
___________________________ 

 71/20/7901تاریخ تصویب:     02/20/7901تاریخ دریافت: 

 99، شمارۀ پیاپی 7901، پاییز و زمستان 0ای، سال هفدهم، شمارۀ مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه

 

 تاریخی شهرها بافت احیای رب آن تأثیر و مداریپیاده سنجیامکان

 (موردی: خیابان قیام در شهر یزد ةمطالع)
 

 یزد، ایران(ریزی شهری، دانشگاه یزد، محمدحسین سرائی )دانشیار جغرافیا و برنامه

msaraei@yazd.ac.ir 

 ، نویسندةریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران)دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه فروشحج الدینشهاب

 مسئول(
hajforoush@stu.yazd.ac.ir 

 

 047ـ  071صص 

 چکیده

 بافات احیاای ربا آن تاثییر و ماداریپیااد  سنجیامکان باهدفاین پژوهش  ف:اهدا

 است. شد  انجام موردمطالعه ۀمحدودشهر تاریخی 

 ،ماهیات و رو  حیا  از و ایتوسعه-كاربردی ،هدف نظر ازپژوهش حاضر  روش:

ای، اسانادی و كتابخاناه رو  گاردآوری اللاااا  نوع پیمایشای اسات. از توصیفی

 هاایرو از  هااداد  وتحلیلتجزیاه برای .نامه استمیدانی با استفاد  از ابزار پرسش

 شاد  گرفتاهبهار   (آناوا) رگرسایون و پرومته )تابع ترجیحی گاوسی(،  AHPآماری

 است.

اوزان  ،)تابع ترجیحای گاوسای( AHP آزموناز  حاكی پژوهش نتایج نتایج:ها/یافته

، باه رومتاهپ رو در اداماه باا اساتفاد  از را مشخص كارد.  مطالعهموردشاخص  97

باا اساتفاد  از درنهایات، و  شاد پاژوهش پرداختاههای شاخص و ابعاد بندیاولویت

ماداری محورهاای بین تقویات اابلیات پیااد  د كهمشخص ش (آنوا) رگرسیون آزمون

 .همبستگی معناداری وجود دارد شد مطالعهتاریخی با احیای بافت تاریخی محدودۀ 

 بافات احیاای باه توانادمی یخیتار یمحورها یدارماد یپ تیاابل تقویت :گیرینتیجه

 در شاهرماداری درباارۀ اهمیات پیااد  انتهای مقالاه، در .شودمنجر  شهر یزد یختاری
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 سامتباه طالعاهماورد م ۀمحادود دادنساو  است و راهکارهاایی بارای شد بح  

 است. شد  ارائهمداری پیاد 

 .مداریاابلیت پیاد شهر یزد،  احیای بافت تاریخی، خیابان ایام، :هاکلیدواژه

 مقدمه .0

برای راابت باا  وادی مطرح شد میل 7092را  )خیابان پیاد ( مفهومی است كه از سال پیاد 

كار گرفتاه شاد باهادیمی مركز شهر  هایخیابانمنظور كاهش بار ترافیک شهری به هایحومه

 شاکل ترینضاروری و تارینادیمی ،ترینلبیعی پیاد  حركت(. 719، ص. 0229، 7)سویورث

 احساا  فضایی، هویت ادراک در اساسی یاهمیت رویپیاد . است محیط در انسان جاییهجاب

 ،شمشایربندو  رپاوحساین ،یااری ،)بمانیان دارد محیطی هایكیفیت دریافت و محیط به تعلق

 .(0 ، ص.7907

 و انسانی مقیا  بنایبرم شهر ۀدهندشکل اناصرتناسب  و انداز  صنعتی، انقلاب از ابل تا

، 7910كسری، م)اربانی و جااست  بود  پیاد  حركتبراسا   نیز شهری هایییجاجابه الگوی

 شادنمطرح یژ وباه و مدرنیسم تفکر حاكمیت آن دنبالبه و صنعتی انقلاب شروع با (.91 ص.

 مرورباه و شد كاسته پیاد  فضاهای اهمیت و از نقش ،«شخصی اتومبیل با مناسب شهر» نظریة

، ص. 7919زادگاان، )اباا  داد ازدست شهری فضای در را خود اولویت و جایگا  پیاد  فرد

 تحمیال باا كالبادی بعاد در شاهرها نااموزون و پراكند  رشد تاكنون بیستم ارن ةنیم از(. 42

 متفااو  ابعااد در را مشکلا  بسیاری و مسائل زمین، كاربری و ونقلحمل نامناسب الگوهای

 ، ص.7909)حیدری سورشجانی، غلامی بیمار  و صاادای،  است آورد  وجودبه شهرها برای

 و ریزیبرناماه شاهری، معاابر و فضااها بار حركت سوار  تدریجی ةسلط با نیز ایران در.(190

 هاارز  از ،درنتیجه و   استشد دور پیاد  به انسان نیاز و مقیا  از روزروزبه شهری لراحی

 و مفهاوم روناد، ایان در .اسات شد  كاسته شهری فضاهای فرهنگی و یاجتماا هایجاذبهو 

 غیر  و كوی گذر، میدان، خیابان، محله، شهری مانند مطلوب و سازگار شهری اناصر كاركرد

فرخی، است ) داد  ازدست را خود انسانی غنی محتوای است و كرد  پیدا ماهوی و كیفی تغییر

                                                             
1. Southworth  
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 در اساسای ایهمسالل ماا كشاور در ماداریپیااد  یكناون وضاعیت ،بناابراین(؛ 0 ، ص.7910

برنامه مسلاولان، هیاتوجیب و برنامگییب هاالاس اصلاح و شودیم محسوب ایران شهرسازی

 و جاامع یزیربرناماه جاز بااآن را  تاوانینم كه استسامانة پیاد   مسائل به و لراحان ریزان

 شود،  سامانه مدیریت و لراحی ،یزیربرنامه با مرتبط جوانب همة كه شامل هماهنگ سیاست

باا ایان  .پوشاید چشم آن از توانینم كه است یامسللهنیز  یابرنامه چنین بخشید. نبود بهبود

 یزد شهر مهم یژگیو.استمداری شهروندان در مدیریت شهری ضروری توجه به پیاد  ،مقدمه

خیابان  ،است. همچنین گیفرهن و گردشگری اجتماای، ااتصادی،، تاریخی هاییكاربر تجمع

 نمادهاا، تجسم و فرهنگی و تاریخی یهاارز  اصلی مظاهر و اوامل از یکی شهر یزد «ایام»

در ایان كاه انتخااب آن  است آن ساكنان و شهر تمام برای بخشیتهو یهاخالر  و هانشانه

این است ش مشکل اصلی پژوه ،بنابراین ؛است بود  های تاریخی آنارز با توجه به  پژوهش

بافات  احیاای باا  )خیابان ایام شهر یزد( بافت تاریخی محورمداری كه تقویت اابلیت پیاد 

نباال بررسای و واكااوی ایان دكه در این پاژوهش باه نابودی آن شودباا   وشود نتاریخی 

بررسای اابلیات  حاضار پاژوهش هادف اصالی با توجه به مطالاب ذكرشاد ،.مشکل هستیم

احیاای  هاایبررسی ظرفیت، جود در بافت تاریخی )خیابان ایام شهر یزد(مداری معبر موپیاد 

ماداری اابلیات پیااد  یرتاثیتعیین  و در معبر بافت تاریخی )خیابان ایام شهر یزد(مداری پیاد 

 كه پرسش این پژوهش این است ،بنابراین است؛ خیابان ایام بر احیای بافت تاریخی شهر یزد

آیاا  ؟دنداری خیابان ایام یزد در اولویت ارار گیرمید در اجرای پیاد با هاشاخصو  ابعادكدام 

 شود؟منجر به احیای بافت تاریخی شهر یزد تواند مداری خیابان ایام میتقویت اابلیت پیاد 

 تحقیق پیشینة .2

در  (0229) 7وانوكورتی، بول، جمروزیک و دون-، جایلسخارجی، پیکورا هایپژوهشدر 

به  «سواریدوچرخه و رویپیاد  محیطی اوامل ارزیابی برای ارچوبیچ ارائة» وانان با ایمقاله

 تقویات را جامعه امومی سلامت دنتوانمی رویپیاد  سواری ودوچرخه كه این نتیجه رسیدند

                                                             
1  . Pikora, Giles-Corti, Bull, Jamrozik & Donovan 
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ای باا اناوان ( در مقالاه0277) 7اشاتانگل .دنشو پایدار ونقلحمل سیستم ایجاد باا و  دنكن

 را پیاد  اابر ةشبک پیوستگی رب تثییرگذار اواملترین مهم «آمریکا در پیاد  حركتریزی برنامه»

 اختلاا  و اماومی ونقالحمل ةشابک باه اتصاال ،هاموردنیاز پیاد  هایكاربری ،هازیرساخت

 سااخت»ای باا اناوان در مقالاه (0270) 0ساعید و . اساااویكارد  اسات معرفایها كاربری

 «دهنادمی نشاان را شاهری منطقاه در رویپیااد  بارای فیزیکای هایویژگی كه هاییشاخص

 اابلیت فیزیکی ابعاد ارزیابی برای را سرزندگی و راحتی دسترسی، ایمنی، اابلیت هایشاخص

 های پیشانهادیشاخص»ای با انوان در مقاله( 0270) 9كماس و مونتریو .اندكرد  معرفی پیاد 

 ایساتگا  باه یدسترسادارای  سواراندوچرخه و پیاد  اابران برای شهری فضای ارزیابی برای

 دسترسای باه توجاه باا شاهری فضااهای ارزیاابی برای را هاییشاخص «امومی ونقلحمل

 ادبیاا  بررسای از هاشااخص ایان. اندارائه داد   نقلوحمل به پیاد افراد  و سواراندوچرخه

اند. برگرفتاه شاد  وژانیروریود در ونقلحمل ایستگا  دو در اجراشد  تحقیقا  نتیجه نظری و

 پیااد افراد  دسترسی زیرساختی هایویژگی و شهری محیط از هاییجنبه منتخب هایشاخص

 درزی ،ازیازیكرمانشااهی،  داخلای، هاایدر پژوهش .دنادهمی ارائه را سواراندوچرخه و

 ةالعامط) را  در معاابر شاهریاحاداث پیااد  یسنجامکان»با انوان ( پژوهشی 7904)رامندی 

اختصاص به این نتیجه رسیدند كه ها انجام دادند. آن (تهران آبادیخیابان مداین در ناز: موردی

اصلاحی  هایصبح روزهای جمعه و انجام اادام را  دربه پیاد  تهران آبادیمداین در ناز خیابان

 .صور  گیردباید ونقل همگانی به اابر پیاد  و وسایل حمل دهییتو اولو كردنهدف آرام با

راحای ل»باا اناوان ( پژوهشای 7909) محمادلو محمدلو و سلطان سلطان، آبادیلخلكلانتری 

را  تربیات  موردی: پیاد  شهرها )مطالعةرا  و تثییر آن بر كیفیت زندگی در بافت تاریخی پیاد 

 ربیاتود كیفیت زنادگی اجتمااای در تبهببه این نتیجه رسیدند كه  هاانجام دادند. آن« ز(تبری

 ۀدهندشاانرا  نهاای كالبادی پیااد یفیتكگیارد و یمپس از اجرای این فناوری نوین شاکل 

دید   هاشاخصیی در برخی از هاضعفسازند  بر كیفیت زندگی است، ولی همچنان  ایرهای

 اابلیات ارزیاابی»باا اناوان ( پژوهشای 7901) ، رهنما و خااكاوری ابوالفضلیربان .شوندیم

                                                             
1. Stangl 
2. Sapawi & Said 

3. Monteiro & Campos 
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باه ایان  هااانجام دادند. آن« مشهد سجاد بلوار در بر رویکرد نوشهرگرایی یدتثك اب مداریپیاد 

 یاابیارز مثبات نسابتاً و مثبت درصد 17 مداری،پیاد ص شاخ 97 مجموع ازنتیجه رسیدند كه 

( 7901حبیبی و حقی ) .شودیم ارزیابی مثبت نسبتاً سجاد بلوار در مداریپیاد  ،یجهدرنت شدند؛

« ANPكشور با مدل از در ایران و خارج  هارا مقایسة تطبیقی كیفیت پیاد »نوان با اپژوهشی 

 یهانموناهداخلای نسابت باه  یهاارا اد كیفیت پیبه این نتیجه رسیدند كه ها انجام دادند. آن

به مسائل  یتوجهكمالل آن  ترینیاصلیکی از  كه است كمترمحسوسی  لوربهموفق خارجی 

ور، زالی، یوردخانی و پاربان .است را یاد پو لراحی  یزیربرنامهدر فرایند  مدیریتی-ایاجتما

قویت سرزندگی در مسایرهای بر ت مؤیر یهامؤلفهرزیابی ا»با انوان  یامقاله( در 7901)آزاد  

راهبارد به این نتیجه رسیدند كه (« الهدی شهر رشترا  المموردی: پیاد  ةمطالع) شهریۀ پیاد

و راهبرد را اول  ةرتب راستای افزایش حضور افراد در فضابراسا  االیم رشت درتجهیز محیط 

پاژوهش نشاان  ةپیشاین بررسای .ناددست آوردبه آخر را ةرتب افزایش پیوستگی حركت پیاد 

راهبارد ، مادیریتی-مسائل اجتماایمداری باید به ریزی پیاد برای لراحی و برنامه دهد كهمی

ایمنای و ، ونقال همگاانیبه اابر پیااد  و وساایل حمل دهییتاولو ،كردنآرام، تجهیز محیط

 و بهباود اماومی سالامتبهتواناد ریزی می، ایان برناماهدرنهایت توجه كرد كه هازیرساخت

 شود.منجر  كیفیت زندگی

 تحقیقشناسی . روش3

 تحقیق. روش 0. 3

- ، توصایفیماهیات و رو حیا  از ای وتوسعه-كاربردی ،نظر هدف از پژوهش حاضر

 آماری جامعة. بود ای، اسنادی و پیمایشیكتابخانه آوری اللااا  به شیوۀتحلیلی است. جمع

 مسایر در كاه بودند اییاد پو اابران  اساتید جغرافیای شهری ،كارشناسان شهری پژوهش این

 92) نفر 422 كوكران، یریگنمونه رو  اسا بر .بودند كرد گذر  شهر یزد «ایام» خیابان پیادۀ

خیاباان  پیاادۀ مسایر در كاه اییااد پ اابر 992اساتید جغرافیای شهری و  كارشنا  شهری و

گیاری تصاادفی نموناه رو  این پاژوهش از در .ندشد انتخاب( اندكرد گذر  شهر یزد «ایام»

و  گذشاته هاایپژوهشادبیا  موضوع،  جامع یبررس بامنظور، بدین د  است.ش ساد  استفاد 
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الوم  های متفاو  اام از جغرافیا،ن گرایشكه شامل اساتید و متخصصا خبر  92از  یسنجرنظ

خبرگان و كارشناسان  ، الوم اجتماای، شهرسازی و مدیریت شهری بودند و درمجموعلبیعی

ماداری اابلیت پیااد  گیریانداز برای شاخص  97 بعد و 1 ،اندیکسانی رسید  هاییدیدگا  به

 متخصصاان و اساتید نظر از با استفاد  نامهپرسش روایی. شد ام( استخراجشهر یزد )خیابان ای

و  یكارشناساان شاهر یکای بارای ،ناماهدو پرسش ،بنابرایناصلاح شد؛  و در این حوز  تثیید

توزیاع  موردمطالعاهمعبار  گری برای شهروندان و ااابران پیاادۀاساتید جغرافیای شهری و دی

 افازارنرمباه محایط ها ناماهاللاااا  پرساش .ت شادندشادن، دریافاو پس از تکمیل شدند

در ردیاف اارار  هاناماهپرساشساتون و  در عیارهام كهینحوبهوارد شدند؛  7ا .پی.ا .ا .

 برابار باا نامهپرسشتعیین سطح پایایی ابزار ضریب آلفای كرونباخ برای  میزانساس،  .گرفتند

 در ،همچنین. نامه استبودن پرسشااتماداابل و زیاد پایاییدهندۀ محاسبه شد كه نشان 104/2

 ،)تاابع ترجیحای گاوسای( AHP آماری هایرو از  هاداد  وتحلیلتجزیهبرای  پژوهش این

 است. شد  گرفتهبهر   (آنوا) رگرسیون و پرومته

 پژوهش یهاشاخصو  ابعاد .2. 3

 مداریقابلیت پیاده یریگاندازه یهاشاخصو ابعاد  -0جدول 

 و همکاران پیکورا (،7001) 0ی آمریکاسواردوچرخهفدراسیون  با ااتبا  از 7901های تحقیق، یافته :مثخذ

 (،0270) سعید و اسااوی (7907زاد  و تمری )ابا  (،7907) سلطانی و پیروزی (،7910فرخی ) (،0229)

 (7909)یزدانی، صدیق و پاشازاد   (،0270كماس ) و مونتریو
 هاشاخص ابعاد

 یدسترس
 كاربریمعلولان، نبود  برای مسیر بودنمقصد، مناسب تا رو، فاصلهیاد پ ارض بودنمناسب

 رویاد پ شیب روی،یاد پ مسیرهای بودنحسطهمنامناسب، 

 ایمنی
 اابر یكشخط ،آورراب متروكة یهاساختماننبود  معبر، سد رو، نبودیاد پ كف نبودنلغزند 

 پیاد 

 مبلمان مبلمان، نیمکت زبالة مبلمان، سطلپو  كفمسیر،  هدایت هایتابلو خوانایی مبلمان

 جذابیت
 ، نظافت،هاجدار رو، جذابیت در یاد پ كنار گیاهی پوشش و درختان پیوستگی مسیر پیاد ،

 سرپنا  و فیزیکی، سایه نفوذپذیر فعال، نمای بصری نمای

                                                             
1. SPSS 

2. Bicycle Federation of America 
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 هاشاخص ابعاد

 امنیت
 به روز، سلامت و شب در رو، روشنایییاد پ به دید برای رویاد به پمشرف یهاپنجر  وجود

 موتورسواران مزاحمت خطر، نبود كمترین با خیابان از ابور رسیدن، فرصت مقصد

ارتبا  بین 

كاربری 

و  ونقلحمل

 اابر پیاد 

 ، توسعةونقلحمل با ارتبا  و مشاغل به دسترسی متفاو  برای هاییكاربر ایجاد

 استفاد  برای متفاو  هاییكاربر روی، توسعةیاد پ به ممرد تشویق برای متفاو  هاییكاربر

 محیط در دیگر امکانا  وجودشر   به پیاد  اابر امکانا  از

و  آموز 

 سلامت امومی
 هوا یآلودگ روی، كاهشیاد پ به مردم تشویق

 

 . روش پرومته3. 3

گیرند  ارار تصمیمفته را برای تعریف تابع برتری دراختیار یاتعمیم هایمعیاررو  پرومته 

 در ایان مقالاه نشاان داد  شاد استفاد  و نمودار تابعروابط ریاضی ( 0كه در جدول ) دهدمی

 .یافته هستندكنندۀ نوع معیار تعمیمگیرند  تعیینكه نوع داد  و نظر تصمیملوریبه اند؛شد 
 

 تعریف توابع ترجیح در پرومته -2جدول 

 (190 ، ص.7019) 7مثخذ: برنز و وینک

 شرح نمودار رابطه پارامتر نام معیار

 S گاوسی 
P(d)=1.e^(d^2/2s^2) 

  

 

با میزان تفاو  میان 

ها، میزان گزینه امتیازهای

 یابد.اولویت افزایش می

 

 ةرابطاصاور  به jنظر شااخص  از bو  a ، برای مقایسة دو گزینةPتابع برتری )ترجیح( 

 شود:زیر تعریف می
Pj (a. b) = P [dj (a. b)] 

 

بیانگر تفااو  دو  ،dj (a. b) = fj (a) – fj (b)باشد كه  Pj (a. b) ≤ 1 ≥ 0به شرلی كه 

 است.  j در شاخص bو  a گزینة

                                                             
1  . Brans & vincke 
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یادشد ، مقدار و با توجه به توابع  ها با یکدیگرمیزان تفاو  گزینه ، پس از محاسبةبنابراین

Pj (a.b) نی یا مجموع موزون برتاری گزیناةایابندی پگام بعدی رتبه .آیدمی دستبه a  باهb 

 شود:زیر محاسبه می ةصور  رابطو به دهندمینشان  π(a.b)كه آن را با است 

 
مجماوع  بنادی پایاانی ازلریاقت، رتبهستا 97حاضر  ها در مقالةكه تعداد گزینهازآنجایی

های دیگر تن گزینهگرفبا درنظر a€A آید برای هر گزینةدست میهای زوجی بهمقایسهمقادیر 

x€A دست آورد.بندی زیر را بهتوان جریان رتبهیم 

دیگار برتاری دارد.  یهاچقدر بار گزیناه a دهد كه گزینةبندی مثبت نشان میهجریان رتب

 ی بهترین گزینه است.معن به ø+(a)ترین بزرگ

 
اولویات  a گزیناةهای دیگر تا چه میزان بار ینهدهد كه گزبندی منفی نشان میجریان رتبه

 نشانگر بهترین گزینه است. ø.(a)ترین د. كوچکندار

 
دارد. در ایان رو  جریاان خاالص برتاری نیااز بندی كامل گیرند  به رتبهمعمولاً تصمیم

 (.94-09. ص، ص7911حلوایی، شود )ارببه میصور  زیر محاسبه

 

 موردمطالعهمنطقة  .4. 3

 یانیه 91 و دایقه 41 و درجه 97 ارض بین، مربع كیلومتر 792 بر بالغ مساحتی با یزد شهر

 یانیه 79 و دایقه 71 و درجه 94 لول بین و شمالی یانیة 47و  دایقه 99 و درجه 97 ارض تا

. اسات شاد  واااع ایران فلا  داخلی ةمیان در شرای یانیة 99 و دایقه 09 و درجه 94 لول تا

جمعیات شاهر یازد  ،7909ساال  در ننفاو  و مساک اسا  آخرین سرشاماری اماومیبر
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 خاانوار زنادگی 794هازار و  709ایان تعاداد در  كاه اساتنفر  414هزار و  191 درمجموع

 مسااحت و هکتاار 149 مسااحت با یزد شهر تاریخی بافت (.7909)مركز آمار ایران،  كنندمی

. است شد  یبتیکی از شهرهای تاریخی جهان  انوانبهیزد  شهر مركز در هکتار 9222 حریم

 اسات گرفتاه ارار در جنوب شر  بافت تاریخی شهر یزد (خیابان ایام)این پژوهش  ۀمحدود

خان احداث شد محور بازار درهجری شمسی  7900در سال  «ایام»خیابان . (0و  7های شکل)

و  چخماا یرامو تغییار معمااری دو میادان  باازار ةراساتكردن یمدونو با تخریب این محور، 

به یکدیگر شکل گرفات. ایان خیاباان راباط باین ابنیاه و  هاآنلریق اتصال از ،بلهماسشا 

لحاظ ارارگیری در اسمت تاریخی شهر و مجاور  با شود كه بهاهای باارز  شناخته میفض

 (.9( )شکل 7909، مقامیاائم) ای برخوردار استاناصر تاریخی از اهمیت ویژ 
 

  
 شهر یزددر  خیابان قیام موقعیت -2شکل  شهر یزد  البدیک و تقسیمات موقعیت مکانی -0شکل 

 7901های تحقیق، : یافتهمثخذ                    7901های تحقیق، : یافتهمثخذ

 خیابان قیام در شهر یزد -3شکل 

 7901های تحقیق، : یافتهمثخذ
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 . مبانی نظری تحقیق4

 مداری. پیاده0. 4

 خریاد، زنادگی، ماردم، حضور برای مصنوع محیط ودنبمطلوب میزان مداریاابلیت پیاد 

 حضاورویژ  باه و ماردمدر  تنوع. است پهنه یک در آن از بردنلذ  و اواا  گذران ملااا ،

و  سااالم و موفقیاات كیفیاات، نشااانگر، خاااص هااایناتوانی بااا مااردم سااالمندان و كودكااان،

 اولویات مدارپیاد  مسیر کی (. در909، ص. 0270، 7ساناست ) مدارپیاد  فضای بودنخطربی

 ،درنهایات و اماومی ونقالحمل ةوسایل، سااس داد  شاود. دوچرخه یا پیاد  حركت به باید

 ابتدای در باید دوچرخه و پیاد  هایرا  ،لراحی نوع این شود. در گرفته خودرو درنظر حركت

 سوار  هایرا  جوار در هارا  نوع ارارگیری این ،صور درغیراین شوند؛ گرفته درنظر لراحی

 اابلیاات (.799، ص. 0270، 0مرلینااو و مناادادابااود ) دشااوار خواهااد نباشااد، غیاارممکن اگاار

 محیطای، جاذابیت و پاذیریدل امنیات، باا مساتقیم یارتباال شهری فضاهایدر  مداریپیاد 

 مساائلی و اماومی نقالوحمل و زماین كااربری ارتبا  فضایی، تداوم و پیوستگی دسترسی،

 (.710، ص. 0270، 9دمسد )ارد ابیلازاین

 پیاده محورهای حفظ و خلق . اهمیت2. 4

 ماؤیر شاهری مراكز مدنی حیا  تجدید در تواندمی كه است هاییرا  ازجمله محوریپیاد 

 همبساتگی و تعاملاا  جمعای، هایدر مکان حضور شهروندان ةزمین لریق افزایشاز و باشد

كااركردی، -كالبادی یهااارز  بعاد از (.977. ، ص0271، 4لیاوكناد )می بیشتر را اجتماای

، محورهای . همچنینهستند خارجی و داخلی مهم جذب گردشگری اوامل از محورهای پیاد 

 بااانساان  ارتباا دنبال خود، به كه شوندتلقی می ملی و بومی فرهنگ برای تبلور مکانی پیاد 

، 9)آلتمن هال، روردا و بتزند ارد درپی را خالر  و هویت سنت، فرهنگ، تاریخی، تداوم ،زمان

كااهش  باهنقلیة شخصای  وسایل از استفاد  كاهش نیز محیطییستز از بعد (.94، ص. 0221

                                                             
1  . Sun 

2. Merlino & Mondada 

3. Dommes 
4. Liu 

5. Aultman-Hall, Roorda & Baetz 
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، ص. 0229، 7)وولچ، ویلسون و فهرنبااخشود منجر می هوا آلودگی و كاهش سوخت مصرف

01.) 

 مداری. مزایای پیاده3 .4

پیااد   یهاشابکه)ارتباا  موارد اشار  كارد: ه این ب توانیم مداریمهم پیاد  هاییتاز مز

 شاتنور  داصادر) یریپذانعطاف ،كنند(یكلیدی در دسترسی مناسب به مقصد بازی می نقش

 مطابق باا یحیطم تواندیانداز مناسب در واحد همسایگی ممناسب، سطح هموار، چشم ارض

ایمنای و  كند و موجابین مرا آسا هایابانگذر از خ)راحتی  كند(،نیازهای بدنی انسان ایجاد 

و كردن پااکماردم ازلریاق  یمنادسبب الااه)بودن بخشیشاد ،شود(یمافراد  نداشتنتثخیر

 ایشابکهمسیرهای ااابر پیااد  در )وضوح و شفافیت  و شود(یم یدكنند برچیدن اوامل تهد

د( انشاد  محلای مانعکس یهاكه در نقشاههستند دارای تابلوهای راهنمای مشخص منسجم 

 (.14، ص. 0270، 0والدسک)

 آمدوشد دیگر هایشیوه مقایسه با در رویپیاده های. برتری4 .4

 لازم فضای ةسراناند از: شد ابار های دیگر آمدوروی در مقایسه با شیو های پیاد برتری

 كاارایی بیشاتر هزینه، كمترین با آمدوشد اوج هنگام فضا در بیشتر جمعیتكمتر، دربرگرفتن 

 ویژ به صوتی آلودگی كاهشهوا و  آلودگی كاهش فضا، از استفاد  در سوار  با مقایسه در اد پی

 و تصاادف كاهش سلامتی، حفظ هایرا  از بهترین یکی رویپیاد  ها،این بر افزون .شهرها در

 (.0، ص. 0229، 9اجتماای است )تولی تعاملا  افزایش

 ی تاریخیهابافت احیایدر  مداریپیادهنقش . 5 .4

بارای حاذف اوامال  وسایع هاییتاریخی ااادام هایبافت بناها و یافتندرراستای اهمیت

كاه در  هاییاادام ترینمهم. یکی از ندبرای این آیار تاریخی در جهان صور  گرفت خطرآفرین

الراف بناهای ارزشمند تاریخی و  هایبافتحذف اتومبیل در  ،ارار گرفت هافعالیتصدر این 

در این رابطه  انجام شدند. هاییراستا اادامدر ایران نیز دراین ،جهانی هایبا اادام زمانهم بود.
                                                             
1.Wolch, Wilson & Fehrenbach 
2. Waldock 

3. Tolley 
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تاردد  باودنكاه ممنوعاشاار  كارد در زمان پهلوی دوم  شد انجام هایتوان به اولین ااداممی

 را د پل خواجوی اصفهان بود. مسلم است كه نقش پیااد تاریخی مانن هایپلاتومبیل از روی 

این است كاه باا  توجهدرخور  ةنکت .توان انکار كردتاریخی نمی هایبافترا در حفظ بناها و 

، بلکه باا  شوندمیاز گزند اتومبیل حفظ  هاآن تنهانه ،را  در الراف آیار تاریخیاحداث پیاد 

در  هااآن با این آیار، ارارگیری هاآنو توجه و آشنایی  هاآنبیشتر مردم در الراف تردد هرچه

ساطح ااتصاادی  بالاارفتنو  هااآنبطن زندگی اجتماای، بازگرداندن رونق و احیای كاربری 

 چنادین گذشت وجود با ،بنابراین (؛941، ص. 7911، حیدری و انیسمانچی)رشود میمنطقه 

 محورهاای ساازیپیاد » با اناوان پیاد  لراحی كشورها، در سایر گستریجنبش پیاد  از دهه

 ارتباا  باا املای در هایتجربه ازجمله آید.شمار میبه ما كشور در نو مبحثی هنوز «تاریخی

 تبریاز )خیاباان تربیات، در از پیااد  سوار  تفکیک تجربة به توانمی ایران در را احداث پیاد 

 بافت در خیابان جنت ،هاتجربه دیگر از نمود. اشار  سنگی( العه محور شهریار و خیابان استاد

جنابش  باهشاهری  و مادیران اماور مسالولان ،تهاران شاهردر كلان است. مشهد شهر مركزی

ااادام  هرگوناه معمولااً كاهدرحاالیاناد؛ توجاه كرد  دیگر شهرها از دیرتر بسیار گستریپیاد 

 هاینموناه ازجملاه گیارد.اارار می كشور شهرهای دیگر برای الگویی پایتخت در شهرسازی

 تهران بازار و مروی خیابان صف )ساهسالار(، سازی خیابانپیاد  هب توانمی تهران اجراشد  در

باه  شاد به یخیتاار هایسااختمان ،(. درمجماوع707، ص. 7904جو، )كاشاانی كارداشار  

 ونقالحملباه امکاناا   هاماشاین نکاهیابل از ا هاآن؛ زیرا، هستندوابسته  یاموم ونقلحمل

 ی دارنادیهایژگیاغلب و یمیاد یهاامع با ساختمان. جواندشد  ساخته ،شوندتبدیل گسترد  

 یی، جاداهاسااختمان نیب سانآ یدسترس ،سالم یروهااد یو پ دنكنمی تیحما رویاد یپ از كه

 دناكنمیرا فراهم  هاخیابان کیتراف كردنآرام و اد یاابر پ كشیخط جادی، اهاماشیناز  یکیزیف

 (.099، ص. 0272، 7كروون)

 

 

                                                             
1. Carroon 
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 ل مفهومی. مد6 .4

شکل  در مدل مفهومی پژوهشمداری، های پیاد نی نظری پژوهش و ویژگیبا توجه به مبا

 .است شد  ارائه( 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 مدل مفهومی پژوهش -4شکل 

 7901تحقیق،  هاییافتهمثخذ: 

 تحقیق هاییافته .5

 توصیفی هاییافته .0. 5

 9/90 درصاد مارد و 9/11 ،موردمطالعه اریآم ةجامع در كه دهدمی نشان تحقیق هاییافته

 نظار از. هساتنددرصاد مجارد  9/01درصد متثهل و  9/10كه از این تعداد  هستنددرصد زن 

 9/11تحصایلا   ساطح نظر از و شاغلدرصد غیر 99درصد شاغل و  19 نیز اشتغال وضعیت

 های کالبدیویژگی

 

 روی کلیپیادهقابلیت  مداریپیاده شهری کیفیت طراحی

 های فردیویژگی

مسیر برای  -

 نمعلولا

مزاحمت  نبود -

 موتورسواران

 نظافت -

 سلامت -

 تشویق مردم -

 روعرض پیاده -

 کاربری نامناسب نبود -

 نبود سد معبر -

 بودنسطحهم -

 شیب -

 نبودنلغزنده -

 پوش مبلمانکف -

 نیمکت -

 سایه و سرپناه -

 روپنجرة رو به پیاده -

 هاارتباط بین کاربری -

 کاهش آلودگی -

 

 

 فاصله تا مقصد -

 نمای بصری -

 نمای نفوذپذیر -

 ساختمان متروکه نبود -

 کشیخط -

 خوانایی تابلو -

 پیوستگی -

 پوشش گیاهی -

 مبلمان سطل زبالة -

 جذابیت -

 روشنایی -

 عبور از خیابان -
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-92 سانی هایو گر ،سنی گرو  بیشترین. هستنددرصد زیر دیالم  9/79درصد دیالم به بالا و 

 هستند.( ساله درصد 99) 92-02 و( درصد 9/91) 49

 استنباطی هاییافته .2. 5

 ۀتااریخی محادود بافت احیای رب آن تثییر و مداریپیاد  سنجیامکان برای پژوهش این در

 شود.ها توضیح داد  میاند كه دربارۀ آنبرد  شد   كار به اساسی ةمرحل سه ،موردمطالعه

 )تابع ترجیحی گاوسی( AHP با استفاده از روش هاشاخصبندی یتاولو. 0. 2. 5

شاخص  97شد  از براسا  اللااا  دریافت AHPدر مرحلة نخست، با استفاد  از رو  

كارشناساان و اسااتید  بارای نامه(، دو پرساش7آمد  از ادبیا  نظری تحقیق )جادول دستبه

 مختلفای بارای (Wi) اوزان .پیاد  معبر تنظیم شددانشگا  و دیگری برای شهروندان و اابران 

وزن بیشاتری  كاه هاشااخصهركدام از  كهیلوربه ؛است شد  یلتشکذكر شد   شاخص 97

در اولویات  ،دروزن كمتاری داكه  هاشاخصو هركدام از  رددادر اولویت بالاتری ارار  ،دردا

 كاهیلوربه شد  است؛ استفاد  Sامتر ارپاز تابع گاوسی با  مرحله. در این داردارار  ترییینپا

خصاوص بارای هبر استفاد  از تابع گاوسی برای كاربردهاای املای با( 7019) وینک برنز و

پیوساته از  یهااداد در این مطالعه برای  ،اسا داشتند؛ برهمین یدتثكدادهای پیوسته و كیفی 

لریق فرمول زیار از S و آستانة در آن مقدار یابت eكه    استشد استفاد تابع ترجیح گاوسی 

 (.9)جدول  است شد محاسبه
2σ) +minXˉ.X= (S 

 

 )تابع ترجیحی گاوسی( AHP روش استفاده ازبا  هاشاخص بندییتاولو -3جدول 

 7901های تحقیق، : یافتهمثخذ
 اولویت نوع S e Wi هاشاخص

 0 گاوسی 27/2 17/0 79/0 رویاد پبودن ارض مناسب

 1 گاوسی 29/2 17/0 94/0 صدفاصله تا مق

 1 گاوسی 24/2 17/0 74/0 نمعلولا برای مسیر بودنمناسب

 9 گاوسی 29/2 17/0 71/0 نامناسب كاربری نبود

 7 گاوسی 20/2 17/0 10/2 روییاد بودن مسیرهای پسطحهم

 4 گاوسی 21/2 17/0 90/2 رویاد شیب پ
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 اولویت نوع S e Wi هاشاخص

 1 اوسیگ 20/2 17/0 41/7 رویاد لغزند  نبودن كف پ

 72 گاوسی 22/2 17/0 70/0 نبود سد معبر

 1 گاوسی 24/2 17/0 94/0 آورراب متروكة هایساختماننبود 

 0 گاوسی 27/2 17/0 01/7 ی اابر پیاد كشخط

 1 گاوسی 29/2 17/0 49/0 مسیر هدایت تابلوهای خوانایی

 1 گاوسی 29/2 17/0 10/0 مبلمان پو كف

 1 گاوسی 20/2 17/0 10/7 مبلمان ةسطل زبال

 0 گاوسی 27/2 17/0 21/0 مبلمان کتیمن

 4 گاوسی 21/2 17/0 97/7 پیوستگی مسیر پیاد 

 9 گاوسی 29/2 17/0 70/0 رویاد درختان و پوشش گیاهی كنار پ

 1 گاوسی 29/2 17/0 01/0 هاجدار جذابیت در 

 0 گاوسی 21/2 17/0 29/0 نظافت

 1 گاوسی 24/2 17/0 20/0 نمای بصری فعال

 0 گاوسی 27/2 17/0 09/7 فیزیکی نفوذپذیر نمای

 1 گاوسی 29/2 17/0 00/7 سایه و سرپنا 

 72 گاوسی 22/2 17/0 74/0 رویاد به پ مشرف یهاوجود پنجر 

 9 گاوسی 21/2 17/0 11/0 و روز شب در روشنایی

 9 گاوسی 29/2 17/0 91/0 سلامت به مقصد رسیدن

 1 گاوسی 24/2 17/0 79/0 خطریابان با كمترین فرصت ابور از خ

 1 گاوسی 20/2 17/0 70/0 موتورسواران مزاحمت نبود

 0 گاوسی 27/2 17/0 27/0 دسترسی به مشاغل ها برایایجاد كاربری

 0 گاوسی 27/2 17/0 99/7 تشویق مردم برایها كاربری توسعة

 72 گاوسی 22/2 17/0 7/0 ها برای استفاد  از امکانا كاربری توسعة

 9 گاوسی 29/2 17/0 97/0 رویتشویق مردم به پیاد 

 0 گاوسی 27/2 17/0 10/7 كاهش آلودگی هوا

 

تااریخی  بافات احیاای ربا آن یرتاثی و ماداریپیاد  یسنجامکانكه در  دهدیمنتایج نشان 

های باودن مسایرساطحهم یهاشااخصبا توجه به تاابع گاوسای بایاد ، موردمطالعه ۀمحدود

باا  ترتیاببه رویاد پو شیب  پیوستگی مسیر پیاد  و روز، شب در روشنایی ،نظافت، روییاد پ
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. گیاردباارار  اول بایاد در اولویات اناد،كرد ه وزن بیشتر كه كارشناسان و مردم تثیید توجه ب

 هاییكاربر و توسعة رویاد پ به مشرف یهاپنجر وجود ، نبود سد معبر یهاشاخصهمچنین، 

ط، با توجه به وجود دیگر امکانا  در محی شر بهمختلف برای استفاد  از امکانا  اابر پیاد  

 ارار گیرد. آخرباید در اولویت اند، كرد تثیید وزن كمتر كه كارشناسان و مردم 

 با استفاده از روش پرومته هاشاخصابعاد و  بندییتاولو. 2. 2. 5

كاه اباار   اسات شاد  محاسبهارجحیت كلی  رومتهبا استفاد  از رو  پ دوم ةدر مرحل

 ،ساس. موردمطالعهها در معیارهای شاخصبا سایر  شاخصاست از مجموع وزن اختلاف یک 

كاه اختلااف  صور ینبد؛ بررسی شد  استدر گام بعدی جریان مثبت )خروجی( ارجحیت 

و برای جریان منفای است  شد ه محاسب موردمطالعه یهاشاخصدر  هاینهزسایر گ با A گزینة

 محاسبه هاآنمجموع موزون  ،و ساس است شد  محاسبه Aدیگر با گزینه  هایینهگزاختلاف 

 .است شد 

 یبنادرتبهكاه كار برد  شد  اسات بهجریان خالص رو  پرومته  ، برای محاسبةدرنهایت

هاا باا شااخص اختلاف جریان مثبت برای هریک از كهیلوربه كند؛ها را بیان میكامل گزینه

زیااد  هاشاخص هرچه اختلاف جریان مثبت و منفی ،بنابراین؛ است شد  محاسبهجریان منفی 

ها كم باشد، و هرچه اختلاف جریان مثبت و منفی شاخص یابدیم، میزان اولویت افزایش باشد

 (.4جدول ) یابدیممیزان اولویت كاهش 
 

 اده از روش پرومتهبا استف هاشاخص ابعاد و بندییتاولو -4جدول 

 7901های تحقیق، : یافتهمثخذ

 اولویت بندی نهاییرتبه منفی مثبت هاشاخص ابعاد

 دسترسی

 01 210/2 970/2 917/2 رویاد پبودن ارض مناسب

 71 029/2 902/2 909/2 فاصله تا مقصد

 79 091/2 429/2 190/2 نمعلولا برای مسیر بودنمناسب

 1 001/2 422/2 101/2 نامناسب كاربری نبود

 7 410/2 410/2 097/2 روییاد بودن مسیرهای پسطحهم

 9 921/2 909/2 127/2 رویاد شیب پ
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 اولویت بندی نهاییرتبه منفی مثبت هاشاخص ابعاد

 ایمنی

 02 790/2 019/2 470/2 رویاد نبودن كف پلغزند 

 00 240/2 920/2 991/2 نبود سد معبر

 70 011/2 429/2 117/2 آوررابمتروكة  هایساختماننبود 

 01 201/2 927/2 900/2 ی اابر پیاد كشخط

 مبلمان

 71 029/2 904/2 900/2 مسیر هدایت تابلوهای خوانایی

 74 070/2 909/2 170/2 مبلمان پو كف

 07 707/2 011/2 420/2 مبلمان ةسطل زبال

 09 727/2 929/2 424/2 مبلمان مکتین

 جذابیت

 4 970/2 411/2 129/2 پیوستگی مسیر پیاد 

 0 014/2 479/2 110/2 رویاد درختان و پوشش گیاهی كنار پ

 71 027/2 911/2 911/2 هاجدار جذابیت در 

 0 427/2 900/2 009/2 نظافت

 72 011/2 429/2 117/2 نمای بصری فعال

 00 720/2 001/2 421/2 فیزیکی نفوذپذیر نمای

 79 021/2 900/2 121/2 سایه و سرپنا 

 امنیت

 97 291/2 014/2 927/2 رویاد به پمشرف یهانجر وجود پ

 9 907/2 977/2 020/2 و روز شب در روشنایی

 1 000/2 422/2 100/2 سلامت به مقصد رسیدن

 77 017/2 419/2 111/2 خطرفرصت ابور از خیابان با كمترین 

 70 744/2 010/2 409/2 موتورسواران مزاحمتنبود 

ارتبا  بین 

 هاكاربری

 04 720/2 929/2 429/2 دسترسی به مشاغل برایها ایجاد كاربری

 09 729/2 929/2 421/2 تشویق مردم برایها كاربری توسعة

 92 290/2 014/2 909/2 ها برای استفاد  از امکانا كاربریتوسعة 

آموز  و 

 سلامت

 1 920/2 907/2 122/2 رویتشویق مردم به پیاد 

 01 217/2 977/2 900/2 كاهش آلودگی هوا

 

برای  011/2دسترسی با میانگین  بعد از این تحلیل، آمد دستبه نهایی یبندرتبه با توجه به

، 091/2جاذابیت باا میاانگین  ابعاد ،آن از پسمیزان اهمیت را داشته است.  كاربران ببیشترین

لماان باا میاانگین ، مب709/2و سلامت اماومی باا میاانگین  آموز ، 000/2با میانگین  منیتا
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 باا میاانگین و ااابر پیااد  ونقالحملو ارتبا  بین كااربری  791/2، ایمنی با میانگین 717/2

 بعدی ارار گرفتند. هاییتاولوبه ترتیب در  ،217/2

 مداری با احیای بافت تاریخیقابلیت پیادهتقویت همبستگی بین . 3. 2. 5

محورهاای  ماداریاابلیات پیااد  ویاتتق همبستگی باین بررسی منظوربهسوم  ةدر مرحل

شاد  فاد  اسات (آناوا) رگرسایون از رو  موردمطالعه ۀبا احیای بافت تاریخی محدود تاریخی

 (.9جدول )است  شد  محاسبهسطح معناداری آن و است 
 

 مداری با احیای بافت تاریخیقابلیت پیادهتقویت بین همبستگی  -5جدول 

 7901های تحقیق، : یافتهمثخذ
 معناداری F ن مجذوراتیمیانگ آزادی درجة مجموع مجذورات لمد

 227094/2 01101/70 790101/2 7 790101/2 رگرسیون

   221729/2 71 214190/2 ماند یباا

    70 091191/2 جمع

 

مجذورا  . است دارامعنهمبستگی  ،یجهدرنت است؛كمتر  229/2از  معناداری (9)جدول  در

گاری ۀ ادر  تبییندهندنشاناین مطلب  كه است تركوچکا  رگرسیون از مجذور ماند باای

 به مربو  اللااا  . گفتنی است كه رگرسیونزیاد مدل در توضیح تغییرا  متغیر وابسته است

 نیاز ماناد یبااا .است تحقیق مدل ةیجنت در كه دهدرا نشان می وابسته متغیر تغییرا  میزان

 تحقیاق مادل از خاارج كاهدهد را نشان می وابسته متغیر  تغییرا میزان به مربو  اللااا 

 تاوانمی نآ كمک به و است خوبی تحقیق مدل( آنوا) رگرسیونی مدل ،یگردابار به است؛

 تقویات) مساتقل متغیار كماک باه )احیای بافت تاریخی شهر یازد( را وابسته متغیر ییرا تغ

توان نتیجه گرفت كاه یم ،بنابراین كرد؛ تبیین موردنظر ی(خیتار یمحورها یمداراد یپ تیاابل

منجار  شهر یزد یختاری بافت احیای به تواندمی یخیتار یمحورها یمداراد یپ تیاابل تقویت

مفهوم است كه تقویات به این  2r = 90/2 به نمودار رگرسیون خطی، با توجه همچنین، شود.

كناد  افت تاریخی شهر یزد را مهیاحیای بشرایط ا از درصد 90تا  تواندیممداری اابلیت پیاد 

 (.9شکل )
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 موردمطالعه ةنمودار رگرسیون خطی محدود -5شکل 

 7901های تحقیق، : یافتهمثخذ

 و پیشنهادها گیرییجهنت .6

 دردساتر  و ارزان ایهوسایل انوانباه و انساان ییجاهجاب شکل ترینیمیاد روییاد پ

 در پیااد  صاور به ییجاجاباه شهری، ونقلحمل نظام در .شودیم شناخته فضا در همگان

 دوباارۀ توجاه و هایرسااختز بهباود و توساعه باه توجاه با را زیادی سهم اخیر دهة چند

 احساا  فضاایی، هویت ادراک است. داشته آن نیازهای و موضوع پیاد  به جهان شهرهای

 و ادراک هایابانخ در تواف و رفتنرا  لریق از محیطی هاییفیتك دریافت و محیط به تعلق

 افاراد پیااد  جاییهجاب اتومبیل، پیدایش شهرها و گستر  شهرنشینی، رشد با .شودیم محقق

ه یافتا جدیاد ابعاادی فضاا در سریع حركت صحنه، به اتومبیل ورود با و است یافته كاهش

 یکی ینکها به با توجه ،بنابراین   است؛داد تغییر سابقهیب صور به را ساختار شهرها و است

 و دسترسی سطح معابر، كیفیت امومی فضاهای در روییاد پ و مردم حضور مهم اناصر از

باید به  شهری مدیریت آنچه ،است امومی معابر و هایابانخ در تردد هنگامپیاد   اابر راحتی

 اجتمااای، كالبادی، مساائل ازجملاهپیاد   موضوع ابعاد تمام به توجه ،باشد داشته توجه آن

توجه  با پژوهش این در ،اسا نایبر است؛ شهر پایدار ةتوسع جهت در ااتصادی و گیفرهن

ماداری ایان پیااد  یسانجامکان بهروی دهد،  است اراركه در خیابان ایام یزد مداری پیاد به 

 است.شد  پرداخته تاریخی شهر یزد  بافت احیای رب آن یرتثی و خیابان

 ۀحاوز در ابلای مطالعاا  در گفات تاوانیم نپیشای یهااپژوهش باا مقایسه مقام در

 و اندشد  شناسایی شد یبررس به محیط توجه با مدارییاد پ در مؤیر معیارهای مداری،پیاد 



 ای                                         شمارۀ سی و سوممجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                        711

 

، در حاالینباا  اسات؛ شاد ارزیابی شهری فضای یک در مداریپیاد  میزان معینی تکنیک با

 باه ابلای مطالعاا  در بیشاتر بررسی شد  است. مداریپیاد  یسنجامکانهای كمی پژوهش

 پرداخته خیابان دو مداری درپیاد  میزان ةمقایس خیابان یا یک در مداریپیاد  ارزیابی بررسی

اماا در  ،شد  اسات ارزیابی مداریپیاد  بر آن تثییر میزان و معیار یک نقش تنها یا شد  است

 لورباه یابان ایام شاهر یازدخ موردی ةمطالع بامداری تنها پیاد  یسنجامکان پژوهش حاضر

 بررسای باه صارفاً ابلی هاییقتحق در كه گفتنی است .شد  است ارزیابی جامع و یکاارچه

 یسانجامکان بررسای از پاس حاضار تحقیاق در ولای شد  اسات، بسند  مداریپیاد  میزان

به  ،و ساس هاآن دهییتاولو و راهبردها ارائة به ،هاشاخصابعاد و  امتیازدهی و مداریپیاد 

 است. شد  پرداخته اجرایی هاییاستسو پیشنهاد  بافت تاریخی شهر یزد احیای رب آن یرتثی

« ایاام»خیاباان  پیاادۀ مسیر در كه اابران پیاد )كارشناسان و نفر  422مطالعة حاضر از در 

ا ر هاییپاسخ ام با توجه به شرایط متفاو  خودو هركد شد گریپرسش (اندكرد گذر  شهر یزد

 شب در ، روشنایینظافت ،نبود سد معبر گوناگونی چون هایشاخصها بیان كردند. در سوأل

ماداری در های پیاد شاخصاملکرد با چگونگی ها سوأل لوركلیبهو  غیر  ذكر شدو و روز 

)تاابع  AHPباا توجاه باه رو   و كارشناساان اابران پیاد های پاسخ. متناسب بود شهر یزد

روی، یااد بودن مسایرهای پسطحهمی هاشاخصكه  دهدمینشان  و پرومته ترجیحی گاوسی(

بعاد  ،و همچناین رویااد پپیوساتگی مسایر پیااد  و شایب  و روز، شب در ، روشنایینظافت

براین، ند. افزونبا توجه به وزن بیشتری كه گرفته است باید در اولویت اول ارار گیر دسترسی

 رو و توساعةیااد دید به پ برای رویاد به پمشرف یهاجر وجود پن، نبود سد معبری هاشاخص

وجاود دیگار امکاناا  در  شار  باهبرای استفاد  از امکانا  اابر پیاد   های متفاو یكاربر

با توجه به وزن كمتر باید در  و اابر پیاد  ونقلحملبعد ارتبا  بین كاربری  ،همچنین و محیط

استانداردهای مطابق با  ای آسایش بیشتر افراد باید ضوابطبر ،بنابراین ند؛اولویت آخر ارار گیر

حصاركشای در ، رویااد پ یساازكف، روهابرداشتن موانع در پیاد مانند  ؛دنباش لراحی شهری

بیان كرد  توانمیتحلیل كلی  در غیر . و فضای سبز، ، احداث پاركینگاابر پیاد  ایمنی راستای

الزامای  شاهریقررا  شهرسازی و معماری در لراحای كه راایت استانداردهای ضوابط و م

به اینکه در خیابان ایام شهر یزد  توجه داشته باشند نظر باید مدیران و مسلولان ،بنابراین ؛است



 711                    ...               بافت یاین بر احآ ریو تثی یمداراد یپ یسنجامکان                      سال هفدهم            

 

نبودن سطح، همخیاباننبودن ارض مناسب، های نامناسبوجود كاربریپاركینگ مناسب،  بودن

لارح  در اجارایوجاود دارد،  ترافیکای ۀگار ترافیک سانگین و ایجاادنیز و  وآمدرفتمسیر 

ودن مسایرهای بساطحهم شااخص خصاوصبه بعد دسترسیمداری خیابان ایام یزد باید پیاد 

باین تقویات اابلیات  مبساتگیبررسی ه منظوربهدر ادامه  را در اولویت ارار دهند. روییاد پ

 رگرسیون از رو  مطالعهموردمداری محورهای تاریخی با احیای بافت تاریخی محدودۀ پیاد 

ماداری خیاباان تقویت اابلیات پیاد توان تحلیل كرد كه می ،بنابراین است؛ شد  استفاد  (آنوا)

، تشاویق ماردم باه كاربری نامناسب نبودرو، بودن ارض پیاد مناسبابیل ایام در شهر یزد از 

 شود. شهر یزد یختاری بافت احیای موجب تواندمیو غیر   روییاد پ

 بافات احیای رب آن تثییر و مداریپیاد  سنجیامکاننتایج این پژوهش در زمینة  ،درمجموع

(، 0270)كمااس  و مونتریاو(، 0277) اشتانگلتحقیقا  موردمطالعه با نتایج  ۀتاریخی محدود

پاور اربانو ( 7901حبیبی و حقی )، (7904) كرمانشاهی و همکاران ،(0270)سعید  و اسااوی

بارای لراحای و  كاه ندیدرساباه ایان نتیجاه  هااهمسو نیست؛ زیرا، آن (7901و همکاران )

 ی،ساازآرام، راهبرد تجهیاز محایط، مدیریتی-مسائل اجتماایریزی پیاد  مداری باید به برنامه

در  كرد، اماها توجه ، ایمنی و زیرساختونقل همگانیبه اابر پیاد  و وسایل حمل دهییتاولو

 بایاد شهر یزد مداریریزی پیاد برای لراحی و برنامه كه جه رسیدیمحاضر به این نتی پژوهش

همکاران  و پیکورا ا با تحقیقنتایج این پژوهش  ،همچنین .گیرددر اولویت ارار  دسترسیبعد 

 (7901( و ربااانی ابوالفضاالی و همکاااران )7909آباااد و همکاااران )یلخلكلااانتری ، (0229)

 باهتواناد ریزی پیااد  ماداری میبرناماه كاه ندین نتیجه رسیدها به اآن ست؛ زیرا،نی راستاهم

به این نتیجه رسایدیم در این پژوهش ولی  منجر شود، كیفیت زندگی امومی و بهبود سلامت

 شود.منجر ی در شهر یزد ختاری بافت احیای به تواندمی مداریریزی پیاد كه برنامه

 تعیاین مهام ضاوعمو بلکاهنادارد؛  یارزشابا و مثبت كاملاً پیامدهای شهرسازی اادام هر 

 احساا  تااریخی شاهرهای كهان بافات در آن ضرور  كه است حركتی برآیند و هایتاولو

 شاهر تااریخی مراكز در رویکرد این از مناسب یریگبهر  رایبدر شهر یزد  ،روینازا ؛شودیم

 بارای و است روریض و لازم پیاد  فضاهای املکرد و جایگا  اهمیت، شناخت ،)خیابان ایام(

 ایجااد سافرها، كردنمحلی و كردنكوتا  همچون اصولی از جامع نگرشی با باید آن ساماندهی
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