
 

 

 مدیریت و توسعه ورزشفصلنامه 
 91، پیاپی سوم، شماره هشتمسال 

 

 

 تهران(  02روی ورزشی )مورد مطالعه: منطقه های پیادهارزیابی و تحلیل قابلیت

 1اله فصیحیحبیب

 04/90/9119: یرشپذ تاریخ                   02/02/9119: دریافت تاریخ          

 چکیده

 روی ورزشیپیاده شهرداری تهران از نظر قابلیت 20ارزیابی وضعیت معابر شهری منطقه  :هدف

 بلوار یا خیابان عنوان که معابری تمامی از ایمشاهده میدانی روش به مورد استفاده های داده :شناسیروش

سنجه برای هرکدام از معابر توسط دو گروه  هر و شده گرفته نظر در سنجه 24. اندشده گردآوری اند داشته

و میانگین رقم، در محاسبات منظور گردیده  اندشده گذاری ارزش 90 تا صفر از گر به طور جداگانهمشاهده

 شده تعریف 9به صورت نسبتی از عدد  اهمیتی ضریب سنجه هر برای AHP روش از استفاده با سپس است.

محاسبه  مطلوب و استاندارد حالت از درصدی صورت به روی، پیاده ابلیتق نظر از محله هر ست. وضعیتا

 .شده است

ها  ابانیرساند معابر و خ می که آمده دستدرصد به 97/44در کل منطقه  یرو ادهیپ تیشاخص قابل :هایافته

ت تازه احداث منطقه، محال نیدارند. در ا یرو ادهیپ یبرا یفیضع یها تیقابل ،یمورد بررس یبه لحاظ سنجه ها

چنان که  زیمحالت ن نیادر  تیمنطقه داشته اند، هرچند وضع نیانگیم تینسبت به وضع یبهتر طیشده شرا

مطلوب را دارا بوده است.  طشرای از درصد 49/49  تنها آبادحالت، محله حمزه نیمطلوب نبوده و در بهتر دیبا

 یها یها و گذربند یو قطعه بند یررسمیا معامالت غو ب یزریسه تا پنج دهة قبل بدون برنامه یکه ط یمحالت

 زانیم نیتر نییرا به خود اختصاص داده اند. پا یرو ادهیپ تیقابل نیتر نییخودخواسته شکل گرفته اند، پا

شکل گرفته و  یعراق نیبا اسکان معاود اَمربوط به  محله شهادت است که در حدود سه دهة قبل مخصوص

  مربوط را به خود اختصاص داده است.درصد در شاخص  19/17رقم

جذاب نبوده و  ادهیپ یو انجام سفرها رویادهیپ یتهران در مجموع برا یشهردار 20معابر منطقه  :گیرینتیجه

است که  یاقدامات نتریمهم روهاادهیپ سازیمنیو ا ضیتعر ح،ی. اصالح، تسطستندیبرخوردار ن یمناسب طیاز  شرا

 روی ورزشی باشد. ، مشوق پیادهادهیپ یسفرهابا تسهیل خواهد توانست 
  تهرانارزیابی،  روی، معابر شهری،ادهپی های کلیدی:واژه

  

    استادیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران. 9
 

     fasihi@khu.ac.ir نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول: *
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 مقدمه
موازات گسترش فیزیکی های اخیر بهدر دهه

شهرها و تغییر در سبک زندگی، وابستگی به 

ونقل خودرو فزونی یافته و در اغلب شهرها، حمل

جایی تبدیل شخصی به شیوه اصلی و عمده جابه

که در موارد بسیار رویکرد متداول شده تا جایی

ونقل نیز ناگزیر به گسترش ریزی حملبرنامه

ها و معابر و اجزاء متشکلة آنها ها، خیابانجاده

سطح و های غیرهمها، تقاطعها، تونلچون پل

(. این 2094، 9نظایر آن گرایش یافته است )جونز

تراکم شهری و کم رویه ضمن ایجاد رشد پراکنده

( به مسائلی چون ترافیک 2092، 2و کریم )عظیم

های ها، کمبود محلبندانو اتالف وقت در راه

توقف خودرو در اماکن و معابر و تبدیل شهرها به 

های بزرگ خودرو، مصرف انرژی و پارکینگ

تولید آلودگی، اتالف زمین شهری و در یک 

کلمه توسعه ناپایدار شهری منجر شده 

( و در مقیاس 2094و همکاران، 1)زاویتساس

شخصی نیز در بروز چاقی ناشی از عدم تحرک و 

های جسمی و روانی فعالیت بدنی و انواع بیماری

ناشی از کمی فعالیت بدنی، آلودگی، تنش و 

فشارعصبی بروز یافته است )سازمان بهداشت 

 (. 2099، 4جهانی

هری ریزان شدنبال این مسائل، توجه برنامهبه

ونقل های حملونقل شخصی به سیستمازحمل

های پایدار معطوف گردیده است که ایجاد قابلیت

و  4روی در راس آنها قرار دارد )تسکلیدیسپیاده

ریزان و مهندسان امروزه برنامه (.2094همکاران، 

اند که رویارویی با ازدحام وسایل ترافیک دریافته

                                                  
1. Jones 

2. Azim & Karim 

3. Zavitsas 

4.World Health Organization 

5. Tsakalidis 

بیشتر برای گذاری نقلیه و ترافیک، با سرمایه

ها ها و خیابانها، جادهراهتوسعه و نگهداری آزاد

(.  2094، 9و استید 7برد )پوجانیراه به جایی نمی

ریزی بیش از های برنامهبه همین دلیل سیاست

روی های پیادهپیش به سمت ایجاد قابلیت

متوجه گردیده و در کشورهای گوناگون در 

مل آمده عریزی کوشش بهسطوح مختلف برنامه

روها تسهیل و تشویق گردد. تا حرکت در پیاده

ها نیز در این مهم های دولتی و شهرداریحمایت

 اند.سزایی داشتههنقش ب

روی روشی مناسب برای ارتقاء پایداری در پیاده 

مدار شهرهایی شهرهاست زیرا شهرهای پیاده

زیستی پایدارتر پذیرتر و به لحاظ محیطزیست

(. در برخی 2004، 9ند)اسموندگردمحسوب می

ها را روی، دولتکشورها گرایش همگانی به پیاده

هایی در ناگزیر از وضع قوانین و اتخاذ سیاست

ترویج آن نموده است. برای مثال کشور فنالند 

به موجب یک طرح عملیاتی ده ساله که از سال 

روی و گردد، تبدیل پیادهاجرا می 2090

و نقل در بک اول حملسفرهای با دوچرخه به س

نقل ونماید )مؤسسه حملشهرها را دنبال می

( و یا در میناپلیس ایاالت متحده 2092، 1فنالند

روی تهیه شده که طرح جامعی برای ترویج پیاده

هدف اصلی و اهداف فرعی متعدد  9مشتمل بر 

موجب این طرح، اقداماتی چون تعریض است. به

خیابان، ایمنی روها با کاستن از عرض پیاده

ها، و طراحی ها در گذر از تقاطعبیشتر پیاده

روهای عریض و جذاب و . . .  هایی با پیادهخیابان

                                                  
6. Pojani 

7. Stead 

8. Osmond 

9. Finnish Transport Agency 
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به مورد اجرا گذاشته شده است )مرکز قوانین 

 (. 2099، 9بهداشت همگانی

ونقل عنوان عنصری از حملروی بهترویج پیاده

پایدار و راهبردی از توسعه زندگی فعال در 

ها و ها از یک جهت مرهون قابلیتشهر

تسهیالتی که شهرها و محالت به لحاظ کالبدی 

ها ارائه و شرایط اجتماعی خود برای پیاده

دهند و از سوی دیگر عاملی فرهنگی است می

های الزم را ایجاد و که ویژگی رفتاری و انگیزه

نماید. تقویت کرده و به تحقق این مهم کمک می

الزم و ملزوم یکدیگرند اما تا  گرچه این دو مؤلفه

روی های الزم برای پیادهوقتی شرایط و قابلیت

در شهرها ایجاد نگردد، کوشش در جهت تغییر 

ای رفتار و سبک زندگی در این راستا ثمره

 نخواهد داشت. 

ونقل نیست بلکه روی تنها یک سبک حملپیاده

فراتر از آن یک سبک زندگی فعال است که 

ۀ زندگی امروزی در شهرها محسوب گوهر مفقود

روی همچنین شکلی از ورزش و شود. پیادهمی

، 2تفریح و نیز یک فعالیت اجتماعی است )جهل

روی برای سالمت ارزش و اهمیت پیاده (.2009

و  1شده است )سوهنافراد محرز و اثبات

(. قدم زدن که اغلب یک ورزش 2009همکاران، 

از سبک زندگی شود، راهبردی دلپذیر تلقی می

فعال است که واجد ثمرات جسمی و روحی 

تواند سالمتی را بهبود بخشد فراوان بوده و می

 4روی(. قابلیت پیاده2090، 4)جیتر و مونتری

بودن یک ناحیه برای قدم زدن میزان مناسب

                                                  
1. The Public Health Law Center 

2. Gehl 

3. Sohn 

4. Jitramontree 
5 . Walkability 

(.  قابلیت 2094، 7است )یوسف و وحید

مدار بودن، دارابودن شرایط روی یا پیادهپیاده

آسانی دی از فضاست است که افراد پیاده بهمساع

قادر به گردش در آن باشند. این ویژگی 

های مختلفی چون اتصال، خوانایی، ایمنی جنبه

و دسترسی به خدمات مورد نیاز افراد پیاده را 

به  9112، نوییشاهیوندی و قلعهگیرد )دربرمی

(. برای اینکه شهری 2092، 9والدوک نقل از

روی بیابد بایستی اطمینان حاصل قابلیت پیاده

ها جهت شود که تسهیالت کافی برای پیاده

زدن راحت وجود دارد. نیز باید ایجاد مکانی قدم

زدن در آن فراهم باشد مورد که امکان قدم

ای که بتوان مکانی گونهمالحظه قرار گیرد به

کردن بوجود آورد آسوده برای زندگی

. قابلیت (2092و همکاران،  9الدین)شمس

روی در فضای شهری با امنیت، دلپذیری و پیاده

جذابیت محیط، دسترسی، پیوستگی، مسائل 

ها و اجتماعی و فرهنگی، و ارتباط میان کاربری

حبیبی و ونقل رابطه مستقیم دارد ) حمل

(. در 9194 معینی،به نقل از  9111همکاران، 

ها ها و بزرگراهمدار، خیابانیک اجتماع پیاده

اند که ای طراحی و بازسازی شدهگونههب

ها تسهیالت و امکانات سالم و راحتی برای پیاده

ها برای افراد در هر بوجود آمده و گذر از خیابان

سن و با هر توانایی، راحت و امن است )انجمن 

 (. 9119، 1ای امریکای میانهمنطقه

روی وابستگی و ارتباط زیادی با قابلیت پیاده 

ی کالبدی و ساختار محالت دارد هاویژگی

(.9110)لطفی و خسروی، 

                                                  
6. Yusuf & Waheed 

7. Waldock 

8. Shamsoddin 

9. Mid-America Regional Council 
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اند که اگر افراد احتمال تجربیات نشان داده

بدهند که در مسیرهای عبور پیاده با مشکلی 

شوند، امکان حضور کمتری خواهند رو میروبه

(.  شرایط نامناسب 2007، 9داشت )گمزو و گهل

-های عابر پیاده و نبود تسهیالت گذر میشبکه

تواند اثرات نامطلوبی در ارتباط فیزیکی و در 

روی مسیرها داشته باشد. بر نهایت قابلیت پیاده

آوردن آسایش افراد عکس، ارتقاء ایمنی و فراهم

ها کمک مؤثر تواند بر افزایش پیادهپیاده می

مطالعات نشان  (.2099، 2)فهر و پیرز  بنماید

اند که رابطه مستقیمی میان مساحت داده

روها در شهر و تعداد افرادی که از این یادهپ

کنند وجود دارد چنانکه در فضاها استفاده می

تعداد کمی از مردم کپنهاگ زمان  9179سال 

کوتاهی از وقت خود را در فضاهای عمومی مرکز 

با  9114کردند اما در سال شهر سپری می

روها و فضاهای عمومی، افزایش وسعت پیاده

ونیم مردم در این فضاها به سهزمان گذران وقت 

به  9112نویی، شاهیوندی و قلعه. )برابر رسید

(. مطابق تحقیقات 2007گمزو و گهل،  نقل از

شده صورت گرفته، تامین امکانات خوب طراحی

روی و مرّوج زدن مشوق پیادهو امن برای قدم

و  1سطح باالتر سفرهای پیاده است )کنبالوغ

 ،ادبیات مربوط ع بهبا رجو(. 9199همکاران، 

رو خوب را های یک پیادهتوان برخی از مؤلفهمی

 گونه بیان کرد:این

روها، روی بایستی امن بوده و پیادهمحیط پیاده

ای طراحی و ساخته گونهها بهها و تقاطعراهپیاده

شوند که از خطرات در امان باشند و تاثیر عوامل 

یه و خارجی چون سروصدا، ترافیک وسایل نقل

                                                  
1 . Gemzoe & Gehl 

2 . Fehr & Peers 

3 . Knoblaugh 

زدگی عناصر ساختمانی را به حداقل بیرون

روی بایستی به های پیادهبرسانند. شبکه

روند. جا میآنبههایی متصل باشند که افراد مکان

ها باید مسیرهای پیوسته و مستقیم و این شبکه

های راحتی میان مقاصدی چون دسترسی

ها، مدارس، مراکز خرید، خدمات همگانی و خانه

تفریحات و عبورو مرور فراهم آورند. های فرصت

آسانی برای روی بایستی بهکریدورهای پیاده

نظر از سطح توانایی آنان، قابل همگان صرف

رو در حدی باشد که دسترس باشند. عرض پیاده

که دو نفر دوشادودش یکدیگر قدم در حالی

راحتی از کنار آنها گذر کند. زنند، نفر سوم بهمی

ستی در هنگام حرکت در مسیر عابر پیاده بای

احساس امنیت داشته باشد و احساس نکند که 

نماید. ای او را تهدید میهیچ وسیله نقلیه

مسیرهای قدم زدن بایستی پیوسته بوده و اجبار 

در حرکت در خارج از مسیر بوجود نیاورند. بهتر 

است درختان و گیاهانی در مسیر وجود داشته 

د چون ایجاد سایه را باشند تا شرایط اقلیم خر

بوجود آورده و به افراد احساس نشاط و آرامش 

روها امکان شایسته است که در پیاده بدهند.

تعامل اجتماعی بوجود آمده و جاهای مناسبی 

بینی گردد وگو پیشبرای توقف، دیدار و گفت

. (9119 ،ای امریکای میانه)انجمن منطقه

بر قابلیت  توان پارامترهای مختلف تاثیرگذارمی

دستة: ایمنی در  9روی محالت را در پیاده

کاربری زمین، ترافیک، نرخ جرم، راحتی 

سواری، قابلیت دسترسی به زدن و دوچرخهقدم

شناسی محیط و موارد دیگری خدمات، زیبایی

بندی چون روابط اجتماعی در محالت دسته

 (. 2091، 4نمود )کوبوکو

                                                  
4 . Cubukcu 
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وی کار دشواری رارزیابی و تعیین قابلیت پیاده

است زیرا عوامل زیادی چون شرایط محیط 

بندان، ساخت، وضعیت ترافیک و راهانسان

الگوهای کاربری زمین، رفتارهای اجتماعی و 

، 9)لیتمن ادراک انسانی در آن دخالت دارند

(. با این وجود، تا کنون این کار به 2001

های مختلف در شهرها و کشورهای شیوه

رفته است. در این زمینه گوناگون صورت پذ

های محاسباتی مختلفی توسط محققان روش

اند که ابزارهای مبتنی بر وب از کار گرفته شدهبه

آن جمله هستند. طیف وسیعی از این ابزارها 

توان قابلیت وجود دارند که به کمک آنها می

ترین روی محالت را ارزیابی کرد. معروفپیاده

است. این شاخص « 2رویامتیاز پیاده»آنها 

قابلیت دسترسی به امکانات مجاور محل زندگی 

را تخمین زده و در آن تنها تراکم محالت و 

های نزدیک به قابلیت دسترسی به انواع کاربری

شود. محله و یا در داخل محله سنجیده می

هایی است که کننده مسافتشاخص اخیر تعیین

اده از روی یا استفگیری افراد بر پیادهبر تصمیم

و همکاران،  1گذارد )دونکنوسیله نقلیه تاثیر می

های رایج عالوه بر این، یکی از شیوه (.2099

است که در « 4رویشاخص جهانی قابلیت پیاده»

برای بانک جهانی  4توسط کرامبک 2007سال 

است. این شاخص متضمن دو نوع  تهیه شده

باشد: برآورد متولیان و برآورد برآورد می

ای. در شیوه نخست، مبدع این روش مشاهده

کند و متولیان نظر خود را چند سؤال تهیه می

در خصوص اهمیت هر مورد با رقمی اعالم 

                                                  
1 . Litman 

2 . Walk Score 

3 . Duncan 

4 . Global Walkability Index 

5 . Krambeck 

بندی ارقام و کنند، سپس با جمعمی

، رتبه هر  Z-Scoreسازی آنها به روش ارزشهم

ای شهر گردد. در شیوه مشاهدهکدام مشخص می

 400ی به ابعاد با توجه به بزرگی آن، به قطعات

متر تقسیم شده و تعدادی از  9000متر یا 

گردند. در هر قطعات برای مطالعه انتخاب می

 1های مهم یا معابر عمده از نظر قطعه خیابان

نامیده « 7سطح خدمات»ویژگی که به عنوان 

را به خود اختصاص  4تا  9اند مقادیری از شده

عابر  دهند. عالوه بر این طول مسیر و تعدادمی

گیرند. دقیقه مورد مالحظه قرار می 90پیاده در 

 سپس این سطوح خدمات با استفاده از فرمول :
∑(X*Length*10*Count)/#/10 

تعداد  #گردند. در این فرمول نرمال می

طول  Lengthمسیرهای مشاهده شده،  

شده بر حسب کیلومتر و مسیرهای مشاهده

Count  ست. از رقم دقیقه ا 90تعداد عابران در

متوسط نهایی تمامی سطوح خدمات استخراج 

روی بدست شده، شاخص نهایی قابلیت پیاده

شاخص »تفاوت  (.2007، 9آید )کرامبکمی

که در انطباق با شرایط کشورهای این « 9آسیایی

قاره توسط بانک توسعه آسیایی تهیه گردیده با 

ها و شاخص اخیر آن است که در آن شمار پیاده

 یر مدنظر قرار ندارد. طول مس

ویژه در سبک زندگی شهری امروز به

روی کالنشهرهای کشور ما که در آن کمی پیاده

و سفرهای پیاده و اتکاء به خودروهای شخصی 

عیان است، معضالت مهمی پیش روی جامعه 

قرار داده است. یکی از دالیل مهم احتراز یا عدم 

واند عدم تروی، میاستقبال اقشار مختلف از پیاده

تناسب معابر به لحاظ شرایط کالبدی و اجتماعی

                                                  
6 . Level-of-Service 

7 . Krambeck 

8 . ASIA Index 
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برای سفرهای پیاده باشد. شایسته آن است که 

های الزم در اولویت ایجاد بسترها و زمینه

روی یق پیادههای ترویج و تشوها و برنامهسیاست

که شناخت و ارزیابی، پایه و  قرار گیرد. از آنجا

)شیعه، شود ریزی محسوب میاساس برنامه

(، هر گونه اقدام در رفع این نقیصه منوط 9171

های موجود به آگاهی از نقاط ضعف و کاستی

های است و به این جهت ارزیابی قابلیت

روی که در این مطالعه مورد نظر قرار دارد، پیاده

ریزی برای ترغیب و تشویق گام مهمی در برنامه

 گردد. محسوب می رویبه پیاده

 

 ژوهششناسی پروش
ای است و در مقایسه –روش این تحقیق ارزیابی 

روی روش های پیادهآن برای ارزیابی قابلیت

شاخص آسیایی با اندکی تعدیل و تغییر با توجه 

به شرایط محلی مورد استفاده قرار گرفته است. 

به این ترتیب که با مطالعه ادبیات مربوط و 

تحقیقاتی که در این موضوع در دیگر جاها 

رت گرفته،  و با در نظر گرفتن شرایط محلی، صو

(. با توجه به 9اند )جدول سنجه تعیین شده 24

شده از درجه اهمیت و های تعییناینکه سنجه

روی در ارزش همسانی در تسهیل و ترویج پیاده

محالت شهری برخوردار نبودند، با استفاده از 

(، برای هر AHPروش تحلیل سلسله مراتبی)

( محاسبه گردید که Fiاهمیتی)سنجه ضریب 

 باشد.می 9نسبتی از عدد 

 یهااز روشیکی  تحلیل سلسله مراتبی 

عوامل  تیاهم نییو تع یبندرتبه یپرکاربرد برا

 یزوج ساتیبا استفاده از مقادر آن  است که 

 ارهایاز مع کیهر  یبند تیبه اولو هانهیگز

 ندآیمحاسبات مربوط به فر .شودیپرداخته م

 یةبر اساس قضاوت اول یسلسله مراتب لیتحل

 سیکه در قالب ماتراست  رندهیگ میتصم

 .شودیظاهر م یزوج ساتیمقا

ها، از در این تحقیق برای مقایسه زوجی سنجه

فرد مطلع ساکن در محدوده مطالعاتی  4نظرات 

روی نیز بودند، استفاده شده و که خود اهل پیاده

ها قرار سنجهمیانگین نظرات آنها مالک اولویت 

ها به شکل میدانی گرفته است. گردآوری داده

ای بوده است. برای این کار، تمامی معابر مشاهده

یا «خیابان»هایی که در نقشه عنوان و گذرگاه

 خیابان 914(به آنها اطالق گردیده )Si« )بلوار»

هایی که مرز اند. خیابان( برگزیده شدهو بلوار

و محله مجاور در اند برای هر دمحالت بوده

هایی که در یک محاسبه وارد شده و خیابان

محله واقع شده و طول غیرمتعارف )نسبت به 

ها( داشتند، به دو قسمت تقسیم بقیه خیابان

شده و هر قسمت به عنوان یک معبر مجزا 

گر که گروه دو نفره مشاهده اند.منظور شده

و  99دارای تحصیالت مرتبط و با سوابق سکونت 

اند، مستقل از یکدیگر سال در منطقه  بوده 94

ضمن دو بار گذر هنگام روز و شب از هر خیابان، 

ها با مشاهده مستقیم، وضعیت هر کدام از سنجه

طیف که به ترتیب مطلوبیت و  99 را در

به آنها  90تا  0برخورداری، امتیازاتی از 

لیست مشاهداتی اختصاص یافته در چک

ترین عدد ت، نزدیکمشخص نموده و در نهای

رقم درج شده  چهارصحیح به میانگین مربوط به 

عنوان گر، بههای دو مشاهدهدر چک لیست

( مد Uiوضعیت هر سنجه در خیابان مورد نظر )

ها نظر قرار گرفته است. با توجه به تعداد سنجه

(، در شرایطی 90( و حد نهایی مطلوبیت )24)

رد و بهینه ها در حالت استانداکه تمامی سنجه

( )بدون لحاظ ضرایب Niباشند، امتیاز هر محله )

: تعداد  nبوده )   n× 90 × 24اهمیت( برابر 
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شده محله( و میزان قابلیت معابر ارزیابی

  :گرددمحاسبه می 9رابطه روی محله از پیاده

 . 1رابطه 

 
ادهیپ تیقابل ت،یاهم بیمنظور داشتن ضر با

 : خواهد بود 2صورت رابطه بهمحالت  روی

 .2رابطه 

 
 یدر سطح نواح رویادهیپ تیقابل محاسبه

در سطح کل محدوده مورد مطالعه  و یشهردار

 ینیگزیبا جا زیتهران( ن یشهردار 20منطقه )

 گفتهپیش هایرابطهمربوط، مطابق  یرهایمتغ

 صورت گرفته است. 

 یشهردار 20منطقه  قیمورد مطالعه تحق محدوده

 ی( جنوبی)شهرر 20ست. منطقه تهران بوده ا

تهران است که  یشهردار یترین منطقه شهر

کیلومتر مربع از  22نفر جمعیت دارد.   441940

قرار داشته و  یمنطقه داخل محدوده شهر نیا

حریم  یکیلومترمربع از آن مشتمل بر اراض 999

پنج ناحیه داخل  یمنطقه دارا یناست. همچنین ا

محله  20حدوده و محدوده و دو ناحیه خارج م

 ،این مطالعه(. در 20منطقه  ی)شهردار باشدیم

 لیبه دل  4 هیاز ناح یو محله بهشت  9و  7 ینواح

 هایمجموعه، میحر یمشتمل بر اراض نکهیا

 پراکنده و منفصل یمسکون هاییو کو یسکونتگاه

بوده و از  یو صنعت یکارگاه ،ییستارو هایبافت و

و  یزراع هاینیزمشهر به واسطه  یاصل کرهیپ

با  اسیق تقابلی اند،موارد گفته شده جدا افتاده

و در مطالعه وارد   محالت را نداشته گرید

 99از  یمحدوده مطالعات ،بیترت نیبه ا .انددهینگرد

 20منطقه  تموقعی. است شده لیمحله تشک

 یکل هاییژگیو و 9تهران در شکل  یشهردار

 ه است. آمد 9در جدول  یمحدوده مطالعات

 
 موقعیت محدوده مورد مطالعه. 1شکل 

 های کلی محدوده مورد مطالعهویژگی .1جدول 

 وسعت )کیلومترمربع( نواحی
جمعیت در سال 

9110 
 وسعت )کیلومترمربع( محالت

جمعیت در سال 

9110 

 

 

 یک

 

 
4/1 

 

 
7404 

 9999 04/9 صفائیه

 94999 41/0 بابویهابن

 94929 97/0 ظهیرآباد

 91901 49/0 اقدسیه

 

 
 

 دو

 
 
 
41/7 

 
 
 

17914 

 29790 04/9 دیلمان

 24941 91/0 فیروزآبادی

 29992 99/1 جوانمرد

 99140 92/9 آبادحمزه

 99110 47/0 منصوریه و منگل

 

 سه
  حریم 17/4+ 44/2

42199 
 42199 حریم 17/4+ 44/2 آبان

 

 چهار
 

99/4 
 

11144 
 49999 14/2 آباددولت

 19979 1/9 شهادت

 

 پنج

 

 

99/4 

 

 

49411 

 1190 19/9 عالیین

 9749 44/0 استخر

 4702 19/0 سرتخت
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 1299 71/0 آبادولی

 1999 09/9 نفرآباد

 92/92/9114، 20درگاه اینترنتی شهرداری منطقه  ماخذ:

 

 های پژوهشیافته

روی  و کننده قابلیت پیادهمعیارهای تعیین

های مربوط و همچنین ضریب اهمیت هر سنجه

( AHPسنجه که با روش تحلیل سلسله مراتبی)

 2اند، در جدول گفته محاسبه شدهبه شرح پیش

 آمده است.

 

 روی و ضریب اهمیت آنهاهای نمایانگر قابلیت پیادهمعیارها و سنجه .2جدول
 ضریب اهمیت سنجه معیار

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 کالبدی

 0947/0 روهعرض پیاد

 0901/0 روهمواری و شیب پیاده

 0419/0 موانع فیزیکی در مسیر پیاده

 0470/0 روکفپوش پیاده

 0117/0 سد معبر 

 0992/0 آبرو و زهکشی

 0224/0 تناسب عرض با توجه به تراکم پیاده

 0211/0 هایی که امکان توقف، نشستن و تعامل را فراهم آوردوجود محل

 0490/0 باط معبر با پارک یا مراکز خرید و خدماتی شهرارت

 0449/0 های وسایل نقلیه عمومیدسترسی معبر به ایستگاه

 0999/0 اختالط کاربری

دسترسی به امکاناتی چون آبخوری، دستشویی، نیمکت در جایی از 

 معبر

0191/0 

 
 

 

 ایمنی

 0994/0 ز ارتفاع مجاوراحتمال سقوط مصالح)برای مثال سنگ نما( یا اشیاء ا

 0949/0 امکان برخورد وسایل نقلیه با عابر

 0219/0 تعداد تقاطع

 0444/0 هاایمنی در عبور از عرض معابر و تقاطع

 0991/0 احساس امنیت از دستبرد

 0411/0 روشنایی در شب

 0222/0 فعالیت شبانه مراکز تجاری و خدماتی

 

 زیبایی

 و

 جذابیت

 0194/0 پاکیزگی

 0994/0 پناه سایه 

 0271/0 اندازچشم

 0912/0 آلودگی صوتی

 0019/0 پناه بارش

 

دهند نشان می 2طور که اطالعات جدول همان 

احساس امنیت از دستبرد سارقان، احساس 

نمای امنیت از نظر امکان سقوط سنگ

ها و یا اشیاء قرارداده شده در ساختمان

رو ابر، عرض کافی پیادههای مشرف به معپنجره

روی، کفپوش مناسب و هموار بودن مسیر پیاده

های روها و امکان دسترسی معبر به ایستگاهپیاده

وسایل نقلیه عمومی )مترو و اتوبوس( از نگاه 

روی در افراد در ایجاد انگیزه پیاده ،کارشناسان

 اند.تاثیر بیشتری نسبت به سایر متغیرها داشته

روی یج محاسبه قابلیت پیادهنتا 1 در جدول

های شهری در سطح محالت مختلف در خیابان
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حالت قائل شدن اهمیت یکسان برای هر یک از 

ها و نیز در حالت اعمال ضریب اهمیت سنجه

 ها، آمده است.  در مورد سنجه 2مربوط به جدول 

 روی محالتقابلیت پیاده .3جدول 

 

آباد، ، سه محله حمزه1بر اساس اطالعات جدول 

استخرو سرتخت نسبت به محالت دیگر وضعیت 

روی های پیادهتری از نظر قابلیتمناسب

اند، هر چند در این محالت نیز تنها حدود داشته

درصد از شرایط مطلوب وجود دارد. محالت  40

هایی از شهرری هستند که یاد شده قسمت

ای هکشیعمدتاً طی سه دهة گذشته با خیابان

ریزی شده بوجود آمده و اجرای منظم و برنامه

شده و بر سازی در آنها کنترلهای خانهطرح

اساس طرح تفصیلی صورت گرفته است. در این 

محالت فضاهای باز و پارک قابل توجه بوده و 

ها نیز معابر در نقش ارتباط دهنده با این کاربری

روها مناسب، شوند. عرض اغلب پیادهظاهر می

ها غالباً جدید بوده در بیشتر موارد سازیکف

های سازی به صورت مجتمعهای خانهطرح

مسکونی آپارتمانی هستند. دسترسی محله 

های اتوبوسرانی آباد به ایستگاه مترو و پایانهحمزه

و عبور خطوط متعدد اتوبوسرانی از آن و وجود 

ها در فوصل کم، امتیاز محله را در کنار ایستگاه

یادشده باال برده و آن را با فاصله اندک از  موارد

سه محله بعدی، در صدر قرار داده است. بخشی 

ترین از محالت شهادت و دولت که نامناسب

های دهند، بافتروی را ارائه میوضعیت پیاده

نشینی هستند که در اوان انقالب اسالمی حاشیه

های نخست جنگ تحمیلی پذیرای تعداد و سال

معاودین عراقی و مهاجرین عرب بوده کثیری از 

های ریزدانه، آشفته و خودروی و مشتمل بر بافت

متراکم از جمعیت هستند. در این محالت 

 

 محله

 

 ناحیه شهرداری 

روی بدون لحاظ قابلیت پیاده

 ضریب اهمیت )درصد(

 روی قابلیت پیاده

 با لحاظ ضریب اهمیت )درصد(

 49/49 7/49 دو حمزه آباد

 92/47 49/41 پنج استخر

 99/47 42/40 پنج سرتخت

 41/44 49/41 پنج نفرآباد

 94/40 91/44 دو مونگل

 29/41 49/44 پنج ولی آباد

 09/41 94/41 یک ظهیرآباد

 92/49 07/44 دو جوانمرد

 91/49 41/49 دو صفائیه

 04/47 44/40 سه آبان

 01/44 97/40 دو دیلمان

 24/42 91/14 یک ابن بابویه

 01/42 99/19 چهار دولت

 49/40 72/19 دو فیروزآبادی

 94/19 19/14 یک اقدسیه

 99/17 24/12 پنج عالیین

 19/17 11/12 جهار شهادت
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ها نامنظم و تنگ و باریک هستند و خیابان

فضای پیاده و اغلب سواره از یکدیگر 

نشده است. گرچه عالیین نیز بخشی تفکیک

تمعی های مسکونی مججدید و مشتمل بر کوی

هاست که مطابق ها و شرکتمربوط به دستگاه

یک طرح مدون ساخته شده است اما واجد 

های آشفته در بخش قدیمی خود برخی خیابان

به  نیز هست که به خاطر محدودیت دسترسی

پارک، مراکز خرید، وسایل نقلیه عمومی و 

همچنین به دلیل وضعیت فیزیکی نامناسب 

گی پایین و ضعف ها، بهداشت و پاکیزخیابان

روی و سفرهای پیاده، ها، برای پیادهزیرساخت

وضعیت بسیار نامناسبی دارد. اقدسیه و 

باشند که مرتبط فیروزآبادی دو محله قدیمی می

با مراکز تجاری و زیارتی شهرری بوده و هر آینه 

تراکم بسیار باالیی از جمعیت و عابرین را در 

ین محالت در های خود دارند. بخشی از اخیابان

اوایل پیروزی انقالب اسالمی با تصرف عدوانی و 

اند و بنابراین بدون طرح و برنامه ساخته شده

تنها امکانات زندگی و خدماتی محالت نامطلوب 

های ناهموار و باریک آن با است، بلکه خیابان

های مشرف به وجود موانع فیزیکی فراوان، پنجره

ای مرتفع که هخیابان و نمای سنگی ساختمان

شدن و سقوط سنگ نما و اشیاء به احتمال کنده

داخل معابر زیاد است، سد معبر توسط کسبه و 

های فاضالب کنار خیابان، فقدان رانندگان، جوی

فضاهای باز و پارک، آلودگی صوتی و ازدحام و 

شلوغی و عدم دسترسی به وسایل نقلیه عمومی، 

رین محالت تامتیاز پایینی داشته و از نامطلوب

شهرداری تهران به لحاظ  20شهری منطقه 

 گردند. روی محسوب میهای پیادهقابلیت
 

 روی در نواحی شهرداریقابلیت پیاده. 4جدول 
 رویقابلیت پیاده ناحیه شهرداری

 بدون لحاظ ضریب اهمیت )درصد(

 رویقابلیت پیاده

 با لحاظ ضریب اهمیت )درصد(

 94/40 94/44 ناحیه پنج

 91/49 49/41 حیه دونا

 04/47 44/40 ناحیه سه

 70/41 92/19 ناحیه یک

 92/40 00/17 ناحیه چهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روی در محالتپیاده توزیع فضایی قابلیت. 2شکل
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ترین و ناحیه در سطح نواحی، ناحیه پنج مطلوب

دهند. روی را ارائه میترین شرایط پیادهچهار نامطلوب

 4مطالعه شده،  ةمحل 99از مجموع محله برتر  7از 

محله مربوط به این ناحیه شهرداری هستند. در ناحیه 

چهار که در مجموع مشتمل بر دو محله است، یک 

ترین وضعیت را داشته و دیگری نیز در محله نامطلوب

 است.  مرتبه سیزدهم قرار گرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهران 20شهرداری منطقه  روی در نواحیتوزیع فضایی قابلیت پیاده .3شکل 

بیانگر میزان مطلوبیت هر یک از  4جدول 

های مورد ارزیابی محدوده ها در خیابانسنجه

باشد. شاخص اخیر از تقسیم مورد مطالعه می

های حاصل جمع امتیاز هر سنجه در خیابان

ارزیابی شده بر حد نهایی امتیازی که هر سنجه 

بر حسب  ( 90 × 914تواند داشته باشد )می

 4طورکه جدول درصد محاسبه شده است. همان

های شهری در دهد، در مجموع، خیاباننشان می

شهرداری تهران بیشترین نارسایی و  20منطقه 

ضعف را از نظر نداشتن پناه بارش و سایه، ضعف 

مبلمان شهری از جهت امکاناتی مثل نیمکت، 

آبخوری، دستشویی و همچنین نداشتن 

های مختلط که بانه و کاربریهای شفعالیت

انداز نماید و چشمروی ایجاد میانگیزه پیاده

ها اند. برخی از این سنجهمناسب نشان داده

کمترین ضرایب اهمیت را به خود اختصاص 

اند. در عین حال معابر شهری به لحاظ داده

روشنایی در شب، تناسب با تعداد عابرین )تراکم 

امکان سقوط اشیاء عابر(، احساس خطر از جهت 

و یا مصالح نما از ارتفاع مشرف، احساس امنیت 

ها در و همواری، آلودگی صوتی وتعداد تقاطع

اند ها برتری نشان دادهمقایسه با دیگر سنجه

ها خود مطلوب هرچند وضعیت مطلق این سنجه

ها چون امنیت نیست. برخی از این سنجه

وار اجتماعی، امنیت از نظر سقوط اشیاء و هم

بودن معبر دارای ضرایب اهمیت باالیی هستند. 

 

 ها در معابر مورد ارزیابیوضعیت سنجه. 5جدول 

به
رت

 

 سنجه
 میزان مطلوبیت

به )درصد(
رت

 

 سنجه
 میزان مطلوبیت

 )درصد(

 99/44 پاکیزگی 91 71/74 روشنایی 9

2 
 توجه به تراکم  با تناسب عرض

 پیاده
92/74 94 

 و خرید مراکز یا پارک با معبر ارتباط

 شهر خدماتی
29/40 

 00/40 روعرض پیاده 94 94/49 مصالح و اشیاء احتمال سقوط 1
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 گیریبحث و نتیجه
قایسه آن با تحقیقات های این تحقیق و میافته

مشابه صورت گرفته در برخی شهرها نشان 

شهرداری  20طور کلی منطقه دهد که بهمی

بخش ها و تسهیالت انگیزهتهران به لحاظ قابلیت

سفرهای پیاده در سطح شهر، وضعیت مناسبی 

که برای مثال در تحقیقی که ندارد. چنان

از ( در معابر یکی 9112نویی )شاهیوندی و قلعه

درصد  24اند مناطق شهر اصفهان انجام داده

 24روی، معابر را با قابلیت بسیار زیاد پیاده

درصد را  19درصد را با قابلیت زیاد، حدود 

درصد را از نظر قابلیت  91متوسط و تنها کمتر از

اند. همچنین روی، ضعیف ارزیابی نمودهپیاده

( دو محله هفت 9111حبیبی و همکاران )

کباتان تهران را به لحاظ قابلیت حوض و ا

روی نسبتاً مناسب ارزیابی نموده و وضعیت پیاده

حوض را بهتر از محله دیگر محله هفت

( قابلیت 2094اند. یوسف و همکار)دانسته

درصد و  7/97پاکستان را  9روی شهر موریپیاده

( 4/41باالتر از حد میانگین شاخص آسیایی )

( در 9111پیروزی )اند. نیز سلطانی و دانسته

                                                  
1 . Murree 

پژوهش بر روی محور حافظ شهر شیراز، قابلیت 

روی این محور را از سه نظر ضعیف ولی از پیاده

 اند. عمدۀ جهات، مطلوب ارزیابی کرده

در محدودۀ مطالعاتی با لحاظ ضریب اهمیتی که 

های مربوط مطابق نظرات کارشناسی برای سنجه

( درصد 97/44محاسبه شده، کمتر از نصف )

شرایط استاندارد و مطلوب برای سفرهای پیاده 

در شهر فراهم است و در صورتی که برای تمامی 

گانه ارزش و اهمیت یکسان قائل  24های سنجه

باشد. درصد می 07/49شویم، این قابلیت تنها 

این موضوع متاثر از شهرسازی و رشد شهری 

های گذشته است. برنامه طی دههخودرو و بی

محور شریانی شهرری، جاده قدیم ترین مهم

ارتباطی تهران و شمال به جنوب کشور است که 

به جاده قم موسوم بوده است. تا نیم قرن گذشته 

گذشت اما های زراعی میاین محور از میان زمین

در جریان رشد شتابان شهری پس از آن، 

سرعت به انبارهای کاال و های پیرامون بهزمین

ای تغییر کاربری داده خانهصنایع کارگاهی و کار

های مسکونی آشفته و و در میان آنها بافت

ای نیز ظاهر شدند. با احداث و جایگزینی پراکنده

های فعلی و اشغال سریع اراضی، محور بزرگراه

4 
امنیت از دستبرد، سرقت  احساس

 و ..
 72/19 روکفپوش پیاده 97 44/49

 99 49/47 روشیب پیاده و همواری 4
 وسایل هایایستگاه به معبر دسترسی

 عمومی نقلیه
49/14 

 99 74/44 صوتی آلودگی 7
 توقف، امکان که هاییمحل وجود

 آورد فراهم را تعامل و نشستن
27/10 

 92/27 چشم انداز 91 47/44 تقاطع تعدد 9

 94/24 اختالط کاربری 20 04/40 عابر با نقلیه وسایل برخورد امکان 9

 19/97 فعالیت شبانه مراکز تجاری و خدماتی 29 79/47 زهکشی و آبرو 1

 27/97 داشتن پناه سایه 22 49/47 معبر وجود سد 90

99 
 و معابر عرض از عبور در ایمنی

 هاتقاطع
74/44 21 

 آبخوری، چون امکاناتی به دسترسی

 معبر از جایی در نیمکت دستشویی،
14/94 

 29/9 داشتن پناه بارش 24 29/44 فیزیکی در مسیر وجود موانع 92
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اخیر به عنوان یک خیابان درون شهری ظاهر 

شهرداری را  20شد و اکنون نیز سرتاسر منطقه 

فته است. با اینکه از شمال تا جنوب دربرگر

های تجاری زیادی های مسکونی و کاربریکوی

های سابق نیز جایگزین بسیاری از کاربری

اند، اما به لحاظ ساخت و وضعیت فیزیکی، شده

چندان فرقی با جاده سابق ندارد. محور شریانی 

شمال به جنوب دیگر شهرری، مسیر سابق 

 9279درسال آهن تهران به ری است که راه

احداث شد  حدود هشت کیلومتر به طولسی شم

ها  نقش جاده و و با تعطیلی و برچیده شده ریل

خیابان به خود گرفت و بنابراین از قبل با 

ریزی یک خیابان درون شهری واجد برنامه

 رو شکل نگرفته است. پیاده

نشین شهرری که اکنون محالت های حاشیهبافت

تشکیل  تهران را 20مرکزی شهرداری منطقه 

دهند، محالت خودرو، آشفته و نابسامانی می

هستند که طی حدود سه تا پنج دهة قبل، با 

هایی که اغلب تحت زراعت تصرف عدوانی زمین

های گرفتند و یا با خرید و فروشقرار می

های ها و گذربندیبندیغیررسمی و قطعه

ای های متراکم و ریزدانهخودساخته، اکنون بافت

های اعلب دهند که معابر و خیابانمیرا تشکیل 

تنگ و باریک آنها از کمترین قابلیت و تسهیل 

برای سفرهای پیاده برخوردار نیستند. در این 

روها و معابر بی توجه به اصالح و بهسازی پیاده

مسیرهای ویژه عبور پیاده، و با غفلت از اهمیت 

سفرهای پیاده در شهر، با نوسازی قطعات، تراکم 

یابد و با مانی هر روز فزونی میساخت

پذیری بیشتر، مشکالت سفرهای پیاده جمعیت

 گردند. در کمتر قطعات نوسازیمضاعف می

متر و یا حتی  90ای است که در طول شده

کمتر، محل گذر پیاده مسطح و بدون پلکان 

نشینی ظاهرشده باشد و یا با اصالح معابر و عقب

ر منظور گردیده بناها، عرض مناسبی برای این کا

های باشد. استفاده از سنگ در نمای ساختمان

روها و ریزش مدام این نماها از مشرف به پیاده

های دوجداره که های با شیشهارتفاع زیاد، پنجره

های هولناکی از با کمترین وزش باد صحنه

شده به های شکستههای شیشهریزش خرده ریزه

احساس ناامنی  دهند،معابر را در انظار قرار می

به عابرین دست داده و آنها را از از سفرهای 

-ها همه نشان از بیدارد.  اینپیاده برحذر می

روی در نوسازی و توجهی به موضوع مهم پیاده

های قدیمی دارد. در این میان تجدید بنای بافت

هایی که تقریباً از نزدیک به سه دهة قسمت

ث ظاهر گذشته به صورت کامالً جدیداالحدا

ها بالنسبه کشیو خیابان اند، گذربندیشده

تر بوده و قابلیت بیشتری برای سفرهای متناسب

پیاده فراهم است، هرچند وضعیت مطلق این 

 که باید مطلوب نیست. ها نیز خود چنانبخش

روها سازی پیادهاصالح، تسطیح، تعریض و ایمن

و معابر شهری از جمله اقداماتی است که در 

روی و سفرهای پیاده باید ستای تشویق پیادهرا

در اولویت کارهای شهرداری قرار گیرد. همچنین 

های مشرف ضرورت دارد در نماسازی ساختمان

به معابر شهری کنترل و دقت بیشتری به عمل 

آید و با توجه به خطر ریزش، تا حد امکان کمتر 

از سنگ به عنوان نما استفاده شود. توجه به 

معابر به ویژه نظارت بر معابر خلوت روشنایی 

های متروکه با استفاده از مجاور گورستان

بر های مداربسته و ایجاد مسیرهای میاندوربین

امن از میان این فضاها که همه به مسیرهای 

گردند، از شریانی اصلی منطقه مرتبط می

 روی خواهد بود.اقدامات دیگر در تشویق پیاده
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Abstract 

Objective: Evaluating and analyzing the capabilities of urban pathways in 

Tehran district 20th municipality for hiking and sport walking  

Methodology: The data used in the study is collected from all the pathways 

named streets or boulevards. In this regard, 24 measures were taken and each 

street in two different times evaluated by two observers according to each 

measure in 11 spectra from 0 to 10, and the average figure for each measure 

was considered. Then, using the AHP model, the coefficient of importance is 

defined for each measure as a fraction of 1 and was multiplied in the 

obtained figure. The status of each neighborhood walkability, considered and 

analyzed as a percentage of the optimum or standard status. 

Results: Findings showed that walking capability index in the whole region 

was 45/76 percent  . It concludes that, in the study area pathways provide poor 

walking capabilities and facilities. The neighborhoods that were formed 

during the past three to five decades with informal transactions and self-

imposed land segmentation have the lowest walking capability. Among all, 

Shahadat neighborhood which has formed in about three decades ago, 

especially from the expulsion of Iraqi refugees showed the most unfavorable 

conditions. 
Conclusion: The passageways of the 20th district of Tehran municipality are 

not attractive for walking and hiking, and do not provide suitable conditions 

for pedestrian. Improving, tabulating, widening, and securing them are the 

most actionable steps that can be taken to encourage walking. 
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