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  مشهد، واحد بین الملل یدانشگاه فردوس
ho_s h @st u-mail.um.a c.ir

  

اده  یپاک جابجای يها ستمیسدر کالن شهر مشهد توجه به  یمقابله با مشکالت روزافزون ترافیک يبرا از  يرو از جمله پـی

 ین مقاله ضمن بررسیدر ا. هاست راه، توسعه پیاده ياز عوامل موثر در ترویج پیاده رو ییک. برخوردار است یاهمیت بسزائ

. پرداختـه شـده اسـت    يشهر يفضاهاتوسعه ت و ارتباط آن با یجمعزان یم یها به موضوع بررس اده راهیت پیعوامل موفق

ـ زان امتیف شده و میار تعریمع 21راه را دارند،  ادهیتعیین معابري از شهر مشهد که قابلیت و پتانسیل تبدیل به پ يبرا از و ی

ـ با تعر ادامهدر . ده استیمعبر مستعد محاسبه گرد 30 يبرا ها آنت یب اهمیضر ه صـورت     10سـه  یف و مقای ـناریو ـب س

. ه استشدن ییراه تع ادهیل شدن به پیتبد يمعبر برا 6برتر شامل  يویاز باال، سناریاز ترکیب معابر با امت یمختلفهاي  حالت

و  یج مطالعات قبلین، نتایشنهادات کارشناسان و مسئولیمناسب معابر، به پ یر از پراکندگیمذکور به غ يوهایف سناریدر تعر

در . ز توجه شده استین باشند یماکنون با مشکالت ترافیکی مواجه  و هم د داشتهدرنظر گرفتن معابري که تقاضاي پیاده زیا

توجه شود مورد  ها آند به یط شهر مشهد بایریزي گذرهاي ویژه عابر پیاده که به خصوص در شرا برنامه يارهایت معینها

  .اند قرار گرفته یابیارز

  

  .يزیر برنامه يارهایمعونقل سالم،  اده راه، حملی، پيرو ادهیپ 

  

د    تـرین و راحـت   االصول باید ایمن ترین شکل جابجائی است و علی روي طبیعی پیاده ـز باـش ود    . تـرین آن نی ـا ایـن وـج ب

ـاده        امروزه در شهرهاي ما پیاده روي کمتر مورد توجه قرار گرفته و دامنه این موضوع تاجـائی گسـترش یافتـه کـه هویـت پی

تم        نیتر مهمبه عنوان یکی از  ـاه در خـور و شایسـته در سیـس ارکان سیستم حمل و نقل شهري مخدوش و پیـاده فاقـد جایگ

روي آنقدر نـاچیز اسـت کـه بـا      ادههمچنین امکانات و تسهیالت تخصیص یافته به سیستم پی. حمل و نقل شهري شده است

تم پیـاده     . جایگاه واقعی آن در سیستم حمل و نقل شهري تناسبی ندارد روي کـه حاصـل    بدیهی اسـت وضـعیت فعلـی سیـس

ی   ریـزان و طراحـان مـی    توجهی نسبت به مسائل سیستم پیاده از طرف مسئولین، برنامه کم  ها سال ا یـک     باشـد را نـم ـوان ـب ت

                                                   
ر يدانشجو - 1 و برنامه يدکت س يشهر يریز جغرافیا  ه فردو راف مشهد یدانشگا  مشهد يک شهرداریو مشاور سازمان حمل و نقل و ت
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ـا برنامـه       این برنامه بایـد لزومـاً  . بخشیدبرنامه ساده بهبود  ای مـرتبط ب ه ـه ـه جنـب ـدیریت سیسـتم را      کلی زی، طراحـی و م رـی

  ).1375تسهیالت پیاده روی ( دربرگیرد

ه قابلیـت و       که هدف از آن دهد یماین مقاله چکیده مطالعاتی را ارائه  هر مشـهد اسـت ـک بررسی و تعیین معابری از ـش

ق    . ستم پیاده روی را دارندپتانسیل تبدیل و اختصاص به سی ـه موـف ه تجرب تم       با توجـه ـب ان جنـت بـه سیـس صـاص خیاـب اخت

ـه سـاالنه پـذیرای      . امکان پذیر استاین تجربه به سایر معابر دارای پتانسیل  یتسرّ، روی پیاده هر مشـهد ک مخصوصا در ـش

گری نیـز مواجـه        25بالغ بر  ضـاهای تفریحـی و گردـش عه  ، باشـد  یمـ میلیون زائر و مسافر است و از طرفی با کمبـود ف توـس

   .مثبت تلقی شود تواند یم ییها پروژهچنین 

ـتم امتیـاز دهـ    بـه صـورت  ق یبوده و روش تحق یقات کاربردین مطالعه از نوع تحقیا ـیل   یبـه معـابر دارا   یسیس پتانس

ت اخـذ نظـرات      یباارزیـ  یتعیین وزن معیارها یهمچنین برا. باشد یم یارزیاب یمعیارها 21برپایه  از روش پرسشـنامه جـه

  .کارشناسان استفاده شده است

  

ـواره هـم      پیاده انجام می به صورتای از سفرهای شهری  بخش عمده اصوالً ـهری س ـفر ش حـداقل در دو  شود و هر س

ـدود        . گردد انتهای خود با پاره سفرهای پیاده تکمیل می ل    25طبـق برآوردهـای انجـام شـده در شـهر تهـران ح ـد از ـک درص

هیالت پیـاده روی   ( دروی اختصاص دار سطح معابر شهری به شبکه پیاده ـه صـنعت حمـل و نقـل، شـماره       1375تـس و مجل

ت  تیـ فعالوابسته به سـایر   ها آنسفر  های ترابری که تقاضای برخالف سایر سیستم ).97 فر   ،یرو پیـاده  در سیسـتم  هاـس ـس

ام          به عبارت دیگر پیاده. و هم هدف تواند وسیله باشد پیاده هم می ـه خـاطر خـود پیـاده روی انـج روی ممکن اسـت صـرفا ب

  .شود

ـود،    به طور خالصه  ی و اجـرا ش ـای زیـر      تـوان  یمـ اگر گذرگاه پیاده به طور صحیح مکانیابی، طراـح ت مزای انتظـار داـش

  ) :1375تسهیالت پیاده روی ( حاصل شود

  .شود تداخل ترافیک سواره و پیاده در گذرگاه حذف شده و ایمنی عابرین پیاده تامین می .1

  .حمل و نقل عمومی وجود دارد یها ستمیسامکان ترکیب سیستم پیاده با  .2

صادی و رونق کسب و کار در منطقه شود تواند یم .3   .موجب شکوفایی اقت

ـکل گیـرد    های اجتماعی می طیف وسیعی از فعالیت .4 ـای هنـری، صـنعتی و      (تواند در کنار آن ش مـثال نمایشـگاه ه

  .)تفریحی یها یکاربر

ـاز  .5 ـهری  موجب توسعه فضاهای ب ان   و  ش زایش مـک ـات فراغـت        اـف ـذران اوق ـومی جهـت گ و کـاهش  هـای عم

  .شود می زیست محیطی و به بهبود وضعیت سالمتی جسمی و روحی شهروندان یها یآلودگ

  .کند خرده فروشی کمک می یها تیفعالیت به تقو .6
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ـود محـیط زیسـت و کـاهش آلـودگی        مزیت ترویج سیستم پیاده نیتر مهمایحال شاید بتوان  علی روی را کمک بـه بهب

اره     یهـا  بحـث در . هوا در شهرهای بزرگ دانسـت  دم        شـود  یمـ توسـعه پایـدار اـش کـه میـزان تحمـل انسـان در مقابـل ـع

داکثر یـک هفتـه اسـت     ا تحمـل انسـان در شـرایط     . برخورداری از غذا حداکثر یک ماه و برای عدم برخورداری از آب ـح اـم

ـه هـوای پـاک کـه امـروزه کمبـود آن از مع         . رسـد  ینمدقیقه هم  10فقدان هوا حتی به  ه ب ـرورت توـج ـالت  بنـابراین ض ض

ـابع   نیتـر  مهـم از طرفی یکی از ). 1387و حبیب  یاحمد( شهرهای بزرگ و صنعتی است، از مسائل اجتناب ناپذیر است من

دود      . آلودگی هوای شهرهای بزرگ، وسایل نقلیه موتوری است ـده ـح ات انجـام ش ل    90براسـاس مطالـع ـد از وزن ـک درص

  ). 1383بیات ( و مابقی آن مربوط به منابع ثابت است آالینده های هوای شهر تهران از وسایل نقلیه منتشر شده

ـا ارزش دارد همچنین آلودگی هوا تاثیرات مخربی بر  ور      . بناهای تاریخی و ب ـه ای در مرکـز شـهر بلونیـای کـش مطالع

ـه وضـع        یها ینقاشو  ها مجسمه، ها ساختمانایتالیا درمورد  اثیرات را بـه حـدی نشـان داد ک دیواری مرکز شهر، شدت این ـت

ی دیگـر از مشـکالت        .مقررات ممنوعیت تردد وسایل نقلیه موتوری در مرکز شهر را بدنبال داشـت  آلـودگی صـوتی هـم یـک

ه   ـدود   ریـزان و مـدیران شـهری را     اساسی مناطق پرترافیک مراکز شهرهای بزرگ است که لزوم مقابله بـا آن، برناـم بـه مح

ـد  روی ترغیـب مـی   نمودن تردد خودروهای شخصی و توسعه سیستم پیاده ان      . کن تجربـه حـذف ترافیـک موتـوری در خیاـب

دود      ـدام ـح ـان داد ایـن اق ان        15اشتروگت شهر کپنهاک در کشور دانمارک نش ـوتی را در خیاـب ودگی ص دسـی بـل سـطح آـل

  .(Brambilla 1977) مذکور کاهش داده است

  

ول جنـگ جهـانی دوم احـداث           1950اولین گذرهای پیاده در دهه  ب دیـده در ـط ـی ـازی شـهرهای آس در هنگـام بازس

ـهر اروپـایی مـی     1966گردید و تا سال  ـد ش داد بسـیار انـدکی      ، گذرها و مناطق ویژه تردد پیاده فقط منحصر بـه چن شـد و تـع

ـدن حیـات اقتصـادی دوبـاره بـه       داث ایـن گـذرها، عمـدتاً   هدف احـ . هم در برخی از شهرهای آمریکا وجود داشت بازگردان

   ).1372و رادپویا  1375تسهیالت پیاده روی ( منطقه تجارتی مرکز شهرها بود

ته و بـه            ایجاد مکان ـران وجـود داـش گ شهرسـازی ای هری از دیربـاز در فرهـن ـابر ـش های ویژه تردد پیاده در شـبکه مع

ـه ویژگـی بازارهـا   . شـده اسـت   ، میادین و غیره احداث میها بازارچها و های گوناگون از قبیل بازاره صورت معمـاری   ،از جمل

ور      شـده  یمـ در شهرهای مختلف ایران برحسب شرایط اقلیمی بوده است که سبب  ها آنمتنوع  ـایش و راحتـی بـرای عـب آس

در بازارها اولویت حرکت با عـابرین پیـاده بـوده و در مواقـع خـاص امکـان عبـور چهارپـا یـا          . و کسبه را فراهم آورد ها ادهیپ

ی   ر ـم د و حتـی در برخـی بازارهـا از جملـه       گاری به منظور جابجایی کاالها و تخلیه و بارگیری اجناس از داخل بازار میـس ـش

ـه از          می .ستچهار باغ اصفهان ممنوعیت تردد اسب وجود داشته ا ین گـذرهای ویـژه پیـاده دانسـت ک وان بازارهـا را از اوـل ـت

وان  یمهمچنین . دیرباز در ایران وجود داشته است ران      ـت خـدماتی، تاسیسـاتی،    یهـا  یکـاربر گفـت در بازارهـای سـنتی اـی
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ه   ـه گوـن ـابرین پ       رفاهی و حفاظتی وجود داشته و نحوه استقرار آنها ب ه ع ـه اولویـت عبـور را ـب  داده اسـت  یـاده مـی  ای بـوده ک

  ).1375تسهیالت پیاده روی (

  

ـو      گذرهای ویژه پیاده در نظام شبکه ـور ش ور خالصـه     .ندبندی مسیرهای پیـاده شـهری بایـد منظ ه ـط نکـات زیـر در   ـب

  ) :1383و فرابین  1375تسهیالت پیاده روی ( شود یم یتلقموفقیت طرح گذرهای پیاده مهم 

  .موافقت مالکین، ساکنین و کسبه منطقه با اجرای چنین طرحی جلب .1

ت دسترسی به تامین پارکینگ و  .2   .حمل و نقل عمومی یها سیسروایجاد سهول

  .فیک در شبکه های سواره مجاور شودطرح گذر پیاده نباید موجب تراکم ترا .3

  .و محل عبور وسایل نقلیه اضطراری تسهیالتی از قبیل روشنایی، شیر آتشنشانی یپیش بین .4

 .ها و انبارها دیده شود باید امکانات بارگیری و تخلیه بار برای مغازه .5
  

ـهر مشـهد      1387سازی سال  به هنگامبرپایه نتایج   2,527,000مطالعات جامع حمل و نقل مشهد، جمعیـت سـاکن ش

ـرح زیـر      1388همچنین در سال . است ـه ش تعداد مسافرین وارد شده به شهر مشهد از طریق پایانه های مختلف مسـافری ب

  ) :1389ششمین آمارنامه حمل و نقل شهر مشهد ( بوده است

  .نفر 2,065,352: اند شدهفرودگاه به شهر مشهد وارد  تعداد کل مسافرینی که از طریق �

  .نفر 6,132,720: اند شدهتعداد کل مسافرینی که از طریق راه آهن به شهر مشهد وارد  �

  .نفر 13,647,188: اند شدهتعداد کل مسافرینی که از طریق پایانه های اتوبوس به شهر مشهد وارد  �

ـه از      شوند یمنفر از طریق پایانه های مسافری وارد شهر مشهد  21,845,260بنابراین ساالنه حدود  ـا فـرض اینک ه ب ـک

ـهر مشـهد        20این تعداد  ـه ش افرت خـود ب ی   انـد  بازگشـته درصد شهروندان مشهدی هستند که بعد از انجـام مـس ، مـابقی یعـن

هر مشـهد وارد مـی      ین و مسافرینی هستند که از طریق پرنفر زائ 17,476,208 ه ـش ـای مسـافری ـب ـین   .شـوند  ایانه ه همچن

ـده     هر مشـهد وارد ش ه ـش خـودرو   13,056,635انـد   تعداد کل وسایل نقلیه سواری که از طریق محورهای نیشابور و قوچان ـب

ـط سرنشـین    . )1389ششمین آمارنامه حمل و نقل شهر مشهد ( استبوده  ـرض تعـداد متوس ـر     ف ـایل نقلیـه سـواری براب  3 وس

ا       .دهد یمنفر ورودی به شهر از طریق جاده را نتیجه  39,169,905نفر، آمار  ـرض شـود تنـه ر ف درصـد   20در این بخـش اـگ

هد           ـیله نقلیـه شخصـی خـود بـه شـهر مـش ـا وس ت که ساالنه از طریق جـاده و ب از آمار فوق مربوط به زائرین و مسافرینی اس

ـا بـه آن         دشون یممابقی شهروندان مشهدی فرض ( شوند یموارد  ـهر مشـهد خـارج ی که بدلیل کار روزانه و یـا مسـافرت از ش
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هر       1388در سال زائر و مسافر  7,833,981 حدودنتیجه گرفت  توان یم، )شوند یموارد  ه ـش ود ـب ه شخصـی ـخ با وسیله نقلـی

  .اند شدهمشهد وارد 

ا     مشهد میوارد شهر زائر و مسافر نفر  25,310,189با توجه به اطالعات فوق ساالنه حدود  وند کـه ـب درنظـر گـرفتن   ـش

ب ماندگاری  ر         5ضری ـالغ ـب ـور دارنـد ب ـهد حض ـه در شـهر مش نفـر   347,000روز، تعداد متوسط زائرین و مسافرینی که روزان

ـور در ایـام تعطیـل سـال         . باشد یم ت نیسـت و ایـن حض ـهد یکنواـخ نظیـر عیـد   (البته حضور زائرین و مسافرین در شهر مش

هر مشـهد     (ر از ایام عادی است لکن عدد ذکر شده به مراتب بیشت) نوروز  توانـد  یمـ ) متوسط تعداد روزانـه زائـر و مسـافر در ـش

ت دهـد   نهای کال ریزی جهت برنامهمشهد در شهر و مسافرین رین یک دید کلی از میزان حضور زائ ا جمـع     .بدـس ـون ـب اکن

ـر و  یـ با تعداد جمع) نفر 2,527,000(تعداد جمعیت ساکن شهر مشهد  هر        یمسـافر ت زائ ور متوسـط روزانـه در ـش ه ـط کـه ـب

 2,874,000برابـر  ) 1388ام سـال  یـ در ا(و متوسـط   یبـ یت شهر مشهد به طور تقری، جمع)نفر 347,000(مشهد حضور دارند 

  . شود یمنفر محاسبه 

داد  یـ مرتبط نمودن جمع یبرا یفرمول خاص یرو ادهیپ یها ن نامهیآئ در ده   گـذر در شـهر    ادهیـ پ معـابر ت و تـع ـه نـش ارائ

  . ردیگ یمحمل و نقل نشأت  یزیر شهر در حوزه برنامه یها استین ضابطه از سیدر واقع ا .است

هرها  یو در برخ یسوار و دوچرخه یرو ادهیپ ستمیشهرها س یاست دربعض یهیبد تم یگـر س ید یـش ل   و حمـل  یهـا  ـس نـق

  .(Pedestrian planning 2009) اند شتر توسعه داده شدهیب یشخص یاستم خودروهیا سی یهمگان

ـه بـه حضـور سـاالنه       یدر شهرم یحال چنانچه فرض کنیا یعل ـهد باتوج ود     هـا  ونیـ لیمچون مش ـافر و کمـب زائـر و مس

ت،    یـ کـه ا  یکـ یده ترافیـ و مشکالت عد یو گردشگر یحیتفر یفضاها ر   بـه ازاء ن شـهر بـا آن روبروـس نفـر   500,000ـه

داد خ  یط حاضر میجه گرفت در شراینت توان یمالزم است آنگاه گذر  ادهیک معبر پیت شهر حداقل یجمع  یهـا  ابـان یتوان تـع

  .ش دادیابان افزایخ 6ا ی 5را به ) ابان جنتیر خینظ(گذر در شهر مشهد  ادهیپ

  

ذرهای     یها در آئین نامه ه ـگ ـدیل ـب مختلف، معیارهای متنوعی برای تشخیص و تعیین معابر دارای پتانسیل جهت تب

ـود       یمختلف مـ  یاست لکن در هر مورد بسته به امکان برآورد پارامترها شده پیاده ارائه ا کـم نم . تـوان معیارهـایی را اضـافه ـی

ه تسـهیالت پیـاده روی     یها هیط خاص شهر مشهد و استفاده از توصیبه شرا  که باتوجه ییارهایمع ن مطالعـه  یـ در ا آئـین ناـم

  . )1375تسهیالت پیاده روی ( اند نام برده شده 1شده، در جدول  درنظرگرفته

ـهد، ابتـدا ل   یل به گذر پین معابر مستعد قابل تبدییتع یبرا ه یـ ل تهیپتانسـ  یاز معـابر دارا  یا هیـ سـت اول یاده در شـهر مش

ا سپس جهت مقایسه معابر . دیگرد ـرا   فـوق  یمذکور، مقادیر امتیاز و میزان اهمیت معیارـه  هـا  نـه یگزک از یـ هـر   یالـذکر ب

ـان، مسـئول       میزان اهمیت معیارهای برنامه. شدتعیین  رات کارشناس ـذ نـظ ن و دسـت  یریزی گذرهای عـابر پیـاده از روش اخ

ـرم . تعیین گردیـده اسـت  ) روش پرسشنامه(شهر مشهد  یزیاندرکاران امور برنامه ر ـا  ف یم      یه ـه ای تنـظ نجی بـه گون نظرـس
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ین مـ   20شده بود کـه وزن هـر معیـار در مقیـاس صـفر تـا        ه تعیـین میـزان اهمیـت      . دیـ گرد یتعـی ـای  نتیجـه پروـس معیاره

  .ارائه شده است 1در جدول  پیاده نیزریزی گذرهای  برنامه
  

اده و م معیارهای برنامه -1جدول    20اس صفر تا یدر مق ها آن )وزن( تیزان اهمیریزی گذرهای عابرپی

,17  تقاضای سفر پیاده  1 81  

,17  ظرفیت معابر مجاور جهت جایگزینی قطعه مورد نظر  2 09  

,15  )ناشی از ظرفیت کم و حجم زیاد وسایل نقلیه(مشکالت ترافیکی فعلی قطعه مورد نظر   3 95  

,16  جاذب سفر یها یکاربرتجاری و سایر  یها یکاربروجود   4 33  

گ  5 ,15  امکان تامین پارکین 76  

,16  امکان تامین دسترسی اهالی  6 57  

,14  ابعاد فیزیکی گذرگاه  7 67  

  16  اورژانسی یها سیسروامکان ارائه   8

,13  امکان تغییر مسیر یا تغییر وسیله سفر جهت کاهش معضالت ترافیکی یک محل  9 95  

س  10 ,14  تغییر مسیر یا حذف اجباری مسیر اتوبو 09  

,15  امکان ارائه خدمات حمل و نقل همگانی  11 38  

,17  انطباق محور با مطالعات جامع و تفصیلی شهرسازی  12 33  

  6  امکان ایجاد فضای سبز و فضای شهری مناسب  13

  17  امکان ارائه خدمات باراندازی برای کسبه  14

  17  معبر با سایر معابر سواره یها تقاطعتعداد   15

  17  ...)پارک، مسجد، مدرسه و (فعالیتی  یها کانوننزدیکی معبر به   16

  17  منتهی شدن به مرکز محله یا ناحیه  17

,13  شاخص سرعت متوسط   18 65  

,13  شاخص زمان سفر  19 74  

,14  یشاخص میزان استفاده از وسایل حمل و نقل همگان  20 21  

,13  شاخص آلودگی هوا   21 94  

ش اجتماعی  22 ,16  پذیر 47  

  

در زمـره معیارهـای بـا اهمیـت      1جـدول   22معیار پذیرش اجتماعی که در ردیـف   یاست تعیین مقدار کمشایان ذکر 

  .است، به همین علت این معیار در مطالعه حاضر وارد محاسبات نشده است از مردم قرار گرفته مستلزم نظرسنجی

بیه  با استفاده ا 1در جدول  21تا  18معیارهای ردیف ) یر کمیا مقادی(امتیاز  ی    ز نرم افـزار ـش  EMME/2سـاز ترافیـک

ود       3افزار کارایی است که از  نرم EMME/2الزم به یادآوری است . برآورد شده است ـد بهـب ـرای کمـک بـه رون دهه قبل ب

ده  ریزی شهری بکار گرفته برنامه ت  ـش خه کـاربردی ایـن نـرم افـزار      . اـس توسـط مرکـز   مـیالدی   80اوایـل دهـه    اولـین نـس
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ابزارهـایی جـامع و کامـل بـرای      EMME/2 .بـه بـازار عرضـه شـد     (CRT)تحقیقات حمـل و نقـل دانشـگاه مـونترال     

ـه  رار مـی    مدلسازی شبکه، تقاضای سفر و تخصیص ترافیک در اختیار برنام ـات       ریـزان ـق ه اطالع ان دسـتیابی ـب دهـد و امـک

ل     77-06گزارش شماره ( سازد هم میشبکه و نتایج تخصیص ترافیک را به صورت انواع گزارش فرا ات جـامع حـم مطالـع

  .EMME/2, User's Manual 1996) و 1377و نقل مشهد 

اب   1ریزی گذرهای عابرپیاده که در جدول  ر معیارهای برنامهیسا ـا یش معیذکر شـده، کـم ـه کمـ    یفـ یک یاره  یبـوده ک

ـذکور ابتـدا بـه شـکل توصـ      ریزی گذرهای  ر معیارهای برنامهیمقاد. دشوار است ها آنکردن  از روش بازدیـد   یفیعابرپیـاده م

ـ  . تعیین گردیده است یدانیم یها یریگ محلی و اندازه ا یکـردن مع  یجهـت کم اس یـ ه بـه مق یشـب  یاسـ یمـذکور از مق  یارـه

ـرا   ن روشیتـر  از متداول یکیکرت یاس لیاستفاده از مق. استفاده شده است (Likert Scale)کرت یل ا ب  یریـ گ انـدازه  یـه

  ).1387و همکاران  یو سلیم 1379ادواردز ( ت استیریو مد ید و باورها در علوم انسانیها، عقا نگرش

ـداد   یریـ گ ه انـدازه یـ از نظر یا هستند که خود شـاخه  یبند اسیه مقیبر نظر یها مبتن اسیمق ه با  یاسـت و اع د یـ را ـک

ت بکـاربرده شـوند را مشـخص     یمختلف  یها یژگیش وینما یبرا ـف اد  یا یبنـد  اسیـ ه مقیـ هـدف نظر . کننـد  یمـ ک ص ـج

  ).1374آلن ( کنند یم یریگ را اندازه یژگیا ویک صفت ی ها آنکه همه  مناسب است یها اسیمق

ط، کـم و خ  یـ اد، زیـ ز یلیار عبارت بودند از خیهر مع یابیفات مورد استفاده جهت ارزیتوص ت یـ درنها. کـم  یلـ یاد، متوـس

  .تعیین گردید 20مقیاس صفر تا  تفکیک هرمحل در ازمعیارها به  ، امتیاز هریک2جدول   به   باتوجه

  

امتیازات توصیفی به مقیاس کمی -2جدول    نحوه تبدیل 

  مقدار کمی امتیاز  امتیاز توصیفی

  20  خیلی زیاد

  15  زیاد

   10  متوسط 

  5  کم

  1کم یلیخ

ـاده از نتـایج مطالعـات قبلـ        برای تهیه لیست  ـه گـذر پی ت تبـدیل ب و ) 1383فـرابین  ( یاولیه معابر دارای پتانسیل جـه

ت  یاز کارشناسان و مسئول ینظرسنج ذکور شـامل   یـ سـت اول یل. ن استفاده شـده اـس همچنـین جهـت   . باشـد  یمـ معبـر   30ه ـم

د  گرفتهقرار  پرسشمورد کنترل نتایج مطالعات حاضر، از کارشناسانی که دراین مطالعه  ـته اـن ـود را بـا       ، خواس د نظرکلـی خ ـش

اده       ـتم پـی ابر ذکـر شـده بـه سیس صـورت   روی و بـه  توجه به تمام جنبه های مورد نظرشان در خصوص تبدیل هر یک از مـع
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ایج بدسـت       نظرات جمع. در قسمت مربوطه در فرم نظرسنجی ثبت نمایند 20عددی از صفر تا  ـرل نـت ـده جهـت کنت آوری ش

  . ، مورد استفاده قرار گرفتمطالعهآمده از 

دار  ح داده شد، تعیین اولویت معابر بـرای تبـدیل بـه گـذر پیـاده بـر اسـاس امتیـاز وزن        یهمانطورکه در بخش قبل توض

ود       . شود انجام می ها آنمعیارهای ارزیابی  ابی تعیـین ـش ـدا امتیـاز معیارهـای ارزـی رای ایـن  . بنابراین الزم اسـت ابت ور   ـب منـظ

ی تعیـین شـده و        هـا  آندسته اول معیارهایی هستند که امتیاز . اند ته تقسیم شدهمعیارها به دو دس بـر اسـاس بازدیـدهای محـل

ـده  که توسط شبیه باشند یم ییدسته دوم معیارها ـد  سازی کامپیوتری تعیین ش ـرا  یـ در ا. ان به     ین بخـش ب وه محاـس ـه نـح نمون

  .شود یح داده میتوض ییابان راهنمایدار خ از وزنیامت

ا یمع .ده استیارائه گرد 3در جدول ) ییابان راهنمایخ یبرا(گروه اول  یارهایاز معیر امتیمقاد -الف دا     یارـه ـاره ابـت مـورد اش

  .اند شده یکم 2ن شده در جدول ییازات تعین شده، سپس براساس امتییتع یفیبه شکل توص

  

اول  یارهایاز معیر امتیمقاد -3جدول  ان راهنمایخ یبرا(گروه    )ییاب

  امتیاز  معیار  امتیاز  معیار

  10  تغییر مسیر یا حذف اجباری مسیر اتوبوس  20  تقاضای سفر پیاده

  10  امکان ارائه خدمات حمل و نقل همگانی  15  ظرفیت معابر مجاور 

  5  انطباق محور با مطالعات شهرسازی  20  مشکالت ترافیکی فعلی 

  15  مناسب امکان ایجاد فضای شهری  20  جاذب سفر یها یکاربروجود 

  10  ارائه خدمات باراندازی برای کسبه  10  امکان تامین پارکینگ

  10  معبر با سایر معابر سواره یها تقاطعتعداد   15  امکان تامین دسترسی اهالی

  15  فعالیتی یها کانوننزدیکی معبر به   15  ابعاد فیزیکی گذرگاه

  15  محله یا ناحیهمنتهی شدن به مرکز   15  اورژانسی یها سیسروامکان ارائه 

  -  پذیرش اجتماعی  10  امکان تغییر مسیر یا تغییر وسیله سفر 

 
ا یمع. ده اسـت یارائه گرد 4در جدول ) ییابان راهنمایخ یبرا(گروه دوم  یارهایاز معیر امتیمقاد -ب دا     یارـه ـاره ابـت مـورد اش

  .اند ل شدهیتبد 20اس صفر تا یبه مقن شده سپس ییتع یکیه ساز ترافیکمک نرم افزار شب به
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  )ییابان راهنمایخ یبرا(گروه دوم  یارهایاز معیر امتیمقاد -4جدول 

ر  اریمع زیامت  مقدا   ا

  8,09  17,4  سرعت متوسط در محدوده مرکزی

  8,92  50386  )ساعت -وسیله(زمان سفر 

تعداد سفر با وسایل حمل و نقل 

  همگانی

41725  6,38  

  9,75  66120  )کیلوگرم( COشاخص آلودگی هوا 

  

ـرا . یریم گیتصم یرهاایمع) تیب اهمیضر(اعمال وزن  -ج به مقـدار کـل امت    یب ل یپتانسـ  یدار معـابر دارا  از وزنیـ محاـس

ـه در جـدول   (ار یـ ت هـر مع یب اهمیمختلف در ضر یارهایاز معیر امتیاده راه، مقادیل به پیجهت تبد ) ارائـه شـده اسـت    1ک

ات ارائـه شـده در جـداول          . شده اسـت  تعیین ها آن متوسطضرب شده و  وان مثـال باتوجـه بـه اطالـع ه عـن ط  4و  3ـب ، متوـس

  .شود یمحاسبه م 192,59برابر  ییابان راهنمایدار خ از وزنیامتمقدار 

ه پ  یل تبدیاز شهر مشهد که پتانس یشده معابر یبند تیست اولویل 5جدول  دن ـب ـط راه را دارنـد و   ادهیـ ل ـش از یـ امت متوس

  .نماید یارائه مرا  ها آندار  وزن
  

اولوینام، امت -5جدول  ابر دارا یبند تیاز و    راه ادهیل شدن به پیل تبدیپتانس یمع

ف ر  ردی ز  نام معب ر  ردیف  متوسط امتیا ز  نام معب   متوسط امتیا

ر  1 ی بلو   185,74  2بهار   16  227,99  سرا

اش  2 ی قم ا  17  223,98  سرا میرز   185,19  آب 

پرست  3 لی  18  221,52  آستانه    178,56  باغ م

رگ  4   177,31  بیستون  19  219,10  حمام ا

مل  5 نی  20  218,29  عا مردا   173,66  علی

ر  6 وی  21  215,53  ایثا   173,31  خسر

  171,88  شاهین فر  22  214,61  تعبدی  7

ر  8 رضا   23  212,70  پرستا مجاوربازار
ع

  171,56  

ال  24  209,64  سرشور  9 ه کرب   160,11  کوچ

د  10 ه   25  206,87  هشت آبا نکوچ وغا   156,74  ن

ر  26  196,13  تلفنخانه  11   152,60  باغ عنب

شتی  27  192,59  ییراهنما  12 د خ   147,03  گنب

ب  28  190,22  غربی جنت  13 آسیا   138,16  سر

ا  14   126,23  سعدی  29  190,15  سینماآسی

ین  15 مومن یرال  ام
ع

  100,03  عنصری  30  187,33  
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د  ینمـ  یاده منطقین مطالعه به گذر پیشده در ا یبررس معبر 30ل هر یواضح است تبد ش در . باـش ان    یهـا  بـخ قبـل نـش

ـد  یمناسـب مـ   یابـان یاده در شـبکه خ یـ معبـر پ  6ا یـ  5ط مشهد وجود حدود یبا شرا یشهر یداده شد برا ن مطالعـه  یـ در ا. باش

ـر گـرفتن     برای انتخاب  ـابر پ   یپراکنـدگ  ترکیب مناسب سیستم معابر پیـاده مشـهد، بـا در نظ ع یـ و توز یرو ادهیـ مناسـب مع

ـه (در سطح شـهر   ها آنمناسب  ـه  ب اطق مختلـف شـهر      یا گون ه مـن ـد یسـرو  یکـه ـب ناریوهایی بـه    )س دهن دا ـس صـورت   ابـت

ده   یهـا  حائز رتبه 5که در جدول  یمورد از معابر 6ا ی 5های مختلفی از ترکیب  حالت ـاال ـش د   ب ف یـ تعر) 15تـا   1رتبـه  (اـن

ن بخـش  یـ ادر  .ن شـده اسـت  ییبرتر تع یویسنار، مذکور یسناریوهاک از یهر دار  امتیاز وزن مجموع سپس با محاسبهشده، 

ـه در تعر یف گردیو مختلف تعریسنار 10 ـه غ  ف آنهـا یـ د ک دگ یـ ب ـه پ    یر از پراکـن شـنهادات کارشناسـان و   یمناسـب معـابر، ب

ی        که تقاضای پیـاده   معابریدرنظر گرفتن و  یج مطالعات قبلین، نتایمسئول ا مشـکالت ترافیـک ون ـب ـاد داشـته و هـم اکـن زی

ـی ن بخش از مطالعه تعیجه اینت. ز توجه شده استیباشند ن یم مواجه ـهد مـ     6ن ی ـر در شـهر مش تواننـد بـه    یباشـد کـه مـ    یمعب

زا یتبد) راه ادهیپ( یرو ادهیژه پیمعابر و ـاء س  یشـهر  یش فضـاها یل شده و باعث اـف هد    یرو ادهیـ سـتم پ یو ارتق در شـهر مـش

  :معابر مذکور عبارتند از. شوند

 )نو یابان خسرویواقع در خ(کوچه بازار سرشور  .1

 )واقع در کوی طالب(خیابان ایثار  .2
 )یو دانش غرب عامام رضا یها ابانیواقع در خ( سرای بلور .3

 )ابان سلمان فارسییاز سه راه راهنمایی تا تقاطع خ(خیابان راهنمایی  .4
  )و عامل دیابان توحیخحدفاصل (خیابان تعبدی  .5

  )ینیابان امام خمیواقع در خ(کوچه حمام ارگ  .6

  

م        ـدامات زیباسـازی، پاکسـازی دیوارهـا از عالـئ برای افزایش استقبال عمومی از گذرهای ویژه پیاده، انجام سلسـله اق

ـوثری را     زنده و به نمایش گذاشتن مظاهر زیبایی منظر، مـی های شاد و  آمیزی دیوارها با رنگ نوشتاری، رنگ توانـد نتـایج م

ـدا و انتهـا    یحمل و نقل عمـوم  یها ستمیستقویت  .در جلب نظرها و عالئق اجتماعی بدنبال داشته باشد ذر   یدر معـابر ابت ـگ

ذرهای   یمخالفت برخ. موثر است ییها طرحپیاده در موفقیت چنین  ی     از کسبه در مقابل ایجاد ـگ ـدلیل نگراـن ـدتاً ب پیـاده عم

یـک روش پاسـخگویی   . هاسـت  آناز مشکالت جابجایی کاال توسط مشتریان و یا تخلیه و بارگیری کاال توسط خـود   ها آن

ـذرگاه   مطرح شده، احداث پارکینگ ینگرانبه  اده اسـت     های متعدد در مجـاورت گ ود    . هـای ویـژه پـی از طرفـی مشـکل کمـب

ـتثنی نیسـتند     پارکینگ در شهر مشهد یک مشکل  . فراگیر است که گذرهای ویژه پیاده پیشنهادی ایـن مطالعـه نیـز از آن مس
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ول شـبانه روز بـه خـدمات        توان ضابطه برای حل این مشکل در شرایط موجود می اعات خاصـی در ـط ای تعریف کرد که ـس

ـدیهی اسـت بـا روش   . باراندازی اختصاص پیدا کند ـا        ب ـروش و تحویـل ک ه کسـبه در ف ـزل  هـای جدیـدی ـک ال در درب من

  .نمایند، مشکل حمل کاالهای حجیم توسط خریداران هم مرتفع خواهد شد خریداران اتخاذ می

روز مـی         ـاده ـب ـژه پی ـاص معـابر بـه گـذر وی ص ی       مشکل دیگری که احتماال در اخت ی سـواره برـخ ـکل دسترـس کنـد، مش

الک   . هاست که دسترسی دوم ندارند پالک ـزء ـم ن        هـای ارزیـابی   البته این مسـاله ج ـابر در ایـن مطالعـه بـوده اسـت لـک مع

ه مـی        ) ولو اندک( ییها پالک ،بهرحال قطعاً در هر معبر ـواره مواـج . شـوند  وجود خواهند داشـت کـه بـا مشـکل دسترسـی س

  .برای رفع این مشکل هم تعریف ضوابط خاص ضروری است

اده هسـتند     ـذرهای پـی . ثابت شده است که کیفیت طراحی و دوام مصالح ساختمانی از جمله عوامل مهم در موفقیـت گ

ــب          ــرات بـــه مراتـ ـاده اـث ــذر پیــ ــک ـگ ـور زیباســـازی یـ ــائین بـــه منظــ ــت ـپ ــا کیفیـ ــالح بـ ــردن مصـ ــار ـب   بـک

د    کیفیت روسازی در گذرهای پیاده باید باالتر از. تری نسبت به عدم انجام کار دارد مخرب ن  . پیاده روهـای معمـولی باـش اـی

ود دارد   سنگین از چنین روسازینقلیه مساله الزامی است زیرا امکان عبور وسایل  ـاده بایـد     . هـایی وـج در طراحـی گـذرهای پی

اد           ن و راحـت صـندلی چرخـدار ایـج انعی بـرای اسـتفاده ایـم امکان دسترسی معلولین در نظر گرفته شود و روسازی معبـر ـم

، بـه زیبـایی محـیط افـزوده     حت عمومیهای استرا سازی یکسان و مناسب، گلکاری و ایجاد مکان افی، کفروشنایی ک. نکند

  ).1375تسهیالت پیاده روی ( ندک و گذر ویژه پیاده را به پارک شبیه می

ـه میـزان زیـاد را ن    ان  مطالعات قبل و بعد از اجرای طرح گذر پیاده در چند شهر، افزایش حجم عبوری عابرین پیاده ب ـش

ان مـی    . درصد گزارش شده است 73این افزایش پس از احداث گذر پیاده تا . دهد می دهـد سـرعت    همچنـین مطالعـات نـش

ـرین   ها آنمتعدد  یها توقفحرکت عابرین پیاده پس از تبدیل معبر به گذر پیاده به دلیل  ـذیر    هـا  مغـازه در مقابل ویت ـا دلپ و ی

  .(FHWA 1989) بودن محیط پیرامونی، کاهش یافته است

  

ـه برخـی از ایـن عوامـل را مـی      ـوان   موفقیت یا شکست یک طرح گذر پیاده شهری به عوامل متعددی بستگی دارد ک ت

ـه بـه شـرایط       لیکن تعیین یک چهار چوب مشخص بـرای برنامـه  . ریزی کنترل نمود به طور مستقیم در برنامه ریـزی بـا توج

علی ایحال اهداف اولیه هـر گـذر پیـاده،    . پذیر نیست نظر امکانصادی، اجتماعی موجود در محل مورد فیزیکی و ترکیب اقت

ی   اه اجتمـاعی       در راستای بهسازی و بهبود محیط زیست منطقه اقتصادی شهرها قرار داشـته و ـم ه آن منطقـه جایـگ توانـد ـب

ـذ  یـ ت زیـ داشـتن جمع شهر مشـهد بـه علـت     .درخور آن را به تناسب احتیاجات مختلف بازگرداند ر پ ودن از نظـر   یاد و زاـئ ر ـب

ـه توسـعه معـابر و     ها آنروبروست که جهت جبران  ییها یبا کاست یشهر یت فضاهایت و کمیفیک ه ب  یرو ادهیـ ژه پیـ توـج

ـتعد     یمـ  هـا  آنت یـ ب اهمیاز و ضـر یـ ن امتییمناسب و تع یابیارز یارهایف معیبا تعر. راهگشا باشد تواند یم تـوان معـابر مس

ـر   یا. اردادقر یعلم یابیراه را مورد ارز ادهیشدن به پ لیتبد ال حاض تواننـد   یمعبـر در شـهر مشـهد مـ     6ن مطالعه نشان داد درـح
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ـزا یل شده و در نتیتبده را ادهیبه پ هر  یش فضـاها یجه باعث اف هد    یاده رویـ سـتم پ یسوضـعیت  و ارتقـاء   یـش در شـهر مـش

ـدی و کوچـه      رای بلورمعابر مذکور عبارتند از کوچه بازار سرشور، خیابان ایثار، کوچه س. شوند ، خیابـان راهنمـایی، خیابـان تعب

  .حمام ارگ
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