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 مناطق جـاذب سـفر از منظـراست شده رو سعی در تحقیق پیش .بسزایی داشته باشد

بهسازي و بهبـود  برايمحور و درنهایت مسیرهاي فعال پیادهشود بررسی شهروندان 
سیماي کلبدي شهر  کردنمحور و انسانگستري منظور کمک به جنبش پیادهکیفیت به

و  شـهرونديو نظـرات جامعـه به این منظور بـا اسـتفاده از پرسشـنامه  .شودمعرفی 
و مـدل تحلیـل شـبکه شـهري  AHPو SAWدهـی تجزیه تحلیل و وزنهاي روش

UNA ،نتایج نشان  .ه شدپرداخت جاذب سفرو  فعال رويپیاده هايمحور به شناسایی
هـاي محورهـاي اصـلی شـهري داراي قابلیـت هراپیـادهدرصد از  15حدود  ،دهدمی

یـک کـه در صـورت ایجـاد  هسـتندو جنبه عملکردي مطلوب جذب سفرهاي پیاده 
 محور انسـانو  ، معنـاییسیماي کالبدي يتوان در جهت ارتقامیمحور پیاده مطلوب 

کـارگیري مـدل هتوان از نحوه بهمچنین می گام مؤثري برداشت. شهرکلاناین  کردن
UNA هـاي و کـاربري ها آندهی ساختمو وزن گذاري ارزشرو در در مطالعه پیش
 .بردشهري بهره هاي کلانگذاري طرحاستریزي و سیمدیریت، برنامه برايشهري 

، محـورشـهر انسـان، مشـهد، راه فعـالپیـاده، شـهريمدل تحلیل شبکه : هاواژهکلید
  .راهملکردي پیادهعمطلوبیت 

 مقدمه. 1

 و حرکت سـواره نیازهاي به مدرن شهرسازي حد از بیش اتکاي گذشته، هايدهه طول در
 مسـائل نظـرانصـاحب سوي از را زیادي انتقادات، دهپیا فضاهاي ساماندهی و حفظ از غفلت

). 56. ص، 1389 است (قربانی و جام کسـري، کرده مطرح مدرن درمورد شهرسازي را شهري
و غفلـت از  هـا آنتوجهی به نقش اجتمـاعی و اقتصـادي، معمـاري خیابمشکلاتی از قبیل بی

افـت کیفیـت فضـاهاي  وآمـد،زیست شهري، دشواري رفـتهاي محیطحرکت پیاده، آلودگی
محـور هاي بصري و مشکلاتی از این قبیل برخلاف ایـده شـهرهاي انسـانشهري، افول ارزش

شـهر مطلـوب  طـرح بـراي کـه راهکارهـایی از. )124. ص، 1398است (روستایی و ناصري، 
 شـده مطـرح جهـان شهرسازي عرصه در مدرن، شهرسازي نابسامان اوضاع برابر در شهروندان

 . )56. ص ،1389 . (قربانی و جـام کسـري،کرد اشاره» گستريپیاده جنبش«به  انتومیاست، 
ریـزي لـزوم طراحـی و برنامـه و بـراسـت نوعی از بطن نوشهرگرایی برخاسـته به جنبشاین 
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کیـد أفضاهاي آمد و شد عابران پیاده در حداکثر راحتی و ایمنـی درطـول سـفرهاي روزمـره ت

مـداري کـه هـدف آن بازیـابی و جنبش پیـاده ).638، ص. 2012، 1مونترو و کمپوس( کندمی
توسعه فضاهاي پیاده در سطح شهرها و به رسمیت شناختن و اولویت قائل شدن براي عـابران 

 تبـدیلریـزي شـهري عنوان عناصر درجه اول شهرهاست، به یکی از محورهاي برنامـهپیاده به
تـرین، نوان سـالمعکـت پیـاده بـهضرورت رویکـرد مجـدد بـه حر ،شده و با آغاز هزاره سوم

جدي کارشناسان و  مدنظرشهري نقل درونوجایی و حملهتري و پویاترین روش جاباقتصادي
یکـی از  ).80. ص، 1398 رغ و دهقان جـزي،(غلامی بیم مدیران امور شهري قرار گرفته است

با اسـتفاده از یا ه صورت پیادن محلی بهاجایی ساکنبر جابه نکات بسیار مهم در این جنبش که
صورت همگـانی و در حـین توان و آمادگی جسمانی و ورزش به افزایش ،داردتکیه دوچرخه 

روي پیـادهاستفاده از خدمات شهري است. این جنبش بر ایجاد بافت شهري با قابلیـت اصـلی 
داشتن  پیاده و صورت بهن و تأمین مایحتاج و انجام کارهاي روزانه از طریق پیمودن راه اساکن

 .)44، ص. 1390، سلیمی و عمادي ر،پوسلطان ،(حسینیمقیاس انسانی تأکید دارد 
در مـدل تحلیـل شـبکه شـهري،  چیـدمان فضـا معرفی جعبه ابزار تحلیل شبکه شـهري:

مدلی ایجاد کنند که رفتار در فضاهاي شـهري را  تا سازدمتخصصان طراحی شهري را قادر می
بهره جست و رابطه تعـاملی بـا آن  توان در فرایند طراحی شهري. از این مدل میکندبینی پیش

. یکـی از چـالش اسـتاي براي وقوع این تعاملات شده زمینهمحیط شهري ساخته .کردبرقرار 
. تسـهـا آنهاي اصلی در طراحی شهرخوب، به حداکثر رساندن روابط متقابل بین افراد و مک

پـور و (نیـکي زیرسـاخت فیزیکـی نیـز هسـتند شـهرها دارا ،بر فعالیت هاي اجتمـاعیعلاوه
توان به سه جزء اساسی تقسیم پیچیده را می شدهیک محیط ساخته. )86، ص. 1396 ،همکاران

توانـد رخ مـی هـا آنمسیرهایی هستند که سفر در طول  که نماینده »هالبه«یا  »هاروابط« کرد:
کـه  »ها آنسـاختم« هستند؛ ند مسیر یا فضابرخورد دو یا چ وتقاطع  که نماینده »هاگره« ؛دهد

 آغـاز ها آنرخ می دهد و حرکت افراد، اشیا و اطلاعات در  ها آنهاي انسانی در اکثر فعالیت

کنـد ه مـیئاي از نتایج را ارامشخصات مختلف تحلیل شبکه، مجموعه .یابدو پایان می شودمی
دهد که خود بـراي تعیـین محـل یـک ن میرا نشا ها آنکه نزدیکی و مجاورت بین افراد و مک

                                                            
1. Monteiro & Campos 
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هاي گوناگون شهر مهـم بخش هاي مختلف درتجارت و توضیح الگوهاي ترافیکی براي طرح

زار بــاجعبــه 1»شــکل شــهر« آزمایشــگاه  ).42 .، ص1397، مقــدم  يفــرزاد ی ودزفــول(د هســتن
کـه در  ArcGISزار در بـجعبـه ا است. ایـن اي براي تحلیل شبکه شهري مطرح کردههپیشرفت

هـاي فضـایی شبکه نوع خود نخستین است، براي محاسبه پنج نوع مقیاس تحلیل نموداري در
زار سـه بـا. ایـن جعبـهشـدنی اسـتدسترسی، جاذبه، بینابینی، نزدیکی و مستقیم بودن استفاده

هـاي حلیـل فضـایی در شـبکهبـراي ت ویـژهبهرا  ها آنکند که ویژگی مهم را با هم ترکیب می
توانند هندسه و توپولوژي را با هم این ابزارها می نخست اینکه .کندیخیابانی شهري مناسب م

چنـدین  را یا با استفاده از فاصله متریک (مثلاًار گیرند و این کهاي دروندادي در نظر در شبکه
در تحلیـل انجـام  یـا مقاومـت 2سعنـوان امپـدانچندین پیچ) به توپولوژي (مثلاً متر) یا فاصله

، برخلاف ابزارهاي قبلی که با دو عنصـر شـبکه (یعنـی گـره و لبـه) عمـل دوم اینکه؛ دهندمی
 گیرنـدنیز در بر می) را ها آنسوم در شبکه (یعنی ساختم جزءیک  UNAکردند، ابزارهاي می

، ابزارهـاي سوم اینکه؛ درونها به کار میواحدهاي تحلیل فضایی براي تمام مقیاس عنوانکه به
UNA هـاي خـاص طبق ویژگـی ها آنکنند که ساختمطور اختیاري این امکان را فراهم میبه

تر یـا بـه هـر طریـق تر، پرجمعیتي حجیمها آنساختم . در این خصوص،خود ارزیابی شوند
بر نتایج  شانثیر بیشتري متناسب با اهمیتأنحوي مشخص کرد که داراي تتوان بهتر را میمهم

 ه دهنـدئشده اراهاي مشخصهریک از مقیاس برايتري تر و مطمئنتحلیل باشند و نتایج دقیق
 ).291، ص. 2012، 3سوتسوك و مکونن(

و  شـودمناطق جاذب سفر از منظر شهروندان بررسـی  است رو سعی شدهدر تحقیق پیش 
منظور کمـک بـه جنـبش ت بهبهسازي و بهبود کیفی برايمحور مسیرهاي فعال پیاده ،درنهایت

این تحقیق در  ،. به این منظورشودسیماي کلبدي شهر معرفی کردن محور گستري و انسانپیاده
هـاي تجزیـه تحلیـل و با استفاده از پرسشنامه و نظـرات جامعـه شـهروندي و روش نظر دارد

محورهـاي پیـاده ، UNA آن یا مخفـف 4و مدل تحلیل شبکه شهري AHPو SAWدهی وزن

                                                            
1. City Form 
2. Impedance 
3. Sevtsuk & Mekonnen 
4. Urban Network Analysis 
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سیماي شـهرهاي نـوین امـروزي  کردنمحور که نقش مؤثري در انسانرا عال و جاذب سفر ف

 .کندشناسایی  ند،دار

 پیشینۀ تحقیق .2

بهبـود وضـعیت منظور بـهمسـائل متعـددي  ،هاراهگرفته در زمینه پیادهدر مطالعات صورت
مطـرح محور انسـانروي و مطلوبیت مسیر حرکت پیاده در راستاي تبیین ایـده شـهرهاي پیاده

. شـودمـیارائه راه با محوریت جنبه مطلوبیت عملکردي پیاده هاآنمورد از  چندشده است که 
با استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی رابطه بـین فضـاي ) 2021( 1کیانگ و مالا ،هیوئیکوئین

شـهر سـواري در بـین دانشـجویان در سبزراه شهري و افزایش فعالیت و بروز رفتـار دوچرخه
سـواري بسـیار مـرتبط فضا و محیط و رفتار دوچرخه کردند،بیان ها آن .گوانگدونگ پرداختند

هـاي همبستگی مثبت وجود دارد. دسترسی، پشتیبانی و خـدمات از ویژگیها آنو بین  هستند
در ایـن همچنین ). 275، ص. 2021 همکاران،هیوئی و (کوئینشناخته شدند ثر در این فضا ؤم

هـا بـا دیگـر مسـیرهاي حمـل و نقـل شـهري و ناکارآمـدي راهرتبـاط متقابـل پیـادها باره بـر
ریزي براي انواع دیگـر تردد پیاده باید برنامه و کید شده استأگرایی در تردد شهري تجانبهیک

. مسـیرهاي مد نظر قرار گیـردشهري ریزي حمل و نقل درونو در برنامه گیرد در برترددها را 
کـه طـوريبـه ؛متصل کندرا هاي شهري فعالیت همهپیوسته، هماي بهشبکهورت صبهپیاده باید 

به  در پژوهشی 2).  لیتمن20، ص. 1383، پذیر باشد (قریبسهولت امکاندسترسی فرد پیاده به
هـاي حمـل و نقـل کنـونی شـیوه کرد،بیان  . ويپرداختبررسی ارزش اقتصادي پیاده مداري 

راه در کنـار دیگـر شـیوه هـاي تـردد بـه اکارآمد است و ایجاد پیادهمداري نپیاده يارتقابراي 
نیز  3بل-میلارد .)3 ، ص.2011(لیتمن،  انجامدروي در شهر میافزایش حمایت عمومی از پیاده

 ،نتیجـه گرفـت . اوتحلیل رفتار عابران پیـاده و وسـایل نقلیـه موتـوري پرداخـتو به تجزیه 
 در این مناطق وسـایل نقلیـههاي شهري دشوار است، ازآنجاکه نفوذ وسایل نقلیه به قلب محله
، 2018بل، -(میلارد شریانی در لبه محلات پیاده کنند ايتمایل دارند سرنشینان خود را در جاده

                                                            
1. Qinhui, Weiqiang & Maalla 
2. Litman 
3. Millard-Ball  
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مـداري در شـهرها از افزایش قابلیت پیـاده منظوربهتوجه به کاربري اراضی ؛ بنابراین )10ص. 

دسـگیوپتا،  ،وصـفی ،همچنین در این راسـتامحققان این حوزه است.  شدهدیگر مسائل بررسی
کـه  هـاییمحله ،روي در مناطق شهري بیان کردندپیادهلیت بقابررسی  در )2016( 1الورو و رز

بدون دسترسی به خودروي شخصی و راحتی توان بهداراي امکانات رفاهی زیادي هستند و می
بنابراین استفاده از سیاسـت  ؛رندداروي زندگی کرد، بیشترین تأثیر را بر افزایش پیادهها در آن 

 روي در شهرهاسـتپیـادهثر در افـزایش فعالیـت ؤکاربري اراضی از راهکارهـاي مـمدیریت 
 چهـاردهدر پژوهشی گسترده بـه بررسـی  )1385( معینی). 7، ص. 2016 همکاران، وصفی و(

وي  .مداري پرداخـتطرح جامع در کشورهاي اروپایی و آمریکا با هدف افزایش قابلیت پیاده
هایی چون امکانات خـوب ویژگیداند که در کنار روي را فضایی میپیادهفضاي داراي قابلیت 

 يو پایدار گیسرزندهاي مختلط، همسایگی، ارتباطی پیوسته، کاربري براي عابران پیاده، شبکه
و منظر خیابانی با کیفیت، با قرارگیـري در امتـداد نقـاط جـاذب فرهنگـی و اجتمـاعی باعـث 

نیـز از  )2019و همکاران ( 2سو ).13، ص. 1385(معینی،  شودمیمداري  تقویت قابلیت پیاده
هـایی چـون اتصـال، قابلیـت در کنـار شـاخص ي راروهاي یک مسـیر مطلـوب پیـادهویژگی

د نـدانیکنواخت مـی ايدهی و قابل درك بودن، شبکهسرویسدسترسی، مناسب بودن، قابلیت 
(سو کند میو مقصد را به هم متصل  أها حفظ کرده و مبدکه پیوستگی خود را با انواع کاربري

هـا راهصري که باید در طراحی پیادهترین عناساسی ،در این میان). 62، ص. 2019و همکاران، 
روي پیـاده ،مـدار اسـت. درواقـععنوان محور اصلی شهرهاي پیـادهانسان به ،قرار گیرد مدنظر
این در حالی اسـت کـه  ؛نقل دردسترس است و ترین نوع حملترین، پایدارترین و ارزانسالم

. کـردمهیـا هـا آنمناسب براي روي باید محیطی براي ترغیب بیشتر شهروندان به انتخاب پیاده
-ترین و ضـروريمیتهآمیزد و از پراها و نیازهاي انسان درمیحرکت پیاده همواره با خواسته

کـه دیـدگاه طـوريبـه ؛شـودمـیکنندگان از فضاي شـهري تلقـی ترین حقوق طبیعی استفاده
ن عوامـل در عملکـرد تریهاي شهري در زمره مهمراهکنندگان درباره پیادهشهروندان و استفاده

 3). مـارکیوت و گـوآش80، ص. 1398(غلامی بیمرغ و دهقـان جـزي،  ستهانابهینه این مک
                                                            
1. Wasfi, Dasgupta, Eluru & Ross 
2. Su 
3. Marquet & Miralles-Guasch 
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کیـد أهایی نزدیک براي تحـرك روزمـره تمدار و محیطاهمیت ایجاد شهرهاي پیاده بر )2015(

نـد کـه کنبیان می هاشود. آنتحلیل  دبایمیو معتقدند که الگوي حرکتی مردم در شهر  اندکرده
، مارکیوت و گـوآش( روي شهروندان مؤثر استپیاده برسفرهاي کوتاه در شهر و درآمد افراد 

بـا اسـتفاده از ابـزار پرسشـنامه و مشـاهده بیـان  )1395( وحدت و ایزدي). 258، ص. 2015
-مداري در شهر تاحدود زیـادي بـه ارزششهروندان از پیاده نکردن استقبال و استقبال، کردند

ی این فضاها وابسته است. فراهم کردن زمینه مناسب براي تسـهیل و تشـویق ی و کمّهاي کیف
مداري است (وحدت و ایـزدي، ارتقاي قابلیت پیاده برايمداري شهروندان امري ضروري پیاده

ارزیـابی  منظوربـه )1397( 1گینلـیسلطانی، گو، اوچوا پانیاگوا، سیوام و مک ).94، ص. 1395
ي شهري از دو مدل تحلیلی چیدمان فضـا و هاناها و ساختمردد از کاربريثیرپذیري تأت أنحو

-می  همراه با همکه این دو مدل تحلیلی  کردندبیان  هاآنتحلیل شبکه شهري استفاده کردند. 

دزفـولی و .  )321، ص. 2019 و همکـاران، (سـلطانیتوانند نواقص یکدیگر را پوشـش دهند
ارزیابی جاذبه معابر شهري استفاده کردنـد  براينیز از مدل تحلیل شبکه شهري ) 1397( مقدم

 ).39، ص. 1397(دزفولی و مقدم، 
پیـاده  يارتقـاهـا و راهکیفـی پیـاده يارتقـاها در رابطه با اگر به سابقه پژوهش ،درمجموع

 يریـزبرنامهدر ه مواردي است که باید گفت که تمام مسائل ذکرشد ،دمداري در شهرها بنگری
روي در شهرهاي امـروزي مطـرح پیادهمداري و ترغیب شهروندان به پیاده يارتقاشهري براي 

مداري را در شـهرهاي امـروزي بسـط و توسـعه اگر بخواهیم جنبش پیاده روازاین ؛شده است
ظارات جامعـه شـهري در انت راهکارهایی باشیم تاه ئارااي نیست جز اینکه به فکر چاره ،دهیم

 يهـاي موجـود، بـه ارتقـاراهو در کنار کشف نواقص وضعیت پیادهداده شود  این راستا پاسخ
و در حـال  هسـتندکننـده نیازهـاي شـهروندان مینأتکه  پرداخته شودبهبود کیفیت مسیرهایی 

رشـده، . با توجه به مسـائل ذکندلقوه جذب سفرهاي روزانه شهروندان را داراحاضر، شرایط ب
هاي متعددي از نظر کالبدي، عملکردي و معنایی در جنبه ،محوردر راستاي ایده شهرهاي پیاده

اي مسـتقل و بررسـی کـه هرکـدام نیازمنـد انجـام مطالعـهنـد ثرؤروي مپیـادهت مسیر یمطلوب
هـاي تـردد انسـان هـا و روزمرگـینگـاهی بـه اولویـترو با نیمتحقیق پیش است. موشکافانه

                                                            
1. Soltani, Gu, Ochoa Paniagua, Sivam & McGinley 
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روي ازجملـه جـذابیت مطلوبت مسیرهاي پیـاده به بررسی ،عد عملکرديبُ ازو تنها شهرنشین 

 پرداخته است.مشهد شهر کلاندر ... ها، فواصل دسترسی، توزیع عملکرد وکاربري

 شناسی تحقیقروش. 3

  موردمطالعه ۀمنطق .1. 3

تان شهرستان مشهد واقع در استان خراسان رضوي به لحاظ موقعیت، از شـمال بـه شهرسـ
از شمال غربی به درگز، از غرب به طرقبه شـاندیز، چنـاران و نیشـابور و از شـرق بـه  ،کلات

مشـهد مرکـز شهرسـتان مشـهد، در انتهـاي  شهر کلانسرخس و تربت جام محدود می شود. 
کیلومتر مربع را به خود اختصاص  185جنوبی دشت توس واقع شده و محدوده اي به وسعت 

. این شـهر در عـرض )1(شکل  شرق استان خراسان رضوي قرار داردداده است که در شمال 
 و دقیقه واقـع شـده اسـت 35درجه و  59دقیقه و طول جغرافیایی  17درجه و  36جغرافیایی 

در  ).200، ص. 1399و همکـاران،  يرمیـ(اکبـرزاده متـر اسـت 970ارتفاع آن از سطح دریـا 
و بعـد از تهـران بـا مسـاحتی حـدود نفـر   3062242شمسی با جمعیـت  1397برآورد سال 

بر اسـاس تقسـیمات اداري  شهر کلانبزرگ ایران است. این  شهر کلاندومین هکتار  108768
 ).20، ص. 1399 زاده،(عـامري و مسـلمان باشـدمحله مـی 170ناحیه و  35منطقه،  13داراي 

خودروهاي داخـل  آمارمشهد از لحاظ زیست پذیري در سطح نامطلوبی قرار دارد.  شهر کلان
هاي اخیر به شدت رشد کرده و بیش از چهار و نیم برابر افزایش یافته شهر مشهد در طی سال

هزار دسـتگاه  900  به بیش از 1384هزار خودرو در سال  200به طوري که از کمتر از  ،است
دهـد کـه کیفیـت نشـان مـی AQI کیفیت هوا یا رسیده است. بررسی شاخص 1398در سال 

هاي اخیر افت چشمگیري داشته است و بـراي جلـوگیري از ایـن رونـد مشهد در سالهواي 
کاملـا در ایـن شـهر  هـا آنکاهشی نیاز به مدیریت میزان تردد خودروها و تغییر نوع سوخت 

با در نظر دگرفتن مسائل ذکر شده نیـاز  ).13 ، ص.1395(میري و همکاران، احساس می شود
روي هرچند پیادهشود. احساس می شهر کلانرکت پیاده در این به توجه بیشتري بر مدیریت ح

دهـد، امـا در میـان اولویـت پایه و اساس زنـدگی پرجنـب و جـوش شـهري را تشـکیل مـی
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هاي رایج تردد شهرسازان و مسئولان امور شهري به عنوان یکی از انواع حمل و نقل در سیستم

 ). 7، ص. 2014ران، و همکا 1قرار ندارد (رانتالابرنامه ریزي شهري 
 

 
 موقعیت شهرستان مشهد در استان خراسان رضوي .1شکل 

 1401، ترسیم توسط نویسندگان مأخذ:

 تحقیقروش . 2. 3

با توجه بـه  ،در این مطالعه با استفاده از فرمول کوکران و طبق نظر کارشناسان گروه تحقیق
زمـان، محـدودیت ، 19-ویدهاي ناشی از ویروس کزمان محدودیت برحاکم اجتماعی شرایط 
توزیع نرمال در همه منـاطق با تصادفی  صورتبهپرسشنامه  450 ،شهرونداندر بین ... هزینه و

و دهـی و تجزیـه هاي مرسـوم و معمـول وزنبا استفاده از روش . سپسشدشهر مشهد توزیع 
اسـت  ذکـر شایان. شد بررسیها آمده از پرسشنامهدستهنتایج ب، SAWو  AHPتحلیل چون 

                                                            
1. Rantala 
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و با توجه بـه ضـریب  کردیید أترا  شدههاي استفادهروایی پرسشنامهنفره سه اسیکه تیم کارشن

ارزش امـاکن و مقاصـد . ، درجـه پایـایی آن خـوب ارزیـابی شـد7/0آلفاي کرونباخ بیش از 
نهایت با ترکیب و درجداگانه و  صورتبهشهروندان و کارشناسان نظرات شهروندان با بررسی 

بـراي تعیـین وزن  کـهطـوريبه شد؛ارزیابی  AHPو  SAWین نظرات توسط روش تجمیع ا
-تـن از کارشناسـان برنامـه 10تحلیل نتایج حاصل از نظـرات  و با تجزیه AHPتوسط روش 

 استفاده شد. 11نسخه   Expert Choice افزارریزي شهري، از نرم
معرفـی شـد. در  UNA عنـوان وزن امـاکن بـه مـدلبه هاپرسشنامهصل از سپس نتایج حا

 ،هاي اطلاعات مکانی اماکن و معابر شـهريمرحله بعد با استفاده از این مدل و با توجه به لایه
ثر در تحلیـل مرکزیـت فعالیـت پرداختـه شـد. ؤهاي مبه تجزیه و تحلیل و استخراج شاخص

 منطـق توجـه بـهبـا  ،هـاآنسـازي هاي خروجی و فازيشاخص همه تحلیلدرنهایت پس از 
با توجه بـه  گام نهایی دردست آمد. ه شاخص مرکزیت فعالیت ب MCE ارزیابی چندمعیاره یا

عنوان معابر فعال مراکز جاذب فعالیت پیاده شناسایی شد و معابر نظیر آن بهشاخص مرکزیت، 
   .ندشهري معرفی شد

 )SAW( مجموع ساده وزنی یا دارروش ترکیب خطی وزن .3. 3

در ایـن روش پـس از  گیـري چنـدمعیاره اسـت.جبرانی تصـمیم فنونیکی از  روش نیا 
مقیاس بیمقیاس کردن ماتریس تصمیم، با استفاده از ضرایب وزنی معیارها، ماتریس تصمیم بی

مجمـوع  فـندر  .شـدو با توجه به این ماتریس، امتیاز هر گزینه محاسـبه  تشکیل شددار وزن
گیرنده یا ها براساس نظرات تصمیمشاخصپس از تعیین ضریب اهمیت   (SAW) ساده وزنی

، با اسـتفاده از میـانگین مـوزون، ضـریب اهمیـت AHPهاي تعیین وزن مثل استفاده از روش
گرفتـه عنوان گزینـه بهینـه در نظـر بهها آنو بیشترین میزان  یدآها به دست میهریک از گزینه

مفــروض باشــد و  وزن اهمیــت یــک شــاخص Wچنانچــه بــردار  ،زمینــهدر ایــن  .شــودمــی
 مـدئلو (ملکی و آیدزیر به دست میصورت به Aدر این صورت  ،باشد  A ترین گزینهمناسب

 . )139، ص. 1395جویباري، 
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 در این صورت: ،باشد و اگر 

 
 

 )AHPروش مقایسه زوجی ( .4. 3

 نیـاز بـه یپاسخ AHP .گیري استهاي تصمیممراتبی یکی از روشیند تحلیل سلسلهافر 

 تصـمی در همـواره و نـدارد گیرياندازه براي معیاري که است کیفی مسائل بررسی براي بشر

 از ناشـی هـايپیچیدگی همچنین روش این .شوندمی ظاهر یکمّ مسائل با همراه ما هايگیري

 کردن ترکیب سپس و عوامل این بر مرحله به مرحله تمرکز با را مسئله بر مختلف عوامل ثیرأت

 ايمسـئله AHP ،واقـعرد ).32، ص. 1384 پـور،(قدسـی کنـدمـی حـل هـابررسی این نتایج

 و فهـمقابـل را پیچیـده هـايگیـريتصمیم و کندمی تبدیل بعديکی ايمسئله به را چندبعدي
 نظـرات کـردن یکـی و ترکیـب بـراي AHPخاصیت  این از توانمی همچنین کند.می مقایسه

 و برتـري اهمیـت، تنهـانـه روش ایـن .کرد استفاده هاآن نظر اهمیت به توجه با افراد پراکنده
 را عوامل این قدرت میزان بلکه ،کندمی مقایسه هم با را هاپدیدهموضوعات، عوامل یا  شباهت

هاي گسسته یا چندشاخصه و کلی مدل هاي چندمعیاره به دو دستهمدل دهد.می نشان ما به نیز
-هاي چند شاخصه را به سـه دسـته روششوند. مدلفه تقسیم میهاي پیوسته یا چند هدمدل

هـا روي گزینـهدهـی هاي وزندهی روي معیارها و روشهاي وزندهی، روشهاي بدون وزن
 ).32، ص. 1384 پور،(قدسی کنندمیتقسیم بندي 

، تـرجیح شـدحاضر استفاده پژوهش  دردر این روش که  : هادهی روي گزینهروش وزن
و هـدف  هشـددو به دو (مقایسه زوجی) توسط تصمیم گیرنده بیان  صورت بهناتیوها بین آلتر

 تحلیـل ینـدافر بنـاي سـنگ. اسـت بوده تعیین بهترین گزینه با استفاده از ترجیحات دو به دو

 را کیفی لئمسا که دهدمی را امکان این ما به روش این است. زوجی هايمقایسه مراتبیسلسله

 یکمّـ مسـائل بـا را هاآن بتوانیم و کنیم ارزیابی ندارد وجود هاآن گیريدازهان براي واحدي که
 مقایسـه از آن هـايدرایه که دهندمی تشکیلرا  ماتریسی هاهمقایس این .کنیم ترکیب و مقایسه

 نظـر در 1به جدول  توجه با نظرمد  عدد که آیددست میه ب هاستون عناصر با سطر هر عنصر

 ).32، ص. 1384 پور،دسی(قشود می گرفته
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 (کیفی)  گذاري قضاوت شفاهیارزش. 1 جدول

 1384پور، قدسیمأخذ: 
 مقدار عددي دیگري بهاهمیت یک معیار 

 9 ترمطلوب کاملاً

 7 اهمیت خیلی قوي

 5 اهمیت یا مطلوبیت قوي

 3 ترتر یا مطلوبکمی مهم

 1 اهمیت یا مطلوبیت یکسان

 2،4،6 صل فوقاهمیت یا مطلوبیت بین فوا

 

  1مدل تحلیل شبکه شهري .5. 3

گام تشکیل شـده  ششتا رسیدن به نتیجه نهایی از  UNAفرایند تحلیل شبکه توسط مدل 
 است.

 هاي مقصد سفرتعیین کاربري. 1 .5. 3

-اي و پلیگـونتهیه لایه نقطـه، UNAاولین گام در روش تحلیل شبکه شهري توسط مدل 

اطلاعـات سازي آماده ،. در این تحقیقشودافزار معرفی به نرم ایدبمیهاي مقصد سفر است که 
هاي جاذب حرکت پیاده از میان لایه کاربري اراضی پایگاه اطلاعـات مکانی خدمات و کاربري

خدمات و مراکز جاذب حرکت پیاده و فعال سـطح اماکن  ومکانی شهر مشهد صورت گرفت 
 عنوان مقاصد سفر انتخاب شدند.به شهر

 لایه اماکن شهريگذاري ارزش. 2 .5. 3

، در اختصاصـی صورت بهو تعیین سطح گرانش و جاذبه هر مکان  گذاري ارزشمنظور به
هـاي با توجه به وزن روتوان براي هر کاربري وزنی تعیین کرد که در پژوهش پیشاین گام می

در هر سـایت شـهري و با توجه به تعداد و وسعت هر کاربري، وزن  2 آمده در جدولدستهب
 ) پیشنهادي ارزش کاربري محاسبه شد.1با رابطه ( مشهد شهر کلان

                                                            
1 Urban Network Analysis 
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 ارزش کاربري :)1رابطه (

 
 

اگر یک کاربري  ،براي مثال ؛وزن کاربري است Wمساحت کاربري و  A این رابطه،که در 
رابـر ارزش ایـن کـاربري ب ،مترمربع باشد 1000پارك و بوستان شهري داراي مساحتی برابر با 

 :با است
 210  =21/0  *1000 

 هاي شهريلایه شبکه راه .3 .5. 3

ساخت لایه توپولـوژي یـا پیونـد هندسـی از  ،هاي مهم در تحلیل شبکه شهريیکی از گام
که در مدل وضـعیت و مکـان عـوارض نسـبت بـه طوريبه ؛معابر موجود در سطح شهر است

هـاي مـرتبط را انجـام داد. بـه ایـن حلیلیکدیگر مشخص شود و براساس آن بتوان تجزیه و ت
ها و معابر شهري به ابزار تحلیل شبکه معرفی شد و لایه توپولـوژي عـوارض شبکه راه ،منظور

افزار نسبت بـه فاصـله که در  آن عوارض خطی به لبه و گره تبدیل شد و نرم شدخطی ایجاد 
 جغرافیایی عوارض هوشمند شد.

 تعیین شاخص مرکزیت. 4 .5. 3

 شـاخص مرکزیـت اسـتخراج ، بـرايUNAنیازهاي اجـراي مـدل سازي پیشد از آمادهبع
و لایـه شـبکه معـابر بـه  شـودمی گـذاريارزشهـاي ياي کـاربر، با معرفی لایه نقطـهفعالیت

معیـار دسترسـی، جـذابیت یـا پـنج  توسط کنش مراکز فعالیتبررسی برهم، UNAابزار جعبه
سرراست یـا مسـتقیم  و سرانجام ، نزدیک هم بودنبودن ابینیگرانش، درمیان مسیر بودن یا بین

بـا  ،درنهایـت .شـودانجـام مـیشـده طور جداگانه براي تمامی مراکز فعالیت معرفـیبه ،بودن
ارزش شاخص مرکزیت استفاده عنوان آمده بهدستههاي باستانداردسازي نتایج، مجموع ارزش

 شود.تفکیک شرح داده میها بهاخصدر ادامه نحوه محاسبه هرکدام از ش .شودمی

، چند محـل در یـک مسـافت خـاص از هاناروي در خیابدر زمان پیاده: دسترسی مقیاس
یـرد گدر بر می را هاي اطرافمقیاس دسترسی تعداد ساختمان. ) وجود داردأمحل آغازین (مبد
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یـن مقیـاس ا .دسترسـی داردها آنفرضی در شبکه به  جويوکه هر ساختمان در شعاع جست
 شود:براساس فرمول زیر محاسبه می
 
 
 

ترین مسیر بین مسافت کوتاه i,j [d[و  jوزن گره  w]j[ ،جووشعاع جست r ،فرمولاین در 
 گیرد.را در بر می rهاي موجود در شعاع گره همه Gگروه . است G گروه در i و   jهايگره

شود تا شعاع محدودکننده ردیابی مییک بافر از هر ساختمان در هر جهت از شبکه خیابان 
r دست آید. شاخص دسترسی معادل تعداد مقصدهايه بj  تر) است که در (نقاط سیاه کوچک

 ).296، ص. 2012،  سوتسوك و مکونن( )2 (شکل شونددرون شعاع شبکه خیابان یافت می
 

 
 . نحوه برآورد مقیاس دسترسی2 شکل

 2012،  سوتسوك و مکونن مأخذ:
 

 شاخص نوع جاذبه یا جذابیت مقصدها قابلیت دسترسی در سـاختمان: 1کز ثقلمر مقیاس
i متناسب با جذابیت (وزن) مقصدهاي j در اطراف i هـاي بـین و با مسافت دهدرا نشان میi 
هـا) و همچنـین مقاومـت  jتناسب معکوس دارد. شاخص نوع جاذبه، جذابیت مقصـدها ( jو

به آن مقصدها لازم است، در مقیاسی ترکیبی از قابلیت  که براي دسترسی (مانع) فضایی سفر را
 گیرد.در نظر میشکل فرمول زیر به j و iدسترسی 

                                                            
1. Gravity 
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مسـافت ژئـودزي  d  [i ,  j]و  jوزن مقصـد  W [j]  ،جووشعاع جست rدر این فرمول، 
، 2012،  سوتسوك و مکونن( است اثر تنزل مسافت لیتعد وانت و  jو   iبین ساختمان هاي 

 ).297ص. 
 
 

 نحوه برآورد مقیاس گرانش. 3 شکل
 2012،  سوتسوك و مکونن مأخذ:

 

هـاي تـرین مسـیرها بـه گـرهاین شاخص براي هر نقطه از طریق کوتاه: 1شاخص نزدیکی
معکـوس مسـافت  .شـوندواقع مـی هاناها در تقاطع خیابشود. این گرهگیري میمجاور اندازه

در سیسـتم درون شـعاع  ،هاناسـاختم همـهسـی از آن سـاختمان بـه مجموع لازم بـراي دستر
براساس فرمول زیـر شود. مقیاس نزدیکی ترین مسیرها تعریف میجو و در طول کوتاهوجست

 فاصـله کند که یک ساختمان تا چه اندازه به سایر ساختمان ها درون یـک آسـتانهمشخص می
 فرضی، نزدیک است.

 
و  jو  iهـاي ترین مسیر بـین گـرهمسافت کوتاه i,j[d[ ،جووتشعاع جس r این فرمول،در 
W[j]  وزن ساختمان مقصدj  298، ص. 2012،  سوتسوك و مکونن( است.( 

                                                            
1. Closeness 
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روي در یـک محـل بـه توان براي تخمین میزان پیادهکه میاست مقیاسی : 1بینابینی مقیاس

هـاي رین مسـیرها بـین جفـتتکسري از کوتاه صورت بهیک ساختمان براي بینابینی  .کار برد
بنابراین اسـتفاده از  ؛کنندمی عبور iکه از ساختمان شود تعریف میدر شبکه  هانادیگر ساختم

کاررفتـه در یـک انتخاب تحلیل بینابینی به کاربر امکان کنترل مبدأها و مقصدهاي گـردش بـه
شـده فقط ساختمان انتخابنه و هاتحلیل بینابینی را در زمان محاسبه نتایج براي تمام ساختمان

براساس مقیاس بینابینی  شود،ذکر لازم است . )298، ص. 2012،  سوتسوك و مکونن( دهدمی
اما مقیاس نزدیکی  ،کنداحتمال رفت و آمد و عبور از یک ساختمان را مشخص میفرمول زیر 

 فاصـله هآسـتانیـک کند که یک ساختمان تا چه اندازه به سایر ساختمان ها درون مشخص می
 فرضی نزدیک است.

 

 و   k بـه گـره jترین مسیرها از گره تعداد کوتاه  ،جوشعاع جست r  این فرمول،در 

 ).298، ص. 2012،  سوتسوك و مکونن(است   kبه   jتعداد کل مسیرهاي کوتاه از 
هاي مـدنظر را ه سایر گرهمیزان مستقیم بودن مسیرها از یک محل ب: 2مستقیم بودن مقیاس

هـاي این مقیاس، انحـراف .دهندمردم مسیرهایی با پیچ کمتر را ترجیح می کند. معمولاًبیان می
خیابان  هاي هندسی شبکهگیرد که ناشی از محدودیتهاي سفر را در نظر میمثبت در مسافت

مسـتقیم بـودن  مقیـاس .اندههاي خط راست در یک پلان بـدون مشخصـدر مقایسه با مسافت
ها در ظر به سایر گرهدنترین مسیرها از یک گره مدهد که کوتاهتوضیح میبراساس فرمول زیر 

،  سوتسـوك و مکـونن( تا چه اندازه به مسیرهاي اقلیدسـی مسـتقیم نزدیـک هسـتند ،سیستم
تـرین مسـیر از هـر طـول ارتباطـات کوتـاه شاخص مستقیم بـودن اساسـاً ).299، ص. 2012

ی اسـت دهد. طبیعرا در مقایسه با مسافت خط مستقیم توضیح می  jبه نقاط اطراف ساختمان 
خـط مسـتقیم بـین مسـافت شـبکه و مسـافت  ها، تفاوتتر شدن فاصله بین گرهبا طولانی که
 .یابدتدریج کاهش میبه

                                                            
1. Betweenness 
2. Straightness 
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 iهـاي فاصله اقلیدسی خط راست بین ساختمان  δ ،جوشعاع جست r در این فرمول،
،  سوتسـوك و مکـونن( است ي یکسانهاناساختم ترین مسافت شبکه بینکوتاه  و  jو 

 ).299، ص. 2012

 اتصال فضایی شاخص مرکزیت به معابر .5. 5. 3

ارزش  ،هـاي سـطح شـهرین مرحله با محاسبه شاخص مرکزیت براي تمامی کـاربريادر 
 صـیفات براسـاس مکـان عارضـه ازقبیـلهاي اتصال جـدول توشاخص مرکزیت توسط ابزار

Spatial Join  شودیمبه معابر سطح شهر متصل.  

 بندي معابر براساس شاخص مرکزیتطبقه. 6 .5. 3

  د.نشومیپیاده معرفی  تردد از منظرو طبقات پرجاذبه بندي شده طبقهمعابر  همه ،درنهایت

 هاي تحقیقیافته. 4

 ختلف شهريهاي ماماکن و کاربري گذاريارزش .1. 4

با توجه به بررسی بسامد زمانی تردد افراد به اماکن مقصد و  توسط کاربران:گذاري ارزش
بندي صورت گرفته ي متفاوت رجوع به مقاصد مختلف، رتبههانابا درنظرگرفتن وزن براي میز

با افزایش میزان مراجعه به مقاصد مشخص شده در پرسشنامه، وزن آن مکان  کهطوريبه ؛است
دهـی بنـدي در ایـن مرحلـه از روش وزنرتبه منظوربه ،طورکه گفته شدهمانیابد. فزایش میا

SAW .پیـاده بـه امـاکن  صـورتبهبا توجه به بررسی تـردد روزانـه افـراد  استفاده شده است
سمت اماکن آموزشی چون مدارس ) مشخص شد که بیشترین تردد به4 مختلف شهري (شکل

دهـد. کـه وزن بیشـتري را بـه خـود اختصـاص مـی دهدروي میر ها در سطح شهو دانشگاه
 اند.را در این بررسی به خود اختصاص داده زیاديهاي حمل نقل عمومی نیز وزن ایستگاه
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 پیاده به اماکن شهري صورتبهپراکنش تردد . 4 شکل
 1401، هاي پژوهشیافته مأخذ:

 

هاي حمل و نقل عمـومی ایستگاه با بهي سطح شهر وزنی مشاهاناها و بوستهمچنین پارك
 ،مانده در این وزن دهـیهاي باقیبالاتر قرار گرفتن مراکز فرهنگی مذهبی از دیگر گزینه .دارند
طورکلی بهین منطقه است. اسلامی بر روش زندگی شهري در ا-ثیر فرهنگ ایرانیأدهنده تنشان

ریـزي جـامع برنامـهتواننـد در مـیمراکز آموزشی، فضاهاي سبز و مراکز فرهنگـی  ،باید گفت
کـه انشـعابات طـوريبـه ؛ها و مقاصد اصلی را داشته باشند، نقش گرهسازي معابر شهريفعال

 ها از این اماکن گسترش یابد.راهپیادهاصلی 

 پیاده صورتبهشهري ارزش نسبی اماکن در اختصاص بیشترین بسامد سفرهاي درون. 5 شکل
 1401هاي پژوهش، مأخذ: یافته
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دهی در این مرحلـه وزن ،تر اشاره شدطورکه پیشهمان توسط کارشناسان:گذاري ارزش

ریـزي از کارشناسان برنامه تن 10با تجزیه تحلیل نتایج حاصل از نظرات   AHPتوسط روش 
مشـاهده   5 لشـکآمده با نـرخ سـازگاري کمتـر از یـک در دستهشد. نتایج بحاصل  شهري

شـود کـه بیشـترین وزن را فضـاي سـبز و مجموعـه رشناسان مشاهده میطبق نظر کا .شودمی
ایـن دو گـروه اختلـاف وزنـی زیـادي بـا بقیـه فضـاهاي  واندورزشی به خود اختصاص داده

هـاي شـهري بـا هـدف راهپیـاده سازيفعالبهبود کیفیت و ، رسددارند. به نظر می شدهارزیابی
کارشناسـان قـرار گرفتـه  مـدنظربیشـتر  ،وندانسلامت شهر يارتقا منظوربهتفرجی و ورزشی 

 است.
بنـدي نهـایی امـاکن و فضـاهاي شـهري، نتـایج براي تعیین وزن و رتبـه بندي نهایی:رتبه

 ،دهـدد. نتایج نشان میشدو گروه کارشناسان و کاربران، استاندارد و تلفیق  آمده از هردستبه
-ترتیب رتبهبه ،هاي ورزشیمجموعه و هاناها و بوستهایی چون اماکن آموزشی، پاركکاربري

اند. مراکـز تفریحـی، مراکـز فرهنگـی دست آوردهه بگذاري ارزشهاي اول تا سوم را در این 
هاي حمـل ترتیب از کمترین درجه اهمیت برخوردارند و ایستگاهمراکز تجاري نیز به و مذهبی

هماننـد امتیـاز  ،بنـدي. در این رتبـه)2د (جدول نبندي قرار دارو نقل عمومی نیز در میانه رتبه
) مراکـز 1395شده در مطالعه کلانتر و شـهابیان (ریتم واك اسکولار استفادهوجذب سفر در الگ

بنـدي امـا مراکـز تجـاري کـه در رتبـه ،انـدتفریحی کمترین ارزش را به خود اختصـاص داده
دارنـد (کلـانتر و شـهابیان، در رده میانی این رتبـه بنـدي قـرار  دارند،بیشترین میزان جذب را 

لـزوم کـالیبره کـردن جاذبـه منـاطق در هـر منطقـه  ،). با توجه به این مسئله214، ص. 1395
 .استمطالعاتی ضروري 

 
استاندارشده کارشناسان  هايبا توجه به تلفیق ارزش رويدر پیاده شدهوزن نهایی مقاصد بررسی . 2جدول 

 و کاربران

 1401هاي پژوهش، مأخذ: یافته
 وزن گرانش نهایی هر مقصد اماکن و مقاصد پرتردد شهري

 06/0 مراکز تفریحی
 08/0 مراکز فرهنگی مذهبی
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 وزن گرانش نهایی هر مقصد اماکن و مقاصد پرتردد شهري

 09/0 مراکز تجاري
 12/0 هاي حمل و نقلایستگاه

 18/0 هاي ورزشیمجموعه
 21/0 پارك و بوستان
 26/0 مراکز آموزشی

 
ملی در مقایسه نظرات کارشناسان أتهاي قابلنقاط مورد رجوع تفاوتدر بررسی مقاصد و 

بنـدي توسـط کـاربران، بنـدي (رتبـهرتبـهسـه با مقایسه هر  .)5(شکل  و کاربران مشاهده شد
از نظـر هـر دو  ها نامراکز آموزشی و بوست مشخص است کهکارشناسان و تلفیق هردو گروه) 

-در شهر براي پیادهبیشترین جاذبه و کشش را ن و کارشناسان فضاهایی هستند که گروه کاربرا

هاي ورزشـی اختصـاص . رتبه بعدي اهمیت از نظر کارشناسان به مجموعهکنندمیروي ایجاد 
توان این هاي حمل و نقل عمومی است که میاما نظر کاربران در این مورد ایستگاهاست، یافته 

قـرار داد. علـت  عنوان نقاط جاذب بعدي مد نظرها بهراهسازي پیادهفعالدو کاربري را نیز در 
 هـاي شـهريراهپیـاده نوع نگاه شهروندان و کارشناسان بـه مقولـهبه این تفاوت دیدگاه بیشتر 

-عنوان مکمل سیستم حمل و نقل عمـومی مـیبهرا ها راهپیادهچراکه شهروندان  ؛ستامربوط 

نقـل در و  عنوان سیستم مستقل حمـل ها را بهاین درحالی است که کارشناسان این راه ؛نگرند
هاي ورزشی، سـعی در افـزایش فعالیـت بینند و درکنار آن با اولویت دادن به مجموعهشهر می

مشاهده است. در شـرایطی فیزیکی شهرنشینان دارند. درمورد مراکز تفریحی چنین تفاوتی قابل
را راه هـا هراپیـاده هـا آنبنـدي میانـه اسـت و که از نظر کارشناسان جایگاه این مراکز در رتبه

میزان اهمیـت  کمتریناما از نظر شهروندان در  ،دانندارتباطی و رسیدن به فضاهاي تفریحی می
و هویت مستقلی بـراي  دانندمیرا نوعی تفریح و تفرج  رويپیادهچراکه شهروندان  ؛قرار دارد

در زندگی در این زمینه قائل هستند که گویی در امتداد قرار دادن دو تفریح در یک راستا ها آن
نوعی هـدر دادن وقـت اسـت. درنهایـت به ،شهري امروزي با توجه به فشردگی زمان در شهر

آمده از میزان گـرانش کـل دستههاي بمداري با توجه به اولویتپیاده يارتقا منظوربهتوان می
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 منظوربـههـا راهدر بهبـود کیفیـت پیـادهعنوان مقاصد موردرجوع شـهروندان اماکن شهري، به

 ).2بهره برد (جدول  هاآنسازي فعال

 )UNAتحلیل شبکه شهري (. 2. 4

-مراکز خرید، مراکز تفریحـی، سـالنبا توجه به لایه اطلاعات مکانی مشهد در گام نخست 

هـاي ورزشـی، هـا، مجموعـههـا، پـاركها، مساجد، مدارس، دانشگاههاي تئاتر و سینما، موزه
جذب حرکـت  برايبیشترین مطلوبیت  بایی هاناوان مکعنهاي حمل و نقل عمومی بهایستگاه

ن لایـه مقاصـد در نظـر گرفتـه شـدند. نواعبه ،بودند ساختمان و کاربري 7760که حدود پیاده 
دقـت  افـزایشجهت  ،گذاري و تعیین سطح گرانش و جاذبه هر مکانارزشدر راستاي  سپس

-وزنپیشنهادشـده و  ش کـاربريارز )1رابطه ( با توجه به ،پژوهش و تعیین ارزش اختصاصی

 ؛دسـت آمـده کاربري موجود ب 7760وزن اختصاصی براي هر ، 2 لآمده در جدودستههاي ب
دیگـر کـاربري هـا داراي وزنـی در مقایسـه بـا علاوه بر اینکه هر نوع کاربري  ،به این ترتیب

تصاصـی هاي یک گـروه نیـز از یکـدیگر متمـایز و داراي جاذبـه اخ، همه کاربريشدمتفاوت 
یا دو مدرسـه و  ه باشدکه اگر در یک منطقه دو کاربري فضاي سبز وجود داشتطوريبه ؛شدند

 شوند؛میداراي قدرت جذب سفر بیشتري خود ، با توجه به وسعت دیده شودفضاي آموزشی 
 نشـدنگـذاري ارزشدلیـل به ،)1397دزفولی و مقدم ( این در حالی است که در مطالعه مشابه

اکن، تنها با افزایش تنوع کاربري در یک مسیر بدون توجه بـه ارزش اختصاصـی اختصاصی ام
کـه بـا ي بـه آن مسـیر اختصـاص یافتـه اسـت. درصـورتیعمل جاذبه بیشـتردر ،هر کاربري

توانـد در ایجـاد ارزش هر کاربري می ،هابر تنوع کاربرياختصاصی اماکن علاوه گذاري ارزش
تخصـیص  بـراي ،)2019(و همکـاران  یسلطانن در مطالعه همچنی جاذبه آن مسیر مؤثر باشد.

که این کار مستلزم استفاده از دیگـر  شدارزش به هر ساختمان از چگالی آن ساختمان استفاده 
. همچنـین ممکـن اسـت اسـتو تکمیـل نتـایج آن  NUAهاي ارزیابی در کنـار روش روش

شهروندان نباشد و علـاوه بـر دلیل کاربري شخصی موردرجوع به زیادرغم حجم بهساختمانی 
 شود.از دیدگاه شهروندان با وزنی یکسان در نظر گرفته میهاي جاذب سفر انواع کاربري ،این

لایـه  و ایجـادها و معابر شهري به ابزار تحلیل شـبکه شبکه راه در گام بعدي با معرفی لایه
سبت به هم و بـا تحلیل موقعیت عوارض و اماکن نو ، قدرت تجزیه توپولوژي عوارض خطی
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 هايورودي معرفی پس از افزار ممکن شد.براي نرم ،شده در شبکه راهتوجه به فواصل تعریف

بـه  )شده و لایه شـبکه معـابرگذاري ارزشهاي ياي کاربرلایه نقطه( تحلیل شبکه شهريمدل 
قیقه د 10متري معادل  500، فاصله فعالیت شاخص مرکزیت استخراج براي  UNAابزار جعبه
که با توجه به مطالعـات  در نظر گرفته شد کنش مراکز فعالیتبررسی برهم منظوربه روي،پیاده

 )1397، دزفولی و مقدم ؛2019 ،و همکاران یسلطانرسد (این فاصله معقول به نظر می ،پیشین
 ودن، نزدیک هم ببودن معیار دسترسی، جذابیت یا گرانش، درمیان مسیر بودن یا بینابینیپنج  و

دسـت ه شـده بـطور جداگانه براي تمامی مراکز فعالیت معرفیبه ،سرراست یا مستقیم بودنو 
 10عوارض با فاصله  در این محاسبه این بود که شده). استدلال استفاده10تا  6 هاي(شکل آمد

افزایش قدرت جذب یک مسـیر را افـزایش  ند ودار را ثیر بر یگدیگرأروي امکان تدقیقه پیاده
هـاي هـر مکـان ، قابلیـت تجمـع ارزش مقیـاسبا استانداردسازي نتایج همچنین د.اهند داخو
عنوان ارزش به هاي آنمقیاسمجموع ارزش  جداگانه براي همان مکان فراهم شد و صورتبه

هـا علت استفاده از مجموع مقیاس .)11 (شکل شدهر کاربري تعیین فعالیت شاخص مرکزیت 
مقیـاس ذکرشـده در خروجـی نهـایی پـنج ثیر متناسب و یکسان أت ،در تعیین جاذبه یک مکان

تـک پارامترهـاي شـاخص مرکزیـت از تـکمطالعات پیشـین در این در حالی است که  است؛
 هانامقیاس در تعیـین جاذبـه سـاختم پنجزمان هم وشده است استفاده شده تفکیکصورت به

و بـه نحـوه محاسـبه  )2012،  وننسوتسـوك و مکـ ؛2019، و همکاران یسلطان(مؤثر نیستند 
ثر از أهاي نهـایی بیشـتر متـنشده است و مشخص نیست که خروجی شاخص مرکزیت اشاره

 ).1397دزفولی و مقدم، ( هستندهاي ارزیابی یک از مقیاسکدام
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ص گرانش شده ارزش شاخ. نقشه فازي6شکل 

 کاربري شهري 7760
 1401هاي پژوهش، مأخذ: یافته

 
ی سشده ارزش شاخص دسترنقشه فازي .7شکل 

 کاربري شهري 7760
 1401هاي پژوهش، مأخذ: یافته

 
شده ارزش شاخص نزدیکی نقشه فازي .8شکل 

 کاربري شهري 7760
 1401هاي پژوهش، مأخذ: یافته

 

 

 
شاخص بینابینی ارزش شده فازينقشه  .9شکل 

 کاربري شهري 7760
 1401هاي پژوهش، مأخذ: یافته
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نقشه نهایی ارزش شاخص مرکزیت  .10 شکل

 کاربري شهري 7760
 1401هاي پژوهش، مأخذ: یافته

 

 
ارزش شاخص مستقیم شده فازينقشه  .11شکل 

 کاربري شهري 7760بودن 
 1401هاي پژوهش، مأخذ: یافته

 

ارزش شـاخص  ،هـاي سـطح شـهرتمامی کـاربري مرکزیت براي محاسبه شاخص پس از
بـه معـابر  )فاصله مرکز هر سایت تـا محـور معبـر( متري 100با درنظرگرفتن فاصله مرکزیت 

متـري از  100امکان اثرگذاري جاذبه هر مکان تا فاصـله  ،به این ترتیب شد؛سطح شهر متصل 
هـا کـه بـه چنـدین معبـر دسترسـی ريبرخی از کـارب و مرکز خود به معابر اطراف فراهم شد

درستی به تمامی معابر پیرامـونی خـود اختصـاص توانستند ارزش مرکزیت خود را به داشتند،
ایـن  ؛دشي دردسترس آن معبر هاناارزش هر معبر برابر با برایند ارزش مک کهايگونهبه ؛دهند

عمـل در ،متري 25فاصله با درنظرگرفتن ) 1397دزفولی و مقدم (درحالی است که در مطالعه 
توانـد ریزي از دست رفته است که مـیدر روند برنامه زیاد،با مساحت  امکان اثرگذاري اماکن

؛ باشـد شـدههمطالعـمقیاس موجود در منطقه هاي کوچکو کاربريدلیل کمی وسعت منطقه به
  .نشده است ها اشارهبه مساحت کاربري در این مطالعه هرچند

پذیري و ایجاد تمایز بین معابر با توجه به تمرکز فعالیت در هـر تفکیک ورمنظبه ،درنهایت
بـا ارزش طبقـات  شـود،میمشاهده  12طورکه در شکل همان .بندي صورت گرفتطبقه معبر

 شدند. مشخصعنوان معابر پرجاذبه براي حرکت پیاده زیاد و بسیار زیاد به
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) و درنـظ 2016، و همکـاران وصفیوع (هاي متنوجود کاربري مطالعات پیشینکه درحالی

چهـره شـهرها  کـردنمـدار گرفتن نیازهاي روزمره شهروندان را از عوامل جذب سفر و انسان
نحـوه ایـن مطالعـه و بـا توجـه بـه نتـایج  ،)1398غلامی بیمـرغ و دهقـان جـزي، اند (دانسته

تردد شـهروندان  ها را براساسکه امکان تشخیص جاذبه انواع کاربري UNAکارگیري مدل هب
معـابر اصـلی سـطح شـهر،  هزار کیلومتر 59از مجموع حدود د که شمشخص  ،کندمیممکن 
داراي قابلیـت  ،شهرکلاندرصد از معابر اصلی سطح این  15کیلومتر یعنی حدود  8000حدود 

  .هستندجاذبه سفرهاي پیاده روزانه در سطح با قابلیت جاذبه بسیار بالا و بالا 
ي شـاخص آموزشـی، هانامعابري که منتهی به مک ،وجه به نتایج مشخص شدبا تهمچنین 

ازجمله مسـیرهاي  ،مذهبی و توریستی هستند ،ورزشی-ها و فضاهاي سبز وسیع تفریحیپارك
بـازه، منتهی به حرم مطهر رضوي، دانشگاه فردوسی مشهد، پارك بزرگ ملت، مسیر کال چهل

بازارهـاي روز یکشـنبه و چهارشـنبه مجـاور اد، سنگی، باغ وحش و بـاغ وکیـل آبـك کوهرپا
هاي خـرد سـطح بازارچه همهپارك خورشید و بازار سیدي، کوهالمللی و یکشنبهنمایشگاه بین

مسـیرهاي منتهـی بـه مراکـز آموزشـی و  همـههاي اطراف حرم مطهر و شهر ازجمله بازارچه
ه تمرکـز بیشـتري در مسیرهاي منتهی به مراکـز تـاریخی مـذهبی کـ همه، مدارس سطح شهر

اي از این امـاکن را ي اطراف حرم مطهر دارند و بسیاري معابر خرد دیگر که مجموعههاناخیاب
بنابراین بـا تحلیـل الگـوي  ؛هستندداراي سطح بالایی از ارزش تمرکز فعالیت  ،دنگیردر بر می

کـارگیري آن، هابزار و شیوه بـتوسط این جعبه) 2015، مارکیوت و گوآشحرکتی شهروندان (
شـاهد بیشـترین جاذبـه معـابر  ،گیرددر مناطقی از شهر که بیشترین رجوع و تردد صورت می

تواننـد قبول میردي مناسب و قابلبا توجه به شاخص عملک ،به این ترتیب هستیم؛شهري نیز 
ي رومطلـوب پیـادهدر ایجاد محورهاي  ،بهسازي و بهبود ابعاد کالبدي و معنایی مسیرمنظور به

 .شهري و شهرداري مشهد قرار گیرند ریزانبرنامه مدنظر
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 بندي مرکزیت شبکه معابر شهرينقشه طبقه .12 شکل

 1401هاي پژوهش، مأخذ: یافته

 گیري و پیشنهادهانتیجه. 5

 درخـورتوانـد نقـش استفاده از ابزار تحلیل شـبکه شـهري مـی، نتایج این تحلیل نشان داد
ریزان و ریزي کلان شهري را براي برنامهو قابلیت برنامه شته باشدداتوجهی در تفکیک فضایی 

تواند به کمـک ابزار میاستفاده از این جعبههمچنین  مدیران شهري فراهم آورد و افزایش دهد.
هـاي بـزرگ اشل جویی در زمان و هزینهریزان شهري بیاید و نقش چشمگیري در صرفهبرنامه

هاي مسـتقر در ریزي در رابطه با کاربريبرنامه ،گوهاي فعالیتدر تحلیل شکل فضایی شهر، ال
شـهروندان در کنـار  هـايو دیـدگاه هـااسـتفاده از نظر .کندنقل ایفا و ریزي حمل آن و برنامه

وجه تمایز این تحقیق با دیگر مطالعـات مشـابه  ،استفاده از مساحت هر کاربري در این مطالعه
اختصاصی هر کاربري را براي رسیدن به نتیجـه گذاري ارزشپذیري و است که قدرت تفکیک

ها در مساحت کاربري چون با دسترسی آسانکه با اطلاعات طوريبه ؛نهایی فراهم آورده است
ایجاد کرد و ارزش اختصاصی هر توجهی  درخورتوان تمایز می ،هاآنکنار میزان تردد افراد به 
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ی که اگر تنهـا از شـکل فضـایی سـاختار شـهري ساختمان یا کاربري را تعیین کرد. در صورت

هـا و هایی چون فضاهاي باز آموزشی، تفریحی، پارك، کاربريشودجهت این تفکیک استفاده 
 ،دهـدنشـان مـیج نتـای ثیرگذار نخواهند بـود.أریزي نهایی تر برنامهب زیادغیره با وجود جاذبه 

و راي قابلیت جذب سفرهاي پیاده هاي محورهاي اصلی شهري داراهدرصد از پیاده 15حدود 
و پـرداختن بـه سـایر که در صورت ایجاد محور پیاده مطلوب  هستندجنبه عملکردي مطلوب 

گام  شهرکلاناین کردن محور انسانو  ، معناییسیماي کالبدي يتوان در جهت ارتقامیها جنبه
مسـیرهاي منتهـی بـه شده از اتصال ترین مسیر شناساییشاخص ،در این میان .مؤثري برداشت

ها و فضاهاي سبز شهري، اماکن تـاریخی، توریستی، پارك-حرم مطهر رضوي، اماکن تفریحی
-تواند یک مسـیر ویـژه و پیـادهکه می استمذهبی و تجاري شاخص سطح شهر و حومه آن 

روي در نقـاط شرایط مساعد پیـاده کردنمهیا  تفریحی در کل شهر ایجاد کند.-محور توریستی
دسـترس قـرار دادن  عمـوم جامعـه بـا در يتوسعه عادلانه را بـرا ،عالیت در کل شهرجاذب ف

در جامعه  یانرو آرامش و یاجتماع عدالت جادیدر ا و دارد یدر پ یتفرج و یحیامکانات تفر
 یزنـدگ بـا کـه یشـهروندان و شـهر کبـارهیبـه سـتین قرار ازآنجاکه. مؤثر خواهد بود يشهر
 يبرا ما شود، داریمحور پدانسان شهر ناگهان و دهند ذائقه رییتغ ،اندکرده خو يشهر تحركکم

 بـر حـاکم يازهـاین و قیعلـا لـات،یتمارفتـار،  درنظرگرفتن به ریناگز محورانسان شهر جادیا
 صورت شهر در یتحول باشد قرار اگر. میهست يامروز يشهرها شهروندان حاضر حال یزندگ

 .باشد وضع موجود يبهبود کیفیت و ارتقا با اههمر و مروربه تحول نیا دیبا ،ردیپذ
در مطالعات بعدي در صورت در دسترس بودن کیفیـت مالکیـت اراضـی  شودپیشنهاد می

هـا و ملاحظـات ، سیاسـتهـاناها، عـرض خیابراه(خصوصی، عمومی، رضوي)، عرض پیاده
تـري از دقیـق شـبکهتـوان بـه مـی ،اطلاعاتی از سطح شهر هاي پایهتعریض معابر و دیگر لایه

ریزي و ایجاد توان برنامهبا درنظرگرفتن نتایج این تحقیق می محور دست یافت.مسیرهاي پیاده
 را فراهم آورد هاي خطیها و پاركاي از مسیرهاي پیاده محور را همچون سبزراهپیوسته شبکه

 منظوربه. پردازندیر میبر توجه به بعد عملکردي، به تقویت ابعاد معنایی و کلبدي مسکه علاوه
مقاصد پرتـردد  يبندتیتوان از اولویم هاشهرکلاندر  يروادهیپ ریزيمدیریت و برنامه يارتقا

هـاي فرهنگـی و و با توجه بـه ویژگـی استفاده کرد هاآنتردد  یشهروندان، توسط بسامد زمان
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ه منطقـه موردمطالعـه ریزي را با توجه بمذهبی و شرایط خاص آب هوایی هر شهر این برنامه

توان با پرداختن به ایجاد سبزینگی و روي میمحور جاذب پیادههاي پیادهدر شبکه .کردکالیبره 
و چـارچوب محکمـی از  کـردرا چنـدین برابـر ها آنجذابیت  ،اختصاص خط ویژه دوچرخه

 شهروندان به تصویر کشید.شبکه فعال پیاده را در کل سطح شهر در ذهن 
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