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  راه در معابر شهري  سنجی احداث پیاده امکان

  تهران خیابان مداین در نازي آباد: مطالعه موردي

  

 3درزي رامنديعلیرضا ، 2محمد مهدي عزیزي، 1شهاب الدین کرمانشاهی

 استادیار دانشکده شهرسازي، دانشگاه تهران ـ1

 ، دانشگاه تهرانشهرسازي استاد دانشکده ـ2

 ونقل و ترافیک رشد حملکارشناس ا ـ3

  

  چکیده

تر براي  تر و امن اختصاص فضایی بیشتر، مناسب با هدفراه  به پیادهبرخی خیابانهاي داراي پتانسیل مناسب تبدیل 

رو یکی از این  در مقاله پیش. گیرد اي انجام می و ایجاد سرزندگی و محرکی براي توسعه محلی و منطقهعابران 

هاي  انجام براشت.  است راه مورد بررسی قرار گرفته پیاده بدیل شدن بهبراي ت خیابانهاي تجاري جنوب شهر تهران

با هدف شناخت بهتر وضعیت شبکه حمل و نقل ...ترافیکی نسبتاً کامل شامل حجم تردد سواره، پیاده، زمان سفر و 

در این طرح به انجام رسیده ... نفعان و  بدي، زیست محیطی، ایمنی، امنیت، دیدگاه ذيار بررسی مسائل کالکندر 

راه سه گزینه متفاوت مطرح شده و در یک فرآیند ارزیابی این  براي امکانسنجی تبدیل محور مدائن به پیاده. است

تبدیل شدن - 3راه دائم و  یادهتبدیل شدن به پ- 2اصالح وضع موجود،  -1:اند ا با وضعیت موجود مقایسه شدهه گزینه

جوانب مختلف اقتصادي، اجتماعی و زیست ها  براي ارزیابی طرح .راه به صورت موقت و در زمانهاي خاص به پیاده

براي  .سازي ترافیک استفاده شد مدل شبیه مصاحبه میدانی و اثرات کمی برآورد براي و محیطی در نظر گرفته شد 

در نهایت اختصاص این خیابان به پیاده . ره تحلیل همایی مورد استفاده قرار گرفتچند معیاگیري نیز روش  تصمیم

دهی به عابر پیاده و وسایل  راه در صبح روزهاي جمعه و انجام اقدامات اصالحی با هدف آرامسازي و اولویت

  .شدمطرح پیشنهاد اجرایی مطالعات به عنوان انی ونقل همگ حمل

  

  .ارزیابی چندمعیاره آباد، ، خیابان مدائن نازيسازي ترافیک شبیهاه سازي، ر پیاده امکانسنجی: کلیدواژه
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 مقدمه -1

اما با شروع انقالب صنعتی و بخصوص پس از  بر اساس حرکت پیاده بود،ها تا قبل از انقالب صنعتی  الگوي جابجایی

و مقیاس فضاهاي دهی به عناصر  مرور جایگاه خود را در شکل در فضاهاي شهري، پیاده محوري به حضور اتومبیل

بیش از حد شهرسازي مدرن به نیازهاي حرکت سواره و غفلت از حفظ و  اتکاي. محوري داد شهري، به اتومبیل

هاي اجتماعی، فرهنگی، بصري و کاهش کیفیت محیط شهري را در این  پیاده که افول ارزش ايساماندهی فضاه

مراه داشت، انتقادات زیادي از سوي صاحبنظران مسائل شهري را در مورد شهرسازي مدرن مطرح ها به ه بافت

مداري را به عنوان یکی از  الگوهاي متاخر شهرسازي که برآمده از اندیشه توسعه پایدار هستند، پیاده .ساخته است

نقل عمومی به عنوان سیستم  و لو حم ، دوچرخهپیاده به عنوان نمونه، حرکت .کنند اصول کلیدي خود معرفی می

نقل و توسعه الگوي زمین با تراکم باال در شهرسازي جدید و توسعه بصورت رشد هوشمند مورد  و پشتیبان حمل

ها، مراکز خرید و تفریح از طریق پیاده  هاي عمومی نظیر پارك ایجاد دسترسی آسان به مکان. گیرند استفاده قرار می

هایی  همچنین جنبش .]1 [هاي رشد هوشمند شهري است لویتوساکن با حق انتخاب از ا و دوچرخه براي تمام افراد

که هدف آن » 4مداري جنبش پیاده«به عنوان نمونه، . اند مداري را موضوع بررسی خود قرار داده بطور خاص پیاده

بازیابی و توسعه فضاهاي پیاده در سطح شهرها و به رسمیت شناختن و اولویت قائل شدن براي عابرین پیاده 

یکی از راهکارهاي پیشنهادي  ].2 [ریزي و طراحی شهري بدل گردیده است باشد، به یکی از محورهاي برنامه می

ها در معابر  راه سنجی احداث پیاده در همین راستا، امکان. سازي معابر شهري بود راه براي تحقق این هدف، پیاده

در ادامه ابتدا . قرار گرفته استآباد مد نظر  شهري مطالعه شده و به عنوان نمونه موردي خیابان مداین در محله نازي

سپس در راستاي آشنایی با موضوع به بررسی مطالعات مشابه  ه،به صورت اجمالی مسأله و اهداف مطالعه تبیین شد

در بخش بعد نمونه موردي، نحوه برداشت اطالعات مورد نیاز، خالصه آماري اطالعات و . گذشته پرداخته خواهد شد

  .شود ها در خصوص نمونه موردي گزارش می نتایج تحلیل

  

 تعریف مسأله و اهداف تحقیق - 2

یک . باشد، اشاره دارد روي در ارتباط می اي از موضوعات طراحی که با مقوله پیاده ردهمداري به مجموعه گست پیاده

توانند جذابیت و دلپذیري،  می اي از توانایی مدار، مکانی است که ساکنین آن با هر سن و هر درجه مکان پیاده

استفاده از امکانات و تسهیالت و روي، نه فقط در هنگام فراغت بلکه در  آسایش و راحتی و امنیت را در هنگام پیاده

ها بر  مدار کردن شهرها، طراحی خیابان از جمله اقدامات صورت یافته در جهت پیاده. ]3 [حین تردد احساس کنند

سازي معابر،  راه پیاده. است 5مداري و حتی انتخاب مسیرهایی مختص حرکت عابر پیاده جه بر پیادهاساس تاکید و تو
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راهکاري است که در اصطالح به معناي خالی کردن سطح معبر از حضور و عبور خودرو است که تنها به عبور و مرور 

منظور تأمین نیازهاي عابر پیاده، تأمین  هاي معبر پیاده به در این تعریف، جداره. کند ها اختصاص پیدا می پیاده

هاي  رشد و توسعه فعالیت. گردد هاي الزم طراحی می نواز، تأمین امکانات مناسب و همچنین دسترسی منظري چشم

حضور گسترده مردم در پیاده راه و به دنبال آن رونق افزایش ایمنی و راحتی عابران پیاده، اقتصادي و تجاري، 

هاي شهري محسوب  سازي خیابان راه اقتصادي قابل توجه در طرح پیاده- پارامترهاي اجتماعی از جملهکسب و کار 

ها  تواند باعث محدودیت دسترسی سازي می راه هاي پیاده ونقل و ترافیک طرح در طرف مقابل از دیدگاه حمل. شود می

غلین و مراجعین نظرات متفاوتی در هاي مختلف ساکنین، شا بر این اساس گروه. و تغییر ساختار شبکه خیابانی شود

سازي معابر موضوعی است که داراي ابعاد  راه پیادهبنابراین . خصوص حذف تردد سواره از معابر شهري خواهند داشت

مزایا و معایب طرح و  بایدسنجی تحقق آن  است و در امکان... محیطی، ترافیکی و مختلف اقتصادي، اجتماعی، زیست

سعی شده تا با  پژوهشدر این  .شود مورد بررسی قرار داد که باعث پیچیده شدن مساله می اهاي مختلف آن ر جنبه

نازي مداینسازي محور راهسنجی ترافیکی پیادهامکان«آوري شده در مطالعات  استفاده از اطالعات جمع

و راهبردي براي افزایش راه  احداث پیادهبراي ارزیابی روش  ]Error! Reference source not found. 4[»آباد

  . ین ارائه شودخیابان مدادر مداري  پیاده

  

 و مبانی نظري مطالعات پیشین  - 3

مداري مطالعات و  سازي و پیاده راه در خصوص پیادههاي انجام شده در مطالعات گذشته، مشخص شد که  با بررسی

یکی از اقداماتی که براي  216منشور پیاده  .در زیر برخی از این مطالعات اشاره شده است .مبانی بسیاري وجود دارد

ایجاد جهانی است که  ،دیدگاه این منشور. است میالدي در جهان شکل گرفته 2000حرکت پیاده از سال گسترش 

هاي دولتی و غیر  ها و نهاد جهانی که در آن سازمان. ي سفر ایمن بدانند روي را یک شیوه در آن افراد بتوانند پیاده

اي قائل باشند و با کمک  و پایدار اهمیت ویژهروي را تشخیص داده باشند، براي جامعه سالم  دولتی ارزش پیاده

شود،  روي دیده می هاي معمول فیزیکی، اجتماعی و قانونی را که در مسیر انتخاب افراد براي پیاده یکدیگر محدودیت

  ].5 [ برطرف سازند

 هاي مدرن امروزي بر روي در شهر و افزایش سهم این شیوه سفر در شهر جنبش دیگري در راستاي گسترش پیاده

این جنبش که . شکل گرفته است 8ویلیام وایتنوشته  7زندگی اجتماعی در فضاهاي شهري کوچکاساس کتاب 

کشور  43در  10محله 3000شکل گرفت تا کنون در  1975در سال  9اي براي فضاهاي همگانی تحت عنوان پروژه
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هاي اصلی آنها تبدیل فضاهاي شهري به  یکی از فعالیت. ایالت آمریکا پروژه انجام داده است 50جهان و تمامی 

هاي این  اي از فعالیت پروژه. هاي محلی خود را به نمایش بگذارند محیطی است که مردم آن ناحیه بتوانند توانایی

  .]6 [ هاي شهري است هاي خیابان یشترین ارتباط با پیاده راه را دارد تغییر ابعاد و ویژگیگروه که ب

ورود سواره به معابر را به طور ه است که هاي موقت از جمله ابتکارات نوین در شهرهاي پیشرفت راه احداث پیاده

 ریو سا ي، دوچرخه سوار يرو ادهیپ رینظ ییها تیمعابر جهت فعال نیکند تا شهروندان از ا یموقت ممنوع م

امروزه  .شود شناخته می» 11هاي باز خیابان«این مفهوم امروزه تحت عنوان  .استفاده کنند یاجتماع يها تیفعال

توان مشاهده کرد که عموماً در روزهاي پایان هفته  هاي باز را در نقاط مختلف دنیا می خیابانهاي بسیاري از  نمونه

هاي باز می توان  از جمله مزایاي معرفی شده براي ایده خیابان .یابد و دوچرخه اختصاص می  رو به پیاده سطح سواره

فرصتی براي  جهت افزایش فضاهاي عمومیایجاد انگیزه و تمایل در مدیران شهري به افزایش تعامالت اجتماعی، 

  ].7 [هاي غیر انتفاعی اشاره کرد  ، سازمانها فروشی خرده، هنري هاي فعالیت

یکی از این . شود در سطح جهان منتشر شده و به کار بسته می ها ه را هاي مختلف طراحی پیاده العمل دستور

 12ونقل واشنگتن آمریکا هاي مربوط به عابر پیاده توسط دپارتمان حمل ساخت ها با عنوان راهنماي زیر العمل دستور

ت مربوط به پردازد و عالوه بر آن به نکا هاي عظیم شهري نمی راه به طراحی پیاده این راهنما صرفاً. منتشر شده است

در این دستور العمل تاکید شده که طراحی خوب تنها . طراحی تمام فضاهاي مربوط به عابر پیاده اشاره کرده است

هاي  اگر عالوه بر طراحی برنامه. روي است بخش کوچکی از تغییر عادت استفاده از وسیله شخصی به جاي پیاده

راه خوب به تنهایی توانایی جذب تعداد محدودي از افراد را  هسازي به خوبی اجرا نشود، یک پیاد آموزشی و فرهنگ

  .]8 [ دارد

، راه پیادهانگاره در قرن بیستم،  ]10  و 9 [دهد  میبررسی تجربیات بین المللی در زمینه ایجاد پیاده راه نیز نشان 

در شهرهاي اروپایی،  خیابان پیادههاي میانی قرن بیستم،  از دهه. براي اولین بار در شهرهاي اروپایی، نمود پیدا کرد

هاي کهن و احیاي  اتومبیل و براي حفاظت از بافت هاي تاریخی شهرها از تسلط با هدف خارج ساختن محدوده

  . حیات اجتماعی، طرح و به اجرا درآمد

  

 بررسی وضعیت موجود -4

با . ارائه شده است »آبادنازي مداینسازي محور راهسنجی ترافیکی پیادهامکان«در این مقاله نتایج طرح پژوهشی 

در . هاي مختلف استفاده شده است ت؛ در آن از روشتوجه به اینکه این طرح از مراحل مختلفی تشکیل شده اس

در بخش شناسایی محدوده مطالعاتی با استفاده از . انجام مطالعات پایه، از روش مرور اسنادي استفاده شده است

هاي مطالعه، شناسایی  هاي تعیین محدوده روش مرور اسنادي و همچنین مشاهده و پیمایش میدانی بخش

                                                 
11 Open Streets 
12 Washington state department of transportation 



هاي مختلف  در بخش تجزیه و تحلیل، با توجه به جنبه

هاي مختلف  سنجی گزینه هاي نیازسنجی و امکان

ریزي شده تهران  محله یکی از محالت برنامه

که دو کانون  مداینمرکزیت این محله، به شکل خطی و در محور 

گیري خدمات و مراکز  به مرور زمان با جاي

اي از  خرید هفتگی و ماهانه، این محور به تدریج، عالوه بر مقیاس محلی، در نقش تأمین کننده خدمات بخش عمده

قدیمی و با اصالت محله، موقعیت اقتصادي 

خاص و سب ساکنین نسبت به سایر محالت جنوب شهر و سایر موارد سبب گردیده تا این محله داراي موقعیت 

  
  و محله نازي آباد

رو و  متر به سواره 10از این میزان ). 2

نحوه توزیع فضاي خیابان از این جنبه جالب 

13 Concordance Analysis 

5 

در بخش تجزیه و تحلیل، با توجه به جنبه. طالعات ترافیکی انجام شده است

هاي نیازسنجی و امکان هاي مختلفی استفاده شده است که شامل تحلیل

  . است 13هماییگیري چند معیاره  تصمیم

  مورديموقعیت نمونه 

محله یکی از محالت برنامهاین . شهرداري تهران واقع شده است 16آباد در غرب منطقه 

مرکزیت این محله، به شکل خطی و در محور . شمسی شکل گرفته است

به مرور زمان با جاي. ف گردیده استنماید، تعری بازار اول و بازار دوم را به یکدیگر متصل می

خرید هفتگی و ماهانه، این محور به تدریج، عالوه بر مقیاس محلی، در نقش تأمین کننده خدمات بخش عمده

قدیمی و با اصالت محله، موقعیت اقتصادي  ساختار اجتماعی نسبتاً .کنونی شهر تهران ظاهر شده است

سب ساکنین نسبت به سایر محالت جنوب شهر و سایر موارد سبب گردیده تا این محله داراي موقعیت 

  . تهران باشد 16منحصر به فردي در منطقه 

و محله نازي آباد16موقعیت خیابان مداین در منطقه : 1شکل 

2شکل (متر است  38تا  30عرض خیابان مداین در وضعیت موجود در حدود 

نحوه توزیع فضاي خیابان از این جنبه جالب . مانده به فضاي سبز و مسیرهاي پیاده اختصاص داده شده است

                                         

 

 

طالعات ترافیکی انجام شده استهاي محدوده و م ویژگی

هاي مختلفی استفاده شده است که شامل تحلیل طرح، از تحلیل

تصمیم  با استفاده از تکنیک

  

موقعیت نمونه تبیین  - 4-1

آباد در غرب منطقه  محله نازي

شمسی شکل گرفته است 40است که در دهه 

بازار اول و بازار دوم را به یکدیگر متصل می

خرید هفتگی و ماهانه، این محور به تدریج، عالوه بر مقیاس محلی، در نقش تأمین کننده خدمات بخش عمده

کنونی شهر تهران ظاهر شده است 16منطقه 

سب ساکنین نسبت به سایر محالت جنوب شهر و سایر موارد سبب گردیده تا این محله داراي موقعیت منا

منحصر به فردي در منطقه 

  

  

عرض خیابان مداین در وضعیت موجود در حدود 

مانده به فضاي سبز و مسیرهاي پیاده اختصاص داده شده است باقی

                                                



کت عابر پیاده و فضاي سبز احتصاص داده شده 

و حتی خیابانهاي شهر تهران  16خیابان مدائن از این نظر طراحی منحصر بفردي در بین خیابانهاي منطقه 

یکی از دالیل سرزندگی فعلی این معبر همین سیاست ویژه اولویت دهی به عابر پیاده و فضاي سبز در 

  

در روزهاي میان هفته و پایان  هاي میدانی

حجم تردد عابران پیاده، وسایل نقلیه و زمان سفر در 

  
  حجم تردد عابران پیاده در محدوده محور مداین در ساعت اوج عصر روزهاي پایان هفته
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کت عابر پیاده و فضاي سبز احتصاص داده شده از فضاي خیابان به حر% 70توجه است که در شرایط موجود حدود 

خیابان مدائن از این نظر طراحی منحصر بفردي در بین خیابانهاي منطقه 

یکی از دالیل سرزندگی فعلی این معبر همین سیاست ویژه اولویت دهی به عابر پیاده و فضاي سبز در 

  . اي خیابان استتخصیص منابع محدود فض

  مقطع عرضی تیپ محور مداین : 2شکل 

هاي میدانی ونقل در خیابان مداین برداشت شناخت وضعیت سیستم حمل

حجم تردد عابران پیاده، وسایل نقلیه و زمان سفر در  برداشت نتایج 5شکل تا  3شکل در 

  .]4 [ استاي شبکه ارائه شده 

حجم تردد عابران پیاده در محدوده محور مداین در ساعت اوج عصر روزهاي پایان هفته

 

 

توجه است که در شرایط موجود حدود 

خیابان مدائن از این نظر طراحی منحصر بفردي در بین خیابانهاي منطقه . است

یکی از دالیل سرزندگی فعلی این معبر همین سیاست ویژه اولویت دهی به عابر پیاده و فضاي سبز در . دارد

تخصیص منابع محدود فض
  

  

شناخت وضعیت سیستم حملبه منظور 

در . هفته انجام شده است

اي شبکه ارائه شده ه معابر و تقاطع

  

حجم تردد عابران پیاده در محدوده محور مداین در ساعت اوج عصر روزهاي پایان هفته: 3شکل 



  
 عصر روزهاي پایان هفته محور مداین در ساعت اوج

  
 عصر روزهاي پایان هفته

این . استفاده شده است ]11 [در محور مداین از ضوابط ارائه شده در مرجع 

تعداد تصادفات جرحی و فوتی در  -روها، ب

در واقع بیانگر تقاضاي سفر عابران پیاده به معبر 

پارامترهاي بسیار مهم و تأثیرگذار در فرآیند نیازسنجی احداث مسیرهاي 

اي میزان حجم عابر پیاده عبوري مورد نیاز براي ارزیابی 

  شاخص تقاضا در فرآیند نیازسنجی احداث مسیرهاي پیاده بر اساس منطقه قرارگیري معبر به صورت 
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محور مداین در ساعت اوج حجم تردد وسایل نقلیه در محدوده

عصر روزهاي پایان هفته وضعیت سرعت سفر در محدوده محور مداین در ساعت اوج

  راه  نیازسنجی احداث پیاده

در محور مداین از ضوابط ارائه شده در مرجع   راه به منظور نیازسنجی احداث پیاده

روها، ب و سطح سرویس کنونی پیاده میزان تردد عابران پیاده

   .باشد مسیر مطرح میر میزان تردد عرضی عابران پیاده د

در واقع بیانگر تقاضاي سفر عابران پیاده به معبر  ،روها در وضع موجود سطح سرویس عابران پیاده در پیاده

پارامترهاي بسیار مهم و تأثیرگذار در فرآیند نیازسنجی احداث مسیرهاي باشد که در عین حال از 

اي میزان حجم عابر پیاده عبوري مورد نیاز براي ارزیابی  نامه مطابق ضوابط پیشنهادي آیین

شاخص تقاضا در فرآیند نیازسنجی احداث مسیرهاي پیاده بر اساس منطقه قرارگیري معبر به صورت 

  مقایسه نتایج با معیار ارائه شده در  .پیشنهاد شده است

 

 

حجم تردد وسایل نقلیه در محدوده: 4شکل 

  
  

وضعیت سرعت سفر در محدوده محور مداین در ساعت اوج: 5شکل 

  
  

نیازسنجی احداث پیاده -4-2

به منظور نیازسنجی احداث پیاده

میزان تردد عابران پیاده -الفضوابط حول 

میزان تردد عرضی عابران پیاده د -سال و پ

سطح سرویس عابران پیاده در پیاده

باشد که در عین حال از  مورد نظر می

مطابق ضوابط پیشنهادي آیین .پیاده مستعد است

شاخص تقاضا در فرآیند نیازسنجی احداث مسیرهاي پیاده بر اساس منطقه قرارگیري معبر به صورت 

پیشنهاد شده است ١ لجدو



بیانگر آن است که در ساعت اوج صبح و عصر روزهاي عادي حجم عابر پیاده کمتر از مقدار آستانه ضوابط 

در ی ضلع شمالروي  اما در ساعات اوج روزهاي پایان هفته در پیاده

بر این اساس براي  .نفر بر دقیقه بر یک متر عرض مفید است

و حتی تبدیل خیابان به  بینی نمود توان اقداماتی را پیش

  ]١١ [حداقل میزان حجم عابر پیاده عبوري براي احداث پیاده راه 

  )نفر در دقیقه در یک متر عرض مفید( حداقل حجم عابر پیاده عبوري

40  

30  

  
  عابرین پیاده بر حسب نفر بر دقیقه در یک متر عرض مفید

بر . راه در معابر شهري، ایمنی تردد عابران پیاده است

صورتی که در طول یک سال یک فقره تصادف فوتی و دو فقره تصادف 

بر . جرحی براي عابران پیاده اتفاق افتاده باشد، در آن صورت وضعیت معبر از لحاظ ایمنی نامناسب خواهد بود

) 31/1/94تا  1/1/92(مداین طی دو سال گذشته 

 3تعداد عابر پیاده مجروح شده در تصادفات نیز به طور متوسط 

  .شود یه نمی

تواند پتانسیل ایجاد حادثه را افزایش دهد، حجم 

 )144-2(روي  تسهیالت پیادهبر اساس معیارهاي نشریه 
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بیانگر آن است که در ساعت اوج صبح و عصر روزهاي عادي حجم عابر پیاده کمتر از مقدار آستانه ضوابط 

اما در ساعات اوج روزهاي پایان هفته در پیاده. است) نفر بر دقیقه بر یک متر عرض مفید

نفر بر دقیقه بر یک متر عرض مفید است 40مقدار شاخص حجم تردد بیش از 

توان اقداماتی را پیش بهبود وضعیت تردد عابران در روزهاي پایان هفته می

   .تواند مطرح شود راه براي روزهاي آخر هفته می

  

حداقل میزان حجم عابر پیاده عبوري براي احداث پیاده راه : ١ل جدو

حداقل حجم عابر پیاده عبوري  نوع پیاده گذر

  پیاده گذر در مراکز پر جمعیت شهرها

  پیاده گذر در سایر مناطق شهري

عابرین پیاده بر حسب نفر بر دقیقه در یک متر عرض مفیدحجم تردد : 6شکل 

راه در معابر شهري، ایمنی تردد عابران پیاده است پیادهعامل بعدي تعیین کننده در بحث نیاز سنجی احداث 

صورتی که در طول یک سال یک فقره تصادف فوتی و دو فقره تصادف  ، در]11 [مرجع پایه ضوابط پیشنهادي در 

جرحی براي عابران پیاده اتفاق افتاده باشد، در آن صورت وضعیت معبر از لحاظ ایمنی نامناسب خواهد بود

مداین طی دو سال گذشته  ، در محور16اساس آمار دریافت شده از پلیس راهور منطقه 

تعداد عابر پیاده مجروح شده در تصادفات نیز به طور متوسط . تصادف منجر به فوت عابر پیاده گزارش نشده است

یه نمیصراه تو بنابراین از منظر این ضابطه توسعه پیاده

تواند پتانسیل ایجاد حادثه را افزایش دهد، حجم  تردد عرضی عابران پیاده می به سبب اهمیت موضوع ایمنی و اینکه

بر اساس معیارهاي نشریه . تردد عرضی عابران از معبر برداشت و کنترل شده است

 

 

بیانگر آن است که در ساعت اوج صبح و عصر روزهاي عادي حجم عابر پیاده کمتر از مقدار آستانه ضوابط  ١ل جدو

نفر بر دقیقه بر یک متر عرض مفید 40(

مقدار شاخص حجم تردد بیش از  برخی مقاطع

بهبود وضعیت تردد عابران در روزهاي پایان هفته می

راه براي روزهاي آخر هفته می پیاده

جدو

نوع پیاده گذر

پیاده گذر در مراکز پر جمعیت شهرها

پیاده گذر در سایر مناطق شهري
 

  

شکل 

  

عامل بعدي تعیین کننده در بحث نیاز سنجی احداث 

پایه ضوابط پیشنهادي در 

جرحی براي عابران پیاده اتفاق افتاده باشد، در آن صورت وضعیت معبر از لحاظ ایمنی نامناسب خواهد بود

اساس آمار دریافت شده از پلیس راهور منطقه 

تصادف منجر به فوت عابر پیاده گزارش نشده است

بنابراین از منظر این ضابطه توسعه پیاده. نفر در سال بوده است

به سبب اهمیت موضوع ایمنی و اینکه

تردد عرضی عابران از معبر برداشت و کنترل شده است
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له ایمنی محور نفر در یک ساعت در مقطع مجاز بیشتر باشد، مسا 300چنانچه تردد عرضی عابران پیاده از معیار 

  .   ]12 [ تواند در این زمینه مطرح باشد می سازي  سازي و پیاده راه هاي ایمن گزینهو حائز اهمیت بوده 

 مداین خیابان هاي گزینه معیاره ندارزیابی چ - 5

تا ) وضعیت موجود ظحف(کارهاي ممکن براي خیابان مداین از عدم انجام کار  راهانجام شده، هاي  اساس تحلیلبر 

راه، سوال کلیدي در  عد از مباحث مربوط به نیازسنجی احداث پیادهب. سازي دایم و موقت بررسی شده است راه پیاده

جهت بر پایه این سوال دو گزینه اصلی  پیاده راه شود ؟تبدیل به آیا خیابان مداین این مطالعه آن است که 

د هاي چن هاي مختلف پیشنهادي در محور مداین از روش انتخاب و ارزیابی مد نظر است، به منظور مقایسه گزینه

   .معیاره استفاده شده است

  سازي و حفظ وضعیت موجود خیابان مداین عدم پیاده راه: 1گزینه 

    سازي خیابان مداین  راه پیاده: 2گزینه 
  

  معیارهاي ارزیابی - 1- 5

در نظر گرفته  پیشنهادي در محور مداینهاي  معیارهاي ارزیابی که براي مقایسه اثرات و پیامدهاي مختلف گزینه

  :باشدشده شامل موارد زیر می

 باشد ها در هر سناریو می این پیامد شامل میزان انتشار آالینده: اثرات زیست محیطی. 

 باشد این پیامد شامل میزان مصرف سوخت در هر سناریو می: مصرف منابع محدود. 

 گزینه استکنندگان در هر  این پیامد شامل زمان سفر استفاده: گنندگان از سیستم هزینه استفاده.  

 شود این پیامد نظرات ساکنین و شاغلین را در هر گزینه شامل می: اثرات اجتماعی . 
 

  متدولوژي ارزیابی  -2- 5

-هایی که در نظر گرفته شده، مسأله مورد بحث از واحدهاي متنوعی از معیارها که هیچ با توجه به معیارها و گزینه

هاي  ها باید از روشرو براي مقایسه گزینه از این .، تشکیل شده استهم تبدیل کرد هتوان به سادگی ب یک را نمی

براي آشنایی . ، روش تحلیل همایی استیکی از روشهاي رایج. تفاده نمودمسائل اساین گونه مطرح شده براي حل 

  .شودبا این روش در زیر به صورت خالصه توضیحاتی ارائه می

  :اندصورت زیر تعریف شدهفرض کنید پارامترهایی به 

ijz = مقدار معیار ارزیابیj  ام براي گزینهi ام  

  

     kj
k

ij

zMax

z
   )بهتر باشد jبه عبارت دیگر مقدار بیشتر(یک معیار مثبت باشد  jاگر                     
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ijr= 

             
kj

k

ij

zMax

z
  )بهتر باشد jبه عبارت دیگر مقدار کمتر(یک معیار منفی باشد  jاگر                1-

هر چه بیشتر باشد بهتر است، در حالیکه هزینه ساخت یک معیار براي نمونه ظرفیت یک معیار مثبت است زیرا 

  .تر است منفی بوده زیرا مقدار کمتر آن مناسب

1(، این مقدار همواره یک کمیت بدون واحد بین صفر و یک خواهد بود rبر اساس تعریف ijr0 ( و همیشه

  . تري داردمقدار بیشتر آن مطلوبیت بیش

iو  iبراي هر دو گزینه    )ii  (شودمفاهیم زیر تعریف می:  

  مجموعه همایی =iiC   = jiij rrj : 

 مجموعه ناهمایی  =iiD   = jiij rrj : 

  :گرددحال بر اساس تعریف مجموعه همایی و ناهمایی دو شاخص زیر تعریف می

  شاخص همایی =iiCI   =
 iiCj
jw  که در آنjw  وزن اهمیت معیارj  ام نسبت به بقیه معیارها

=1: توان نوشتبنابراین می. است
j

jw  1و jw0 . 

  شاخص ناهمایی =iiDI   =
m

d

rrw

iiDj

jiijj





max

 :که در آن  

o jiijj
jii

rrwMaxd 



,,

max 

o   ii
ii

DMaxm 



,

١٤ 

اکنون . توان نشان داد دو شاخص همایی و ناهمایی همواره بین صفر و یک خواهند بودبه این ترتیب می

  :شوندبه صورت زیر تعریف می شود فاده میگیري استتصمیمدر هاي خالص که  شاخص

 مقدار خالص شاخص همایی i )iNCI( 

 
 مقدار خالص شاخص ناهمایی i )iNDI( 








 

)()( iiii
i

ii
i

iii DIDINDI  

 iNDI ٠و  iNCI   ٠  :اي مطلوب باشد که رود گزینهانتظار می

                                                 
که در آن    14 x  به معناي تعداد اعضاي مجموعهx است.  








 

)()( iiii
i

ii
i

iii CICINCI
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مقدار خالص (هایی که داراي شرطهاي باال هستند دهی به معیارها، گزینهوزندر این روش براي یک سیستم 

هاي مسلط قلمداد به عنوان مجموعه گزینه) شاخص همایی آنها مثبت و مقدار خالص شاخص ناهمایی آنها منفی

بهتر از ) jw(دهی مشخص هایی گویند که براي یک سیستم وزنهاي مسلط به مجموعه گزینهگزینه(شوند  می

هایی که  گزینه. کندهاي مسلط نیز تغییر پیدا میدهی مجموعه گزینهبا تغییر سیستم وزن). کنندمتوسط عمل می

. دهند هاي رقیب را تشکیل می مجموعه گزینه ،شوند دهی متفاوت مسلط می هاي وزن به صورت متواتر در سیستم

هاي عضو انتخاب هر یک از گزینه. کنددهی بهتر از متوسط عمل میوزن به ازاي هر سیستم اعضاي این مجموعه

 .مجموعه رقیب جواب مناسب مسأله است

 

  مقادیر معیارهاي ارزیابی  -3- 5

براي معیارهاي  AIMSUNسازي شبکه معابر در نرم افزار  به منظور تعیین مقادیر معیارهاي ارزیابی از نتایج شبیه

تعیین  براي. استاستفاده شده  شبکهگنندگان از  هزینه استفادهو  منابع محدودمصرف ، اثرات زیست محیطی

قادیر معیارهاي ارزیابی م 2جدول در . از پرسشنامه استفاده شده است نظرات ساکنین و شاغلینمقادیر مربوط به 

  .ارائه شده است راه سازي پیاده -2عدم انجام کار و  -1براي گزینه 

   

  در محور مداینشنهادي هاي پ مقادیر معیارهاي ارزیابی در گزینه: 2جدول   

 ساعت اوج گزینه

میزان انتشار در 

واحد وسیله  

)gr/veh(  

در زمان سفر 

واحد حجم 

عبوري از شبکه 

)sec/veh(  

مصرف سوخت 

در واحد وسیله 

)lit/veh(  

 نظرات شاغلین نظرات ساکنین

1 
 صبح روز عادي

5.77 179.8 0.076 56  31 

2  6.73  195.0 0.085 44  69  

1 
 عصر روز عادي

9.30  316.8 0.104 56  31 

2 22.03 418.9 0.152 44  69  

عصر روز پایان  1

 هفته

14.92 440.2 0.140 56  31 

2 57.85  558.2 0.200 44  69  

  

  دهی معیارهاي ارزیابی  وزن -4- 5

هاي  سیستم، )Aدهی  سیستم وزن(عالوه بر نظر سنجی از کارشناسان به منظور تعیین وزن معیارهاي ارزیابی، 

بدین منظور در یک . هاي مورد مطالعه در نظر گرفته شده است جهت تحلیل حساسیت سناریو مختلف دهی وزن

و سایر  3دهی ارزش تمامی معیارها برابر فرض شده است و در حاالت دیگر، یکی از معیار مقدار عددي  سیستم وزن

قرار گرفته سیستم مورد استفاده  براي بزرگنمایی اثر هر یک از معیارها این(در نظر گرفته شده  1معیارها با ارزش 
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بندي مطالب ارائه شده در خصوص وزن  با جمع. شود دهی جدید حاصل می و بر این اساس سیستم وزن) است

    معیارها، در 
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  . آمده است پیشنهادي در محور مداینهاي  دهی مورد نظر براي ارزیابی گزینه وزن هاي سیستم 3 جدول
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  هاي پیشنهادي در محور مداین دهی معیارهاي ارزیابی سناریو هاي مختلف وزن سیستم: 3جدول 

سیستم 

 دهی وزن

 زیستاثرات 

 محیطی
 نظرات ساکنین کنندگان هزینه استفاده مصرف منابع محدود

نظرات 

 شاغلین
 مجموع

A 0.25 0.21 0.14 0.23 0.17 1.00 

B 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 

C 0.43 0.14 0.14 0.14 0.14 1.00 

D 0.14 0.43 0.14 0.14 0.14 1.00 

E 0.14 0.14 0.43 0.14 0.14 1.00 

F 0.14 0.14 0.14 0.43 0.14 1.00 

G 0.14 0.14 0.14 0.14 0.43 1.00 

  

  ها ارزیابی گزینه -4- 5

دهی مجموعه  با استفاده از روش تحلیل همایی ارزیابی سناریوهاي مختلف انجام شده و در هر سیستم وزن

 در . هاي مسلط تعیین گردید گزینه

اي در یک سیستم  در این جدول چنانچه گزینه. دهی مشخص شده است گزینه مسلط در هر سیستم وزن 4 جدول

منظور  "0"در سلول مربوطه وارد و در غیر اینصورت مقدار  "1"هاي مسلط باشد، مقدار  دهی جزء گزینه وزن

هاي با بیشترین تواتر در  گزینه. کند هاي مسلط نیز تغییر پیدا می دهی مجموعه گزینه ا تغییر سیستم وزنب. گردد می

این . هاي رقیب نامید توان در یک مجموعه جاي داد و آنها را مجموعه گزینه هاي مسلط را می مجموعه گزینه

انتخاب هر یک از . کند ط عمل میدهی بهتر از متوس اي است که به ازاي هر سیستم وزن مجموعه، مجموعه

توان نتیجه گرفت که گزینه یک  جدول میاین بر اساس . هاي عضو مجموعه رقیب جواب مناسب مسأله است گزینه

  .سازي بوده است در مجموع معیارها بهتر از گزینه پیاده راه )سازي راه عدم پیاده(

 
  ت اوج ادهی در ساع هاي مختلف وزن مسلط در سیستم  گزینه  :4جدول 

  ساعت اوج  عنوان گزینه شماره گزینه
  دهی سیستم وزن

A B C D E  F G  

 وضع موجود 1
 صبح روز عادي

1 1 1 1 1 1 0 

 0 0 0 0 0 0 0 احداث پیاده راه 2

 وضع موجود 1
 عصر روز عادي

1 1 1 1 1 1 0 

 0 0 0 0 0 0 0 احداث پیاده راه 2

 موجودوضع  1
 عصر روز پایان هفته

1 1 1 1 1 1 0 

 0 0 0 0 0 0 0 احداث پیاده راه 2
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، فراهم آباد و ضرورت توجه به تعامالت اجتماعی در محور مداین از سویی دیگر توجه به سابقه تاریخی محله نازي

بنابراین . تواند به عنوان یک پیشنهاد قابل توجه مطرح باشد آوردن شرایط تقویت نقش اجتماعی این محور می

بر این اساس در این بخش . مطرح کرد) بعد ازظهر پنجشنبه(راه مداین را در روزهاي پایان هفته  گزینه طراحی پیاده

در . شود اي پایان هفته معرفی و مجددا با روش همایی ارزیابی میسازي خیابان مداین در روزه راه هاي پیاده گزینه

  . دهی مجددا معیارها با افزودن معیار قابلیت اجرایی ارائه شده است وزن 6جدول مقادیر معیارها،  5جدول 

  حفظ وضعیت موجود شبکه: 1گزینه 

  راه سازي در ساعات بعد از ظهر روزهاي پنجشنبه با تغییر جهت سایر معابر  پیاده: 2گزینه 

 ساعات بعد از ظهر روزهاي پنجشنبه بدون تغییر جهت سایر معابرراه سازي در  پیاده: 3گزینه 

 
  سازي روزهاي پنجشنبه در مقایسه با عدم انجام کار راه هاي پیاده مقایر معیارهاي ارزیابی گزینه: 5جدول 

 ساعت اوج گزینه

اثرات 

زیست 

 محیطی

 ساکنین نظرات کنندگان هزینه استفاده مصرف منابع محدود
نظرات 

 شاغلین

قابلیت 

  اجرایی

1 
عصر روز 

 پایان هفته

14.92 0.14 440.2 56 31 1 

2 57.85 0.2 558.2 44 69 0 

3 45.81 0.19 555.6 44 69 0.5 

  
   

  عدم انجام کارسازي روزهاي پنجشنبه در مقایسه با  راه هاي پیاده دهی معیارهاي ارزیابی گزینه وزن: 6جدول 

سیستم 

 دهی وزن

اثرات زیست 

 محیطی

مصرف منابع 

 محدود

نظرات  نظرات ساکنین کنندگان هزینه استفاده

 شاغلین

قابلیت 

 اجرایی

 مجموع

A 0.20 0.16 0.11 0.18 0.14 0.22 1.00 

B 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 1.00 

C 0.38 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 1.00 

D 0.13 0.38 0.13 0.13 0.13 0.13 1.00 

E 0.13 0.13 0.38 0.13 0.13 0.13 1.00 

F 0.13 0.13 0.13 0.38 0.13 0.13 1.00 

G 0.13 0.13 0.13 0.13 0.38 0.13 1.00 

H 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.38 1.00 
  

 ها انجام شده است و در  به کمک جداول فوق ارزیابی گزینه
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همانطور که مشخص است گزینه وضع . دهی ارائه شده است هاي مختلف وزن گزینه هاي مسلط در سیستم 7 جدول

بنابراین  .دهی عملکرد بهتري داشته است مختلف وزنهاي  راه سازي در سیستم هاي پیاده موجود نسبت به گزینه

هاي  با الهام از ایده خیابانبا اینحال،  .گیرد سازي خیابان مداین در روزهاي پنجشنبه نیز مورد تأیید قرار نمی راه پیاده

عه از شود در روزهاي جم سازي این مفهوم در شهر تهران، پیشنهاد می باز در سایر نقاط دنیا، به منظور فرهنگ

با توجه به . تردد وسایل نقلیه در خیابان مداین ممنوع شود و این محور به خیابان باز تبدیل گردد 15تا  10ساعت 

رود این تغییر بر عملکرد شبکه  کاهش حجم تردد در شبکه معابر اطراف خیابان مداین در روزهاي جمعه، انتظار می

  .هاي دسترسی اثر گذار نباشد و شاخص

 
  ت اوج ادهی در ساع هاي مختلف وزن مسلط در سیستم  گزینه  :7جدول 

  ساعت اوج  عنوان گزینه شماره گزینه
  دهی سیستم وزن

A B C D E  F G  H 

 وضع موجود 1
عصر روز 

 پنجشنبه

1 1 1 1 1 1 1 1 

 0 0 0 0 0 0 0 0  احداث پیاده راه با تغییر جهت معابر 2

 0 1 0 0 0 0 0 0  پیاده راه بدون تغییر جهت معابراحداث  3

  

 گیري نتیجه -6

راه مورد بررسی  هاي تجاري بخش جنوبی شهر تهران به پیاده در این مطالعه روند امکانسنجی تبدیل یکی از خیابان

شود،  می راه به دلیل تغییراتی که در نقش آن و نحوه دسترسی به آن ایجاد تبدیل خیابان به پیاده. قرار گرفت

ریز فراهم کردن  وظیفه برنامه. موافقان و مخالفانی دارد و الزاماً تمامی ذینفعان در مورد این تغییر نظر یکسانی ندارند

ه از وضع موجود و عواقب محتمل هر تصمیم و شناسایی نگرایا گیري صحیح و ارائه تصویري واقع فضایی براي تصمیم

  : تایج بدست آمده به صورت زیر قابل بیان استن .نظرات گروههاي مختلف ذي نفع است

در . هایی دارد هایی از جامعه نیز هزینه راه راه در کنار منافعی که دارد براي گروه تبدیل خیابان به پیاده - 1

از منظرهاي مختلف بررسی شد و در نهایت تبدیل خیابان راه  مطالعه موردي خیابان مدائن احداث پیاده

 .صیه نشدبه پیاده راه دائم تو

هاي باز  توان از ایده خیابان راه در خیابانهاي شهري می پیادهاجتماعی توسعه براي استفاده از منافع  - 2

، خیابان را با کمک ساکنان محلی به )معموالً صبح روزهاي تعطیل( به صورت موقتاستفاده کرد و 

دسترسی و عبور حجم ترافیک به این ترتیب در خیابانهایی که حتی از دیدگاه . راه تبدیل کرد پیاده

  . این تغییر را تجربه کردمزایاي توان  امکان اجراي کامل طرح پیاده راه نیست، می

 تقدیر و تشکر -7
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به  در اداره کل معماري و شهرسازي شهرداري تهراناز همکاران این طرح پژوهشی دانند  بر خود الزم می مؤلفین

 .    نمایندقدردانی  پژوهشی دلیل نقد سازنده و همکاري در تهیه این طرح
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Abstract 

Converting streets, which are potentially convenient for walking, to pedestrian malls aiming 
to achieve more space for people, more safety and more livability is common. In this paper, 
feasibility study of this conversion for a commercial street which is located in southern part 
of Tehran is reported. Beside field traffic surveys including traffic volume counting, 
pedestrian volume counting and travel time study inquiries from residents and local 
businesses are done. For this conversion 3 different alternatives including: 1-do nothing 
(local amendments), 2- conversion to permanent pedestrian mall and 3-local amendment + 
conversion to pedestrian mall in special times (temporary pedestrian mall) are compared 
against each other. Different criteria including total travel time of users, fuel consumption, 
pollution emission, residents and local businesses view points are studied and finally, 
considering multi-criteria decision making approach temporary pedestrian mall which is 
supported by open streets idea is recommended. A balanced approach which considers 
different stakeholders of this common property, street, to treat street redesign process is 
shown in practice.   
 
Keywords: pedestrian malldevelopmen,t feasibility study ,traffic simulation, multi-criteria decision 
making.  
 




