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  چکیده 

نقل پایدار، محیط زیست و هاي توسعه پایدار شهري نظیر حمل ا و مولفهه تواند در بسیاري از زمینه راه سازي می پیاده

ثیرگـذار باشـد و   به صورت مسـتقیم تأ  پایدار، اجتماع پایدار، رعایت عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادي شهر

عمـل   مالكهاي  در این مقاله ابتدا کلیه ضوابط و دستورالعمل. سطح زندگی و رضایت شهروندان شود باعث ارتقاي

راه در گذرهاي تاریخی منتخب در محدوده بافت تاریخی شهر شیراز جهت بررسی عدم  تبدیل معابر مستعد به پیاده

بـا هـدف    سپس جهت ساماندهی وضـعیت ترافیـک محـدوده   . شود سان محوري این رویکرد ارزیابی میمغایرت با ان

گـذرهاي  گذرها، تبـدیل  سناریو بر اساس پیاده مداري دستیابی به حمل و نقل پایدار در محدوده مورده مطالعه سه 

 ي توسطشبیه ساز پس از  .شود گرفته میمد نظر قرار  به معابر سواره در سطح میانی و حداکثري تاریخی مورد نظر

AIMSUN  پـارامتر  ( هایی نظیر بهبود ترافیـک  با در نظر گرفتن شاخص و از روش تحلیل سلسله مراتبیبا استفاده

حفـظ  ( شهرسـازي  هـاي  اولویـت  و )هزینه تملک، تخریب گذرهاي تاریخی و احداث مسیر سواره رو( هزینه، )تأخیر

حداث مسـیر هرچنـد بـه    که ا نتایج حاکی از آن است .شوند می بندي ارزیابی و اولویت هاي پیشنهادي زینهگ ،)بافت

نشـان   ما  نتایج تحلیل سـه معیـاره  شود ا دهد و موجب بهبود شرایط ترافیکی می خیر را کاهش میصورت موقتی تأ

  .باشد مینقل عمومی و به همراه توسعه حملراه سازي  گزینه پیاده ثیر بیشتردهنده تأ
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   مقدمه -1

هاي منابع مالی در احداث  و محدودیتنرژي کمبود منابع ا، زیست محیطیهاي جهانی درباره تغییرات  نگرانی

احی، ساخت، اجرا و نگهداري ریزي، طر دیدگاهی متفاوت در برنامه ایجادسبب ونقلی  هاي حمل زیرساخت

 .] 1[است شدهنقلی و هاي حمل سیستم

یقت ابزار و ار در حقریزي پاید برنامه. ریزي جامع دانست ن نام دیگر و معادلی براي برنامهتوا ریزي پایدار را می برنامه

اي است که سالمت انسان و  به بیان دیگر توسعه پایدار توسعه. ریزي جامع و دراز مدت است چارچوبی براي برنامه

مین نیازهاي اساسی، بهبود ارتقا سطح زندگی بخشد و هدف اصلی آن تأ هاي اکولوژیک را در بلند مدت بهبود نظام

  .]2[تر است ها و آینده امن اکوسیستمقشار، حفظ و اداره بهتر براي همه ا

نقل پایدار افراد را از و هاي مختلف حمل گیري در زمینه ونقل پایدار، تصمیم ریزي حمل برمبناي اصول حاکم در برنامه

ریزي در نظر گرفته  گوناگون بایستی در مراحل برنامه در نتیجه اهداف مختلف و اثرات. کند ثر میتأابعاد گوناگون م

  . ]3[شود 

هایی که بر مبناي افزایش زیرساخت و تسهیالتی همانند ساخت راه  جهان در حال توسعه امروز، سیاست در

باشد و  وسائل نقلیه موتوري را دارا نمی باشد، به طور آشکاري قابلیت رویارویی با افزایش روزافزون استفاده از می

  .شود اي ضعیف و ناپایدار می نتیجتاً سبب ایجاد چرخه

باشد اما در دراز  افزایش زیرساخت براي کاهش سفر در کوتاه مدت اثرات مثبتی را دارا می ،چرخه  این اساسبر 

شود و به جاي حل مشکل سبب بسط و  است می امی بیشتر از آنچه در گذشته بودهمدت منجر به ایجاد ازدح

  . ]1[شود گسترش آن می

  :توان این گونه بیان کرد هداف پایداریست را میدر راستاي انقل که و ریزي حمل لذا اهداف برنامه

 نقلی مختلف بر اساس موقعیت، قیمت و و امکان انتخاب از میان مدهاي حمل :نقلو تنوع در سیستم حمل

 .مد و داراي قیمت مناسب باشدآعملکرد آن، به ویژه مدي که سالم، کار

 ابر پیاده و نقل مانند دسترسی عو هاي سیستم حمل لفهایجاد یکپارچگی میان مو: یکپارچگی سیستم

 .نقل و کاربري زمینو ونقل و ایجاد یکپارچگی میان حمل دوچرخه به سیستم حمل

 نقلی بایستی قادر به ارائه تسهیالت مقرون به صرفه براي قشر کم و سرویس حمل: مقرون به صرفه بودن

هاي مناسب  رسی به سیستمرآمد خود را صرف دستدرصد د 20درآمد باشد به نحوي که افراد کمتر از 

 .]4[ اولیه کنند

به حداقل رساندن استفاده از منابع آلودگی و  ،دیدگاه اساسی و کلی در پایداري شهري ،با توجه به موارد مطرح شده

در نگاه اول شاید . جامعه انسانی یکی از عوامل مهم در حرکت به سوي پایداري است ،با این تفکر. مواد زائد است

مداري موضوعی گنگ و مبهم باشد ولی با توجه به بسیاري از نیازهاي  رتباط میان پایداري شهري و انسانبرقراري ا

 توان یست محیطی، اجتماعی و اقتصادي میروزانه یک شهروند و عوامل موثر بر سطح کیفی زندگی از نظیر عوامل ز
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ه رشد و توسعه پایدار شهر کمک و محیط شهر ب راه سازي به عنوان بخشی از کالبد ادعا کرد که اجراي راهکار پیاده

ه و ریشه اگر شهر شیراز را به عنوان یک موجود زنده در نظر بگیریم، بافت قدیمی آن به عنوان هسته اولی .کند می

صی بوده که آن را از سایر هاي فرهنگی، تاریخی و هویتی خا آید که داراي ارزش این موجودیت به شمار می

برد که از جمله  اي رنج می هاي عمده دوده بافت تاریخی از محدودیتاما این مح. کند مجزا می هاي شهري محدوده

توان به کم بودن سهم حمل و نقل عمومی، نامناسب بودن ساختار و کیفیت شبکه معابر براي جابجایی به  آن می

از قبیل تراکم ترافیک، کم شدن  ها مشکالتی در نتیجه این کاستی. رخه نام بردصورت پیاده و یا استفاده از دوچ

هاي شناسایی شده  لذا بر اساس محدودیت. دهد ها رخ می استفاده از سوخت و افزایش آلودگیسطح تحرك، افزایش 

با توجه به کلیه موارد مطرح شده،  .رسد مین توسعه پایدار ضروري به نظر میها و اقداماتی براي تأ بررسی سیاست

و گسترش پیاده راه در محدوده گذرهاي تاریخی در داخل بافت تاریخی در راستاي هدف از این مطالعه ایجاد 

  .گسترش سیستم حمل و نقل انسان محور است

  

   روش تحقیق - 2

منطقه مطالعاتی این مقاله در مرکز بافت تاریخی شهر شیراز قرار گرفته است و شامل محدوده بین بلوار سیبوبه در 

ایـن محـدوده در   . باشـد  بی، بلوار زینبیه در شرق و خیابـان فردوسـی در شـمال مـی    بلوار قاآنی در ضلع غرجنوب، 

لـذا  . باشـد  کز تاریخی همانند مجموعـه وکیـل مـی   و مرا) ع(برگیرنده مراکز مذهبی ازجمله حرم حضرت شاه چراغ 

ـ    ودن حجـم  وجود مراکز مذهبی تاریخی در این محدوده، دالیل جذب مسافران داخلی و خارجی و در نتیجـه بـاال ب

محورهـاي بافـت تـاریخی شـهر، محورهـایی      از طرف دیگر، در میان گـذرها و  . باشد ترافیک عبوري و دسترسی می

ثیر قـرار داده و  کالبدي و کارکردي بافـت را تحـت تـأ    هاي حرکتی، بتداي تکوین یافتن تا امروز نظامهستند که از ا

در روند تحوالت بافت . اند ثیر نیروهایی تغییر کردهود تحت تأفضایی وارد کرده و یا خ را بر سازمانهمواره نیروهایی 

و بـا توجـه بـه معیارهـاي مختلـف تـاریخی،        .تاریخی تا امروز این محورها و گذرها از وضعیت متفاوتی برخوردارنـد 

 کالبدي فضایی، کارکردي و همچنین شبکه معابر، تعدادي از محورهاي موجود در بافت تاریخی به لحاظ معیارهـاي 

و حال و همچنین عملکرد آنها در سلسله  هاي گذشته یژه بوده و ضمن در نظر گرفتن نقشهاي و جد ارزشمذکور وا

گذرهاي تاریخی بر مبناي الگوهاي مداخله طرح هـاي فرادسـت،    .شوند به عنوان گذرهاي تاریخی معرفی میمراتب 

بـا   تدا و انتها در نظام عملکردي منطقـه، ارتبـاط  اهمیت گذر در ساختار فضایی منطقه، کارکرد گذر، اهمیت نقاط اب

گـذرهاي  . انـد  بندي شـده  ردد جهت ساماندهی و طراحی اولویتاي و میزان وقوع ت عناصر شاخص عملکردي یا نشانه

بندي ذکر شده، شامل گذر امامزاده ابراهیم،  گذر امـامزاده   حقیق با توجه به معیارهاي اولویتمورد مطالعه در این ت

منطقه مورده مطالعه و همچنین جانمایی گـذرهاي نـامبرده    .باشند می، گذر کوچه باغ قوام و گذر فروردین زنجیري

  .)1شکل ( است زیر نشان داده شدهدر شکل 
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باشد که ابتدا کلیه ضوابط و دسـتورالعمل مـالك عمـل تبـدیل معـابر       بدین صورت میروش تحقیق در این مطالعه 

یافتن از عـدم مغـایرت بـا     شود که این امر به علت اطمینان بررسی می نامبردهر گذر هاراه در این چ مستعد به پیاده

  .پذیرد ن محور بودن این رویکرد انجام میانسا

  
  منطقه مورده مطالعه و همچنین جانمایی گذرهاي تاریخی:  1شکل

  

ه مورد مطالعه  سه سپس جهت ساماندهی وضعیت ترافیکی با هدف دستیابی به حمل و نقلی پایدار در محدود

شود و  هر سناریو در نرم  مد نظر قرار گرفته می سناریو با توجه به پیاده مداري و عدم پیاده مداري گذرهاي مذبور

باشند  می1405فتن احجام سال طرح که احجام مربوط به سال و با در نظر گر  AIMSUNافزار شبیه ساز 

پارامترهاي دیگري . شوند ه به پارامتر تأخیر مقایسه ترافیکی  میبا توجسپس  این سه سناریو  .شود سازي می مدل

هاي در  شاخص الزم به ذکر است که. باشند نه و شهرسازي میروند پارامتر هزی به کار می سناریوهاکه براي مقایسه 

در باشد همچنین  مینظر گرفته شده در مقایسه هزینه شامل هزینه تملک زمین، تخریب و احداث مسیر جدید 

معیارهاي مقایسه در نظر مقایسه شهرسازي، مساحت تخریب قطعات میراثی و حفظ گذرهاي تاریخی به عنوان 

هاي پیشنهادي بهبود  بندي گزینه جهت ارزیابی و اولویت "مراتبی سلسلهتحلیل "روش از در نهایت . شوند گرفته می

این روش به طور کلی شامل . باشد سازي می یمهاي تصم دترین تکنیکاست که یکی از کارآم ترافیک استفاده شده

سه مرحله کلی است که در این مطالعه در گام اول وزن سناریوها نسبت به معیارهاي ترافیک، هزینه و شهرسازي 

است و در نهایت وزن نهایی هر سناریو از  سناریوها نسبت به هدف تعیین شده محاسبه گردد، در گام دوم وزن نسبی
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یک فرم جهت تعیین وزن معیارها از . آید وزن سناریو درآن  معیار بدست می وزن هر معیار درمجموع حاصلضرب 

بر . نظرسنجی استفاده شده است که این فرم توسط کارشناسان مجموعه مدیریت شهري شیراز تکمیل شده است

به ترتیب معادل  ایتدر نه اساس این مقایسه زوجی توسط کارشناسان، وزن معیارهاي ترافیک، هزینه و شهرسازي

  .است شده محاسبه 29/0 و 27/0 ،44/0

  

  راه سازي  سنجی پیاده معرفی گذرهاي تاریخی و بررسی ضوابط امکان - 3

این گذر در گذشته از محورهاي ساختاري بافت تاریخی بوده و از ابتداي پیدایش و توسعه بافت : امامزاده ابراهیم

جنوبی این گذر  -جهت شمالی. تري داشته است جاري مثل بازار ارتباط قويت داشته و با عناصر تتجار بیشتر نقش 

در گذشته (اي است که  در گذشته حتی محور بازار بخشی از امتداد آن بوده و از شمال به دروازه اصفهان  به گونه

و دروازه یافته و محور  مستقیم جهت ورود به شهر از جنوب  و سپس به بیرون شهر ادامه می) دروازه استخر

هاي تجارتی  شاهداعی اهللا، ارتباط با بازار و خروج از شهر از سمت شمال بوده و احتماالً مسیر اصلی کاروان

گذر مذکور در نظام حرکت و شبکه دسترسی بافت نقش حساسی دارد به خصوص در حوزه شبکه تردد  .است بوده

  .هاي ترافیکی است رسیپیاده لکن بررسی عملکرد محور و نقش دسترسی آن نیازمند بر

شاه (ي شرقی به محدوده عناصر مرکزي بافت  این محور نقش دسترسی و ارتباط از لبه :گذر امامزاده زنجیري

از قدمت و درجه ) خیابان لطفعلی خان فعلی(را داشته ولی به نسبت گذر شمالی خود ) چراغ، مسجد جامع و بازار

  .است حلی داشتهاهمیت عبوري کمتري برخوردار و نقش درون م

اي دروازه قصابخانه در جنوب شرقی  اي بین دو زون دروازه این گذر مسیر دسترسی ارتباط لبه :گذر کوچه باغ قوام

امروزه همچون گذرهاي مشابه نقش این گذر نیز بسیار . بافت تاریخی و دروازه سعدي در شمال شرقی بوده است

کریمخان و لطفعلیخان تغییرات اساسی در کالبد و کارکرد این گذر  دو محور. تحت تاثیر تحوالت کالبدي بافت است

  .اند داشته

از طریق گذر نصـیر  ) دروازه سعدي(این گذر مسیر دسترسی از دروازه شمال شرقی بافت تاریخی  :گذر فروردین

عـدم تغییـر    محور مذکور از گذرهایی است که طی تحوالت بافت تاریخی به دلیل. نظام به محور بازار وکیل است 

 ع گذر مورد بحث به لحـاظ دسترسـی و  در مجمو. در عرض و مشخصات کالبدي ، نقش پیاده را حفظ کرده است

  .ارتباط لبه بافت با پهنه مرکزي و محور بازار از درجه اول اهمیت برخوردار است

اي احداث پیاده راه در معبر مورد ها در ابتدا وجود الزامات مورد نیاز اولیه بر راه سنجی احداث پیاده در مرحله امکان

اي، سیاسی و قانونی  هاي خاص و پارامترهاي بودجه برخی از این الزامات شامل شرایط کاربري. شود نظر بررسی می

باشند  شود مسیرهایی که داراي شرایط اولیه مورد نیاز براي احداث نمی باشد که بررسی و کنترل آنها سبب می می

  .]5[ت معابر مورد نظر مرحله امکان سنجی حذف شونداز همان ابتدا از لیس
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% 5مسیرهایی با شیب طولی بیش از . بررسی گردد بررسی شرایط توپوگرافی و طبیعی زمین در مرحله اول بایستی

. روي براي کاربران نامطلوب خواهد بود امکان احداث مسیرهاي پیاده را نخواهند داشت زیرا در این شرایط، پیاده

نیز در نظر % 7توان شیب طولی را تا  متر باشد، می 200دار کمتر از  ذکر است در شرایطی که طول شیبالزم به 

  ).1جدول (شیب طولی گذرهاي تاریخی مورد مطالعه در جدول زیر ارائه شده است . گرفت

  

  شیب طولی در گذرهاي تاریخی:  1جدول 

  شیب طولی  نام گذر

  درصد 2کمتر از   گذر تاریخی امامزاده ابراهیم

  درصد 2کمتر از   گذر تاریخی امامزاده زنجیري

  درصد 2کمتر از   گذر تاریخی کوچه باغ قوام

  درصد 2کمتر از   گذر تاریخی فروردین

  

 متري جهت عبور وسایل نقلیه امـدادي و خـدماتی   5/3مین عرض ایستی شرایط هندسی معبر و تأب در مرحله دوم

متر به منظور عبور وسایل نقلیه امدادي و خدماتی اختصاص  5/3عرض کافی در حدود  اي که به گونه .بررسی گردد

در غیر اینصورت و در مواردي که هیچگونه دسترسی مناسب در طول مسیر وجود نداشته باشد، امکان احـداث  . داد

  .)2جدول (مشخصات هندسی گذرهاي تاریخی در جدول زیر ارائه شده است . راه وجود ندارد پیاده

  

  مشخصات هندسی در گذرهاي تاریخی :  2جدول 

  متوسط عرض گذر  حداکثر عرض گذر  حداقل عرض گذر  طول گذر  نام گذر

  متر 4  متر 6  متر 2  متر 790  گذر تاریخی امامزاده ابراهیم

  متر 3  متر 5  متر 2  متر 1300  گذر تاریخی امامزاده زنجیري

  4  10  3  1300  گذر تاریخی کوچه باغ قوام

  3  6/5  2  600  اریخی فروردینگذر ت

  

امکان   گذرها توان گفت در بسیاري از مقاطع برداشت شده در طول مسیر هاي انجام شده می با توجه به برداشت

  .باشد عبور وسایل نقلیه امدادي و خدماتی می

ت تردد جه توسط محورهاي اصلی ین موضوع که گذرهاي مورده مطالعهبا توجه به ادر ادامه مراحل امکانسنجی، 

رکت وسایط نقلیه عبوري اند لذا با پیاده راه شدن گذرهاي تاریخی اختاللی در ح خودروهاي سواري احاطه شده

  .آید به عبارت دیگر مسیرهاي جایگزینی به موازات گذرها جهت تردد در بافت تاریخی وجود دارد بوجود نمی
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که در یک محدوده  از آنجایی. ها سنجیده شود کاربريترسی وسایل نقلیه جذبی به بایستی امکان دس گام بعديدر 

شود، لذا براي  راه دسترسی محدود می ایجاد پیادههاي مختلف وجود دارد و با توجه به آنکه با  اغلب اختالط کاربري

ع هاي اطـراف گـذرها از نـو    کاربري .بررسی کردبایستی راه را  اور پیادهمج کاربریهايدسترسی به  راه، احداث پیاده

راه  باشند، لذا با پیـاده  هاي مسکونی فاقد پارکینگ می خانههاي انجام شده،  باشد و با توجه به برداشت ونی میمسک

یکی دیگر از مواردي که در پیـاده   .گردد هاي مسکونی مسدود نمی کردن گذرهاي فوق مسیر دسترسی به کاربري

تعـداد کلیـه   . باشـد  مـی  روي در فاصله مطلوب پیادهتأمین فضاي پارك مناسب و راه کردن بایستی بررسی گردد، 

فاصـله  (متـري   400هـا را در اطـراف گـذرها و در محـدوده      هاي موجود و در حال ساخت با ظرفیت آن پارکینگ

  ).2شکل (است  شدهنشان داده  در زیر از گذر) مطلوب پیاده روي

 

  
  راف گذرهاي تاریخی هاي موجود و در حال ساخت در اط نقشه جانمایی پارکینگ:  2شکل

  

از  .می باشـد هاي حمل و نقل همگانی  نحوه دسترسی به ایستگاه ،راه سازي سنجی پیاده یکی دیگر از مراحل امکان

هـاي   کنند لـذا بایسـتی راه   راه استفاده نمی آنجایی کاربران پیاده راه تنها از خودرو شخصی براي دسترسی به پیاده

هاي حمـل   اي سیستمه از این رو الزم است در هر صورت ایستگاه. فراهم شود دسترسی مناسب براي کلیه کاربران

متري از مسیر پیاده راه مورد نظر دسترسی کاربران  400حداکثر در فاصله ) ها به خصوص اتوبوس(و نقل همگانی 
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ریخی شـکل  در اطراف گذرهاي تـا  روي ونقل عمومی در فاصله مطلوب پیاده هاي حمل ایستگاه. در نظر گرفته شود

  .)3شکل ( است نشان داده شده زیر

 

  
  ایستگاههاي حمل و نقل عمومی در فاصله مطلوب پیاده روي در اطراف گذرهاي تاریخی :  3شکل

  

با توجه به موارد ذکر شده بر اساس مالك عمل تبدیل معابر مستعد به پیاده راه، امکان پیاده راه سازي در معابر ذکر 

  .شده وجود دارد

  

  :AIMSUNسازي در نرم افزار  رفی سناریوهاي مختلف جهت شبیهمع -4

راه سازي گذرهاي نام برده شده در شبکه مورد مطالعه، سه سناریو در نـرم   به منظور بررسی تأثیرات ناشی از پیاده

  .سازي شد شبیه AIMSUNافزار 

و بخشـی از   شـوند  ه در نظر گرفته میرا گذر نام برده شده به صورت پیاده 4در محدوده مورد مطالعه، : سناریو اول

شود در واقع این  دي به خط ویژه اتوبوس اختصاص داده می 9ظرفیت معابر لطفعلیخان زند و حضرتی، دستغیب، 

   .باشد می توسعه حمل و نقل عمومیراه سازي و  سناریو ترکیبی از پیاده

متر و  24محل چهار گذر بیان شده با عرض  ي دراحداث معابر: احداث معابر میانی در محل گذرها  :سناریو دوم

با این هدف که دسترسی به منطقه داخلی . شود بررسی می ،در بافت تاریخی منطقه مورد مطالعهحداقل تخریب 
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هاي مداخله در معابر بافت  هاي مداخله در معابر بافت تاریخی شیراز مشابه روش در واقع روش. بافت تسهیل گردد

در این . شود هاي انجام یافته در طیفی مشخص و قابل شناسایی معرفی می وانی مجدد تجربهتاریخی یزد، با بازخ

هایی  حالت ضابطه تعریض و طراحی بدنه بر اساس اطالعات حاصل از مطالعه ساختار هندسی بافت با تکیه بر نقشه

ها  پدیداري و تجسمی منظرهاین نوع مداخله اتودهایی در مکان طرح است که وجود  .شود با مقیاس شهري تهیه می

اي است که  گونه گیرد و به اي میاین طرح کامال مبتنی بر استعداد مکان ج. است ها را مورد توجه قرار داده و جداره

شود به بیانی دیگر، در تعریض  هاي فضایی و استعدادهاي بالقوه محیطی در آن دیده می بیشترین توجه به ارزش

کند و کمترین آسیبی به  له با آثار ثبت شده ملی، تعریض از جهت دیگر پیشروي میمعابر در صورت کمترین مداخ

  .گردد آثار با ارزش و ثبتی وارد نمی

  احداث معابر حداکثري در محل گذرها :سناریو سوم

هدف از در نظر . شود بررسی میمتر در داخل بافت تاریخی منطقه مورده مطالعه  45احداث معابري با عرض حدود 

هاي جدید بر وضعیت ترافیکی منطقه مورده مطالعه و  بررسی تأثیرات احداث معابر و گره احداث این معابرتن گرف

  .باشد داخل بافت تاریخی میهمچنین سنجش اثربخشی احداث این معابر بر تسهیل دسترسی به 

  (AHP)مقایسه سناریوها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی -5

ارائـه گردیـده   زیـر  شکل رزیابی سناریوهاي پیشنهادي به همراه شاخص هاي متناظر در معیارهاي منتخب جهت ا

  . است

  

  

  
  ها هاي ارزشگذاري گزینه معیارها و شاخص:  4شکل

  

خیر یکی از ناخوشایندترین پیامدهاي ترافیک تأ. است خیر استفاده شدهبه معیار بهبود ترافیک از شاخص تأدر محاس

لذا . روانی متعددي براي آنان خواهد شد-مان و وقت مسافران، داراي اثرات منفی روحیاست که به دلیل اتالف ز

از دیدگاه  .خیر تحمیلی بر خودروها استپیشنهادي تأگیري در ارزیابی سناریوهاي  یکی دیگر از متغیرهاي تصمیم
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مد نظر مهندسان  از این دیدگاه، یکی از مسائل. شود معابر شهر نوعی کاربري محسوب می شهرسازي، شبکه

بر این اساس و . کند یک کاربري به منظر شهري وارد می شهرساز، میزان آسیب و خدشه یا بهبودي است که ایجاد

حفظ گذرهاي تاریخی به با توجه به تاریخی بودن محدوده مورده مطالعه، میزان تخریب قطعات میراثی و همچنین 

اي مدیریت گیري بر یکی دیگر از مهمترین متغیرهاي تصمیم. تاس هاي معیار شهرسازي انتخاب شده عنوان شاخص

نیست و هزینه طرح یکی از  آن آل بودن طرح از لحاظ ترافیکی ضمانت اجرایی الزم براي ایده. شهري، هزینه است

ها شامل دو بخش کلی  هزینه هر یک از طرح. آن موثر استپذیري اجراي  رین پارامترهایی است که در امکانتمهم

در حالت سواره رو شدن معبر و در صورتی که معبر  تخریب و هزینه اجراي سازه طرح ،ت، هزینه تعریض، تملکاس

راه با در نظر  گرفتن  سازي و مبلمان شهري در یک معبر پیاده به صورت پیاده راه اجرا گردد هزینه آن شامل کف

  .باشد استانداردهاي الزم می

رشناسی استفاده جهت تعیین وزن معیارها از نظرسنجی کا. ین گردیدگیري تعی هاي تصمیم معیار و شاخص

 29/0، 27/0، 44/0بر اساس این نظرسنجی، وزن معیارهاي ترافیک، هزینه و شهرسازي به ترتیب معادل . است شده

و  بندي تک معیاره سناریوها بر اساس هر یک از معیارهاي ترافیک، هزینه ابتدا رتبه . است در نظر گرفته شده

بندي سناریوها بر اساس معیارهاي سه  ر یک از سناریوهاي سه گانه، رتبهشهرسازي تعیین گردید و پس از تعیین ه

  .گانه انجام پذیرفت
 

  هاي پیشنهادي و انتخاب سناریوي برتر بندي گزینه رتبه -6

ز تعیین امتیاز هر یـک از  پس ا. است نشان داده شده 5بر اساس پارامتر تأخیر در شکل مقایسه ترافیکی سناریوها 

موقعیت نسبی سـناریوها   .شود اس معیارهاي مختلف امکان پذیر میگانه، رتبه بندي سناریوها بر اس 3سناریوهاي 

مقایسه سـناریوها بـر اسـاس تحلیـل سـه       ).6شکل (بر اساس معیارها و وزن نهایی در شکل زیر آورده شده است 

  .نشان داده شده است 7معیاره در شکل 

  

  
  مقایسه ترافیکی سناریوها: 5شکل 
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  موقعیت نسبی سناریوها بر اساس معیارها و وزن نهایی: 6شکل

  

  
 با تحلیلی سه معیاره مقایسه سناریوها: 7شکل

 

  تحلیل نتایج و نتیجه گیري -7

هـاي   بافتبا توجه به مطالعات صورت گرفته از منابع و مراجع گذشته اقدامات مناسب براي بهبود شرایط ترافیکی 

در سناریوي اول که انسان محـوري در راس آن قـرار میگیـرد پیـاده راه     . تاریخی انتخاب و دسته بندي شده است

ه زیرساخت در گزینه دوم امکان توسع. کردن به صورت ترکیبی با توسعه حمل و نقل عمومی تحلیل و بررسی شد

گزینه سوم احداث معابر بدون توجه به شرایط حساس هاي تاریخی در نظر گرفته شد و در  با توجه به شرایط بافت

براي مقایسه گزینه ها از سه معیار ترافیک، شهرسازي و هزینـه کـه در برگیرنـده    . بافت هاي تاریخی آنالیز گردید

ویژگیهاي بافت هاي تاریخی و در راستاي اهداف کالن برنامه ریزي حمل و نقل شهري پایدار می باشـد، اسـتفاده   

نتایج تحلیل سلسله مراتبی حاکی از آن است که سناریوي اول بهترین گزینه در راستاي دسـتیابی بـه   . شده است

گزینه سوم تاخیر وارد شده به شبکه مورد مطالعـه را بـه میـزان قابـل      در حمل و نقل پایدار می باشد هرچند که

ت بـدون برنامـه ریـزي جـامع و     همانطور که  پیشتر نیز بیان شد افـزایش زیرسـاخ  یافته است اما توجهی کاهش 

هدفمند ممکن است قادر به حل موقتی و موضعی مشکالت باشد اما سبب بر هم خـوردن تعـادل میـان عرضـه و     

در ادامه با توجه به نزدیکی امتیاز گزینه اول و دوم، این گونه می توان نتیجه گرفت . تقاضا در دراز مدت می شود

تعـریض و  . خی که نیاز به احداث معبر سـواره رو در آن احسـاس مـی شـود    که در معابري واقع در بافت هاي تاری

  .احداث معبر بایستی منطبق بر ساختار هندسی بافت و کمترین مداخله با آثار ارزشمند تاریخی باشد
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Abstract  

The Pedestrianization can be effective in many aspects and components of urban 
sustainability such as transportation sustainability, environmental sustainability, social 
sustainability and transportation equity. In this paper at first all instructions in converting a 
local way into pedestrian way are checked in four historical pass way in Shiraz. Then in 
order to ameliorate traffic condition, three scenarios are considered and simulated in 
AIMSUN software. In first scenario all historical pass way are considered as pedestrian 
way. In second and third scenarios, all four historical pass way are worked as principle 
urbanway with different lane numbers. At last the scenarios are evaluated and prioritized by 
using AHP method, considering cost, traffic parameter and urban planning criteria as 
indexes. The results show that constructing a new way may be decreased network delay 
temporary, however as a long term solution according to AHP model result, 
Pedestrianization is more effective in achieving sustainable transportation.   
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