه های موفق، تعداد مناسبی از جمعیت در 
پیاده راه وجود داشت که موجب تنوع استفاده کنندگان در 
فضا نیز شده بود. منظور از جمعیت مناسب، آن حدی از 
جمعیت است که موجب شلوغی نسبی خیابان و پر به نظر 

رسیدن آن می شود .
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- لبه های جذاب که ناشی از فعالیت و کالبد جذاب است 
در تمامی پیاده راه به وضوح دیده می شود و از علل اصلی 

موفقیت آن به شمار می رود. 
- از ویژگی های مهم پیاده راه که در بسیاری از نمونه های 
موفق نیز وجود دارد فعالیت های متنوعی است که در فضا 
استفاده  )شامل  انتخابی اند  یا  فعالیت ها  این  دارد.  وجود 
و  )برنامه ها  شامل  اجتماعی اند  یا  خرده فروشی ها(  از 
جشنواره های متعدد( که بهانه ای برای حضور افراد در فضا 
هستند. همچنین وجود این فعالیت ها در شب )فعالیت های 
شامگاهی(، موجب خالی نشدن فضا و سرزندگی در شب 

می شود.
سیستم  بررسی شده،  موفق  پیاده راه های  همه  در   -

عمل  پیاده  حرکت  پشتیبان  به عنوان  عمومی  حمل ونقل 
کوتاه  فاصله  در  می تواند  پیاده  که  به طوری که  می کند؛ 
از  تنوعی  به  متر(  )حداکثر500  پیاده روی  مناسب  یا  و 

حمل ونقل عمومی دست پیدا کند. 
- پارکینگ های متعدد و کافی در اطراف پیاده راه، آن هم 
در نزدیکی ورودی های فضا و در فاصله مناسب پیاده روی 

)حداکثر500 متر( به وضوح دیده می شود.
- در پیاده راه های بررسی شده، وجود سکونت، به خصوص 
در طبقات باالی همکف و یا فضاهای اطراف خیابان بسیار 
استفاده بیش تر  این مورد موجب  بوده است.  تأکید  مورد 
نظارت  افزایش  موجب  و  شده  شبانه روز  طول  در  فضا 

اجتماعی و افزایش امنیت فضا می شود.

جدول 4: بررسی نمونه هایی از تجارب جهانی پیاده راه

ابعاد فضای نام
عمومی

ویژگی پیاده راه بر اساس نکات کلیدی مستخرج از مبانی نظری ابعاد 
فضای عمومی

نکات کلیدی برگرفته از تجارب 
پیاده راه

13
یکا

امر
م- 

سو
ن 

یابا
 خ

ری
شگ

رد
ر گ

حو
ابتدا فعالیت تجاری کاهش و فضای خالی افزایش یافت که با احداث سینما فعالیتم

و سرگرمی، جذابیت افزایش یافت.
در این خیابان جذابیت هایی نظیر کتاب فروشی، دانشگاه و کلیسا وجود دارد.

وجود جذابیت های مهم
وجود فعالیت انتخابی و اجتماعی

در سه نقطه از پیاده راه سواره به صورت متقاطع از آن رد می شود.دسترسی
پارکینگ هایی در نزدیک پیاده راه و سینما وجود دارد.

به طول سه بلوک تجاری در بازار ایجادشده است.

اصلی  شبکه های  پیوستگی  حفظ 
حرکت سواره

وجود پارکینگ هایی در اطراف
بر  خیابان  اجتماعی  نقش  بودن  غالب 

نقش جابه جایی و دسترسی
وجود لبه های جذابحدود 200 مغازه خرده فروشی در طبقه همکف پیاده راه وجود دارد.کالبد

وجود پوشش گیاهیدرختانی برای ایجاد سایه و زیبایی در پیاده راه وجود دارد.آسایش و راحتی
وجود عناصر مهم ماندگار در ذهن ایجاد سینما در فضا موجب حضور مردم و موفقیت آن شد.تصویر ذهنی

مردم )گره فعالیتی(
وجود فعالیت های اجتماعیبرنامه های گسترده در فضا برگزار می شود.معاشرت پذیری

14
یکا

امر
ل- 

پیر
اه 

ده ر
در مرکز شهر و در نزدیکی دانشگاه بولدر است.فعالیتپیا

80 درصد فعالیت های تجاری کوچک مقیاس بوده مثل پوشاک، کتاب فروشی، 
کافی شاپ، مغازه های هنری و غذایی؛

اکثر ساختمان ها مختلط بوده و همکف به مغازه و رستوران و باال به سکونت 
و دفاتر اختصاص یافت.

دانشگاه  و  عمومی  کتابخانه  شهرداری،  مرکزی،  پارک  بازار،  هتل،  تئاتر، 
نزدیک به پیاده راه است.

وجود جذابیت های مهم
وجود فعالیت انتخابی
وجود سکونت در فضا

شش ورودی در پیاده راه وجود دارد.دسترسی
دسترسی اتوبوس به وسیله دوازده ایستگاه در اطراف پیاده راه تأمین می شود.

دسترسی سواره از طریق خیابان های متقاطع انجام می شود.

نفوذپذیری کالبدی مناسب
دسترسی مناسب به حمل ونقل عمومی

اصلی  شبکه های  پیوستگی  حفظ 
حرکت سواره

اکثر ساختمان ها دارای شخصیت تاریخی و جذابیت بصری می باشند.کالبد
80 درصد فعالیت های تجاری کوچک مقیاس بوده مثل پوشاک، کتاب فروشی، 

کافی شاپ و غیره.

وجود لبه های جذاب

وجود پوشش گیاهیوجود سایه فراوان باوجود 100 اصله درخت بزرگ در خیابان.آسایش و راحتی
ذهن اکثر ساختمان ها دارای شخصیت تاریخی و جذابیت بصری می باشند.تصویر ذهنی در  ماندگار  مهم  عناصر  وجود 

مردم )نشانه بصری(
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ابعاد فضای نام
عمومی

ویژگی پیاده راه بر اساس نکات کلیدی مستخرج از مبانی نظری ابعاد 
فضای عمومی

نکات کلیدی برگرفته از تجارب 
پیاده راه

1473 تا 2327 نفر در ساعت نیز از این پیاده راه استفاده می کنند.معاشرت پذیری
برنامه های منظم روزانه از مهم ترین عوامل کشاندن مردم به فضا و موفقیت 

پیاده راه هست.

حجم مناسب استفاده کننده
وجود فعالیت های اجتماعی

15
یکا

امر
ل- 

س وی
لوت

شار
هر 

 ش
کز

 مر
لی

اص
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 خ

راه
اده 

اکثر ساختمان های موجود در پیاده راه دارای کاربری مختلط بوده و طبقه فعالیتپی
باالیی به سکونت و دفاتر اختصاص یافته است

هتل، پارک یخی، سینما و تئاتر از جاذبه های اصلی پیاده راه می باشد.
کافه های روباز در کف خیابان وجود دارد.

وجود سکونت در فضا
وجود جذابیت های مهم

وجود فعالیت های انتخابی

ورود به پیاده راه با 15 ورودی انجام می شود.دسترسی
دسترسی اتوبوس و سواره در خیابان های متقاطع فراهم شده است.

سه پارکینگ اتومبیل و فضاهای خالی در خیابان های مجاور برای استفاده 
عموم در نظر گرفته شد.

نفوذپذیری مناسب
اصلی  شبکه های  پیوستگی  حفظ 

حرکت سواره
دسترسی به حمل ونقل عمومی
وجود پارکینگ هایی در اطراف

طبقه همکف خیابان به مغازه ها و رستوران ها اختصاص یافت.کالبد
ساختمان ها دارای شخصیت تاریخی بوده که بر جذابیت خیابان افزوده است.

وجود لبه های جذاب

100 درخت بزرگ در این خیابان وجود دارد که نقش مهمی در ایجاد سایه آسایش و راحتی
ایفا می کند.

وجود پوشش گیاهی

اصلی تصویر ذهنی از جاذبه های  و ساختمان شهرداری  تئاتر  یخی، سینما،  پارک  هتل، 
پیاده راه می باشد.

شخصیت تاریخی ساختمان ها نیز بر جذابیت خیابان افزوده است.

ذهن  در  ماندگار  مهم  عناصر  وجود 
مردم )نشانه بصری و گره های فعالیتی(

در هر ساعت تقریباً 380 تا 1250 نفر با توجه به شرایط آب وهوایی روز از معاشرت پذیری
آن استفاده می کنند.

حجم مناسب استفاده کننده

16
ک

مار
 دان

گ-
ترو

 اس
راه

اده 
در پیاده راه، طبقات باالی آن به سکونت و دفاتر اختصاص یافته اند.فعالیتپی

گردشگاه  متری(،   76 فاصله  )در  کپنهاک،  دانشگاه  نظیر  مهمی  مکان های 
ساحلی )در فاصله 152 متری(، کتابخانه عمومی کپنهاک )در فاصله 229 

متری( و کلیسا در اطراف پیاده راه قرار دارد.
رستوران ها و کافه های زیادی در پیاده راه دیده می شود.

وجود سکونت در فضا
وجود جذابیت های مهم

وجود فعالیت های انتخابی

پیاده راه استروگت دارای نقاط دسترسی و ورودی های فراوانی است و حدود دسترسی
در  آن ها  اکثر  که  دارد  وجود  خیابان  این  برای  دوچرخه  پارکینگ   150

ورودی ها قرار دارند.
بهتر،  دسترسی  برای  که  دارد  قرار  خیابان  نزدیکی  در  مترو  ایستگاه  یک 

ایستگاه ها در حال افزایش می باشد.
در  )اتوبوس(  عمومی  حمل ونقل  و  شخصی  اتومبیل  طریق  از  دسترسی 

خیابان های متقاطع با پیاده راه میسر است.
پیاده راه  از  متری   300 تقریباً  بافاصله  خیابان،  آن  در  نیز  پارکینگ  چهار 

ایجادشده است.

نفوذپذیری مناسب
دسترسی مناسب به حمل ونقل عمومی

اصلی  شبکه های  پیوستگی  حفظ 
حرکت سواره

وجود پارکینگ هایی در اطراف

طول خیابان استروگت تقریباً 1115 متر و عرض آن تقریباً بین 10 تا 12 کالبد
متر می باشد

در پیاده راه، طبقه همکف ساختمان ها به خرده فروشی اختصاص یافته اند.

وجود لبه های جذاب

آسایش و راحتی
برنامه های اجتماعی، فرهنگی و ورزشی فراوانی در طول سال در آن برگزار تصویر ذهنی

می شود.
ذهن  در  ماندگار  مهم  عناصر  وجود 

مردم )گره های فعالیتی(
وجود فعالیت های اجتماعی

حجم مناسب استفاده کنندهجمعیتی در حدود 80000 نفر در روز از آن استفاده می کنند.معاشرت پذیری
طبقه باالی ساختمان های جداره به سکونت و دفاتر اختصاص دارند.فعالیت

بازار  و  شهرداری  معروف  برج  میدان ها،  از  یکی  در  زیرزمینی  خرید  مرکز 
عمومی در نزدیکی وجود دارد.

برندهای جهانی بسیاری در این پیاده راه حضور دارند.

وجود فعالیت های انتخابی
وجود سکونت در فضا
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ابعاد فضای نام
عمومی

ویژگی پیاده راه بر اساس نکات کلیدی مستخرج از مبانی نظری ابعاد 
فضای عمومی

نکات کلیدی برگرفته از تجارب 
پیاده راه

ان
آلم

 -18
گر

فین
 کا

17 و
سر

هو
 نو

راه
اده 

دسترسی به پیاده راه با حدود 16 ورودی در میدان ها، خیابان ها و گذرگاه ها دسترسیپی
انجام می شود.

دسترسی به حمل و نقل عمومی از طریق مترو، اتوبوس و تراموا )در فاصله 
تقریباً 228 متری( فراهم شد.

پنج پارکینگ نیز در فاصله تقریباً 400 متری از پیاده راه ایجاد شد.

نفوذپذیری مناسب
دسترسی مناسب به حمل ونقل عمومی

وجود پارکینگ هایی در اطراف

شخصیت تاریخی و یا مدرن بناهای خیابان مکمل یکدیگر بوده و آن را ازنظر کالبد
بصری قابل قبول نمود.

غذاخوری  و  تجاری  خرده فروشی های  به  ساختمان ها  همکف  طبقه 
اختصاص یافته است.

وجود لبه های جذاب

وجود پوشش گیاهیدر برخی از نقاط درختان و گیاهان بزرگ وجود دارد.آسایش و راحتی
برج معروف شهرداری و بازار عمومی در نزدیکی وجود دارد.تصویر ذهنی

چند ساختمان نشانه نظیر کلیسا در آن وجود دارد.
خیابان دارای شخصیت تاریخی ارزشمند است.

ذهن  در  ماندگار  مهم  عناصر  وجود 
مردم )نشانه بصری و گره های فعالیتی(

مسافران زیادی به این فضا آمده و پس از ایجاد پیاده راه 49 درصد به معاشرت پذیری
استفاده کنندگان فضا اضافه شد.

حجم مناسب استفاده کننده

ول
انب

ست
- ا

 19
گلو

بیو
هر 

 ش
لی

اص
ن 

یابا
دارای کاربری های مختلط است.فعالیتخ

فعالیت های  و  سرگرمی  تجاری،  خرده فروشی های  کافه ها،  رستوران ها، 
فرهنگی ایجاد شد.

برای سرزندگی بیش تر، نمایشگاه کتاب، موسیقی، فیلم و تئاتر و غیره به طور 
منظم برگزار می شود.

وجود فعالیت های انتخابی و اجتماعی

خیابان موازی این خیابان بزرگ تر شده تا مشکل ترافیک و دسترسی به سایر دسترسی
حوزه های شهری برطرف شود.

پارکینگ چندطبقه در اطراف آن وجود دارد.

حفظ پیوستگی شبکه های اصلی 
حرکت سواره

وجود جذابیت ها
وجود پارکینگ هایی در اطراف

پیاده راه دارای ساختمان های تاریخی ارزشمند است.کالبد
طبقه همکف به کاربری های خرده فروشی جذاب اختصاص یافت.

وجود لبه های جذاب

وجود پوشش گیاهیدو ردیف درخت در پیاده راه وجود دارد.آسایش و راحتی
دارای ساختمان های تصویر ذهنی واقع شده که  تاریخی شهر  و  تجاری  پهنه  پیاده راه در 

تاریخی ارزشمند است.
ذهن  در  ماندگار  مهم  عناصر  وجود 

مردم )نشانه بصری(
موفقیت معاشرت پذیری برای  است  پیاده  جریان  تأمین کننده  که  مدارس  نظیر  تسهیالتی 

پیاده بود ایجاد شد.
حجم مناسب استفاده کننده

ران
 ته

- ،
داد

خر
ده 

انز
ه پ

ه را
یاد

پیاده راه در پهنه تجاری مرکز شهر قرار دارد.فعالیتپ
دارالفنون،  مدرسه  ناصرخسرو،  خیابان  امام،  مسجد  جلوخان  سبزه میدان، 
زرین خط  به  موسوم  دفتر  و  امام جمعه  خانه  روشن،  سرای  شمس العماره، 

جذابیت های تاریخی در اطراف پیاده راه است.
رستوران ها و تریاها در پیاده راه دارای تنوع گسترده ای است اما ضعف جدی 

در کاربری های اوقات فراغت وجود دارد.
سکونت در آن وجود ندارد و به همین دلیل رفت وآمد، بعد از ساعت کار بازار 

در آن بسیار محدود است.

وجود جذابیت های مهم
وجود حدی از فعالیت های انتخابی

عدم وجود سکونت در فضا

دسترسی به آن از طریق مترو، اتوبوس، دوچرخه و تاکسی فراهم شده است دسترسی
که به دلیل کافی نبودن موجب رضایت متوسط استفاده کنندگان شده است.

حمل ونقل  به  ناکافی  نسبتاً  دسترسی 
عمومی

پیاده راه در پهنه تاریخی و مرکز شهر قرار دارد.کالبد
در این محدوده بنگاه های تجاری عمدتاً خرده فروشی بوده و از تنوع زیادی 

برخوردار هستند.

وجود لبه های جذاب در بیشتر نقاط

وجود پوشش گیاهیدرخت ها و درختچه هایی برای ایجاد سایه کاشته شده اند.آسایش و راحتی
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ابعاد فضای نام
عمومی

ویژگی پیاده راه بر اساس نکات کلیدی مستخرج از مبانی نظری ابعاد 
فضای عمومی

نکات کلیدی برگرفته از تجارب 
پیاده راه

ذهن عناصر تاریخی فراوانی در پیاده راه و اطراف آن وجود دارد.تصویر ذهنی در  ماندگار  مهم  عناصر  وجود 
مردم )نشانه بصری و گره های فعالیتی(

روزانه، تا 400 هزار نفر و در برخی از ا.یام خاص تا 2 میلیون نفر از آن معاشرت پذیری
استفاده می کنند.

برگزاری برنامه های فرهنگی و جشن ها در برخی از ایام خاص.

حجم مناسب استفاده کننده
وجود فعالیت های اجتماعی نسبی

ریز
 تب

ت-
ربی

ه ت
ه را

یاد
پیاده راه در بافت قدیمی و تجاری شهر قرار دارد.فعالیتی

پیاده راه دونقطه بسیار مهم یعنی میدان ساعت )شهرداری( و بازار قدیم را 
به هم پیوند می دهد.

فروشگاه های پوشاک، کیف، کفش و لوازم تزیینی و اغذیه زمینه شاداب و 
فرح بخشی را ایجاد کرد.

فعالیت های ناسازگار نظیر مبل فروشی و بارگیری و باراندازی آن ها مشکالتی 
را به وجود آورده است.

وجود جذابیت های مهم
وجود فعالیت های جذاب

عمده بار ترافیکی ناشی از قطع ترافیک سواره از پیاده راه در محورهای کمکی دسترسی
اطراف متمرکزشده است.

قابلیت دسترسی مناسب به گره ها و مسیرهای اصلی شهر باعث نفوذپذیری 
هر چه بیشتر آن شد.

دسترسی به حمل ونقل در ابتدا و انتهای پیاده راه میسر می باشد.
پارکینگ طبقاتی در خیابان اطراف جهت پارک اتومبیل در نظر گرفته شده 

است.

اصلی  شبکه های  پیوستگی  حفظ 
حرکت سواره

نفوذپذیری مناسب
دسترسی مناسب به طریق حمل ونقل 

عمومی
وجود پارکینگ هایی در اطراف

خرده فروشی متنوعی در پیاده راه وجود دارد.کالبد
کرکره های بسته جذابیت لبه را در ساعات تعطیلی مغازه ها بیش تر کرده 

است.

نبود لبه های جذاب در ساعات تعطیلی 
مغازه ها

وجود پوشش گیاهیدرختان بزرگ زیادی در پیاده راه، سایه کافی را در فصول گرم فراهم می نماید.آسایش و راحتی
پیاده راه دو نقطه بسیار مهم یعنی میدان ساعت )شهرداری( و بازار قدیم را تصویر ذهنی

به هم پیوند می دهد.
ذهن  در  ماندگار  مهم  عناصر  وجود 
مردم )نشانه بصری و گره های فعالیتی(

حجم مناسب استفاده کنندهرویدادهای متنوع، موجب حضور گسترده مردم در پیاده راه شده است.معاشرت پذیری

برگرفته از )الهی و اردانه، 1390، 74؛ فالح، حبیبی و روحی، 1391، 51-24؛ قربانی جام کسری،1389، 66؛ محمدزاده و فالح نژاد، 
 Bates, 2013, p. 51; Dokmeci, Vedia, Altunbas, Ufuk, Yazgi, & Burcin, 1388، 87؛ منتظرالحجه و محمدزاده، 1390، 92؛
 2007, pp. 155-161; Reclaiming City Streets for PeopleChaos or Quality of Life, 2005; Project for Public Spaces

INC, 2008, pp. 56-57; Nelson, 2012, p. 3(i

شکل2: نمونه های بررسی شده از تجارب پیاده راه 

 
I)Nelson, 2012, p. 3; Dokmeci, Vedia, Altunbas, Ufuk, & Yazgi, Burcin, 2007, pp. 157 & 160; www.gos- 
candinavia.about.com; www.business-on.de; www.shahrimtabriz.blogfa.com; www.speaklanguagecenter.

com; www.sangres.com; www.speaklanguagecenter.com(I
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ورودی  زیادی  تعداد  دارای  بررسی شده  پیاده راه های   -
برای  مسیر  طول  همه  در  را  افراد  دسترسی  که  هستند 

حضور در فضا فراهم می نماید.
- در نمونه های بررسی شده، وجود جذابیت های مهم نظیر 
سینما، بازارچه، کلیسا و غیره در پیاده راه به علت جذب 

جمعیت مناسب بسیار مورد تأکید بوده است. 
در طول  و  انتها  ابتدا،  در  ماندگار  و  مهم  عناصر  وجود   -
پیاده راه موجب جذابیت و کشش بصری و عملکردی بسیار 

در پیاده راه ها شده بود.
اصلی  عناصر  جز  گیاهی  پوشش  پیاده راه ها  اکثر  در   -
آفتاب  برابر  در  افراد  حفاظت  موجب  که  است  پیاده راه 

شدید و سرسبزی فضا شده است. 
طولی  شیب  بررسی شده،  پیاده راه های  همه  در   -  
قابل مالحظه ای در آن دیده نمی شود. هرچند معیار »شیب 
طولی متوسط کم تر از 5 درصد« را که برگرفته از قوانین 
موجود و الزامی در کشور است برای هرگونه پیاده راه سازی 

در ایران باید مدنظر قرار داد. 
بنابراین با توجه به نکات کلیدی برگرفته از تجارب جهانی 
نظری  مبانی  از  حاصل  کلیدی  نکات  تدقیق  درواقع  که 
اولیه  معیارهای  می توان  است،  بررسی شده  نمونه های  در 
نمود  تدوین  را  پیاده راه  به  خیابان  تبدیل  امکان سنجی 

)جدول5(.

جدول5: معیارهای اولیه امکان سنجی تبدیل خیابان به پیاده راه  
معیارابعاد

انتقال معیار 1دسترسی امکان  و  بر نقش جابه جایی )عبوری( و دسترسی  اجتماعی  بودن نقش  غالب 
نقش جابه جایی و دسترسی خیابان به خیابان های اطراف )حفظ پیوستگی شبکه های 

اصلی حرکت سواره(
جمعیت و تعداد مناسب پیادهمعیار2 معاشرت پذیری

وجود لبه های جذاب در خیابانمعیار3کالبد
وجود فعالیت اختیاری و اجتماعی در خیابانمعیار 4فعالیت، معاشرت پذیری

دسترسی به ایستگاه حمل ونقل عمومی حداکثر در فاصله 500 متری از خیابانمعیار 5دسترسی
وجود پارکینگ عمومی حداکثر در فاصله 500 متری از خیابانمعیار 6دسترسی
نفوذپذیری مناسب خیابانمعیار 7دسترسی

سکونت در خیابان و یا اطراف آنمعیار 8فعالیت
وجود جذابیت های مهم در داخل و یا فاصله 500 متری از خیابانمعیار 9فعالیت

وجود عناصر مهم ماندگار در ذهن مردم، در داخل خیابان )نشانه بصری و گره فعالیتی(معیار 10تصویر ذهنی
وجود پوشش گیاهی در خیابانمعیار 11آسایش

شیب طولی متوسط کم تر از 5 درصدمعیار 12کالبد

نکته مهم که از بررسی مبانی نظری، تجارب جهانی و بررسی 
این  به دست آمده  نگارندگان در مورد معیارها  کارشناسانه 
است که: »دو معیار 1 و 12 معیار الزم هستند.؛ به این معنا 
که اگر در خیابانی نباشند نمی توان خیابان را به پیاده راه 
تبدیل نمود؛ زیرا در صورت پلکانی شدن، تمایل افراد به 
پیاده روی به شدت کاسته شده )معیار12( و شبکه پیوسته 
حرکت و دسترسی را مختل و ناکارآمد می نماید )معیار1(. 
اگرچه  نباشند،  خیابانی  در  دیگر  معیارهای  چنانچه  اما 
میزان  از  ولی  کرد  تبدیل  پیاده راه  به  را  خیابان  می توان 
موّفقت و کیفیت آن ها کاسته می شود. همان طور که اشاره 
شد معیارهای جدول فوق، معیارهای اولیه بوده که برای 
رتبه بندی  و  بومی سازی  باید  موردنظر  نمونه  در  کاربست 
از دوازده  روایی صوری،  به روش  به همین منظور  شوند. 

سابقه  دارای  که  شهری  طراحی  و  شهرسازی  متخصص 
آشنایی با مرکز شهر بابل بوده )در آن شهر زندگی کرده یا 
پروژه شهرسازی انجام داده، یا مدرس شهرسازی هستند 
یا در نهادهای مدیریت شهری شهر مشغول به کار هستند( 
و از سطح علمی و حرفه ای کافی برخوردار بوده اند، کمک 
گرفته شده )جدول6( و از آن ها خواسته شده تا معیارهای 
آن ها  به  لزوم  صورت  در  یا  و  بررسی، حذف  را  ارائه شده 
معیار جدیدی اضافه نمایند و آن ها را اولویت بندی نمایند. 
که  نکته  این  معیارها  رتبه بندی  پرسشنامه  در  همچنین 
»معیارهای یک و دوازده معیارهای الزم هستند؛ بنابراین 
متخصصان  از  و  اشاره  می گیرند«  قرار  اول  اولویت  در 
خواسته شده که در صورت پذیرش این امر، ده معیار دیگر 

را اولویت بندی کنند.
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جدول6: مشخصات پرسش شوندگان در اولویت بندی کردن معیارها
12 نفرتعداد پرسش شوندگان

دکترای شهرسازی )5 نفر(تحصیالت
کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری )7 نفر(

سمت
هیأت علمی دانشگاه و شاغل در مهندسین مشاور )4 نفر(

شاغل در سازمان ها و ادارات مدیریت شهری )3 نفر(
شاغل در مهندسین مشاور )5 نفر(

19 سالمیانگین سابقه آشنایی با مکان 

 میانگین وزن معیارها در رتبه بندی متخصصان در نرم افزار 
که   12 و   1 معیار  دو  که  می دهد  نشان  جدول7   SPSS
بودند؛  بیان شده  نگارندگان  توسط  الزم  معیار  به عنوان 
اول  اولویت  در  و  تائید شده  نیز  دیگر  متخصصان  توسط 
معیارها قرارگرفته اند. ضمن این که تنها یکی از متخصصان، 
یکی از معیارها را حذف کرده اند که با توجه به تأیید 11 

متخصص دیگر، آن معیار نیز تثبیت شده است. 

6. کاربست نتایج در بستر میدانی پژوهش )مرکز 
شهر بابل(

در این بخش نتایج بخش قبلی )معیارهای امکان سنجی( 
در محدوده موردمطالعه که خیابان های موجود در محدوده 
 )4 )شکل  است  بابل  شهر  قدیم(  )بافت  مرکزی  بافت 
مورداستفاده قرار می گیرد؛ تا درنهایت میزان کارایی این 
معیارها در عمل و در محیط پژوهش و همچنین بهترین 

خیابان ها برای تبدیل شدن به پیاده راه مشخص شد. 

جدول7: معیارهای نهایی امکان سنجی تبدیل خیابان به پیاده راه به ترتیب اولویت

میانگین وزن معیارابعاد
معیارها

اولویت 
معیارها

معیار 1دسترسی

و  )عبوری(  جابه جایی  نقش  بر  اجتماعی  نقش  بودن  غالب 
دسترسی و امکان انتقال نقش جابه جایی و دسترسی خیابان 
اصلی  شبکه های  پیوستگی  )حفظ  اطراف  خیابان های  به 

حرکت سواره(

11.001

9.501شیب طولی متوسط کم تر از 5 درصدمعیار 12کالبد
9.002وجود لبه های جذاب در خیابانمعیار3کالبد

8.333وجود فعالیت اختیاری و اجتماعی در خیابانمعیار 4فعالیت، معاشرت پذیری

7.544جمعیت و تعداد مناسب پیادهمعیار2معاشرت پذیری

وجود جذابیت های مهم در داخل و یا فاصله 500 متری از معیار 9فعالیت
7.415خیابان

خیابان معیار 10تصویر ذهنی داخل  در  مردم،  ذهن  در  ماندگار  مهم  عناصر  وجود 
6.666)نشانه بصری و گره فعالیتی(

فاصله معیار 5دسترسی در  حداکثر  عمومی  حمل ونقل  ایستگاه  به  دسترسی 
5006.257 متری از خیابان

5.758وجود پارکینگ عمومی حداکثر در فاصله 500 متری از خیابانمعیار 6دسترسی
5.758نفوذپذیری مناسب خیابانمعیار 7دسترسی
4.919وجود پوشش گیاهی در خیابانمعیار 11آسایش
4.5010سکونت در خیابان و یا اطراف آنمعیار 8فعالیت

برای دستیابی به هدف مذکور، همه خیابان ها باید بر اساس 
منظور  این  به  که  شدند  وزن دهی  و  رتبه بندی  معیارها 
استفاده  مناسب  معیاره  چند  ارزیابی  روش  یک  از  باید 
دلیل »سادگی،  به   AHP روش  از  پژوهش  این  در  نمود. 

انعطاف پذیری، قابلیت به کارگیری معیارهای کیفی و کمی 
برتری  و  قضاوت ها  در  سازگاری  قابلیت  هم زمان،  به طور 
این روش نسبت به بسیاری از روش های دیگر« )زبردست، 

1380، 14-13( استفاده می شود )شکل3(.
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شکل 3: ساختار سلسله مراتبی امکان سنجی تبدیل خیابان به پیاده راه

مقایسه می شوند )جدول 8(.در این روش، ابتدا، معیارها بر اساس اولویت و اهمیت باهم 

جدول 8: ماتریس مقایسه زوجی معیارها
M8M11M7M6M5M10M9M2M4M3M12M1معیارها

99777755331M1

9977775533M12

775555331M3

77555331M4

5533331M2

553333M9

33111M10

3311M5

331M6

13M7

1M11

M8

سپس، خیابان ها در هر یک از معیارها باهم مقایسه شده و 
وزن مناسب از 9 تا 1 می گیرند )جدول 9(. البته معیارها 

و فن های  اساس شیوه ها  بر  امکان  تا حد  در هر خیابان، 
مختلف میدانی کمی شده  است )شکل4(.

جدول 9: ماتریس مقایسه زوجی معیارها

M8M11M7M6M5M10M9M2M4M3M12M1
معیارها 

گزینه

515915171397A

717935371597B

97915571379-C

519757777997D

551179551595E

797979397999F

71933371359-G

317779177397H

317759199799I

335179377597J
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M8M11M7M6M5M10M9M2M4M3M12M1
معیارها 

گزینه

517919171197K

719157777997L

55935577359-M

51553191139-N

شکل4: محدوده مطالعه و نقشه های پشتیبان جهت کمی کردن و بررسی معیارها در خیابان ها

 )با استفاده از نقشه کاربری اراضی طرح تفصیلی شهر بابل )نقش پیراوش، 1385((
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چنانچه قبل تر ذکر شد در ابتدا همه خیابان ها باید ازنظر 
دو شرط »شیب کم تر از پنج درصد« و »امکان انتقال نقش 
جابه جایی و دسترسی به خیابان های اطراف« بررسی شود 
تا در صورت نداشتن این دو معیار، از فرایند امکان سنجی 
انجام  بقیه خیابان ها  بر روی  امکان سنجی  و  حذف شوند 
در  خیابان ها  همه  شیب  انجام شده  بررسی های  با  گیرد. 
نقش  انتقال  امکان  اما  دارد؛  قرار  ممکن  حالت  بهترین 

جابه جایی و دسترسی به خیابان های اطراف در خیابان های 
C ،G ،M وN وجود نداشته و نمی توان آن ها را به پیاده راه 
برای  خیابان ها  بهترین  انتخاب  درنتیجه  نمود.  تبدیل 
تبدیل شدن به پیاده راه از بین خیابان های باقیمانده صورت 
می گیرد. درنهایت، نتیجه وزن دهی و رتبه بندی خیابان ها 
بر اساس معیارها در نرم افزار Expert Choice، در شکل 5 

آمده است.

شکل 5: اولویت خیابان های دارای پتانسیل برای تبدیل شدن به پیاده راه بر اساس وزن نهایی آن ها

7. نتیجه گیری
برای  روشی  و  معیارها  تدوین  پژوهش،  انجام  از  هدف 
مرکزی  بافت  در  پیاده راه  به  خیابان  تبدیل  امکان سنجی 
شهر بابل بوده است. در این تحقیق پس از بررسی تجارب 
گوناگوِن ایجاد پیاده راه در نقاط مختلف جهان، معیارهایی 
پیاده راه  به  شهری  خیابان های  تبدیل  امکان سنجی  برای 
در  پیاده راه  به  تبدیل شدن  امکان  سپس  و  شد  تدوین 
خیابان های مختلف بررسی شده و درنهایت بهترین گزینه 
تحقیق  این  نتایج  معرفی شد.  ممکن  خیابان های  بین  از 
معیار  نوع  پیاده راه دو  امکان سنجی  نشان می دهد که در 
می تواند مدنظر قرار بگیرد. دسته اول معیارهای الزم که 
شامل دو  معیار 1 و 12 »غالب بودن نقش اجتماعی بر 
نقش جابه جایی )عبوری( و دسترسی و امکان انتقال نقش 
جابه جایی و دسترسی خیابان به خیابان های اطراف )حفظ 
پیوستگی شبکه های اصلی حرکت سواره(« و »شیب طولی 
متوسط کم تر از 5 درصد « است و نبود آن ها مانع از تبدیل 
خیابان به پیاده راه می شود. دسته دوم شامل معیارهای 2، 
3، 4، 5، 7،6، 8، 9، 10 و 11 )جدول 7( هستند که نبود 
یکی از آن ها مانع از تبدیل خیابان به پیاده راه نمی شود؛ 
اولویت بندی  و  موفق  پیاده راه  ایجاد  در  آن ها  وجود  اما 

تبدیل خیابان  برای پیاده راه بسیار مهم است. همچنین این 
معیارها پس از تبدیل شدن خیابان به پیاده راه می توانند با 
طراحی خوب تقویت یا ایجاد گردند. بنابراین بر اساس دو 
دسته معیار ذکرشده، در نمونه مطالعه )مرکز شهر بابل(، 
نداشتن معیار الزم  به دلیل  را   C ،G ،N ،M خیابان های 
نمی توان به پیاده راه تبدیل نمود. خیابان آیت اهلل سعیدی 
)F( به دلیل نفوذپذیری بسیار زیاد، دسترسی به حمل ونقل 
عمومی بسیار مناسب، لبه های جذاب در سراسر خیابان، 
فعالیت های انتخابی و اختیاری، حجم زیاد استفاده کننده، 
دارای نشانه های تاریخی ارزشمند در انتهای خیابان )موزه 
بابل( و پوشش گیاهی به عنوان مناسب ترین خیابان برای 

تبدیل شدن به پیاده راه انتخاب شده است. 
خیابان های I ،D ،L ،J ،H ،B ،K ،A و E به دلیل نداشتن 
و یا ضعیف بودن در برخی معیارها در اولویت های بعدی 
می توان  انتها  در  می گیرند.  قرار  پیاده راه  به  تبدیل شدن 
بابل الزم  پیاده راه در مرکز شهر  برای خلق شبکه  گفت، 
است محورهای مناسب تر که با اطمینان بیش تر و هزینه 
کم تر امکان ایجاد کل هایی از شبکه نهایی را دارند، انتخاب 
افزوده شدن  با  این فرایند به تدریج و  و طراحی شوند و 

سایر محورها تا تکمیل شبکه پیاده راهی ادامه یابد.
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پی نوشت
1. Pedestrian Area
2. Pedestrian Mall
3. Car Free Zone or Auto Restricted Zone
4. Pedestrian Only, Pedestrian Zone
5. Pedestrian Promenade
6. Traffic Free Zone
7. Zeger
8. Transit Mall
9. Modified Street
10. Plaza or Interrupted Mall
11. Continuous or Exclusive Mall
12. Displaced Sidewalk Grid
13. Third Street Promenade, Santa Monica, California
14. Pearl Street in Boulder, Colorado
15. Charlottesvill
16. Stroget
17. Neuhauser
18. Kaufinger
19. Beyoglu



220

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
00
ن
ستا

تاب
.3

5
اره

شم


فهرست منابع
الهی، سروین؛ و اردانه، سحر. )1390(. ارزیابی طرح پیاده راه پانزده خرداد تهران. ویژه نامه زندگی پیاده در تجربه های جهانی، 74. -
راهنمای طراحی مسیرهای عبور عابر پیاده در معابر شهری. )1375(. تهران. معاونت عمرانی دفتر حمل ونقل و دبیرخانه شورای  -

عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور.
زبردست، اسفندیار. )1380(. کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای. هنرهای زیبا، )10(، 10.  -

https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=30480

اسناد مرکز  - و مرکز  اطالعات  فناوری  تهران. مدیریت  بازار  پیاده راه  ارزیابی  امیر. )1391(.  و روحی،  الهام؛ حبیبی، سارا؛  فالح، 
مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران.

قربانی، رسول؛ و جام کسری، محمد. )1389(. جنبش پیاده گستری، رویکردی نو در احیاء مراکز شهری؛ مورد مطالعه پیاده راه  -
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx-  .72-6،  55)2( منطقه ای،  و  شهری  پژوهش های  و  مطالعات  تبریز.  تربیت 

?id=125724

بازار قدیم و خیابان پیاده تربیت شهر  - محمدزاده، رحمت؛ و فالح نژاد، حسین. )1388(. بررسی تطبیقی توسعه فضاهای پیاده 
http://ensani.ir/file/download/arti�  .92-85  ،38 زمستان(،  )اول  دوره  شهرسازی،  و  معماری  زیبا  هنرهای  نشریه   تبریز.

cle/20120329164420-5106-8.pdf

- http://www.memarnet.com/sites/ .42-41 ،32 ،گلکار، کورش. )1379(. کیفیت طراحی شهری و مؤلفه های سازنده آن. صّفه
default/files/pdf/tarahi�shahri.pdf

معینی، مهدی. )1390(. شهرهای پیاده مدار، تهران: آذرخش. -
منتظرالحجه، محمود؛ و محمدزاده، مرجان. )1390(. تجارب پیاده راه سازی در ایران. شهر زندگی زیبایی ویژه نامه پیاده راه به  -

مناسبت همایش بین المللی زندگی پیاده در شهر، 2.
نقش پیراوش. )1385(. نقشه کاربری اراضی وضع موجود طرح تفصیلی ویژه بافت قدیم شهر بابل. سازمان مسکن و شهرسازی  -

استان مازندران.
 - Alexander, Ch., Ishikawa, S., Silverstein, M., Jacobson, M., Fiksdahl-King, I., & Angel, S. )1977(. A Pattern Lan-

guage: Towns, Buildings, Construction. New York, New York: Oxford University Press. https://arl.human.cornell.
edu/linked%20docs/Alexander_A_Pattern_Language.pdf

 - Bates, K. )2013(. Making Pedestrian Malls Work; Key Elements of Successful Pedestrian Malls in the US and 
Europe. Oregon: Department of Planning, Public Policy, & Management of the University of Oregon. http://hdl.
handle.net/1794/13018

 - Bentley, I., Akcock, A., Murrain, P., McGlynn, S., & Smith, G. )2003(. Responsive Environments: A Manual for 
Designers )M. Behzadfar, Trans.(. Tehran: University of Science & Technology.

 - Crawford, J.H. )2002(. Carfree Cities. Utrecht, Netherlands: International Books. https://www.amazon.com/Car-
free-Cities-J-Crawford-2002-11-01/dp/B01K3OEMME 

 - Dokmeci, V., Altunbas, U., & Yazgi, B. )2007(. Revitalisation of the Main Street of a Distinguished Old, 15)1(, 
153-166. https://doi.org/10.1080/09654310601016788

 - European Commision Directorate-General for the Environment. )2005(. Reclaiming City Streets for PeopleChaos 
or Quality of Life. https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/streets_people.pdf

 - Gehl, Y. )2011(. Life between Buildings: Using Public Space. Washington, D.C.: Island Press. https://books.goo-
gle.com/books/about/Life_Between_Buildings.html?id=X707aiCq6T8C

 - Gehl, Y. )2002(. Public Space and Public Life, City of Adelaide. Adelaide: Adelaide City Council.
 - Gibbs, R. )2012(. Principles of Urban Retail Planning and Development. Hoboken, New Jersey: John Wiley & 

Sons.
 - Jacobs, A. )1993(. Great Streets. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. https://www.amazon.com/Great-Streets-

Press-Allan-Jacobs/dp/0262600234
 - Lynch, K. )1960(. The Image of the City. Massachusetts: The MIT Press. https://www.miguelangelmartinez.net/

IMG/pdf/1960_Kevin_Lynch_The_Image_of_The_City_book.pdf
 - Nelson, N. )2012(. Pedestrian Malls: How they Work and why they Fail Case Studies. https://nacto.org/wp-con-

tent/uploads/2012/06/Nelson-Nygaard.pdf
 - PPS, Key Principles of Placemaking, Retrieved July 17, 2019, from https://www.pps.org/article/what-is-place-

making
 - Project for Public Spaces INC. )2008(. Streets as Places. Using Street to Rebuild Communities, New York: AARP. 

https://s3.amazonaws.com/aws-website-ppsimages-na05y/pdf/bookstore/Using_Streets_to_Rebuild_Communi-
ties.pdf



221
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

تبیین معیارهای امکان سنجی تبدیل خیابان به پیاده راه در مراکز شهرها

شامره صفحه مقاله: 205-221
14

00
ن
ستا

تاب
.3

5
اره

شم


 - Rubenstein, H. )1992(. Pedestrian Malls, Streetscapes, and Urban Spaces. New York, New York: John Wiley & Sons. 
https://www.wiley.com/en-us/Pedestrian+Malls%2C+Streetscapes%2C+and+Urban+Spaces-p-9780471546801

 - Speck, J. )2012(. Walkable City: How Downtown Can Save America, One Step at a Time. New York, New 
York: Farrar, Straus, and Giroux. https://www.amazon.com/Walkable-City-Downtown-Save-America-ebook/dp/
B008423170

 - Whyte, W.H. )1988(. City: Rediscovering the Center. New York, New York: Doubleday. https://www.amazon.
com/City-Rediscovering-William-H-Whyte/dp/0812220749

نحوه ارجاع به این مقاله

پیاده راه  به  تبدیل خیابان  امکان سنجی  معیارهای  تبیین  پندار، هادي. )1400(.  و  آقاجاني، هادي 
در مراکز شهرها، مورد مطالعاتی: هسته مرکزی شهر بابل. نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، 

.221-205 ،)35(14
DOI: 10.22034/AAUD.2021.215404.2089
URL: http://www.armanshahrjournal.com/article_135477.html

COPYRIGHTS

Copyright for this article is retained by the author)s(, with publication rights 
granted to the Armanshahr Architecture & Urban Development Journal. This is 
an open- access article distributed under the terms and conditions of the Creative 
Commons Attribution License.
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/




