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  چکیده 
هـاي فسـیلی و   هاي پایداري شهرها در قرن حاضر، کـاهش اسـتفاده از سـوخت   یکی از شاخصکه ییآنجا از

و همچنین سالمت عمـومی   ساکنانعمومی، ارتقاء فعالیت بدنی  ونقلحملکاهش آلودگی هوا، در جهت افزایش 
 موضوع جایگاه سهم عابر پیاده در چنـد  بنابراینمداري است، شهروندان، ترغیب و تشویق به افزایش قابلیت پیاده

است تا موجب افـزایش کیفیـت فضـاي شـهري      قرارگرفتهریزان و مدیران شهري اخیر در دستور کار برنامه دهۀ
بافـت کالبـدي   که شـهرها،  با توجه به این مداري شود.شده و خود باعث تشویق و ترغیب به افزایش قابلیت پیاده

از این رو  .نداشته باشند یکسانی مداريقابلیت پیادهنیز ، بدیهی است که فضاهاي مختلف شهري ندارندی متجانس
ایـن   . از جملـۀ دارد مـدار شـدن  پیاده اهمیت زیادي در زمینۀ ساختانسانمحیط  فیزیکیهاي شناسایی ویژگی

نتخـاب شـهر اندیشـه بـه عنـوان      ابـا  این پـژوهش  در اشاره کرد.  مسکونی توان به محالتمی محیط ها در شهر
و سـپس   همداري محالت مسکونی شناسـایی شـد  قابلیت پیاده مربوط بههاي مورد مطالعه، ابتدا شاخص محدودة

 وزن مربوط به هر کدام)، AHPدو (و با استفاده از روش مقایسه دوبه ههایی از نقشه درآمدهر کدام به صورت الیه
هـاي  از شـاخص  مـداري محـالت مسـکونی   قابلیت پیاده بنديبندي و رتبههنهپ براي ،در ادامه. شده است تعیین

تـراکم مسـکونی، تنـوع و اخـتالط کـاربري، وضـعیت       از جملـه   شدهالمللی که در بسیاري از کشورها اعمال بین
طبق محاسبات صـورت گرفتـه بـا    استفاده شده است.  جذابیت و زیبایی محیط اطراف، ایمنی و امنیتها، خیابان

رافیک و تراکم مسکونی بـه  امنیت از ت -هاي ایمنی از جرم که شاخص ه استمشخص شد AHPستفاده از روش ا
هـاي قابلیـت   مقایسات زوجی بین شاخص. اهمیت نسبی را دارند )032/0( رینتو کم )502/0( بیشترین ترتیب
اندیشـه از وضـعیت    الت شـهر که محـالت مسـکونی فـاز دو نسـبت بـه دیگـر محـ        داده استمداري نشان پیاده

محالت  مداريپیادهقابلیت بندي خروجی حاصل از پهنهاز طرف دیگر . است مندبهره مداريتري در پیادهمطلوب
در مجاورت بخـش مرکـزي   دارند،  مداري باالییمحالت مسکونی که قابلیت پیاده حاکی از این بوده که مسکونی

محله  یافته ها،محالت ساخته شده است قرار دارند. با توجه به  و یا در کنار مراکز تجاري که در سطح برخی شهر
  . است بوده مدارترین محلهپیاده ،امتیاز 86با فاز سه شهر اندیشه  29

  
  2، شهر اندیشه محالت مسکونی مداري،قابلیت پیاده :کلیدي هايهواژ
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  مقدمه
اي که حیـات  مداري در فضاهاي محلهقابلیت پیاده

افتـد، از  ره شهروندان در آنها اتفـاق مـی  و زندگی روزم
تــا قبــل از انقــالب  اهمیــت زیــادي برخــوردار اســت.
ســاس شــهري بــر ا رصــنعتی، انــدازه و مقیــاس عناصــ

). 18 :1383(قریب،  گرفتعابر پیاده شکل می حرکت
جایی، هزاران سال تجربه شده و در واقـع،  این نوع جابه

شــکل  هــا راگاهکونتســ حرکــت عــابر پیــاده ســاختار
در سراسر ). 17 -16 :1387کنف الخر، ( داده استمی

قـل اسـت   ونروي یکی از حاالت اصلی حمـل دنیا، پیاده
هـاي  جاییبهروي در جاپیاده اما با وجود نقش برجستۀ

ري تا حـد زیـادي در فرآینـد    مداشهري، توجه به پیاده
در برخـی از   هـا ریـزي شـهري و حتـی پـژوهش    برنامه

تحرکـی، عـدم   کـم  .رفته شـده اسـت  نادیده گ کشورها
، افـزایش آلـودگی هـوا، احیـاء و     ساکنانفعالیت بدنی 

سـرزندگی محـالت مســکونی، حضـور مـردم، منفعــت     
جمله مواردي  اقتصادي و حفظ ارزش هاي اجتماعی از

مـداري را در  است کـه لـزوم توجـه بـه قابلیـت پیـاده      
ند. امروزه به ویژه با آغاز کمی ضروريمحالت مسکونی 

ورت رویکرد مجدد به حرکت پیـاده بـه   زارة سوم، ضره
تــرین و پویــاترین روش تصــاديتــرین، اقعنــوان ســالم

جایی و حمل و نقـل شـهري مـورد توجـه جـدي      جابه
کارشناسان و مدیران امـور شـهري قـرار گرفتـه اسـت      

هـاي  محلـه  برخـی  از طرفی .)45: 1385(کاشانی جو، 
 گـاهی خواب وکـور سـوت مسکونی تبـدیل بـه فضـاهاي    

پرنشـاط در حـال    اند و رنگ و بوي زندگی سالم وشده
امـروزه قابلیـت    بنابراین ؛استرخت بربستن از محالت 

به عنوان بستر اصـلی  اي مداري در فضاهاي محلهپیاده
بســیاري از  .دارداهمیــت زیــادي ، زنــدگی شــهروندان

کـه   کننـد تأکیـد مـی  در این زمینـه   نیز پردازاننظریه
روي، ید فضاهاي کـافی بـراي پیـاده   محالت مسکونی با

وگذار و محـل بـازي کودکـان را داشـته باشـند.      گشت
محالت مسکونی بایـد  « می نویسداپلیارد  همچنان که

مقصد باشند، نه مسیر عبوري. نبایـد کـاري کـرد کـه     
ي ناشی از ترافیک، خـود را از  هاخاطر ناراحتی مردم به
ت هــاي محــالخیابــان خــارج ســازند. خیابــان صــحنۀ

هایی باشد که مردم بتوانند در مسکونی باید حاوي فضا

: 1980(اپلیـارد،   »ها بنشینند و گفتگو و بازي کننـد آن
دهــی بــه  پاســخ ایــن پــژوهش هــدف از  ).33-39

  زیر است: هايپرسش
مداري محالت مسکونی بندي قابلیت پیادهپهنه -1

  شهر اندیشه چگونه است؟ 
فازهاي شهر اندیشه مداري بندي قابلیت پیادهرتبه -2

  چگونه است؟ 
مـداري محـالت مسـکونی    قابلیـت پیـاده   در زمینۀ

شـده  انجام  نیز در سطح جهانو  ایرانهایی در پژوهش
توان به پژوهش وانـگ  . از جملۀ این تحقیقات، میاست

، 2015در سـال   این محققـین و همکارانش اشاره کرد. 
 آن ساخت و ارتبـاط هاي محیط انسانبه بررسی ویژگی

سـواري ســاکنان در  روي و دوچرخــهبـا افــزایش پیـاده  
ــن اهمحــالت مســکونی پرداختــ درون ــد. هــدف از ای ن

هــا و معیارهــاي قابلیــت پــژوهش، شناســایی شــاخص
. در ایــن بــوده اســتمــداري محــالت مســکونی پیــاده

مـداري مـورد   هاي قابلیـت پیـاده  پژوهش ابتدا شاخص
داري بررسـی  مـ مطالعه قرار گرفته و سپس موانع پیاده

ــده ــرم،     ش ــت از ج ــک و امنی ــی از ترافی ــت. ایمن اس
هـایی بـراي   پیوستگی معابر، جـذابیت محیطـی، محـل   

کـه   هسـتند هایی روي و دوچرخه سواري شاخصپیاده
ین ایج حاصل از ااست. نت شدهدر این پژوهش استفاده 

ساخت یر به سزاي محیط انسانتأث دهندةتحقیق نشان
 اسـت  بـوده  محـالت مسـکونی  مـداري  بر قابلیت پیاده

)Wang et al., 2015: 1.(  ــین ــدربلوم و همچن گیل
ــا عنــوان 2014همکــاران در ســال  ــا «، پژوهشــی ب آی

اند که در آن بـه  را انجام داده »مداري مهم است؟پیاده
قیمـت مسـکن،    مداري بـر ارزش یرات پیادهتأثارزیابی 

اند. در ایـن  از جرم پرداخته منیتحق سلب مالکیت و ا
هـاي  متـروپلیتن  میانیمحله از شهرهاي  170پژوهش 

مـداري از  هـاي قابلیـت پیـاده   امریکا بر اساس شـاخص 
هـاي  قبیل تراکم مسـکونی، کـاربري مخـتلط، خیابـان    

بندي شده و رتبه ،متصل شونده و دسترسی به خدمات
ــی ن ارزش قیمــت مســکن و قابلیــت ســپس ارتبــاط ب

فتـه اسـت.   مداري محالت مـورد بررسـی قـرار گر   پیاده
کــه محــالت داده اســت نشــان  آمــدهدســتبــهنتــایج 

از افـزایش   ،مـداري بـاال  قابلیـت پیـاده   دارايمسکونی 
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قیمت مسکن بیشتري نسبت به دیگر محالت مسکونی 
 :Gilderbloom and et al., 2014( شـوند می مندبهره

ــاران در در تحقیقــی دیگــر، . )2&1 رودریگــوئز و همک
مداري و تراکم جمعیـت،  یادهارتباط بین پ، 2009سال 

هـا و تنـوع و اخـتالط    فروشـی در دسترس بودن خـرده 
نتـایج  اند. را بررسی کردهمحله سطح کاربري زمین در 

که تـراکم مسـکونی    است حاصل از تحقیق نشان داده
فروشـی، جـذابیت   باال، نزدیکی به مقاصد و مراکز خرده

روي در محالت مسـکونی همگـی   محیط، سهولت پیاده
مداري در ارتباط هستند. این پـژوهش  به نوعی با پیاده

بزرگسـال   فرد 5529از  اي در ایاالت متحده و با نمونه
آنجلس و ساکن در بالتیمو، شیکاگو، فورث کانتی، لوس

در  ).Rodríguez, 2009: 13(نیویورك انجام شده است 
، 1393حبیبـی و همکـاران در سـال    پژوهش دیگـري  

هفـت  هـاي مسـکونی   در محلـه  قابلیت پیـاده مـداري  
نـد.  اهرا مورد بررسـی قـرار داد  ) 1حوض و اکباتان (فاز 

تحلیلـی بـوده و    -روش پژوهش بـه صـورت توصـیفی   
گردآوري ) نامهپرسش(با ابزار ها از طریق پیمایش داده
ها از تکنیک تحلیـل  اند. براي تجزیه و تحلیل دادهشده

ایـن  هـاي  عاملی اکتشافی استفاده شـده اسـت. یافتـه   
وضــعیت  «شـش عامـل    داده است کـه پژوهش نشان 

، »رويپیاده سهولت«، »رويجـذابیت پیاده«، »امنیـت
و » وضـعیت ایمنـی  «، »دسترسی به خـدمات محلـی  «
به ترتیب باالترین سـهم را  » وضعیت سالمت عمومی«

مداري در سطح محـالت مسـکونی دارا   در تعریف پیاده
ــاران هســتند ــی و همک ــی در )1 :1393 ،(حبیب . معین

ــا عنــوان افــزایش قابلیــت ، در مقالــه1385ســال  اي ب
تـر، بـه مطالعـه    ي شهر انسانیسوبهمداري، گامی پیاده

ــارب  ــا   14تج ــا و امریک ــهر اروپ ــۀدرزمش ــت  ین قابلی
ــاده ــه دنبــال بررســی و  پی مــداري پرداختــه و در آن ب

مداري در شهر با اسـتفاده  شناخت بیشتر موضوع پیاده
انی بـوده اسـت. در ایـن رهگـذر وي بـه      از تجارب جه

هایی براي ارزیـابی قابلیـت   شناسایی معیارها و شاخص
مداري در شهرها براي امکان حضور هر چه بیشتر پیاده

رسـیده  شهروندان پرداخته و در نهایت به ایـن نتیجـه   
مداري در فضاهاي شـهري  که میزان قابلیت پیاده است

ــاط مســتقیم ــذیري  یارتب ــت، دلپ ــا امنی ــذابیت  ب و ج

-محیطی، دسترسی، پیوستگی معابر، مسائل فرهنگـی 
ــاربري و   ــین ک ــاط ب ــلحمــلاجتمــاعی، ارتب دارد  ونق

  .  )15: 1385 ،(معینی
  

  مبانی نظري
ــم ــی از مه ــهیک ــرین جنب ــاي ت ــهرگرایی،ه ــو ش  ن

هایی براي آسایش و لذت افراد پیـاده  مکان ریزيبرنامه
تند بـا  هسـ ، شـهرهایی  جهانها در . بهترین مکاناست
هاي بدون ماشین، که بـا عنـوان   ي کامل خیابانهشبک

جمعیـت شـهرهاي   شـوند.  شهرهاي پیاده شناخته مـی 
اطق جهـان در حـال افـزایش    از منـ  بسـیاري پیاده در 

ش، شـبکه اي  است. زیبایی باور نکردنی، لـذت و آسـای  
اده و میـادین بـه هـم متصـل     هاي پیکه توسط خیابان

هـا،  مغـازه  اي ازمجموعـه  روي تـا شده، توانـایی پیـاده  
 زارهاي سـر روشی، کافی شاپ و بافها، روزنامهرستوران

ز ماشــین و مراکــز کــاري، هــایی خــالی ابـاز در محلــه 
آورد و تنـوع و  باالترین کیفیت زندگی را به ارمغان می

در راسـتاي   ریزيبرنامهدهد. انرژي زیادي به مکان می
 بـراي بهبـود   مدار نمودن محالت شهري زمینه راپیاده

سالمت جسمی و روانی شهروندان و افزایش سرزندگی 
سـازد و بـه توسـعه پایـدار شـهر      مهیـا مـی   در محالت

جامعـه اي   )؛2: 1393(حبیبی و همکـاران،   انجامدمی
روي، مکـانی پایـدار و قابـل    با قابلیت پیـاده  )ايمحله(

زیست است که به ساکنانش گزینه هاي متنوع حمل و 
دهـد  بود کیفیت زنـدگی را تضـمین مـی   نقل امن و به

ان ریزبرنامه بنابراین). 40: 1391(پوراحمد و همکاران، 
تاکیـد دارنـد کـه محـالت     و طراحان شهري خود نیـز  

مدار ساخته شود و این یک پیاده به گونۀ مسکونی باید
 روي اسـت شرط اساسی و ضروري بـراي تـرویج پیـاده   

)Park & Schofer, 2006 :250 .(ینـه سـالمت   در زم
 اســترالیا، بنیــاد قلـب پزشـکان  ، نیــز سـاکنان عمـومی  

طراحـی و طراحـی مجـدد     حینریزان شهري را برنامه
یاده تشویق محالت مسکونی به اولویت بندي نیازهاي پ

  ).Gebel and et al., 2009: 7( کندمی
رغم آنکه اصطالح قابلیـت  علی: 1قابلیت پیاده مداري

اي دارد، تــاکنون دهمــداري محبوبیــت فزاینــ  پیــاده
                                                   
1. Walkability 



 17-34: صفحات/  99 بهار / پنجم و سی مسلسل شماره/  دهم سال/  فضا جغرافیایی آمایش مجله                                                         20

هاي زیادي بر سر تعریف آن وجود داشـته اسـت.   بحث
 نو شهرگراییمداري به یک شعار اصلی در قابلیت پیاده

پیاده . )Azmi and et al, 2013: 513( شده استتبدیل
ــی    ــرایط کل ــا ش ــه ب ــداري شاخصــی اســت در رابط م

هـاي  یک ناحیـه شـهري کـه در مقیـاس     روي درپیاده
خیابان، محله و شهر اطـالق   ک سایت،مختلف شامل ی

تجهیـزات مـرتبط بـا     مداري کیفیـت . در پیادهشودمی
کاربري اراضـی،   روها، الگوهايروي، شرایط سوارهپیاده

مورد  رويپیاده سهولتهاي اجتماعی، امنیت و حمایت
به نقل از زبردسـت و   Kashani Jou, 2011نظر است (

تـرین و  وان ابتـدایی مداري به عنـ یت پیادهقابل). ریاضی
بـدو خلقـت بشـر مطـرح     جایی، از هترین نوع جابارزان

تـرین نـوع   تـرین و دلپـذیر  تواند ایمـن بوده است و می
 جایی براي فواصل کوتاه (زیر یک کیلومتر) باشـد. هجاب

 دارا این قابلیت سهم قبل توجهی در نظام حمل و نقل
ــژه اي   ــاه ویـ ــوده و داراي جایگـ ــتبـ ــی،  اسـ (معینـ

ــاده   .)1385:10 ــت پی ــوم قابلی ــالت  مفه ــداري مح م
روي منـدي بـه پیـاده   مسکونی چیـزي فراتـر از عالقـه   

نشـان   نایی راه رفتن را در محالت مسکونیعنوان توابه
تنها یک نوع تحـرك و ابـزار سـفر اسـت     دهد که نهمی

(Crane & Crepeau, 1998: 38)ن یـک  ، بلکه همچنی
ثیرگذاري بـر  با تأ، همراه ساکنانپذیري بین نوع جامعه

ــی    ــالمت جســمی و روان ــهمــردم در س  تاســ محل
(O’Campo, 2003: 10).   

محلـه   انسانی، جغرافیاي فرهنگ در: 2محله مسکونی
 آن درناحیه شـهري اسـت کـه     یک ازبخشی  عنوانبه

محلـه یـک اجتمـاع     است. روابط چهره به چهره حاکم
ازنظر فضایی اسـت کـه اغلـب افـراد غیـر       محدودشده

ــرآن را ســریعمحلــی   کننــداز ســاکنانش درك مــی ت
)Johnston and et al., 2001(.  لیـنچ محلـه    ازنظـر

شهر است که واجد خصوصیاتی  از قسمت نسبتاً بزرگی
ه محلـ . )123 :1374(لیـنچ,   مشـابه باشـد   دست ویک

آن باعـث آسـودگی    به نزدیک شدناي است که ناحیه
هـاي  بـه طـرف ل و هر چه شما از خانه به شودخاطر می

هـاي  ه حرکت کنید، آشنایی شما بـا مـردم مکـان   محل
   ).Krupat, 1985:112( شوددیگر کمتر می

                                                   
2. Neighborhood 

-انسـان محـیط فیزیکـی   تأثیرگذار  هايشاخص
در ایـن قسـمت بـه     : مداريبر قابلیت پیاده ساخت

هـایی کـه امکـان ســنجش    معرفـی و بررسـی شـاخص   
مــداري محــالت مســکونی را بــه دســت قابلیـت پیــاده 

شود. در همین راستا سعی شـده  د پرداخته میدهنمی
توجه به اهمیـت و کـارایی    ها باترین شاخصتا به مهم
مـداري محـالت   ها در سـنجش قابلیـت پیـاده   بیشتر آن

 نشـان داده  هاپژوهشبرخی نتایج مسکونی اشاره شود. 
و تـراکم   واحـد یافته با کـاربري  مناطق توسعه است که

طـور مثبـت   ، همیشه بـه پیوسته هاي غیرکم با خیابان
محور هسـتند. چهـار   طور منفی پیادهمحور و به خودرو

تـراکم  ، 4مسـتقیم  مسـیر ، 3عامل نزدیکی یـا مجـاورت  
بـر حرکـت    کلیـدي تأثیر  6و کاربري مختلط 5مسکونی

 ,.Cerin et al( عـابر پیـاده در محـیط مصـنوع دارنـد     

شـهري نیـز کـاربري مخـتلط      ریزانبرنامه ).10 :2007
تراکم مسکونی،  تفاده و دسترسی به امکانات)،اس (تنوع

ــان ــههــاي خیاب ــه هــم پیوســتهب ــوان و امنیــت را ب عن
مدار براي خلق محالت مسکونی پیاده مهمهاي شاخص

تـراکم   .)Frank and Pivo, 1994: 46(اند معرفی کرده
ــاالتر،  ــانی بیشــتر (تعــداد  پیوســتگیجمعیتــی ب خیاب

بـا میـزان    ،خـتلط هـاي م هاي بیشتر) و کـاربري تقاطع
 Saelensمداري در ارتباط اسـت ( افزایش قابلیت پیاده

et al., 2003مـداري را در  ). جین جیکوبز قابلیت پیاده
شهري، تراکم باالي جمعیتی و سکونتی، تنـوع   تحرك
 ,Cortright( بینـد مـی هـا  ها و نـوع سـاختمان  يکاربر

دهـد کـه تـراکم    مطالعات دیگري نشان می .)4 :2009
ي مسـکونی، اتصـاالت خیابـانی، کـاربري مخـتلط،      باال
 یشناسـی محیطـ  ترسی به خدمات و امکانات و زیبادس

ــی ــاي ویژگ ــوبیه ــت   مطل ــزان قابلی ــه می ــتند ک هس
 دنـ دهمداري محـالت مسـکونی را افـزایش مـی    پیاده

)Frank and et al., 2006 Humpel and et al., 

ري مداري در فضاهاي شـه میزان قابلیت پیاده. );2006
دلپـذیري و جـذابیت محیطـی، دسترسـی،      امنیـت،  بـا 

فرهنگــی اجتمــاعی، ارتبــاط بــین  پیوســتگی، مســائل
                                                   
3. Proximity 
4. Directness 
5. Residential Density 
6. Mixed Land Use 
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ــل  ــاربري و حم ــاط ک ــل و ... ارتب ــتقیم دارد  و نق مس
هـا بـا اسـتناد بـه     . ایـن شـاخص  )13 :1385 ،(معینی

هاي جامع عابر پیاده در بعضی از شهرهاي اروپا و طرح
 -و فرهنگــی يکالبــدامریکــا بــه تعــدادي معیارهــاي 

روي اجتماعی جهت یـک فضـاي مطلـوب بـراي پیـاده     
ها بـا معیارهـاي   که با انطباق این شاخص است رسیده

جـایی،  محلی فرهنـگ حـاکم بـر مـردم در امـر جابـه      
ــاده شــاخص ــابی قابلیــت پی مــداري هــایی جهــت ارزی

افـزایش   راسـتاي در هـا  شـاخص پیشنهاد شده که این 
 هـا نآبه  )1جدول (فیت محیط است و به تفکیک در کی

بـراي شـفاف شـدن بیشـتر، برخـی از       است. شدهاشاره
  ها در زیر توضیح داده شده است:  شاخص

  
  محالت مسکونی داريمقابلیت پیاده مفهومعملیاتی سازي  :1جدول 

  منبع  شاخص  مولفه  بعد

 يتراکم باالي مسکن در مایل مربع، محله با تراکم باال  تراکم مسکونی  کالبدي نظم
  هاتنوع ساختمانونتی، سک

Leslie, Coffee, Frank, 
Owen,Bauman Hugo(2005); 

Pentella(2009); Lee and 
moudon(2006)  

  هاکاربريتنوع   ترکیبی نظم
ها، ، فروشگاههاي متنوعدسترسی به کاربري

هاي مختلف از قبیل جواري کاربريمراکزخریدروزانه، هم
  ی، تجاري و ...، آموزشی و مسکونرستوران، فست فود

Pentella(2009); Azmi et al(2013); 
Frank(2003);             Eving et 

al(2003); Wang et al(2015) 

نظم     
و  فضایی

  هندسی

وضعیت 
  هاخیابان

تقاطع در هر مایل، محالت مسکونی با  4تا  3تعداد 
ن آسان به محل هاي خیابانی متصل براي رسیدشبکه

ها، بن فواصل کوتاه بین چهاراهید، کار، تحصیل و خر
  بست نبودن مسیر

Pentella(2009), Saelens(2008); 
Sallis &Frank,(2003); 

Cervero(1991); Wang et al(2015) 

جذابیت و زیبایی   بصري نظم
  محیطی

ها، ، ظاهر کلی خیابان، نماي فروشگاهفضاي باز و سبز
  و محله هاي زیبا، پاکیزگی معابرساختمانکاري، درخت

Gebel et al, (2009); Lo(2011); 
Wang et al(2015); ،1385(معینی( 

  امنیتی نظم
 
  امنیت ایمنی و

  

یمنی در ، اامنیت زنان و کودکان، امنیت در مقابل جرم
  ، پاکیزگی هوانور مناسب، ارتباط با وسایل نقلیه

Cerin et al (2007); Azmi et         
al(2013); Saelens(2008); 

Wang et al(2015);  

  1395منبع: نگارندگان، 
  

واقـع شـاخص تـراکم مسـکونی      در: تراکم مسکونی
هـاي سـاختمانی واحـدهاي    نوعی در ارتباط با گونـه به

هـاي  مسکونی است. بر اساس نظر کـوین لیـنچ، گونـه   
کاررفتــه جهــت واحــدهاي مســکونی را ســاختمانی بــه

ا غیـر  توان به چهار دسته واحدهاي مسکونی بـاز یـ  می
ــان و     ــته، آپارتم ــکونی پیوس ــدهاي مس ــته، واح پیوس

آینـد،  دسـت مـی   که از یک یا چندگونه بـه  »ترکیبی«
تـري نیـز   هـذا، تقسـیمات جزئـی   مـع بندي کرد. طبقه

طور مثال: هاي ساختمانی ارائه نمود، بهتوان از گونهمی
واحدهاي مسکونی تک خانواري، واحـدهاي آپارتمـانی   

هـاي  پارتمانی متوسط و آپارتمانبلندمرتبه، واحدهاي آ

. در ایـن پــژوهش تــراکم  )83 :1388(عزیــزي,  کوتـاه 
  بندي دوم سنجیده شده است.ی بر اساس طبقهمسکون

کـاربري مخـتلط شـامل     :مخـتلط متنوع و کاربري 
هاي مکمل اسـت کـه در کنـار    طیف وسیعی از کاربري

-صورت ترکیبی متعادل از بخش مسکونی، مغازههم به
ها و فضاهاي هاي کار، امکانات تفریحی، پاركها، محل

شود این نوع ترکیب کاربري باعث می اند.باز قرار گرفته
بــه جــاي اســتفاده از اتومبیــل شخصــی، شــکل هــاي 

نقـل عمـومی،   دیگري از حمـل و نقـل ماننـد حمـل و     
ســواري، بیشــتر اســتفاده شــود. روي و دوچرخــهپیــاده

توانـد بـا   کاربري مختلط در یـک منطقـۀ شـهري مـی    
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افزایش تعداد افراد در خیابان و فضاهاي عمومی، باعث 
افزایش سرزندگی و احساس امنیت آن منطقۀ شـهري  

توانـد موجـب توسـعه اقتصـادي و     همچنین مـی  شود.
 Australian( بهبـود خـرده فروشـی آن منطقـه شـود     

Government Department of Health and Ageing, 
2013.(  

در ارتبـاط بـا   یوستگی معابر): ها (پوضعیت خیابان
 تراکم باالي تقاطع،این شاخص می توان اشاره کرد که 

روي و مسیرهاي بیشتري را براي پیادهصورت بالقوه، به
 پیوسـتگی همچنـین   .کنـد دسترسی بیشتر فراهم مـی 

مـی کنـد    تـر را کوتـاه  مقصـد بیشتر محله، فاصـله تـا   
)Pentella, 2009:4.(  

  
 روش پژوهش 

تحلیلی  -توصیفی از نظر نوع تحلیل، روش تحقیق
بوده و از نظر زمـانی یـک تحقیـق مقطعـی بـه شـمار       

 آیـد. از نظـر هـدف تحقیـق نیـز، کـاربردي اسـت.       می
نامـه بـراي   که از ابـزار پرسـش  همچنین با توجه به این

ها استفاده شده است، ایـن تحقیـق در   آوري دادهجمع
ي گیـرد. بـرا  هـاي پیمایشـی قـرار مـی    دستۀ پـژوهش 
نامـه، از مطالعـات   ها، عـالوه بـر پرسـش   گردآوري داده
. میدانی نیز استفاده شده است مشاهداتاسنادي و نیز 

ــهپرســش 451 ــه روش سیســتماتیک نام ــطح  ب در س
 هـاي شـاخص محالت مسکونی شهر اندیشـه توزیـع و   

تــراکم مســکونی، تنــوع و اخــتالط کــاربري، وضــعیت 
چرخه سـواري،  روي و دوهایی براي پیادهخیابان، محل

نامه لحـاظ  جذابیت محیط و امنیت و ایمنی در پرسش
آزمـون و  بـا یـک پـیش   نامـه  پرسش پایایی .شده است

شـهر   سـاکنان در بـین   نامـه شپرس 50 تصادفی توزیع
 کــه نتیجــه آن آلفــاي ه اســتاندیشــه ســنجیده شــد

 مطلـوب دارد از پایایی  انکـه نشاست  845/0 کرونباخ
-هاطالعـات بـ  شـده اسـت).    ) نشان داده2(در جدول (

ي گـذار سـازي و کد پیـاده  GISافزار دست آمده در نرم
 عملیـات  ،هادر نظر گرفتن شاخص شده است. سپس با

منجر به تهیـه نقشـه   گرفته و خروجی،  موردنظر انجام
-بنـدي قابلیـت پیـاده   که شامل پهنه ه استپایانی شد

اسـت. در  بوده مداري محالت مسکونی در شهر اندیشه 

و  متخصصـان بندي نیـز ابتـدا از   براي رتبهم بعدي و گا
بـه   سنجیها نظربندي شاخصان براي اولویتکارشناس

 –) AHPمراتبـی (  عمل آمده و سپس با روش سلسـله 
که بر مبناي مقایسه زوجی بنا نهاده شده که قضاوت و 
محاسبات را تسهیل می کنـد (تقـی زاده و همکـاران،    

اي شهر اندیشـه از نظـر   هر یک از فازه -)124: 1392
  بندي شده است.رتبهمداري قابلیت پیاده

  
  نامهپایایی پرسش :2 جدول

Cronbach's Alpha N of Items 

845/0 50 

  
  پژوهشمحدوده 

هکتـار بـه صـورت     1495شهر اندیشه بـا وسـعت   
مثلثی واقع در غرب استان تهران در شهرستان شهریار 

کیلــومتري  3 کیلــومتري شــهر تهــران، 30در فاصــله 
کیلومتري جنوب شـرقی   7شمال غربی شهر شهریار و 

باشد و بـه لحـاظ دسترسـی مناسـب بـه      شهر کرج می
هاي ارتباطی منطقه از جایگاه و موقعیـت سـوق   شبکه

 ینگیري امراحل شکل اي برخوردار است.الجیشی ویژه
  صورت بوده است: ینشهر به ا

یده شـده کـه   : این فاز در واقع شهرك اندیشه نام1 فاز
قبل از انقالب عملیات طراحـی و اجرایـی آن شـروع و    
بعد از انقالب تکمیل و تحویل فرمانـداري و شـهرداري   

  شهریار گردید.
 120: طراحی ایـن فـاز در زمینـی بـه مسـاحت      2 فاز

آغـاز و قطعـات آن در دو بخـش     1370هکتار از سـال  
به متقاضیان واگـذار   1371ویالیی و آپارتمانی از سال 

  گردید.
در زمینـی بـه مسـاحت     1370: این فاز در سـال  3 فاز

هکتار طراحـی و بـر اسـاس کـاربري مصـوب در       360
  مراحل مختلف به متقاضیان واگذار شده است.

هکتـار بـوده کـه از سـال      330: مساحت این فاز 4 فاز
ســازي اراضــی آن آغــاز و بــه متقاضــیان آمــاده 1375

  واگذار شده است.
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 58هکتار می باشد که  194مساحت  : این فاز به5 فاز
نی مسکن جعفریه احداث هکتار آن توسط شرکت تعاو

  ).1399(شهرداري اندیشه،  گردیده است
شـهرداري شـهریار    ۀزیرمجموعـ ، 1از آنجا که فـاز  

 5و  4، 3، 2در ایـن پـژوهش فازهـاي     اینبنـابر  ؛است

 6فـاز  مورد مطالعه قرار گرفته است. الزم به ذکر است 
بـرداري  مـورد بهـره   این پـژوهش تا زمان یشه شهر اند

نقشه موقعیت شـهر اندیشـه در   قرار نگرفته است. کلی 
  ) نشان داده شده است.  1شکل (

  

  
  ندیشه در کشور، استان و شهرستان، منبع: مهندسین مشاور نقشه موقعیت شهر ا : 1 شکل

 )ترسیم: نگارندگان( 1376پژوهش  و عمران، 
  

 بحث اصلی
ود به بحـث اصـلی، الزم اسـت بـه وضـع      قبل از ور

مــداري محــالت هــاي قابلیــت پیــادهموجــود شــاخص
هـاي ایـن   یافتـه که بخشی از  مسکونی در شهر اندیشه

 اسـت،  براساس مشاهدات میـدانی نگارنـدگان   پژوهش
    پرداخته شود:

تـراکم مسـکونی در سـطح    وضع موجود شاخص
تراکم مسـکونی در فازهـاي دو و سـه شـبیه      محالت:

که بیشترین نوع سـکونت در محـالت   هدیگر است بیک
هـاي ردیفـی یـک و    صورت خانههمسکونی این دو فاز ب

فاز دو و پـنج   یم طبقه بوده که البته در دو محلۀنویک
هاي آپارتمانی چند طبقـه وجـود   خانه، محله از فاز سه

. نـوع  اسـت ها و نهادها دارد که بیشتر مختص به اُرگان
کونی فاز چهار و پنج نیز شـبیه  سکونت در محالت مس
هـاي چهـار تـا    صورت آپارتمانهیکدیگر بوده و بیشتر ب

هـاي  برخی محالت، خانهشش طبقه است که البته در 

ه تعـداد ایـن   ردیفـی وجـود دارد کـ    یک تـا دو طبقـۀ  
طور کلی محالت مسکونی شـهر  هاندك است. ب هامحله

    دارد.اندیشه در حال حاضر تراکم مسکونی پایینی 
ها در و اختالط کاربريتنوع  وضع موجود شاخص

محالت مسکونی شهر اندیشه به برخی  سطح محالت:
بازار میـوه و   ،، سوپرمارکتمدرسهها از قبیل از کاربري

حمـل و نقـل و ...    ، ایسـتگاه فروشـی سبزیجات، خـرده 
دقیقه دارند. برخی دیگر از  15دسترسی پیادة کمتر از 

یل قـرار گـرفتن در بخـش مرکـزي     دلنیز به هاکاربري
 15شهر معموال براي بیشتر محالت دسترسی بـیش از  

هـا  انـد. ایـن کـاربري   روي را ایجـاد کـرده  دقیقه پیـاده 
، مراکـز تفـریح و سـرگرمی،    مراکز بهداشتیند از عبارت

  فروشی. هاي لباس، اداره پست و کتابفروشگاه
هـا در  خیابـان  پیوسـتگی  وضع موجود شـاخص 

ــال ــطح مح ــاندر شــاخص وضــعیت  ت:س ــا، خیاب ه
هـا، و  بست، تعداد و فاصـلۀ بـین چهارراه  هاي بنکوچه
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محـالت   مدنظر اسـت.  ،تنوع نقاط دسترسی به محالت
هـاي بـن بسـت فراوانـی     مسکونی فاز سه داراي کوچه

امـا وجـود    شـود است که این یک ضعف محسوب مـی 
هاي بن بسـت را  روهایی در این محالت که کوچهپیاده
ایـن ضـعف    شدهکند باعث یگر مسیرها متصل میبه د

در محالت مسـکونی فـاز سـه بـه چشـم نیایـد. دیگـر        
که هاي بن بست ندارند یا اینمحالت مسکونی یا کوچه

بسـت بسـیار کـم اسـت. عمومـاً      هـاي بـن  تعداد کوچه
هاي بسـیار  داراي تقاطع مسکونی شهر اندیشه  محالت

خـی از محـالت   اندك از هم هسـتند. تنهـا بر   با فاصلۀ
مسکونی براي رفتن از مکانی به مکان دیگر مسـیرهاي  
جایگزین دارند. وجـود مسـیرهاي جـایگزین در سـطح     
محالت در فاز سه نمود بیشتري نسبت به دیگر فازهـا  

  دارد.   
روي و ی براي پیادههایمحل وضع موجود شاخص

هـایی از  بخـش  شـامل  این شاخص دوچرخه سواري:
در سـطح محـالت، جـدا سـازي      روقبیل وجـود پیـاده  

هاي اصلی و مسـیرهاي مخصـوص   روها از خیابانپیاده
تمـامی  شـود.  روي و دوچرخـه سـواري مـی   براي پیاده

مسکن مهـر کـه در فـاز    مسکونی به جز محلۀ محالت 
پنج (به دلیل کامل نشدن طرح) شهر اندیشه قرار دارد 

ــاده ــادهرو هســتنداراي پی ــه خــوبی د. اکثــر پی روهــا ب
شوند که البته این بـراي تمـامی محـالت    نگهداري می

روهـاي  عنوان مثـال برخـی از پیـاده   هب ؛کندصدق نمی
الت روهاي محـ دو. در بیشتر پیاده محالت مسکونی فاز

چمن/خـاکی وجـود    مسکونی فاز دو و سه یک باریکـۀ 
فیـک  و جاده/ترا رورد که مرز جدا کننده بـین پیـاده  دا

است. این گونه جداسازي در محالت مسکونی فاز چهار 
کنـار خیابـان    هاي پارك شـدة اتومبیل وسیلۀهو پنج ب

فاز نیـز   البته در برخی محالت این دو .گیردصورت می
چمن/خـاکی نیـز اسـت. نبـود      مرز جداکننـده باریکـه  

مسیرهاي مخصوص دوچرخه سواري در سطح محالت 
هـاي  در سـطح خیابـان   سوارانشده که دوچرخهباعث 

سـواري کننـد. تنهـا    شریانی درجه یک و دو دوچرخـه 
ــاده  ــراي پی ــل ب ــرايمح ــاکنا روي ب ــطح  س ــز س ن نی

  روهاي شهري است.     پیاده

اخص جذابیت محیطی در سـطح  وضع موجود ش
شاخص جذابیت محیطی بـه وجـود درخـت،    : محالت

ــاختمان    ــنوع، س ــی و مص ــذاب طبیع ــاظر ج ــا و من ه
یبا و پـاکیزگی محلـه اشـاره دارد.    ز واحدهاي مسکونی
زار بوده که عارضـۀ  صورت یک شنهشهر اندیشه ابتدا ب

ضـلع  در اکنـون نیـز   طبیعی خاصی نداشته اسـت. هـم  
سه وجـود  شرقی شهر اندیشه همچنان معادن شن و ما

دارد. اما محیط ساخته شـدة شـهر اندیشـه و محـالت     
کاري و سرسبزي شرایط مناسبی دارد. درختمسکونی 

اگـذاري فضـاي   شهر و همچنـین و  محیط ساخته شدة
کـاري و فضـاي   ن جهت درخـت مقابل منازل به ساکنا

تـا بـرخالف گذشـته،     شدهسبز توسط شهرداري باعث 
 .شهر اندیشه تبدیل به یک محیط سرسبز و زیبـا شـود  

این درختان  اما نوع ،کاري شدهروها درختبیشتر پیاده
افکـن باشـد.   ایهاي نیست کـه بـراي عـابرین سـ    ونهگبه

واحدهاي ها و محالت مسکونی فاز سه داراي ساختمان
زیبایی است که در محالت دیگـر فازهـا ایـن     مسکونی

. اصـوال  شودیهاي زیبا به ندرت دیده مگونه ساختمان
در ســطح اي زبالــهنــدرت بــهمحــالت پــاکیزه اســت و 

  شود.محالت دیده می
 امنیت از جـرم و ایمنـی از  وضع موجود شاخص 

 نسـبتاً هاي محلـه در شـب   روشنایی خیابان ترافیک:
بـه  مناسب است. میزان وقوع جرم در محالت پـایین و  

روي در ن هنگـام پیـاده  رسد از این نظر سـاکنا نظر می
رو نیسـتند، امـا در   روبـه  خاصـی  مسـاله وز و شب بـا  ر

رو روبـه  تیایمنی از ترافیک بیشتر محـالت بـا مشـکال   
 عـابر  بر پیاده، عدم امنیـت خطوط عاتعداد کم هستند. 

هنگام عبـور از خطـوط عـابر پیـاده و رعایـت نکـردن       
ــث   ــدگان باع ــرف رانن ــرعت از ط ــده محــدودیت س ش

  رو باشند. ن با مشکالتی در این زمینه روبهساکنا
که اعداد ذکر شـده در   شدهجدولی ارائه ادامه، در 

-هـاي قابلیـت پیـاده   وضعیت شاخص دهندةنشان ،آن
ت مسـکونی شـهر اندیشـه اسـت. ایـن      مداري در محال

بندي شـده و  نامه امتیازاعداد بر اساس اطالعات پرسش
و بـر  ) 3گین حاصـل از اعـداد در جـدول (   سپس میـان 

=  5= خیلـی کـم و عـدد    1(عـدد   اساس طیف لیکرت
  نمایش داده شده است. خیلی زیاد)
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  مداريیادههاي قابلیت پوضعیت محالت (فاز) شهر اندیشه از نظر شاخص :3جدول 
  شاخص

  نام فاز
تراکم 
وضعیت   کاربريتنوع   مسکونی

  هاخیابان
  رويهایی براي پیادهمحل

  و دوچرخه سواري
جذابیت 
  محیطی

  امنیت از جرم
  ایمنی از ترافیک

  4  3  2  3  4  1  فاز دو
  2  4  2  4  3  1  فاز سه

  2  2  2  2  1  4  فاز چهار
  3  3  2  2  2  3  فاز پنج

 
ت مسـکونی شـهر   محـال مداري پیادهبندي پهنه

هاي قابلیت بر اساس وضع موجود شاخص اندیشه
 GISدر این بخش با استفاده از نرم افزار : مداريپیاده

پهنه بندي محالت مسـکونی هـر یـک از فازهـا انجـام      
بـراي  گرفته و در قالب نقشه به نمایش درآمده اسـت.  

دســت آمــده هابتــدا اطالعــات بــ بنــدي محــالتپهنــه
اسـتفاده از   سـپس بـا   شـده، افزار رمکدگذاري و وارد ن

هـا  وضعیت هر یک از شـاخص  ،نویسی Queryعملیات 
هـر یـک از   در سـطح  وزن دهـی شـده بودنـد     که قبالً

 ،. نتایج حاصـل از عملیـات  ه استمحالت مشخص شد
در هـا  و از تجمیـع آن  شدههایی ی نقشهمنجر به خروج

کـه در آن   ه اسـت دست آمده کامل ب یک نقشۀ نهایت

مــداري محــالت بنــدي قابلیــت پیــادهی پهنــهچگــونگ
بـر اسـاس   بندي مسکونی به نمایش درآمده است. پهنه

کـه   محالت صورت گرفته مداريمیانگین قابلیت پیاده
. چگـونگی  نامه اسـت از پرسش هاي حاصلیافته نتیجۀ

مشـخص  ) 4( در جـدول  مداريقابلیت پیادهبندي بارم
    است. شده

  
  مداريپیاده سطح بندي قابلیت :4جدول 

  میانگین  قابلیت پیاده مداري
  8/1تا  5/1  پایین

  1/2تا  <8/1  متوسط
  6/2تا  <1/2  باال

  

  
  مداري محالت مسکونی شهر اندیشه بندي قابلیت پیادهنقشه پهنه : 2شکل 

  
مداري وضعیت قابلیت پیاده دهندةنشان)، 2شکل (

ر محالت مسکونی و چگونگی قرارگیري این محـالت د 
بنـدي قابلیـت   چه از پهنـه آنسطح شهر اندیشه است. 

مداري محالت مسکونی مشخص است ایـن اسـت   پیاده
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 بیشـترین محـالت بـا    ،که فاز سه با داشتن سی محلـه 
 را بـه خـود اختصـاص    مداري باال و پایینقابلیت پیاده

که فـاز دو شـهر    این استجالب توجه  داده است. نکتۀ
 مـداري پـایین نـدارد.   پیـاده اي با قابلیـت  اندیشه محله

اي اسـت کـه ایـن    مدار به گونهپراکندگی محالت پیاده
راکز خریـد و مرکـز شـهر    محالت بیشتر در مجاورت م

که هر چـه محـالت دورتـر از     طوري هب ،اندقرار گرفته
مـداري  قابلیـت پیـاده  ، داشـته باشـند  این مراکـز قـرار   

  دارند.تري پایین
محـالت مسـکونی    بنـدي امتیـاز   )، بـه 6) و (5(جدول 

بر اسـاس میـانگین قابلیـت     بندي. امتیازاختصاص دارد
مداري و تبدیل آن به درصد انجـام گرفتـه اسـت.    پیاده

) و 66/2فاز سه شـهر اندیشـه بـا میـانگین (     29محله 
مدارترین محله شـهر اندیشـه اسـت. از    پیاده 86امتیاز 

ي مدارهمین فاز قابلیت پیاده 27طرف دیگر نیز محله 
  دارد.پایینی 

ها از روش سلسله مراتبی براي تعیین اهمیت شاخص
)AHP استفاده شده است. قبل از بهنجار کردن (

هاي پژوهش، نظر متخصصان و کارشناسان در شاخص
. ها پرسیده شده استمورد اهمیت هر یک از شاخص

ها یت نسبی هر یک از شاخصاهم سنجی ونتایج نظر
  ه نمایش درآمده است.ب) 3) و شکل (7در جدول (

  
مداري باال شهر یت پیادهباقابلمحالت مسکونی : 5جدول 

 اندیشه
مداري از امتیاز قابلیت پیاده

 امتیاز100
  شماره محله

 مسکونی
 2فاز  2محله  77
  3فاز 16محله  84
  3فاز 17محله  84
  3فاز 21محله  79
  3فاز 22محله  83
  3فاز  29محله  86
  4فاز  3محله  75
  4فاز  7محله  81

  
مداري پایین شهر یت پیادهباقابل: محالت مسکونی 6جدول 

  اندیشه

 امتیاز100مداري از امتیاز قابلیت پیاده
  شماره محله

 مسکونی
 3فاز  8محله  53
 3فاز  27محله  50
 5فاز  6محله  50

  
   هااهمیت نسبی شاخص :7جدول 

بندي قابلیت رتبه
  شه:مداري شهر اندیپیاده

  تراکم
 مسکونی

  طاختال و تنوع
 کاربري

  وضعیت
 خیابان

هایی براي محل
 روي پیاده

  جذابیت
 محیط

  ایمنی
 و امنیت

اهمیت نسبی 
  هاشاخص

 032/0 080/0 014/0 014/0 026/0 014/0 034/0 مسکونی تراکم
  اختالطو  تنوع

 کاربري
138/0 058/0 026/0 032/0 069/0 080/0 071/0 

 192/0 113/0 344/0 095/0 132/0 290/0 172/0 خیابان وضعیت
 108/0 080/0 023/0 095/0 132/0 174/0 241/0 يروادهیپبراي  ییهامحل

 095/0 080/0 069/0 095/0 026/0 058/0 172/0 جذابیت محیط
 502/0 566/0 482/0 668/0 658/0 406/0 241/0 ایمنی و امنیت

  

  
  هااهمیت نسبی شاخص :3شکل
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شـود طبـق   ر که در جدول باال مشاهده میهمانطو
نظر کارشناسان و متخصصان شاخص امنیت از جـرم و  

) داراي بیشـترین اهمیـت و   502/0ایمنی از ترافیـک ( 
) داراي کمترین اهمیت نسـبی  032/0تراکم مسکونی (
ها هستند. در ادامه به مقایسـه زوجـی   در بین شاخص

شـه  هـا در بـین فازهـاي شـهر اندی    هر یک از شـاخص 
پرداخته شده است. این مقایسـه بـر مبنـاي امتیـازاتی     

اي کـه  نامـه هـا در پرسـش  است که هر یک از شـاخص 
  است. شدهنمونه پاسخ داده شده، انجام  اعضايتوسط 

نوع سکونت در محالت مسکونی فاز  :تراکم مسکونی
هاي چهار تا شش طبقـه)،  چهار و پنج (بیشتر آپارتمان

هـاي  کم مسکونی در رتبـه تراباعث شده که در شاخص
ــب   ــت نس ــند. اهمی ــته باش ــرار داش ــن اول و دوم ق ی ای

) و 8( اسـت. نتـایج در جـدول    032/0شاخص برابر بـا  
  ) نشان داده شده است.  4شکل (

                                                                                                                                                          
  ماتریس بهنجار شده تراکم مسکونی : 8جدول 

 اهمیت نسبی گزینه 5فاز 4فاز 3فاز 2فاز  مسکونی تراکم
 112/0 125/0 100/0 111/0 111/0 2فاز 
 112/0 125/0 100/0 111/0 111/0 3فاز 

 416/0 375/0 400/0 444/0 444/0 4فاز 
 361/0 375/0 400/0 333/0 333/0 5فاز 

  

  
  وضعیت شاخص تراکم مسکونی :4 شکل

  
با در نظـر گـرفتن مـوارد     :هاتنوع و اختالط کاربري

فـاز  محالت مسـکونی   هاي پژوهش،ذکر شده در یافته
هـا در رتبـه اول   دو در شاخص تنوع و اختالط کـاربري 

 71/0قرار دارد. اهمیت نسـبی ایـن شـاخص برابـر بـا      
) نشان داده شـده  5) و شکل (9ل(نتایج در جدواست. 
    است.  

  
  هابهنجار شده تنوع و اختالط کاربريماتریس  :9جدول 

 اهمیت نسبی 5فاز 4فاز 3فاز 2فاز  تنوع کاربري
 356/0 364/0 375/0 333/0 333/0 2فاز 
 326/0 364/0 250/0 333/0 333/0 3فاز 
 124/0 091/0 125/0 167/0 167/0 4فاز 
 194/0 182/0 250/0 167/0 167/0 5فاز 
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  تنوع کاربريوضعیت شاخص  :5شکل 

  
شـاخص وضـعیت   : ها (پیوستگی معابر)وضعیت خیابان

دارد. محـالت   192/0اهمیت نسبی برابـر بـا   ها خیابان
از بهترین فاز سه شهر اندیشه در این شاخص  مسکونی

که ایـن محـالت داراي    طوريه ب برد.وضعیت بهره می

هـاي زیـادي بـا    اي متصل بـه هـم و چهارراه  وهرپیاده
) و 10نتـایج در جـدول(   فاصله اندك از یکدیگر اسـت. 

  ) نشان داده شده است.6شکل (

  
  هاخیابان پیوستگیماتریس بهنجار شده  :10جدول 

 نسبی اهمیت 5فاز 4فاز 3فاز 2فاز  خیابان وضعیت
 263/0 286/0 286/0 231/0  250/0 2فاز 
 455/0 429/0 429/0 462/0 500/0 3فاز 
 141/0 143/0 143/0 154/0 125/0 4فاز 
 141/0 143/0 143/0 154/0 125/0 5فاز 

  

  
  هاپیوستگی خیابانوضعیت شاخص  :6شکل 

  
ـ  نیـز  در ایـن شـاخص    ایی محیطـی: جذابیت و زیب

نسـبت بـه دیگـر    شهر اندیشه فاز سه مسکونی محالت 
اول قـرار  و در رتبـه   داردتـري  فازها وضـعیت مطلـوب  

 دارد. 095/0دارد. این شاخص اهمیت نسـبی برابـر بـا    

کـاري  روهـاي درخـت  اکثر محالت این فاز داراي پیاده
روهاي تمیز و ساختمان و بناهاي زیبا شده است. پیاده

نتـایج در  هاي مثبت این محالت اسـت.  از دیگر ویژگی
      ) نشان داده شده است.7) و شکل (11( جدول

  
  ریس بهنجار شده جذابیت محیطیمات :11جدول 

 گزینه نسبی اهمیت 5فاز 4فاز 3فاز 2فاز  محیط جذابیت
 237/0 182/0 167/0 214/0  200/0 2فاز 
 416/0 545/0 333/0 429/0 400/0 3فاز 
 197/0 091/0 167/0 214/0 200/0 4فاز 
 150/0 182/0 333/0 143/0 200/0 5فاز 
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  حیطیجذابیت موضعیت شاخص  :7شکل 

  
بـا  : روي و دوچرخـه سـواري  هایی براي پیـاده محل

ها و مقایسه زوجی صورت گرفته در ایـن  توجه به یافته
بهتـري   نسـبتاً شاخص محالت مسکونی فاز سه شرایط 

نسبت به دیگر فازها دارند. اهمیت نسبی این شـاخص  
 هـاي البته در شهر اندیشـه مکـان  است.  108/0با برابر 

سـواري وجـود   روي و دوچرخـه مخصوصی بـراي پیـاده  
هـاي  ها و پاركروبیشتر در سطح پیاده ساکنانندارد و 

) و 12( نتـایج در جـدول  کننـد.  مـی روي محلی پیـاده 
  ) نشان داده شده است.8شکل (

  
  رويهایی براي پیادهماتریس بهنجار شده محل :12جدول 

  هاییمحل
 رويپیاده براي

 5 فاز 4 فاز 3 فاز 2فاز 
   اهمیت

 بینس
 281/0 222/0 286/0 333/0  286/0 2فاز 
 340/0 444/0 286/0 333/0 286/0 3فاز 
 140/0 111/0 143/0 167/0 143/0 4فاز 
 239/0 222/0 286/0 167/0 286/0 5فاز 

  

  
  رويهایی براي پیاهمحلوضعیت شاخص  :8شکل 

  
از ترافیـک و امنیـت از جـرم     ایمنـی  امنیت و ایمنی:

هـا اهمیـت   نسبت به دیگـر شـاخص   که است شاخصی
. در ایـن شـاخص محـالت    دارد) 502/0نسبی باالیی (

مسکونی فاز دو و سپس فاز پنج وضعیت بهتري دارنـد.  
شـامل دو بخـش ایمنـی از جـرم و      شـاخص البته این 

ایمنـی از جـرم   شـاخص  امنیت از ترافیک است که در 

برابـر  دیگـر  با یک شهر اندیشه تمامی محالت مسکونی
از  ایمنـی و وضعیت مطلوبی دارند و تنها شـاخص   بوده

اسـت.   شـده ترافیک است که باعث تمایز بین محـالت  
) نشــان داده شــده 9) و شــکل (13( نتــایج در جــدول

     است.
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  ماتریس بهنجار شده ایمنی و امنیت :13جدول 
 گزینه اهمیت نسبی 5فاز 4فاز 3فاز 2فاز  امنیت ایمنی و
 451/0 500/0 462/0 375/0  462/0 2فاز 
 119/0 125/0 077/0 125/0 154/0 3فاز 
 169/0 125/0 154/0 250/0 154/0 4فاز 
 261/0 250/0 308/0 250/0 231/0 5فاز 

  

  
  وضعیت شاخص ایمنی و امنیت : 9شکل 

  
 وAHP  با توجه به محاسبات صورت گرفته با روش

هاي در شاخص مشخص شدن وضعیت هر یک از فازها
مـداري  بندي جهت تعیین اولویت پیادهظر، رتبهمورد ن

فته است کـه در شـکل   فازهاي شهر اندیشه صورت گر

. محاسبات صورت گرفتـه  نمایش داده شده است) 10(
مدارترین پیادهشهر اندیشه داراي فاز دو  دهدیمنشان 

، فازهاي سه، پـنج و چهـار   ز دو. پس از فااست محالت
  رار دارند. هاي بعدي قترتیب در رتبهبه

  

  
  داري شهر اندیشه به تفکیک هر فازمرتبه بندي قابلیت پیاده :10شکل 

  
مـداري  ، خروجی نهـایی قابلیـت پیـاده   )10شکل (

دهـد  محالت مسکونی شهر اندیشه است که نشان مـی 
مـداري در  قابلیـت پیـاده   لحـاظ  ازفاز دو شهر اندیشه 

ارد. محالت مسکونی فازهـاي دو و سـه   رتبه اول قرار د
کـه در  ي طـور  بـه دیگر ندارنـد  اختالف چندانی با یک

ها محالت مسـکونی فـاز سـه بهتـر و در     برخی شاخص

محـالت مسـکونی فـاز دو     ،هـا از شـاخص  برخی دیگـر 
قابلیـت  . فـاز پـنج در رتبـه سـوم     دارندشرایط بهتري 

ودن تاسیس بممکن است تازهدارد که قرار مداري پیاده
. هاي دو و سه دلیل این امر باشـد این فاز نسبت به فاز

مـداري پـایینی   محالت مسکونی فاز چهار قابلیت پیاده
و در بین دیگر فازها در رتبه آخـر جـاي گرفتـه     داشته
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کمبود برخـی   ممکن استیکی از دالیل این امر  .است
 ساکنانامکانات و تسهیالت در سطح محالت باشد که 

. در کنـد سـتفاده از اتومبیـل شخصـی مـی    ر بـه ا را وادا
ترتیـب زیـر   مداري شهر اندیشه بـه ابلیت پیادهنهایت ق
  است:  

  

   Faz 2> Faz 3> Faz 5> Faz 4           :   1 رابطه
 

  گیرينتیجه
ــا از ــاخص  آنج ــی از ش ــه یک ــداري در  ک ــاي پای ه

هـاي  قرن حاضر، کاهش اسـتفاده از سـوخت  ي شهرها
ــوا  ــودگی ه ــاهش آل ــزایش فســیلی و ک ــت اف ، در جه

 و سـاکنان عمـومی، ارتقـاء فعالیـت بـدنی      ونقـل حمل
ترغیـب   همچنین سالمت عمومی شهروندان درراستاي

، لـذا  اسـت مـداري  و تشویق به افـزایش قابلیـت پیـاده   
اخیـر  ایگاه سـهم عـابر پیـاده در چنـد دهـۀ      موضوع ج

قـرار  یران شهري ریزان و مددوباره در دستور کار برنامه
ا موجب افزایش کیفیـت محـیط شـهري    گرفته است ت

شده و خود باعث تشویق و ترغیب به افـزایش قابلیـت   
مـداري  مداري شود. براي سـنجش قابلیـت پیـاده   پیاده

کـه بـا در نظـر گـرفتن      شده استهایی تعیین شاخص
مـداري در محـالت   ها سطح قابلیـت پیـاده  این شاخص

گیرد. نتـایج حاصـل از   نی مورد سنجش قرار میمسکو
از  هاي ایمنـی که شاخص ه استنشان داد ن پژوهشای

هـاي  محلها، وضعیت خیابان، جرماز  و امنیت ترافیک
ترین شـ روي و جذابیت و زیبـایی محـیط بی  براي پیاده

مـداري در  تاثیر را در افزایش یا کـاهش قابلیـت پیـاده   
سطح محالت دارند. محالت فاز دو و سه شهر اندیشـه  

 .ندارنـد  هـم تالف چندانی بـا  مداري اخدر قابلیت پیاده
مـداري  تنها نداشتن محالت مسکونی با قابلیـت پیـاده  

هایی که اهمیت و کسب امتیاز بیشتر در شاخصپایین 
باعـث   داشـتند هـا  نسبت به دیگر شاخصنسبی باالیی 

مـداري جـاي داشـته    که فاز دو در رتبه اول پیاده شده
ه مـدارترین محلـ  سـت کـه پیـاده   ا باشد. این در حـالی 

. گرفتـه اسـت  ) در فاز سه شهر اندیشه قـرار  29(محله 
در برخــی از نیـز  محـالت مسـکونی فـاز چهــار و پـنج     

عنـوان مثـال   رو هسـتند. بـه  ها با موانعی روبـه شاخص
هـاي  که یکی از زیر شاخص(ی جذابیت محیطشاخص 

اماکن زیبـا در سـطح محـالت     ها وآن وجود ساختمان
 و پنج شهر اندیشهدر محالت مسکونی فاز چهار  است)

در زیبـایی   ها و اماکنندرت ساختمانبه ضعیف است و
کـه در   سـت ااین در حالی .شوددیده میسطح محالت 

ــه   ــاز دو و ب ــکونی ف ــالت مس ــه  مح ــاز س ــوص ف خص
کـه نگـاه هـر     وجود داردي بسیاري هاي زیباساختمان

برخی  وجود عالوه برکند. رهگذري را به خود جلب می
در محالت فاز چهـار و پـنج،    مداريادهموانع قابلیت پی

ها هـم نتوانسـتند امتیـاز    در دیگر شاخصاین محالت 
باالیی را کسب کنند. تنها در شاخص تـراکم مسـکونی   

در رتبـه دوم   پـنج است که فاز چهار در رتبه اول و فاز 
. که اهمیت نسبی این شـاخص پـایین اسـت    قرار دارد

قابلیـت   انعن مـ عنـوا توان بهعامل دیگري که از آن می
محالت شهر اندیشـه یـاد   تمامی مداري در سطح پیاده
عـدم رعایـت محـدودیت    از ترافیک اسـت.   یمنیا کرد

 ایمنــیســرعت از طــرف راننــدگان و همچنــین عــدم  
 شدهباعث  پیاده در هنگام عبور از خطوط عابر ساکنان

مداري محالت تا حد باالیی کاهش پیدا تا قابلیت پیاده
بـاال   محـالت  از جرم در سـطح  منیتا هر چند که کند
تـوان از آن  هـایی کـه مـی   ز شـاخص یکی دیگر ا. است

محـالت   مـداري عنوان مانعی بر سر راه قابلیت پیـاده به
هــایی بــراي محــل کــردیــاد  مســکونی شــهر اندیشــه

ــاده ــود    پی ــدم وج ــت. ع ــواري اس ــه س روي و دوچرخ
ــان ــود   مک ــواري و کمب ــه س ــوص دوچرخ ــاي مخص ه
ــاي مخصــوص پمحــل ــادهه روي در ســطح محــالت ی

ــت     ــه قابلی ــت ک ــانعی اس ــه م ــهر اندیش ــکونی ش مس
ـ پیاده رو کـرده  االیی بـا کـاهش روبـه   مداري را تا حد ب

داري نیـز بـه   مـ بنـدي قابلیـت پیـاده   است. توزیع پهنه
در مجاورت  مدارترپیاده محالت اي است که غالبِگونه

هاي مرکزي و تجاري شهر قـرار گرفتـه و بـا دور    بخش
مـداري  از قابلیـت پیـاده   شـهر  از بخش مرکـزي شدن 

ـ بـه هـر حـال    شـود.  کاسته مینیز محالت  ا در نظـر  ب
توان گفت در حال حاضـر  ها میگرفتن تمامی شاخص

مداري شهر اندیشه در سطح پـایینی قـرار   قابلیت پیاده
 ،البته این شهر پتانسیل تبدیل شدن به یک شهر .دارد

توان با یک می ارد کهمدار را دمحالت مسکونی پیادهبا 
مـداري بـه   اصولی و رفع موانع قابلیت پیاده ریزيبرنامه

  این مقصود دست یافت. 
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