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Abstract 
Forming the texture of a city is directly related to its network of passages, so the 
type of each of these tissues is influenced by the formation of streets within the 
city. One of the solutions to the problems of traffic and visual pollution today in 
cities such as Sanandaj is the pedestrian road which has distured citizens in both 
mental and physical dimensions. The purpose of this study is to present principles 
that play a role in its generalization as a strategy to revitalize the humanist urban 
environment. Two issues that have been underestimated in this type of research 
are the principle choice of a suitable pedestrian street according to the science 
of architecture and urban planning, and another is to provide a model to consider 
among the scattered pedestrian components as a criterion in such cities. This 
article is an applied type that introduces walkability characteristics. The MADM 
method and the Sharon and Likert 9-point Entropy Formula were selected using 
Topsis method, 0.6589 Imam Khomeini Street with a rating of 0.6589. Then, this 
street was analyzed with all the walkability components, which were introduced 
as a relatively desirable street by graphing from 1 to 4 with a score of 2.885. Using 
the capabilities, opportunities and threats of the area, a model with three 
components of infrastructure, functionality, ornamental was introduced to 
enhance the street. Completing the process of analyzed subcomponents was 
considered as a suggestion for walkability improvement in this study. 
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Extended abstract 
1. Introduction 
In the urban public sphere, most contact, 
communication, and interaction occur 
between humans (Tibalds, 1383: 15). The 
most important traffic rate of citizens in 
the city is in the urban streets. All facilities 
are made available for the convenience of 
a personal car. The following questions are 
raised regarding these issues: 

1. How do people choose the right street 
for walkable components? 

2. How are walkability criteria introduced 
according to the characteristics of cities 
such as Sanandaj? 

In the meantime, summarizing the 
walkability sciences and providing the 
appropriate components using the TOPSIS 
technique seems to be the logical way to 
select the street for the walkability. 

 

2. Research Methodology 
The city is a cultural-physical complex 
formed according to the needs, activities 
and behaviors of its residents (Park et al., 
2014). In the urban public sphere, most 
contact, communication, and interaction 
occur between humans. These areas cover 
all parts of the urban context where 
people have physical and visual access 
(Tibalds, 15: 2004). Studies show a close 
relationship between environment and 
pedestrian behavior (Taheri & Malekpour, 
1397: 48). The city is dealing with a traffic 
jam at its core, and its traditional streets 
don't have the power and elasticity of 90's 
cars. The central core streets of the city 
such as Ferdowsi, Imam Khomeini, 
Enghelab, Taleghani, Salahuddin Ayoubi, 
Shohada, etc. are currently under heavy 
traffic during the day; however, the same 
streets were not built with such intent 

decades ago, and they are now regarded as 
urban traffic nods. In this study, 19 indices 
were used to select one of the 4 options 
which the Imam Khomeini Street with a 
score of 0.6589 was selected as the 
appropriate street.  

 

3. Research Findings 
This section uses the MADM multi-criteria 
decision making method to rank the 
options, and two concepts of ideal solution 
and similarity to ideal solution were used. 
In order to measure the similarity of the 
design to the ideal and the anti-ideal 
solution, its distance from the ideal and 
anti-ideal solution to the total distance 
from the ideal and anti-ideal solution was 
evaluated and ranked.  

There are three basic points to 
analyzing the final score obtained by 
graphing:  

1. The final score for the options is a 
number between 1 and 4. 

2. Comparison of the scores obtained for 
the options indicated the priority of the 
options. 

3. The final obtained score shows the 
overall analytical status of each axis for 
pavement construction. 

Finally, Imam Khomeini Street with a 
score of 2.885 was considered as a 
relatively desirable pedestrian . 

 

4. Conclusion 
After exploring potentials, weaknesses and 
strengths of this body, and reviews by 
experts, it concluded that continuity, 
permeability, free land use, functional 
milestones, historical bodies, 
memorability, security, pollutants and 
nightly presence are considered as 
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infrastructure components in the creation 
of walkable axis in these types of streets 
according to their needs today. 

Another important issue with this 
research is how to present the sub-
components. According to studies, there is 
no priority for implementation, and the 
street can fully meet humanitarian needs 
that at the same time have available 
potentials and the criteria introduced in 
the infrastructure component. Other 
criteria were considered later. Regarding 
their observance, the more coverage is 
created, walkability done better. To 
provide pedestrian suggestions on Imam 
Khomeini Street in Sanandaj, it can be 
explained that analyzing and completing 
deficiencies under the criteria of the 
analysis carried out is the same 
development strategy. 
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 علمی پژوهشی 

  پیاده   ارتقاء  رویکرد  با  شهری  فضای  طراحی  معیارهای  و  اصول  تبیین
 سنندج  شهر:  پژوهی  مورد مداری

  ٣ حسین کالنتری خلیل آباد ،  *2یصارم  یدرضاحم ١جهانگیر صبا

 
 گروه معماری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسالمی، یاسوج، ایران. دانشجوی دکتری،  ١
 استادیار،  گروه شهرسازی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 2
 ایران.استاد، گروه معماری و منظر شهری، تهران، جهاد دانشگاهی، تهران،   ٣
معیارهای  مقاله حاضر برگرفته از پایان نامه دکتری آقای صبا جهانگیر از دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج باعنوان «تبیین اصول و *

 طراحی فضای شهری با رویکرد ارتقاء پیاده مداری مورد پژوهی: خیابان امام خمینی (ره) سنندج» استخراج شده است

10.22080/usfs.2021.18354.1949  

 تاریخ دریافت: 
 ١٣٩٩  فروردین ٢١

 : پذیرشتاریخ 
 ١٣٩٩ آذر  ٢٥

 : تاریخ انتشار
 ١٤٠٠ اردیبهشت ٢٩

 

 چکیده
  از   يک  هر  نوع   که   بطوري   دارد  آن   معابر   شبکه   با   مستقيم  ارتباط  شهر   يک   بافت   گيريشکل :  چکیده

 آلودگی  معضالت  هایحل   راه  از  یکی.  است  شهر  داخل  در  هاخيابان   گيري  شکل  از  متاثر  هابافت  اين
 جسمانی،   و  روانی  بعد  دو  در  که  باشدمی  راهپیاده  سنندج  چون  شهرهائی  امروزه  بصری  و  ترافیکی

 تعمیم  مقوله در که است اصولی ارائه پژوهش این هدف. است داده قرار تهاجم مورد  را شهروندان
  که   مسئله  دو.  کند  نقش  ایفای  مدار   انسان   شهری  محیط  احیای  جهت   راهکاری   عنوان  به   آن  پذیری 

 مناسب   خیابان  اصولی  انتخاب  یکی  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر  هاپژوهش  گونه  این  در
  پراکندگی   میان  در  که  است  الگوئی  ارائه   دیگری   و  است؛  شهرسازی  و   معماری  علم  طبق  مداری پیاده

  نوع   از  مقاله  این.  گیرد  قرار  توجه  مورد  شهرها  گونه   این  در  معیار  عنوان  به  مداریپیاده  هایمولفه
  و   MADM  روش  از  هاداده.  است  پرداخته  مداریپیاده  های-شاخصه  معرفی  به  که   است  کاربردی

  قرار  پردازش  مورد  تاپسیس تکنیک  از گیریبهره  با ای   نقطه۹ لیکرت طیف و شانون آنتروپی فرمول
 سپس.  است  اولویت  دارای  ۶۵۸۹/۰  رتبه  با)  ره(خمینی  امام  خیابان  داد   نشان  پژوهش  نتایج   گرقت،

  نمره  با   ۴تا۱  از   بندی  گراف  با  که  گرفت  قرار  تحلیل  مورد  مداری پیاده  های  مولفه  تمامی  با  خیابان  این
  تهدیدهای  و  هافرصت  ها،قابلیت  از   استفاده  با.  شد  معرفی  مطلوب  نسبتا  خیابان  عنوان  به  ۸۸۵/۲

  معرفی   خیابان  ارتقای  جهت)  تکمیلی (تزئیناتی  عملکردی،  زیرساخت،  مولفه   سه  با   الگوئی  منطقه،
 پژوهش   این  در  مداریپیاده   ارتقای  پیشنهاد  عنوان  به  شده  تحلیل  های  ریزمولفه  فرایند  تکمیل.  شد
 .گرفت قرار نظر مد

 کلیدواژه ها: 
  الگو، خیابان، مداری، پیاده

 سنندج معیار،

 

 
  یصارم درضای حم :نویسنده مسئول * 

انشگاه تربیت مدرس،  شهرسازی، تهران، داستادیار، گروه  آدرس:
 تهران، ایران 

 saremi@modares.ac.ir ایمیل:
 ۰۹۳۳۵۲۷۰۸۸۱  تلفن:
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 مقدمه ١
 تماس، بیشترین شهری، عمومی  های عرصه  در

، ١(تیبالدز دهد رخ می انسان ها بین  تعامل و ارتباط
تردد  ۱۵:  ۱۳۸۳ میزان  ترین  عمده  حقیقت،  در   (

شهری   های  خیابان  در  شهر،  سطح  در  شهروندان 
اختیار حضور هر  صورت می در  امکانات  تمام  گیرد. 

 چه راحت تر خودروی شخصی قرار گرفته است. 

همه   به  خیابان  بنگریم  تری  وسیع  دید  با  اگر 
استفاده کنندگان و به کاربری های متنوع تر و بسیار  

دارد ب تعلق  ماشینی  ونقل  حمل  از  یشتر 
به  اینجاست).  ٤٧:  ٢،١٣٩٢(معینی بیشتر  توجه  که 

انسان و نقش موثر وی درفضاهای شهری، بیش از  
 :Sapawi & Said, 2012کند (پیش ضرورت پیدا می

بایست با ایجاد فضاهای شهری همچون  و می  )179
را   مهم  این  های شهری،  خیابان  بستر  در  راه  پیاده 

 ویت کرد.تق

 بردن ازمیان پیاده نواحی  هدف کلی طور به
سواره   و پیاده حرکت جدایی بلکه  نیست؛ اتومبیل

: ٣،1390شهروندان است (پاکزاد بیشتر آسایش براي
بافت280  کالبدی، های  شارز  با شهرها قدیم ). 

و  در  نهفته فرهنگی  و تاریخی خود(حبیبی 
بهترین١١١:  ٤،١٣٩٨احمدی  شهری  هویت نشانه )، 

 بافت، این رشد و حال حیات عین در و بوده است
 بی توسعه  و شده  درون از شهر  فرسودگی  از  مانع

 کند.  می را محدود رویه آن

مناطق   در  عمومی  ونقل  حمل  به  دسترسی 
مختلف متفاوت است. پهنه مرکزی شهر، د سترسی  
ارند   د  ای  حاشیه  مناطق  به  نسبت  تری  مناسب 

 
1 Tibaldz 
2Moieni  
3 Pakzad 

 تاریخی ). بافت٩٠:  ٥،١٣٩٨(ساسان پور و همکاران
 شهر مرکزی و  تاریخی های هسته  بر منطبق سنندج 

 ارزشی با تاریخی و عناصرشهری وجود و باشد می  نیز 
سنتی، چون آصف(کرد)،   مسجد بازار  خانه  جامع، 

قدیمی  های  وکاربری  ها   عوامل ازمهمترین خانه 
 باشند.منطقه می فرهنگی و تاریخی بخش هویت

 بوده مواجه ای مشکالت عدیده با امروزه بافت این
 همگانی فضاهای.  رودمی  پیش  نابودی و زوال به رو و

 انسانی  تعامل برای را هایی فرصت شهرسنندج مرکز
تفریح فراهم  از بردن لذت و و  سازند.  می  محیط 

شاخص   تحلیلی  روش  مقاله، این  هدف ارائه  برای 
می مناسب  مدار  پیاده  ساختار  های  با  که  باشد، 

 فضائی بافت قدیمی سنندج  همراه شود تا بتوان با
منطقه مورد نظر، خیابان های مناسب جهت  بررسی

ک انتخاب  را  شدن  مدار  این  پیاده  با  ارتباط  در  رد. 
 شود:موضوعات سواالتی به قرار ذیل مطرح می

می -۱ خیابانچگونه  راستای    مناسب  توان  در  را 
 مولفه های پیاده مدار انتخاب کرد؟ 

مثل سنندج   -٢ به خصوصیات شهرهائی  توجه  با 
 شوند؟  معیارهای پیاده مداری چگونه معرفی می

می نظر  به  میان  این  علوم  در  بندی  جمع  رسد 
یاده مداری و ارائه مولفه های  مناسب با بهره گیری  پ

انتخاب   برای  منطقی  روش  تاپسیس  تکنیک  از 
خیابان جهت امر پیاده مداری باشد. گراف بندی و  
ارزیابی دقیق ریزمولفه ها با تحلیل، پرسش و محیط  
شبیه سازی شده موقعیت فعلی خیابان و تصمیم  

 نماید.یگیری جهت ارائه معیار را امکان پذیر م

4Habibi & Ahmadi  
5 Sasanpour et al 



 
 

12 

 . ۳۳تا  ۷  صفحات .۱۴۰۰تابستان    .۲۷ شماره .۸ دوره

 

شهری  کارکرد و  ساختار  مطالعات  
Urban Structure and Function Studies (USFS) 

 

[Manager] . تبیین اصول و معیارهای طراحی فضای شهری با رویکرد ارتقاء پیاده مداری مورد پژوهی: شهر سنندج 

 
 حاضر   ق ی تحق   محاسبات :  منبع    ق ی تحق   ی مفهوم   مدل . ١  شکل 

بر   مبتني  تحقيق  مطالعاتی  ۷متدولوژي  بخش 
وبرداشت میدانی است که شامل علل و عوامل موثر  
يابي   جايگاه  گستري"،  پياده  گسترش"جنبش  بر 

مداخله  انساني  حرکات هاي  درروش  مداري  وپياده 
ونوسازي   دربهسازي  همگاني  توفيق  کهن،  دربافت 

هاي کهن شهر، سوابق روشن اجرا در شهرهاي  بافت
کهن و حلقه مفقود امروز، امکان سنجي ايجاد محور  
پياده شهري دربافت قديم سنندج، شاخص سازي،  
و   مدل  سازي  پياده  و  محورها  سنجي  پتانسيل 

 الگوی مناسب پياده روي است. سرانجام ارائه  

 شنیه تحقیق و پی مبانی نظری ۲
فرهنگی   ای  مجموعه  بر    –شهر،  که  است  کالبدی 

آن   ساکنین  رفتارهای  و  ها  فعالیت  نیازها،  اساس 
).  ٩-٨:  ١٣٩٨،  ١شکل گرفته است (عمرانی و همکاران

تماس،   بیشترین  شهری،  عمومی  های  عرصه  در 

دهد. این عرصه  ارتباط و تعامل بین انسان ها رخ می
ها تمام بخش های بافت شهری را که مردم به آنها 

می دربر  دارند،  بصری  و  فیزیکی  گیرد  دسترسی 
دهد ارتباط ). مطالعات نشان می١٥:  ١٣٨٣،  ٢(تیبالدز

ر  و  محیط  میان  دارد  نزدیکی  وجود  پیاده  عابر  فتار 
 ). ٤٨: ١٣٩٧، ٣(طاهری و ملک پور

 انسان  ۲٫۱
مي که  ارائه  تعبيری  شهري  فضاي  مفهوم  از  تواند 

ست كه انسان با توجه به  شود، در حقيقت ادراكی ا
دارد   خويش  ذهن  در  شهر  يك  از  جهات  جميع 

همکاران و  به  ٥٤،  ٤،١٣٩٨(پوراحمد  مفهوم  اين   .(
معنايي، معنوي و ادراك ذهني انسان  عنوان هويت  

مي مطرح  شهر  ويژگياز  بر  مشتمل  كه  ها،  باشد 
ست كه در  ها، آداب و هنجارهايياتفاقات، فعاليت

 گذرد.كليت شهر به عنوان يك واحد مي

 

 

 
1 Omrani et al 
2 Tibaldz 

3 Taheri & Malekpour 
4 Pourahmad et al 

توجه به انسان و 
نیازهاي  جمعی

مولفه هاي پیاده مداري

تحلیل مولفه هاانتخاب خیابان

ارائه معیار
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 حاضر   ق ی منبع: محاسبات تحق   یی و معنا   ی و انسان در ابعاد کالبد   ی شهر   ی رابطه فضا . ٢  شکل 

نظریه پردازی درباره شهر را به حوزه های زیبایی 
و  محیطی  زیست  اقتصادی،  عملکردی،  شناسی، 

می تقسیم  و  اجتماعی  عمومی  های  عرصه  کنیم. 
خصوصی فضاهای شهری شهرهای قدیم ایران، پیش  
از آنکه از پیامدهای ورود به دوره مدرن متاثر شوند،  

می تحقق  آئینی  شهرهایی  متن  ادر  در  ین  یافتند. 
ها، عادات، سنن و خاطرات جمعی  گونه شهرها، آیین

شکل   بنیان  که  هستند  عناصری  مهمترین  مردم، 
شکل   را  خصوصی  و  عمومی  های  عرصه  گیری 

 دهند.  می

 فضای شهری ٢٫٢
شود باعث اقداماتی که برای توسعه شهری انجام می

می اجتماعی  مشارکت  (افزایش   ,Rahmanشود 
وس   ). 22 :2016 طیف  شامل  انواع  فضاها  از  یعی 

می خصوصی  تا  عمومی  فضاهای  فضاهای  باشند. 
موجود در شهر را از لحاظ نحوه استفاده از آنها به  

کنیم: فضاهاي قدسي و  هفت دسته کلی تقسیم می
خصوصی،  فضاهای  عمومی،  فضاهاي  قدسی،  غیر 

فضاهای نیمه خصوصی/ نیمه عمومی، فضاهای باز  
افیایی. به  و بسته، فضاهاي کارکردی، فضاهاي جغر 

رغم توجه اندیشمندان و تاکیدهای آنان، تالش برای  
ایجاد، احیا و تقویت فضای شهری، عموما با موفقیت  

می نظر  به  و  نبوده  میهمراه  برخی  رسد  به  توان 
 دالیل آن چنین اشاره کرد: 

غلبه اصالت شکل در شناخت، تحلیل و  •
 طراحی فضای شهری. 

روان  • های  گرایش  سوگرایانه  یک  رشد 
بستر   به  توجهی  کم  و  شناختی شهری 

 اجتماعی. 

اجتماعی   • عوامل  دقیق  شناسایی  عدم 
موثر در محتوا و فرم فضای شهری و ساز  

 و کار آنها. 

محتوای   • از  موجود  تعریف  کفایت  عدم 
 فضای شهری. 

 

 انسان

 بعد روانی بعد فیزیکی

نظام طراحی 
 فضا

نیازهاي 
 جسمی

 تناسبات-
 استانداردها-

 ضوابط طراحی-

 کالبد فضا

نیازهاي 
 حسی

ادراك 
 فضا

 امنیت-
 تعلق مکانی-
 آسایش روان-

 مشارکت-

 معناي فضا

 فضاي شهري
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 حاضر   ق ی انواع فضاها در شهر منبع: محاسبات تحق   ی بند   م ی تقس . ٣  شکل 

 خیابان ٢٫٢٫١
های  کارکرد  ها  خیابان  شهری  های  محیط  در 
گوناگونی دارند و عملکرد بهتر خیابان زمانی صورت 

با دو کارکرد اصلی متمرکز گردد می   گیرد که بر یک 
). از طرف دیگر توسعه پیاده ٥٠:  ١٣٩٣،  ١(کاشانی جو

گردد خیابان ها باعث توسعه شهری نیز میراه در  
 ). ٩٩: ١٣٩٦، ٢(مرادپور و همکاران

 

 خیابان در ایران و جهان  ٢٫٢٫٢
از عهد صفويه به اين سو كه توسعه شهرهاي ايراني  

هاي كهن آغاز شد، راه نيز به عنوان  در خارج از بافت
يك عنصر شهري طراحي شده مطرح شد. در دوران  

وارد الگوهای نظام    حکومت قاجار، به سبب  شدن 
به   فقط  نه  خیابان  بار،  اولین  برای  داری،  سرمایه 
و  تجارت  مکان  عنوان  به  بلکه  تفرجگاه  عنوان 

 
1 Kashanijo 
2 Moradpour wt al 

می بازی  نقش  هم  پوربازرگانی  (قلی  : ١٣٩٣،  ٣کند 
٤٢ .( 

دردوران معاصروبه ویژه حکومت پهلوی، همگام  
جهان   درسرتاسر  مدرنیته  وپژواک  جهانی  باتحوالت 

 Zhuang et)یت زندگی همراه بود  که با بهبود کیف
al ,2019: 58)  کشورمان شهرسازی  مداخالت   ،

بار،  نخستین  نماندوبرای  نصیب  بی  آراء  نیزازاین 
دردستورکاردولت   چلیپایی  خیابانهای  احداث 
دنبال   ازشهرهابه  بسیاری  کهن  وبافت  قرارگرفت 
به   خیابان  ایجاد  شد.  دریده  ازهم  رویکرد،  همین 

ولین پژواک ازشهرسازی هوسمان  عنوان نمادتجدد، ا
  ۱۹۲۰گونه ای است که بانظریه پردازی های نوگرایان

شنیده   ودرایران  یافته  المللی  بین  ای  جنبه  اروپا، 
شود وانگاره احداث خیابان های عریض وگسترده  می

 ). ۱۶۲  -۱۶۴:  ۱۳۸۶،  ٤تحقق یافت (حبیبی و مقصودی

3 Gholipour 
4 Habibi & Maghsoudi 

فضاهاي تردد در 
 نواحی مسکونی

فضاهاي توقف در 
 مسکونی نواحی

 ترکیبی پارکینگ مذهبی فضاهاي زمین بازي فضاهاي داراي ارزش کوچه دو درجهخیابان هاي 

 توقف فضاهاي فضاهاي تردد

 ترکیبی پارکینگ  انسان 

 مسیرهاي
 ماشین

پیاده روهاي 
 اصلی مسیرهاي

 

 بستر شده ذخیره قطعات

گذر سبز از سطح کوچک تا 
 کاربري هر نوعپارك شهر با 

سطح 
 شهر

سطح 
 محله

سطح 
 خرد

سطح 
 منطقه

 فضاهاي شهري يفضاهاي شهر
 آزاد زمینهاي فضاهاي سبز

 فضاها در شهر

 يفضاهاي شهر

 ي بازفضاها
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 مورد استفاده   ی براساس شاخص ها   ی مدار   اده ی پ   نه ی موفق در زم   ی خارج   ی نمونه ها   ق ی مصاد . ١  جدول 

 شاخصهای مورد استفاده  تجارب خارجی

 
 
 

 استراسبورگ 

 )www.pinterest.com ( 
 

 تمرکز فعالیت های توریستی و گردشگری. -
 طراحی دو خط تراموا در بافت. -
 ارگانیک. طراحی و مرمت فضاهای قدیمی و معابر -
افزایش حضورپذیری، سرزندگی و جذابیت به علت تامین اسایش تنوع فضایی و -

 عملکردی بخش های مختلف و استفاده از عناصر جذاب مانند مجسمه. 
 تنوع استفاده از عناصر محدود کننده نرم فضا و سخت فضا. -
ایر  نفوذ پذیری زیاد مسیر به علت قرارگیری مناسب مبلمان، پوشش گیاهی و س-

 عناصر محدودکننده. 

 
 

 گروس هورگ، روین 
 )۱۷۳، ۱۳۹۳، ١(کاشانی جو

چشم اندازروبه دروازه رنسانس که دارای یک ساعت به نام گروس هورگ است(مولفه  -
 ادراکی، بصری)

 توجه به صنعت توریسم. -
 دسترسی راحت به دوچرخه و ایستگاه ها. (مولفه عملکردی)-
 صبح. (مولفه عملکردی) ۱۱صبح تا  ۸ساعت ورود وسایل نقلیه از -
 باشد.عالئم و تصاویر دید این منطقه کم می -
کند.  گذرهای طاقدار متنوع در مقیاس منطقه به صورت غیر قابل انتظار فراهم می-

 (مولفه کالبدی)  

 
 آمستردام  

 )۴۳، ۱۳۹۲، ٢(حبیبی 

 ایجاد مسیر های پیاده براساس مقیاس انسانی.-
. (مولفه هاي درون بافترفت و آمد همراه با سنگ فرش نمودن خيابان آرام سازي -

 عملکردی)
 . (مولفه کالبدی) گسترش محورهاي قوي پياده روي باعملكردهاي مختلف غيرمسكوني -
- . (مولفه ادراکیایجاد محورهای متعدد پیاده روی با کف سازی منظم، مبلمان شهری -

 بصری) 

 بانکوکپراآتیت،کاوسان، 
)www. latitudes.com ( 

 قرار دادن مسیر هایی برای صندلی چرخدار و کالسکه بچه. (مولفه عملکردی)-
 در نظر گرفتن تمهیداتی برای افراد ناتوان. (مولفه عملکردی) -
 اجرای عملیاتی برای مقابله باآلودگی ها در پیاده راه. -

 حاضر   ق ی منبع: محاسبات تحق 

 رويكردهاي مرتبط با فضاهاي عمومي شهري   ی جمع بند . ٢  جدول 

 مهمترین صاحب نظران رویکرد غالب  دوره زمانی 

دوره اول: انقالب 
 ١٩٦٠صنعتی تا 

تاكيد بر ادراك فضايي و 
 بصري 

كاميلوسيت، گوردون كالن، راب كرير، آلدو روسي، كريستوفر الكساندر،  
 پور، جهانشاه پاكزادكليف ماتين، علي مدني 

 
1 Kashanijo 
2 Habibi 
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 دوره دوم: 

 ١٩٩٠تا  ١٩٦٠

 -تأکید بر تأثیرات محیطی 
 رفتاری 

کوین لینچ، آموس راپاپورت، رومدی پاسینی، التمنت، هولویل، مور، جان  
 لنگ، حسین بحرینی 

رویکرد تقویت تعامالت  
 اجتماعی 

اولدنبرگ، کلر هانا آرنت، پاول زوکر، جین جیکوبز، ویلیام وایت، جان گل، 
 کوپر مارکوس 

تاكيد بر حركت در فضاي 
 شهري و گسترش پياده مداري 

توني گارنيه، اسپیرگن، الرنس هالپرين، ادموند بيكن، هيليير، مايكل اي 
 آرث

 دوره سوم: 

 تا کنون ١٩٩٠

رويكرد ايجاد امنيت و مقياس  
 انساني در فضاي شهري

آندره دوآني، پيتر كتز، اليزابت پالتر لوييس مامفورد، فرانسيس تيبالدز، 
 زيبرگ، ال زلينكا، دين برنان 

مالحظات زيست محيطي و  
 پايداري

 سرگی چرمايف، گراهام هاگتون، كولين هانتر، هوگ بارتون، ريچارد راجرز 

 حاضر   ق ی منبع: محاسبات تحق 

در ایران يکي از بارزترين اقدامات ارزشمندي که  
هاي اخير در جهت ارتقاء کيفيت فضاهای  طي سال  

شهری مورد توجه قرار گرفته حرکت پياده و احداث 
مشهد ، بوشهر ،    پياده راه هايي در شهرهاي تبريز،

اروميه    ، اقليمي،  تهران  هاي  تفاوت  است.  بوده 
شهرسازي   متفاوت  هاي  وويژگي  فرهنگي 
درهرمنطقه، رويکردخاصي را نسبت به مساله پياده 

 ي طلب مي کند.  راه ساز 

 

 پیاده مداری ۲٫۳
روی  پياد به مردم تمايل به ها راه پیاده کیفیت ه 

 سالمت  روی ). و برPark et al, 2014بستگي دارد ( 
دارد  تاثیر  شهروندان جسمانی توجهی  قابل 

Duncan et al, 2011)  .(  دهه اواخر  در   ١٩٦٠در 
شهری   مشکالت  شدن  حاد  و  گیری  اوج  نتیجه 

گسترده و  واکنش  سواره  حرکت  سلطه  علیه  ای 
در کشورهای غربی   ویژه  به  پیاده  تحریکات  کاهش 

 
1 Kashanijo 
2 Kalantari khalilabad 
3Moieni  

جو (کاشانی  آمد  هزاره ٤٠:  ١،١٣٩٣بوجود  آغاز  با   .(
سوم ضرورت رویکرد مجدد به حرکت پیاده به عنوان  
سالم ترین، اقتصادی ترین و پویاترین روش جابجائی  

 Rossو حمل و نقل شهری مورد توجه قرار گرفت (
& Levine, 2012: 227  از ابتدای قرن بیستم و به .(

زمینه   در  نظری  رویکردهای  تحول  آن،  موازات 
متوجه   را  عمومی  افکار  شهری،  مطلوب  فضاهای 
و قابل کنترل برای   امن  و تعبیه کندراه های  اصالح 

آباد خلیل  (کالنتری  کرد  به  ).  ٤،  ٢،١٣٩٥پیاده  اگر 
هد قدیم فضاهای شهری در طول تاریخ نظر کنیم از ع

همچون   مختلف  های  دوره  میان  از  معاصر  دوره  تا 
انقالب   روشنائی،  عصر  رنسانس،  وسطی،  قرون 
و   خیابان  است.  نموده  گذر  جدید  عصر  صنعتی، 
معابر به دلیل منطقه بندی کاربری با چهار کاربرد 
سکونت، اشتغال، تفریح، و عبورو مرور و اختصاص  
است  گرفته  شکل  پیاده  عابر  مخصوص   راه 

 ).٤٣: ٣،١٣٩٢(معینی
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 ها بر حسب تقدم عبور کاربران   ابان ی انواع خ   سه ی مقا . ٣ جدول 

 
 حاضر   ق ی منبع: محاسبات تحق 

 مولفه های پیاده مداری  ۲٫۳٫۱
هاي  در  فرم يك عنوان به مداري پياده اخير سال 

 ,King)است   گرفته پذيرش قرار مورد شهر  از  پايدار
با جمع بندی مطالب مذکور و استفاده   .(850 :2013

از تجربیات کشورهای پیشرو در امر برنامه ریزی و  
طراحی شهری و نیز بهره گیری از نمونه های موجود  

می را  زیر  موارد  ایران،  مهم در  عنوان  به  ترین  توان 
 شاخص های ایجاد پیاده راه ها در ایران دانست:

 
 ر ی نا کارآمد مداخله پذ   ی پهنه ها   ن یی تع   ی ها   ار ی مدل کالن مولفه ها و مع . ٤  شکل 

 حاضر   ق ی منبع: محاسبات تحق 

محدوده   ۲٫۴ انتخاب  و  سنندج  شهر 
 مورد مطالعه

انواع شاخص های فضائی  مطالعات نشان می دهد 
ارزیابی   تقویت  شهری  فضای  مختلف  ابعاد  در 

 
1 Roustaee & Naseri 

) دارد  دنبال  رابه  شهری   ,Ariffin et allتوسعه 
وهنری  100 :2014 فرهنگی  عمیق  های  ارزش   .(

شهرهای تاریخی نخستین گام در احیا و ساماندهی  
: ١٣٩٧،  ١آید (روستائی و ناصریآن ها به شمار می

 منظر  از فرهنگی  -تاریخی های بافت ).  ١٢٤

  

 وسائل نقلیه موتوري   السیر اتوبوس سریع  نوع خیابان 
محل توقف وسائل  

 نقلیه 
 عابران پیاده  دوچرخه ها 

 تقدم ثانویه مجاز -----  -----  اولویت اصلی  مسیر ویژه اتوبوس 
 تقدم ثانویه مجاز مجاز اولویت اصلی  -----  خیابان عبوري 

 تقدم ثانویه تقدم ثانویه مجاز مجاز -----  خیابان اشتراکی 
خیابان مخصوص  

 پیاده
 اولویت اصلی  تقدم ثانویه -----  -----  ----- 
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 باشندمی  محتوایی -بعد کالبدی دو دارای ارزشمندی،
 قابلیت مناسب، و در بستر ای زمینه معیارهای  با که

باشند  می  دارا کیفیت را ارتقاء  و محفاظت شناسایی،
). در طول سه دهه ٢٢٧  :١٣٩٨،  ١(محمدی و همکاران

گیری و حاد شدن مشکالت شهری  اخیر، نتیجه اوج
به  ٢٧٢:  ١٣٨٤،  ٢(پاکزاد همگان  تا  شده  باعث   (

محیط ایجاد  در  محوری  پیاده  انسان  اهمیت  های 

مدار، پی ببرند. بافت های قدیمی، به دلیل جایگاه  
برای   ها  محدوده  بهترین  از  مرکزیت شهر،  در  خود 

پی مسیرهای  شمار  طراحی  به  سازی  باززنده  و  اده 
 دنيا سرتاسر در ). امروزه٢٠:  ١٣٨٦،  ٣روند (حبیبیمی

 پياده راه ها به سيستم محور، سواره شهري مراكز
 ). ٥٠: ١٣٩٤ ،٤ابراهيم و اند (نادري تبديل شده

 
 راه   اده ی شدن به پ   ل ی جهت تبد   ی شهر   ابان ی خ   ک ی مناسب    ی فضائ   ات ی خصوص . ٥  شکل 

 حاضر   ق ی منبع: محاسبات تحق 

فضاي سنندج شهر مركزي بخش قرارگيري  در 
 مناسب بيرون  از ديد ايجاد به منجر شكل  اي كاسه

(بهرامی همجوار ارتفاعات از است  :  ۱۳۹۸،  ٥شده 
). سنندج به کردی سنه، کورسان، دومین شهر  ۱۴۹

بزرگ کردنشین، مرکز استان کردستان در غرب ايران  
جغرافیايی   موقعیت  لحاظ  به  سنندج  است. 
از   وقاجار،  صفوی  عصر  شهرسازی  های  وفعالیت 

 بافت شهری سنتی باارزشی برخورداراست. 

 
1 Mohamadi et al 
2 Pakzad 
3 Habibi 

این شهر در هسته مرکزی خود با معضل ترافیک  
و میدست  نرم  آن  پنجه  سنتی  های  خیابان  و  کند 

دهه   خودروهای  کشش  و  ندارند.   ۹۰توان  را 
های هسته مرکزی شهر نظیر فردوسی، امام  خیابان

خمینی، انقالب، طالقانی، صالح الدین ایوبی، شهدا 
در   سنگینی  بسیار  ترافیک  بار  زیر  اکنون  هم   ... و 

ها  اناند؛ در حالی که همین خیابطول روز قرار گرفته
دهه و  در  نشدند  احداث  نیتی  چنین  با  قبل  های 

محسوب   شهری  ترافیکی  گره  عنوان  به  اکنون 
 شوند (به نقل از شبکه اطالع رسانی راه "دانا"). می

4 Naderi & Ebrahim 
5 Bahrami 

خیابان شهري

بافت مرکزي شهر

فضا)رك بودن(ماهیت دقیق

وجود خروجی هاي مناسب

جود عناصر هویت سازو

بعد تاریخی

بعد تجاري

پتانسیل ایجاد کاربري هاي جدید
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 استان کردستان و شهر سنندج   ی ر ی قرار گ   ت ی موقع . ٦  شکل 

 
 ی خ ی شهر سنندج و انتخاب محدوده بافت تار   . ٧ شکل 
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 محدوده   ی شبکه ارتباط   ی ساختار و استخوان بند . ٨  شکل 

 پیشینه تحقیق ۲٫۵
) دادگر  و  عنوان سطح١٣٩٦رمضانی  با  پژوهشی   ( 

 با پیاده حرکت  جریان حجم اساس  بر  معابر  بندی 
های ساختار استفاده تحلیل  داده   از  انجام  فضایی 

سطح   برای تحلیلی  روش روش این پژوهش ارائه اند.
بر  پیاده حرکت جریان حجم نظر از معابر بندی

 موثر  عوامل فضایی است. مهم ترین ساختار  اساس
 شناسایی  فضایی، حوزه ساختار  در  پیاده حرکت  بر

 سه گرفته اند. نهایتا موردبررسی قرار هر یک  و شده
بندی  شاخص  نفوذپذیریو   کاربری  فضایی، پیکره 

شد و نتیجه کار انتخاب خیابان   در نظر گرفته  معابر
فجر به عنوان مناسب ترین نونه حجم جریان حرکت 

دادگر و  (رمضانی  بود  پژوهش  ١٣٩٦،  ١پیاده  در   .(
) تالش شده است تا  ١٣٩٢ثقفی اصل و همکاران (

 طراحی پروژه های تحقق در  موثر  معیارهای شناخت
 شهر در آنها تحقق ت وموفقی  میزان  ایران، شهری 
 سنجش مورد  شمسی، هشتاد دهه طی  در تهران،

موثر قرار  عوامل  پذیری در  گیرد.   هایپروژه تحقق 
شناسایی  و سازی  بومی  با  سپس و شده  مذکور 

با  ایران زمینه  با  انطباق  نظریات از  استفاده و 
 انجام پروژه فرایند در  حاضر کارشناسان و خبرگان

 
1 Ramezani & Dadgar 

 براساس و  تکنیک تاپسیس کاربرد با بندی رتبه ها،
پذیری رویکرد از  انجام  تحقق   های  یافته  گرفت. 

 شده حاصل های منتخب رتبه بندی پروژه پژوهش،
 بهسازی و ساماندهی پروژه آن براساس که است
 پروژه بازسازی، و عنوان برترین  به حسن آباد میدان

 ضعیف عنوان  به تجریش بازار مرمت و ساماندهی
 پذیری تحقق رویکرد سنجش  اساس بر پروژه ترین 

 ). ١٣٩٢، ٢گردیدند (ثقفی اصل و همکاران انتخاب

 روش تحقیق ٣
بهره گیری از قابلیت های ریاضی یکی از روش هائی  

می که  و  است  شهری  ابعاد  در  را  فضا  آن  با  توان 
معماری قیاس کرد و انتظار داشت تا بهترین نتیحه  

 هاي داد، این تكنيكرا با کمک آن مورد سنجش قرار  
 مي حاصل ها پديده بين منطقي روابط از كمي که

 ويژگي از دقيقي  و منطقي توانند ارزيابي شوند، مي
ارايه پديده بين روابط و ها  به توجه با  .نمايند ها 

 روش شده، گرفته نظر در اهداف و پژوهش ماهيت
پژوهشی تحليلي-توصيفي تحقيق نوع   کاربردی- از 

کتب،   از  است. پس طریق  از  اطالعات  آوری  جمع 
به   میدانی  تحقیقات  و  ها، مجالت  مقاالت، نشریه 
دسته بندی اطالعات در ارتباط با پیاده مداری پراخته  

2 Saghafiasl et al 
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و خیابان   بافت  بررسی شهر سنندج  از  و پس  شد 
های مستعد پیاده مداری انتخاب گردید. طبق دسته  

ن بندی مطالعات و دیدگاه های نظریه پردازان  در ای
زمینه، شاخص ها برای چهار خیابان انتخاب شد و 

  ٩در این راستا دیدگاه خبرگان از روش طیف لیکرت 
نقطه ای جهت تبدیل معیارهای تصمیم گیری کیفی  
به معیارهای کمی مورد نظر قرار گرفته شد. پس از  
وزن   آوردن  دست  به  و  شانون  آنتروپی  روش  ارائه 

پس  نهایت  در  ها  ساز از شاخص   وزنی  ییکسان 
خیابان   ، TOPSISروش   از استفاده با ، شاخص ها

 شدند.  ها اولویت بندی

 فرمول آنتروپی شانون: 

  𝐸𝐸𝑗𝑗= − 𝑘𝑘 ∑  𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗 × 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚 
𝑖𝑖=1 

i = 1,2,…,m  
 فرمول وزن شاخص ها: 

𝑑𝑑𝑗𝑗=1−𝐸𝐸𝑗𝑗   𝑊𝑊𝑗𝑗=
𝑑𝑑j
∑𝑑𝑑𝑗𝑗

 

در این بخش از روش تصمیم گیری چند شاخصه 
بندی    MADMای   رتبه  به  که  است  استفاده شده 

گزینه ها پرداخته شد و از دو مفهوم حل به ایده آل 
و شباهت به حل ایده آل استفاده شد. به منظور  
اندازه گیری شباهت طرح به حل ایده آل و ضد ایده 

به مجموع  آل، فاصله آن از حل ایده آل و ضد ایده آل  

فاصله از حل ایده آل و ضد ایده آل ارزیابی و رتبه 
 بندی شد. 

شاخص برای انتخاب یکی    ۱۹ از  ،پژوهش اين در
 :شده است استفاده گزینه ۴از 

ها: طالقانی  A1گزینه  انقالب  A2:خیابان  :خیابان 
A3 خیابان فردوسی:A4 (ره)خیابان امام خمینی: 

 پژوهش:  در استفاده مورد هاي  شاخص

X1:  مزاحم  کاربری بصری  x2های  :اغتشاشات 
x3  دفاع بی  کاری  x4:فضاهای  :روشنائی  x5:بزه 
x6  حضور شبانه:x7  پویائی و سرزندگی:x8 رضایت:

منظر  x9مندی   ساختمانی  x10:دیدو  :نمای 
x11  دسترسی به مراکز پذیرائی:x12  امنیت:x13 حوزه:

  :دسترسی به کاربری های x15:کاربری زمین  x14دید  
وقت  x16آموزشی   گذران  و  تفریحی  های  :کاربری 

x17  کاربری های تاسیسات عمومی شهر:x18  کاربری:
 :نقاط عطف عملکردی و اجتماعی. x19های اداری 

عنوان   به  شده  گرفته  نظر  در  های  شاخص 
مفروضات زیربنائی به نوعی انتخاب شده اند که به  
بتوان   تا  باشند  کاهنده  یا  افزاینده  یکنواخت  طور 

هترین ارزش موجود آن را ایده آل و بدترین ارزش ب
آن را، ضد ایده آل در نظر گرفت و از آنجا که نرخ  
واحد   از  غیر  مقداری  معموال  ها  معیار  بین  تبادل 
است، فاصله گزینه ها از حل ایده آل و ضد ایده آل  

 به صورت فاصله اقلیدسی محاسبه شد. 
 محدوده مورد مطالعه   ی ها   ابان ی خ   ی سطح بند . ٤  جدول 

 گزینه  رتبه   

رتبه نهایی گزینه  
 ها

C1 خیابان طالقانی  ٤ ٢٨٢٨/٠ 

C2 خیابان انقالب  ٣ ٣٤٦٦/٠ 

C3 خیابان فردوسی  ٢ ٥٤٦٦/٠ 

C4 ١ ٦٥٨٩/٠ 
خیابان امام خمینی  

 (ره)

 حاضر   ق ی منبع: محاسبات تحق 
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 ها و بحثیافته ٤
(هسته   مطالعه  مورد  محدوده  مساحت  مجموع  از 

سنندج)كه   مي١٠٣٠٤٠٤مرکزی  مربع  باشد، متر 
متر    ٣١٣٩٨٠متر مربع به كاربري مسكوني،    ٣٦٣٠٩٠

متر مربع به شبكه    ٢٩١٢٨٦مربع به خدمات شهري،  
هاي مخروبه و  متر مربع به زمين٣٥٤٦٣ارتباطي و  

وا در  دارد.  اختصاص  آن  نظير  و  باير  و  قع متروكه 
های  درصد و کاربری  ٤٩سهم کاربری های مسکونی  

باشد.  درصد از اراضی خالص محدوده می٣٩خدماتی  
كاربري جدول  به  توجه  محدوده  با  در  موجود  هاي 

اي از  توان دريافت كه بخش عمدهمورد مطالعه مي
بافت اين  حدود    اراضي  به    ٣٥يعني  اراضي  درصد 

کاربر این  دارد  اختصاص  مسكوني  با  كاربري  ی 
ای معادل  متر مربع سرانه  ٣٦٣٠٩٠مساحتی بالغ بر  

می  ٨/٢٦ دارا  را  مربع  شبكه  متر  آن  از  پس  باشد. 
  ٢٩١٢٨٦درصد که با مساحتی بالغ بر   ٢٨ارتباطي با  

متر مربع را به خود    ٤/٢١متر مربع سرانه ای معادل  

می قرار  داده،  با  اختصاص  تجاري  عملكرد    ١٠گیرد. 
با    ، و٥/٧درصد و سرانه   کاربری هایی مانند اداری 

با سرانه  ٥٨/٢سرانه   فرهنگی  با    ٨٢/١،  انتظامی  و 
سطوح    ٥٥/١سرانه   از  درصد  بیشترین  ترتیب  به 

وجود  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  خدماتی 
مسکونیکاربری مختلط  عملکرد  با  که  - هایی  تجاری 

خود    ٨/١٣ به  نیز  را  محدوده  اراضی  از  درصد 
رکنارسرانه باالی تجاری، حاکی اختصاص داده اند، د

سنندج   شهر  مرکزی  درهسته  وفعال  پویا  ازبافتی 
قطعات   وسيع  سطح  توجه  قابل  نكات  از  است. 

متر    ٢٤٧٧٨تاريخي و فرهنگی است كه با مساحت  
درصد از سطح بافت را به خود اختصاص   ٨/١مربع، 

هاي  درصد از كاربري  ٨/٤داده است. از طرفي وجود  
متروكه   به  مخروبه،  محدوده  بافت  انعطاف  وبايراز 

جبران   منظور  به  كاربري  پيشنهاد  ارائه  منظور 
سرانهكاستي احتمالي  موجود هاي  خدماتي  هاي 

 حكايت دارد.

 
 محدوده مورد مطالعه   ی ها ی سطح مربوط به کاربر . ٩  شکل 

 حاضر   ق ی منبع: محاسبات تحق 
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ها  گزینه  کیفی  و  کمی  ارزیابی  نهایتا  و  حلیل، 
مورد   موضوع  از  مراتبی  سلسله  ساختار  یک  ایجاد 

ها  ها، گزینهباشد که در آن اهداف، معیاربررسی می
آن بین  ارتباط  میو  داده  نشان  ساختار  ها  شود. 

در   مورد مطالعه  موضوع  به  مربوط  مراتبی  سلسله 
معیار اهداف،  شامل  پژوهش  زاین  و یرمعیارها،  ها 

میگزینه ساختار  ها  یک  به  موضوع  تبدیل  باشد. 
سلسله مراتبی و مهمترین قسمت فرایند در نمودار  

زیر جهت سنجش محور مطلوب پیاده راه در هسته  
مرکزی شهر سنندج استخراج شده از مباحث پیشین  

می اصلی  مالحظه  معیارهای  نمودار  این  در  گردد. 
ع ترافیک،  و  نقل  و  حمل  و شامل  کالبدی  ملکردی، 

بوده -سازمان فضایی، اجتماعی اقتصادی و محیطی 
معیار زیر  معیارکه  این  از  کدام  هر  در  های  نیز  ها 

 نمودار زیر قابل مالحظه است.

 
 ی ن ی جداره محور امام خم   ی بلوک بند . ١٠  شکل 

 حاضر   ق ی منبع: محاسبات تحق 
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 راه   اده ی محور پ   ی اب ی مکان   ی ساختار سلسله مراتب . ١١  شکل 

 حاضر   ق ی منبع: محاسبات تحق 
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 (ره) ی ن ی امام خم   ابان ی در ارتباط با خ   ی مدار   اده ی پ   ی ارها ی رمع ی ز   ل ی و تحل   ه ی تجز . ٥  جدول 

 معیار 

 خیابان 

 خیابان امام خمینی(ره) 

 توضیحات 

دسترسی به  
شبکه های  

اصلی و جمع و 
 پخش کننده 

پذیری پایین محله سرتپوله دسترسی  در صورت تبدیل به پیاده راه به دلیل نفوذ 
 واحد های مسکونی مجاور محور به سواره با مشکل مواجه خواهد شد 

 ايمني ترافيكي 
 ) تراكم ترافيك(

 باشد. محور خیابان امام بیشترین حجم ترافیک را دارا می

ايمني ترافيكي 
 (عرض محورها)

باشد. تمامی  متر می ٣٠متر و در مواردی تا   ٢٤تا  ٢٠خیابان با عرض متوسط بین 
 باشند. محورهای مورد مطالعه عرض مناسبی را دارا می

دسترسی به  
 ها پارکینگ

این خیابان فاقد دسترسی مستقیم به پارکینگ های عمومی است (حداقل فاصله  
 متر)   ٤٠٠و حداکثر   ٢٠٠

امکان انتخاب  
محورهای  
 جایگزین 

م شده است که، نتایج و انجا  Aimsunسازی با استفاده از نرم افزار شبیه
ها با در نظر گرفتن معیار هایی چون طول مسیر، مصرف  بندی گزینهاولویت

سوخت، زمان تاخیر و چگالی جریان نشان دهنده مسیرهای جایگزین در خیابان  
 .نمایدانقالب بهترین نتیجه را به لحاظ ترافیکی در شبکه معابر موجود ایجاد می

ظرفیت تردد 
 پیاده

بازه زمانی در معابر محدوده مورد مطالعه محاسبه گردیده و  ۴حرکتی پیاده در تراکم 
 خیابان امام بیشترین تراکم پیاده را به خود اختصاص داده است.

دسترسی به  
ایستگاه  حمل و 

نقل عمومی  
 (اتوبوس،تاکسی) 

با توجه به  فاصله با پایانه مرکزی در موقعیت نامناسبی نسبت به ایستگاه قرار  
 دارد.

 طول مسیر 
باشد. که نسبت به استاندارد دقیقه می ۷-۵حداکثر زمان مسافت پیاده روی حدود 

 دقیقه مناسب است.  ۱۰

 نفوذ پذیری 
نسبت تعداد بلوک های ساختمانی جداره به طول محور به عنوان عامل نفوذ پذیری 

 در نظر گرفته شده است.  
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دسترسی به  
قطعات عظیم 

 تجاری 

و تعداد   ارزیابی شده GISدسترسی به این قطعات بر اساس تحلیل های مکانی در 
  ٧٥به   که در برخی نقاط محور فاصله تا آن قطعه بوده ۲۲قطعات عظیم تجاری 

 رسد متر می

دسترسی به  
بازار کهن  

 منطقه 

متر    ۵۰۰فاصله های متفاوتی وجود دارد. بیشترین فاصله برخی نقاط آن تا بازار به 
 رسد می

دسترسی به آثار 
 تاریخی با ارزش

عمارت حبیبی، عمارت  متر وجود دارد.  ١٠٠و حداکثر  ٢٥بنا با فاصله حداقل  ١١
 باشد.آثار تاریخی با ارزش در این خیابان میآصف، مسجد جامع و.... از 

دسترسی به  
 مراکز فرهنگی 

در این خیابان عناصر فرهنگی   متر وجود دارد.  ١٠٠و حداکثر  ٠بنا با فاصله حداقل  ٧
توان به عمارت مشیر دیوان، عمارت آصف، عمارت حبیبی  قرار گرفته که از جمله می

 و. .. اشاره کرد.

مبلمان شهری 
نسبت به طول  

 محور 

توزیع مبلمان شهری در طول این خیابان ضعیف بوده و در قسمت هایی از خیابان  
 باشد. میدارای مبلمان نسبتا مناسب  

 نمای ساختمانی 
باشد. تقریبا از نمای ساختمان  نمای ساختمان در این خیابان نسبتا مطلوب می

 یکسان استفاده شده است.

دسترسی به  
ها و مراکز هتل 

 پذیرایی 
 باشد. این خیابان فاقد دسترسی به مراکز پذیرایی و... می

 پویایی فضایی 
حور مورد مطالعه بررسی گردیده است پویایی فضایی حاصل نظر شهروندان در م 

 که نتیجه نسبتا مطلوب دارد.

کاربریهای مزاحم 
 و ناسازگار 

کاربری ها به دالئل آلودگی های صوتی و زیست محیطی و امنیتی به عنوان کاربری 
کنند و از این حیث  های مزاحم از نظر آسایش محیطی و روانی ایفای نقش می

 ناسازگار است.

اغتشاشات  
 ی بصر

 گردد. در تمامی محور مورد مطالعه اغتشاشات بصری مشاهده می

 باشد.توزیع خرده فروشی ها در این خیابان نسبتا ضعیف می کاربری زمین 
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دسترسی به  
کاربری های  

 آموزشی 

این محور در دسترسی بسیار مطلوب به مراکز آموزشی واقع شده و تمامی طول  
 های آموزشی قرار گرفته است.از کاربریمتری   ۱۵۰حداکثر  مسیر در فاصله

دسترسی به  
کاربری های  

تاسیسات  
تفریحی وگذران  

 وقت

های تفریحی است. به طوری  این خیابان دارای دسترسی نسبتا نامطلوب به کاربری
 های مذکور قرار داردمتر از کاربری  ٣٠٠بیش از  که در برخی نفاط در فاصله

دسترسی به  
کاربری های  

ت  تاسیسا
 عمومی شهر 

تاسیسات عمومی و سرویس بهداشتی که موجب آسایش و راحتی شهروندان  
 باشد نسبتا نامطلوب است.می

دسترسی به  
کاربری های  

 اداری 

های اداری در دسترسی مستقیم به مراکز اداری  این محور با داشتن بیشترین کاربری
 ها واقع شده است. متری آن  ٥٠حداکثر  و در فاصله

نقاط  وجود 
عطف عملکردی  

 و جمعیتی 
 باشد. عملکردی میدان انقالب می این خیابان تنها دارای یک نقطه

دسترسی به  
 های فعالیتی گره

فعالیتی   های فعالیتی ضعیف و تنها دارای دو گرهاین خیابان به لحاظ داشتن گره
 راه حبیبی است.آصف و دیگری در سه یکی در محل موزه

 اختالط کاربری 
طالفروشان    نظامی و همچنین راسته-های اداری ور امام به دلیل وجود کاربریمح

 خورد. عملکرد مختلف در آن به چشم می  ٣٠دارای اختالط کاربری متوسط است و 

ایمنی حضور و 
 حرکت

 خیابان امام در سطح و شرایط نسبتا مطلوب قرار دارد. 

 آمار بزه کاری 
ترین محور به  کاری دارای بیشترین امنیت و مطلوببزهخیابان امام با کمترین میزان  

 رود.شمار می

 دفاعفضاهای بی
دفاع دارای سطح امنیت متوسط به شمار  خیابان امام با داشتن تعداد فضای بی

 رود می
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 ر حاض   ق ی منبع: محاسبات تحق 

 امتیازکل و محاسبه امتیاز نهایی ۴٫۱
با حاصل ضرب وزن معیارها در ضریب اهمیت گزینه  

گزینه ها در هر معیار بدست آمده که  ها امتیاز کل  
گزینه ها   نهایی  امتیاز  امتیازات کل  با مجموع همه 
نکته   سه  نهایی  امتیاز  تحلیل  در  گردید.  محاسبه 

 اساسی وجود دارد:

عددی    -۱ ها  گزینه  برای  آمده  بدست  نهایی  امتیاز 
 ۴تا   ۱است مابین 

مقایسه امتیاز بدست آمده برای گزینه ها اولویت   -۲
 ه ها را نشان داد.گزین 

امتیاز نهایی بدست آمده وضعیت تحلیلی کلی هر  -۳
می راه نشان  پیاده  احداث  برای  را  بدین  محور  دهد 

از   کمتر  اعداد  که  و   ۲/ ۵منظور  مناسب  نا  شرایط 
از   بیشتر  برای    ۵/۲اعداد  را  محور  مناسب  شرایط 

 دهند. احداث پیاده راه نشان می

 

 حوزه دید 
متر، قابليت ديد عابران پياده را افزايش مي دهد.   ۳۰۰-۳۵۰خطوط ديد طوالني 

ترین خط دید دارای بیشترین  آن است که محور امام با طوالنیها حاکی از بررسی
 دید است. حوزه 

 روشنایی معابر
لوكس مي باشد. در همین راستا   ۵تا  ۲ميزان نور مناسب براي مسيرهاي پياده 

 میزان نور و روشنایی معابر محور امام در سطح متوسط قرار دارد. 

 حضور شبانه 
روز در  محدوده موجب تداوم زندگی شهری در طول شبانهحضور شبانه افراد در  

 سطح متوسط قرار دارد. 

پویایی و 
 سرزندگی 

 ها حاکی از آن است که محور امام دارای سرزندگی متوسط است.بررسی

 درصد) خيابان امام را انتخاب كرده اند.   ۴۹بيشترين تعداد پاسخ دهندگان (حدود  رضایت مندی 

تراکم  
 فروشان دست

فروش را دارد. نسبت دهد که، محور امام کمترین میزان دستایج نشان مینت
 است.  ۰٫۱۳دستفروشان به طول مسیر  

دید و منظر  
 شهری 

محور خیابان امام به لحاظ دیدهای راهبردی به مسجد جامع و کوه آبیدر در انتهای  
 محور دارای منظر مناسبی است.

 شیب زمین 
درصد قرار دارد که از شیب های مناسب در   ٥-٣شیب این خیابان در رنج مناسب 
باشد. بنابراین خیابان از نظر شیب کامال مطلوب  طراحی و برنامه ریزی شهری می

 است.
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 راه   اده ی مورد مطالعه در ارتباط با پ   ی سنجش محورها   ی بند   ف ی ف ط گرا . ١٢  شکل 

 حاضر   ق ی منبع: محاسبات تحق 

 

 (ره) ی ن ی امام خم   ابان ی خ   ی مدار   اده ی پ   ت ی موقع . ٦  جدول 

نام  
 محور 

نمره  
 نهایی 

 اولویت
 وضعیت تحلیلی جهت ایجاد پیاده راه

بسیار  
 مطلوب 

 مطلوب 
نسبتا  

 مطلوب 
 متوسط 

نسبتا  
 نامطلوب 

 نامطلوب 
بسیار  

 نامطلوب 

              ٨٨٥/٢ ٨٨٥/٢ امام 
 حاضر   ق ی منبع: محاسبات تحق 

ارزیابی گزینه ها با اولویت بندی عناصر تصمیم  
ایجاد   به  منجر  ها،  گزینه  و  معیارها  شامل  گیری 
ساختار سلسله مراتبی شد. این عناصر با توجه به  

مختلف   در سطوح  ها  مییافته  بندی  شوند.  دسته 
ارتباطی،  اجتماعی،  ابعاد  محدوده  فضائی  ساختار 
امام   خیابان  دارد.  همراه  به  را  محیطی  و  اقتصادی 
به   متصل  صلیبی  های  خیابان  از  یکی  خمینی(ره) 
میدان انقالب است که در بافت قدیمی ایجاده شده 
باعث   که  دارند  وجود  ارزشمندی  بناهای  است. 

می مداری  پیاده  تقابل  تقویت  حال  عین  در  شوند. 
بافت قدیم با تکنولوژی باعث ایجاد ضعف هائی در  

ب دید  و  عملکرد  که صرارتباطات،  است  شده  ی 
یافته ها، شدت و ضعف را مشخص کرد و   بررسی 
مالک تصمیم گیری قرار گرفت. کم کردن بار ترافیک  
همراه   به  را  انسانی  و  محیطی  ها، سالمتی  ماشین 

به دنبال خواهد داشت. امکان    دارد و حفظ بافت را
محورهای جایگزین سواره و همچنین ایجاد استگاه و 
پارکینگ های مناسب جهت حفظ تردد وجود دارد.  
شیب   و  مناسب  عرض  و  طول  دارای  خیابان  این 
مناسبی جهت تردد پیاده است و در صورت اصالح  
عوامل مزاحم حوزه دید بهتری خواهد داشت. پهنه  

برای مکانیابی محورهای مناسب    های مداخله پذیر

جهت ایجاد مسیرهای پیاه و همچنین دسترسی به  
شبکه های اصلی و فرعی از اهمیت باالئی برخوردار  
و   عملکردی  عطف  نقاط  و  نفوذپذیری  که  است، 
مبادی   داد.  قرار  باالئی  اهمیت  در  را  روانی  امنیت 
سواد بصری در بدنه و بافت ضعیف است که نیاز  

دا تقویت  و به  بندی  دسته  زیرساخت،  نظر  از  رد. 
ها و پیوستگی، دارای اهمیت  تفکیک مناسب کاربری

است که در این ارتباط پتانسیل الزم جهت تقویت  
بردن زوایای   از بین  و  ترافیک  وجود دارد. کم کردن 
هویت  به  توجه  و  مناسب  دید  همچنین  مزاحم، 
فرهنگی  و تاریخی ایمنی و رضایتمندی را به همراه  

به  دا نیاز  که  خیابان  عملکردی  عوامل  دیگر  از  رد. 
مداری   پیاده  اهداف  تقویت  باعث  و  دارد  اصالح 

و  می تجاری  های  کاربری  مناسب  توزیع  گردد، 
می گیری  پذیرائی  تصمیم  اعمال  صورت  در  و  باشد 
توان به حضور شبانه و روشنائی مناسب  مناسب می

بیشت پویائی فضایی  و  ارتقای سرزندگی  عنوان  ر  به 
دست یافت. رعایت این نکات و افزایش نشانه ها، 
دیدو منظر و مباحث کاربری خیابان را تقویت کرده 
و  شهری  محیط  در  انسان  به  توجه  نهایت،  در  و 
گذاری   هدف  با  سنندج  خمینی(ره)  امام  خیابان 

 مناسب قابل انجام خواهد بود.
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 گیریبندی و نتیجهجمع ۵
م قبول  قابل  پتانسیل  بیانگر  هسته  نتایج  حورهای 

شهری   راه  پیاده  ایجاد  جهت  سنندج  شهر  مرکزی 
بوده که در این میان محور خیابان امام مطلوب ترین  
در   با  که  است  راه شهری  پیاده  ایجاد  محور جهت 
اندازسازی   از چشم  حاصل  نتایج  سایر  گرفتن  نظر 

 توان چنین بیان کرد: می

خیابان امام خمینی در قلب شهر سنندج واقع شده 
هسته مرکزی شهر سنندج به عنوان محدوده مورد    و

های عمومی نسبت به شهرهای  مطالعه دارای ویژگی
باشد که  مشابه و همچنین ویژگی های خصوصی می

طبق بافت، فرهنگ، شرایط کوناگون و طی گذشت  
های   مولفه  کلی  طور  به  است.  آمده  بوجود  زمان 
 اقتصادی، عملکردی و محیطی ارائه شده مورد توجه

استفاده کنندگان قرار گرفت، و طبق مطالعات ارائه  
توان خیابان امام خمینی (ره) را از یک محور  شده می

مداری   پیاده  کیفیت  با  خیابانی  به  ریخته  هم  به 
تبدیل کرد، و با توجه به اینکه سایر دسترسی های  

می مجاور  های  خیابان  در  کم  سواره  پتاسیل  توانند 
عهده بگیرند لذا این خیابان  کردن بار ترافیکی را بر  

به طور کامل (و در درجه بعدی به صورت محدود)  
 تواند تبدیل به محور پیاده مدار گردد. می

به تعامالت انسان در فضاهای    ۲۱در اوایل قرن  
شد و علم انسان محوری  عمومی توجه بیشتری می

به   نوینی  ایجاد فضاهای جمعی در شهرها چهره  با 
آن و تا کنون به مسائل امنیت، خود گرفت. بعد از  

توجه   محیطی  زیست  مسائل  و  انسانی  مقیاس 
بیشتری شد. هر دوره بنا به اقتضای دوران، انسان  
پیاده مورد توجه بوده و راهکارهائی هم که ارائه شده 
دریچه   یافته"  توسعه  در کشورهای  "مخصوصا  بود 
ای جدید و مناسب برای ارتقای خیابان با محوریت  

گ امروز،  انسان  های  خیابان  کرد.  نیاز  رفع  و  شود 
مخصوصا در کشورهای جهان سوم، دارای حساسیت  
و خصوصیاتی هستند که علم پیاده مداری به صورت  

کامال کاربردی در راستای بهبود وضعیت آن ها تاثیر  
مداری   پیاده  های  مولفه  بندی  دسته  است.  گذار 
طبق نیاز شهرهای امروزی با محوریت شهر سنندج  
صورت گرفت. این نوع شهرها دارای پیشینه تاریخی  

صورت می به  ها  آن  به  اتومبیل  ورود  و  باشند 
و  ازدیاد جمعیت  و همزمان  گرفته  دستوری صورت 
مسائل زیست محیطی و بحث مشاغل رشد کرده، 
که با گذشت زمان تبدیل به ناهنجاری شده است.  

ز امروزه علم پیاده مداری در یک یا چند جنبه کارسا
به   توجه  جهات  تمامی  در  پژوهش  دراین  نیست. 
کدام   اینکه  گرفت.  قرار  تحلیل  مورد  پیاده  انسان 
خیابان در امر پیاده مداری مورد توجه قرار گیرد دارای  
اهمیتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است  
روش   به  خمینی(ره)  امام  خیابان  راستا  این  در  و 

شد. عالوه بر ارائه  تصمیم گیری چند معیاره انتخاب 
راهکار جهت ایجاد یک محور پیاده، این خیابان دارای  

می نیز  پتانسیل  بررسی  بیشترین  از  پس  باشد. 
پتانسیل ها، ضعف ها و نقاط قوت این بدنه، به این  
کاربری   نفوذپذیری،  پیوستگی،  که  شد  ختم  نتیجه 
آزاد زمین، نقاط عطف عملکردی، بدنه های تاریخی، 

ی،  امنیت، آالینده ها و حضور شبانه به  خاطره انگیز
پیاده   محور  ایجاد  در  زیرساخت  های  مولفه  عنوان 
مدار در این نوع خیابان ها با توجه به نیاز امروزشان  

این به حساب می با  ارتباط  در  دیگری  اهمیت  آید. 
به   توجه  با  مولفه هاست.  ریز  ارائه  نحوه  پژوهش 

وجود ندارد و    مطالعات، هیچگونه اولویتی برای اجرا
می انسان  خیابانی  نیازهای  کامل  صورت  به  تواند 

های   پتانسیل  همزمان  که  دهد  پوشش  را  مداری 
موجود و معیار معرفی شده در مولفه زیرساخت را 
مورد   بعدی  درجه  در  معیارها  سایر  باشد.  داشته 
در   بیشتری  پوشش  هرچقدر  گرفت.  قرار  توجه 

مدار پیاده  آید،  بوجود  ها  آن  بهتر صورت رعایت  ی 
در  می مداری  پیاده  پیشنهادات  ارائه  جهت  گیرد. 

که  است  توضیح  قابل  امام خمینی سنندج  خیابان 
تحلیل   معیارهای  زیر  کمبودهای  تکمیل  و  تحلیل 

 باشد. انجام شده همان راهکار توسعه می
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