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Extended Abstract
Introduction
Since the late 1960s, as a result of the exacerbation of urban problems, there has been a
widespread reaction against the dominance of ride. In this regard, the pedestrian movement,
which aimed to restore and develop pedestrian spaces in cities, became one of the axes of urban
planning and design. On the other hand, in recent decades, the central and old textures of cities
have been left to their own devices and due to negligence, they have faced many problems.
Highlighting historical places, producing and reproducing collective memories and centers of
attachment, is the first step to mental attraction to historical environments, which raises a broad
category and a phenomenon called urban tourism. One of the cases that helps to rebuild these
textures is to pay attention to pedestrians and humanizing the environment, so today's urban
community needs studies that analyze and scrutinize pedestrian crossings in the city and
encourage the citizen to find a new balance between different ways of moving. The revival of
the historical textures that make up the core of cities, in addition to improving the quality of the
environment and re-establishing social life, also promotes tourism. Saqqez city, which is one of
the oldest cities in Iran and the world, despite its significant population in Kurdistan province
and its high potential, such as a complex of amusement parks along the river, the city's historic
Grand Bazaar and a large number of travelers to buy from the border town of Baneh, it lacks the
ability to attract tourists in its proper form; therefore, planning for the mentioned spaces to
attract tourists and spend leisure time is very important in the development of this city. The
present study tried to identify the desired axes of walking in the central part of the historical city
of Saqqez to promote urban tourism and to suggest the selected axis to create pedestrian path.
Methodology
The present study is an applied one in terms of purpose and also is based on quantitative
methods. The statistical population of this study includes residents of Saqqez city and tourists
who visit the city's attractions. The volume of statistical sample according to the population of
Saqez city in 2016, which is 226451 people, has been considered. By using of the Cochran's
formula, the number of selected samples to distribute the questionnaire among urban residents
and tourists is 384. In order to implement the Delphi method, the opinions of 12 Saqqez experts
and city managers have been used. In order to select the selected axis using the Inverted
Hierarchical Weight Process (IHWP) and define and refine the criteria, the level of interference
of the central texture of Saqqez city was proposed to suggest the necessary fields of walkability.
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Finally, through measurement quantification, calculations related to feasibility and
prioritization, after feasibility of axes in the historical central texture of Saqqez city, using the
Quantitative Analyze Matrix (QAM) model, the axis that received the highest score in terms of
walkability was selected as the pedestrian target axis for planning.
Results and discussion
The study area at the historic center of Saqqez city has valuable grounds and buildings in which
physical intervention is subject to its own limitations. Therefore, in order to increase the
coefficient of realization of the research, at first, the capability of intervening the areas in the
texture was analyzed by IHWP method and the most intervention textures were designated to
locate and select the appropriate axis to create the pedestrian path. After collecting the scores of
each of the intervention criteria and the formation of the database, they are classified into four
classes and the central texture of Saqqez city in four priorities of completely desirable, relatively
desirable, relatively undesirable and completely undesirable lands for intervention-based
services, which the Imam Khomeini, Jomhouri, Saheli, Beheshti and Vali Khan axes were
identified to provide support services for the pedestrian axes. Then, in order to locate and select
the appropriate axis of the pedestrian path using the Quantitative Analyze Matrix (QAM) model,
after introducing the prone streets of the area and after going through the Delphi method and
weighting steps using Expert Choice software through comparative comparison according to the
extracted criteria and in the form of a Likert scale, the axes were examined and finally, among
the axes in the central core of Saqqez city, Imam axis was selected with a score of (2.84) for
pedestrian path planning.
Conclusion
Today, feasibility studies of desirable pedestrian axes are one of the urban needs in this area. In
the present study, after performing quantitative calculations and qualitative analyzes, Imam axis
gained the highest score with a relatively desirable quality status for creating pedestrian path in
the central core of Saqqez city. It is natural that over time, the coefficient of importance and
current status of each axis has changed, and given the tourism potential of other axes, it is not
unreasonable to expect that in the coming years other axes will have a higher score and create
the desired pedestrian path. Looking at the findings of the present study, it can be inferred that
in the middle cities of Iran, especially those with a population of less than 250,000 and also
according to economic, political, managerial, cultural, physical, spatial situations, etc., the
potential of such cities to create the pedestrian path was low unless the city's historical
dimension and the presence of prominent historical elements were influential enough to send a
significant population to the city; because the demographic factor is a very important element in
the creation and prosperity of the pedestrian path. So, looking at the current situation of the
streets of the central part of Saqqez city and the results of the analysis, the relatively favorable
option does not create a significant for urban management to create pedestrian path, and only
with the passage of time and reaching the age of 20-30 can tourism flourish and hoped to revive
the historical texture by creating sidewalks.
Keywords: Walkability, Urban Tourism, Central and Historical Texture, IHWP and QAM,
Saqqez City.
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چکیده
سرعت رشد در جهان مدرن امروز در کنار تغییر الگوی ساختار مراکز شهری؛ باع بروز نابسامانیهایی در سازمان
ادراکی و فضایی شهرها بهخصوص در هسته تاریخی آنها شده است .در این راستا خلـق فرصـتهای قـدم زدن
آنهم با ایجاد مسیرهای پیاده ،رویکرد تازهای است که شهرها در مواجهه با این تغییرات در پیشگرفتهاند .بافـت
مرکزی و تاریخی شهر سقز نیز در طول سالیان طوالنی دستخوش تغییراتی گردیده و میزان جذابیتهای خـود را
به حد مطلوب نرسانیده و به مجموعهای از فضاهای با جذب جمعیت پایین بدل گشته اسـت .در چنـین شـرایطی
پاس به شکاف میان وضع موجود و آنچه مطلوب مینماید ما را به تقویت این بافـت از طریـق ایجـاد محورهـای
پیاده جهت ارتقای گردشگری شهری رهنمون میسازد .در این پژوهش ،سعی بر آن است که در محدوده مرکزی
و تاریخی شهر سقز ،قابلیت ایجاد شبکه پیاده بر مبنای ارتقای گردشگری شـهری موردسـنجش قرارگرفتـه و بـا
پیاده مدارسازی محور منتخب جهت بازگرداندن ارتباطات فضایی ،حیات اجتماعی و انسانیتر نمودن فضاها تالش
گردد .پژوهش حاضر ازلحا هدف کاربردی بوده و مبتنی بر روشهای کمـی اسـت .جهـت انتخـاب محورهـای
دارای پتانسیل با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی معکوس ( ،)IHWPمیزان مداخلـه پـذیری بافـت مرکـزی
سقز جهت پیشنهاد زمینههای الزم پیاده راه موردسنجش قرارگرفته و پهنههای ناکارآمد مداخله پذیر تعیین گردید.
درنهایت با استفاده از کمی سازی سنجش و استفاده از مدل ماتریس ارزیابی کمی گزینهها ( ،)QAMاولویتبندی
محورهای دارای پتانسیل انجام شد .درنتیجه محور امام پس از انجام محاسبات کمی و تحلیلهای کیفی باالترین
امتیاز ( )2/842را جهت ایجاد پیاده راه در هسته مرکزی شهر سقز کسب کرد و با وضعیت نسبتاً مطلوب میتوانـد
در آینده موردتوجه مدیریت شهری قرار داشته باشـد .محورهـای جمهـوری ( ،)2/776سـاحلی ( ،)2/678بهشـتی
( )2/591و ولی خان ( )2/046در ردههای بعدی قرار گرفتند.
واژگان کلیدی :پیاده مداری ،گردشگری شهری ،بافت مرکزی و تاریخی IHWP ،و  ،QAMشهر سقز.
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مقدمه
از دهه  1960جنبش پیاده مدارسازی و ایجاد محدودیتهای ترافیکی بهطور گستردهای توسـ مقامـات شـهرداریها در
سراسر اروپا بهعنوان ابزاری برای کاهش اثرات ترافیک موتوری در مناطق مرکزی با حجم باالیی از عابران پیـاده ،بـرای
بهبود کیفیت محی های شهری و تشویق به تغییر رویکرد به سمت سفرهای پایدارتر و همچنین بهـره بـردن از مشـاغل
خردهفروشی به کار گرفته شد ( .)Melia & Sergold,2017:1در همین راستا جنبش پیاده مـدار کـردن کـه هـدف آن
بازیابی و توسعه فضاهای پیاده در سطح شهرها و به رسمیت شناختن و اولویت قائل شدن بـرای عـابران پیـاده بـهعنوان
عناصر درجه اول شهری است ،به یکی از محورهای برنامهریزی و طراحی شهری بدل گردیده است.
در دهههای اخیر ،بافتهای مرکزی و قدیمی شهرها به حال خود رهاشده و بر اثر بیتوجهی و عدم رسـیدگی ،دچـار
مسائل متعدد شدهاند (حناچی و همکاران .)26 :1386،تغییرات به وجود آمده در قرن اخیر ،چه در ساختار کالبـدی شـهر و
چه در نحوه زندگی اجتماعی شهروندان ،جذابیت خیابانهـای مراکـز شـهر و بافتهـای تـاریخی را بـرای شـهروندان و
گردشگران کاهش داده است (حیدریان قراملکی .)2 :1394،برجستهسازی مکانهای تاریخی ،تولیـد و بازتولیـد خـاطرات
جمعی و کانونهای تعلقخاطر ،اولین قدم برای کشش ذهنی به سمت محی های تـاریخی اسـت کـه مقولـهای وسـیع و
پدیدهای به نام گردشگری شهری را مطرح میسازد که از طریق بالفعل سازی پتانسـیلهای بـالقوه گردشـگری شـهری،
بافت و هویت تاریخی در ارتباط با گردشگری شهری ،حیات واقعی و مدنی -شهری را تضمین میکنـد (افخمـی:1392 ،
 .)13یکی از مواردی که به بازسازی این بافتها کمک میکند توجه به عابر پیاده و انسانمدار کردن محی میباشد تا از
سلطه خودرو به محی زندگی انسان کاسته شود .از طریق پیاده مدار سازی ،میتوان مناطق شهری رقابتپذیر اقتصـادی
و قابل سکونت ایجاد کرد ،درحالیکه امنیت و جذابیت مراکز شهری بهطور قابلتوجهی توسـ دسترسـیهای ایجادشـده
افزایش مییابند ( .)Ozdemir & Selcuk,2017:10ازاینرو جامعه شهری امروز به مطالعاتی نیازمند است که گذر پیاده
در شهر را تحلیل و موشکافی کند ،موانعی که در راه قرار دارد را شناسایی کند و شهرنشینان را به یافتن تعادلی نوین بین
روشهای مختلف حرکت در شهر تشویق کند (معینی .)12-18 :1394،بافتهای تاریخی که عمدتاً هسته اولیه شهرها را
تشکیل میدهند ،یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری در ایران هستند ،ازاینرو تجدید حیات و احیـای بافـت تـاریخی
عالوه بر ارتقای کیفیت محی و برقراری دوباره زندگی اجتماعی در آن ،سبب رونق گردشگری نیز میشود .باوجوداینکـه
امروزه گردشگری بهعنوان گستردهترین صنعت خدماتی با سرعتی بیش از گذشـته در حـال گسـترش اسـت ،بسـیاری از
شهرهای تاریخی ایران ازجمله شهر سقز با قدمت دوهزارساله ،بهعنوان نمونه موردمطالعه ،علیـرغم دارا بـودن توانهـا و
جاذبههای گردشگری شهری در بافت تاریخی و مرکزی ،حداقل گردشـگران را در خـود تجربـه مینمایـد .شـهر سـقز از
کهنترین و باستانیترین مناطق غرب ایران و بهعنوان قطب شمالی توسعه اقتصادی استان کردستان در همه ادوار تحت
تأثیر نیروها و مؤلفههای گوناگون طبیعی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی دستخوش توسعه و تحول فضایی بوده و بـاوجود
پتانسیلهای مناسبی همچون بازار بزرر تاریخی شهر ،مجموعه پاركهای تفریحی حاشـیه رودخانـه و نیـز گـذر تعـداد
باالی مسافران برای خرید از شهر مرزی بانه (مهندسین مشاور نقش پیراوش .)1385،تا بـه امـروز در جـذب گردشـگر و
توسعه گردشگری شهری بهعنوان مؤلفهای از توسعه اقتصادی خود ناتوان بوده است؛ و ازاینروست که برنامهریزی بـرای
فضاهای گفتهشده جهـت جـذب گردشـگر و گـذران اوقـات فراغـت بـرای نظـام مـدیریت شـهری جهـت بهرهمنـدی
استفادهکنندگان از فضا ،واجد اهمیت به سزایی در توسعه این شهر است .از سوی دیگر بافت کهن و تاریخی مرکـز شـهر
در طول سالیان متمادی غبار زمان گرفته و دچار فرسودگی کالبـدی  -فیزیکـی و گـاه اجتمـاعی و اقتصـادی شـده کـه
مناسب سازی محی شهری برای حرکت عابر پیاده جهت استفاده از محی و نیز ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و محی
شهری آنهم در زندگی ماشینی امروزی ،جهت احیاء و بازگرداندن زندگی امری ضروری به نظر میرسد .در این پژوهش،
سعی بر این است که محورهای مطلوب پیادهمداری در بافت مرکزی شهر تاریخی سقز جهت ارتقـاء گردشـگری شـهری
شناساییشده و از میان آنها محور منتخب جهت ایجاد پیاده راه پیشنهاد گردد.
در داخل و خارج کشور مطالعات و پژوهشهای زیادی از چندین منظـر گردشـگری شـهری را واکـاوی کردهانـد .در
برخی موارد از منظر جغرافیایی و با رویکرد کالبدی به موضوع پرداختهاند ،گاهی نگاهی صـرفاً اقتصـادی بـه گردشـگری
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شهری شده و گاهی نیز تجارب گردشگری شهری موردمطالعه قرارگرفته و برخی کتـب تـألیفی نیـز در راسـتای توسـعه
مفاهیم مرتب با گردشگری شهری در این زمینه به چشم میخورد .بهطور مشخص موضوع پیاده راهها و پیاده مداری به
دنبال شکلگیری انتقادات در برابر کم شدن حضور پیاده ،سلطه خودروها بر شهرها و افت کیفیت مراکز شـهری اهمیـت
پیدا کردند و با مطرحشدن این مسئله همزمان تحقیقهایی در این حوزه صورت پذیرفته اسـت .درزمینـه پیادهمـداری بـا
رویکرد ارتقای گردشگری نیز مطالعات و پژوهشهایی صورت گرفته است که از آن جمله میتوان بـه مـوارد زیـر اشـاره
کرد :نجمالدین )2018(1در پـژوهش "پیـاده مـداری و ارتبـاط آن بـا افـزایش قابلیـت پیـادهروی در فضـاهای شـهری"
نتیجهگیری میکند که قابلیت پیادهروی بهعنوان بخشی از طرح پیاده مداری منجر به افزایش کیفیت محـی شـهری بـا
افزایش امنیت و سازماندهی در نواحی شهری خواهد شد .کاشانی جو ( )1393در کتاب "پیاده راهها از مبانی طراحـی تـا
ویژگیهای کارکردی" بر این باور است که پیاده راهها به دلیل ویژگیهای خـود در ایجـاد تعـامالت اجتمـاعی در عصـر
ارتباطات مجازی و تحریک اقتصادی نواحی پیرامونی و نیز بهعنوان پهنههایی چند عملکـردی کـه دامنـهای گسـترده از
فعالیتها را در برمیگیرند ،از نقشی اساسی برخوردار میباشند .پاکزاد ( )1393نیز در کتاب "راهنمـای طراحـی فضـاهای
شهری در ایران" با اشاراتی به اصول و شرای امکانسنجی تبدیل خیابان به پیاده راه ،بهضرورت انتخاب زمـان مناسـب
برای تبدیل مسیر به پیاده راه ،مدیریت بهرهبرداری و نگهداری ،هماهنگی با تمامی ارگانهای متـولی مسـائل شـهری و
شناسایی مکانهای با توانهای بالقوه برای تبدیل به پیاده راه اشاره میکند .معینی ( )1394در کتـاب "شـهرهای پیـاده
مدار" مجموعۀ کاملی از مفاهیم اولیه پیاده مداری را باهدف معرفی چشمانداز ،سیاستها و اقـدامات شـهرهای مـدرن و
ایرانی فراهم آورده است .او معتقد است که بهسازی و نوسازی پیاده راهها بهتنهایی شهرها را پیاده مـدار نخواهنـد کـرد.
شهرها نیازمند اقدامات فراتری نظیر افزایش تسهیالت پیاده ،ایمنی و دسترسی آسان به حملونقل عمومی برای افـزایش
سهم پیاده در نظام حملونقل هستند .تاجیـک و پرتـوی 1393( ،و  )1392بـا "امکانسـنجی پیادهمـداری در فـاز چهـار
مهرشهر کرج با تأکید بر رویکرد نوشهرسازی" و ارائه "مدل مفهومی و چارچوب تحلیلی پیاده مداری با تأکید بر رویکـرد
نوشهرسازی" به این نتیجه رسیدند که علیرغم اهمیت کلیه مؤلفههای مدل ،شرای نمونه نقش مؤلفههایی چون کیفیت
محی  ،ایمنی و امنیت و مدیریت شهری کارآمد را در قیاس با سـایر مؤلفـهها پررنـگتر مینمایانـد .حیـدریان قراملکـی
( )1394پژوهش خود با عنوان "طراحی مسیر گردشگری با اولویت پیاده در بافت تاریخی شـهر تبریـز" را باهـدف ارائـه
معیارها و راهنمای طراحی شهری برای خیابانهای پیاده مدار در بافت تاریخی شهرها و با تأکید صرف بر مدلهای کمی
و ریاضی پیش برده است .راضیه علیزاده ( )1395باهدف تصمیمگیری برای سنجش قابلیت ایجاد شـبکه پیـاده در بافـت
تاریخی بر مبنای ایجاد پیوستگی و انسجام فضایی و ادراکی ،جهـت بازگردانـدن ارتباطـات فضـایی ،حیـات اجتمـاعی و
انسانیتر نمودن فضاها در پایاننامه خود تحت عنوان "امکانسنجی و طراحی شبکه پیاده در هسته تاریخی شهر سـنندج
با تأکید بر افزایش انسجام و پیوستگی بافت" با استفاده از روش تحلیل شبکه ،شبکه پیـاده مـدار را امکانسـنجی کـرده
است .در طرحی پژوهشی که هوشمند علیزاده و کیومرث حبیبی ( )1394با عنوان "امکانسنجی ،برنامـهریزی و طراحـی
مسیر پیاده مدار در هسته مرکزی و تاریخی شهر سنندج" در دانشگاه کردستان انجام دادهاند ،باهدف پیـاده مـدار سـازی
یکی از محورهای بافت تاریخی و مرکزی شهر سنندج اقدام به ارزیابی و انتخاب محور مناسـب پیـاده مـداری نمودهانـد.
بررسی این پژوهشها نشان میدهد که انتخاب نادرست و غیرعلمی و بعضاً سلیقهای معابر عالوه بـر هـدر دادن زمـان و
سرمایههای هنگفت ،مشکالت عدیدهای را نیز برای مردم و سیستم مدیریتی شهر به همراه داشته است.
مبانی نظری
پیاده مداری
پیاده راهسازی عبارت است از ایجاد خیابانها یا فضاهایی کـه بخـش عمـدة آنهـا از ترافیـک وسـایل نقلیـه آزاد اسـت

1. Najmaldin
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( )Cowan,2008:285و ایجاد خیابانها یا فضاهای رها از آمدوشد سواره نیز تعریفی از پیاده مدار کردن1محورهـا اسـت
(کاشانی جو .)55 :1393،قابلیت پیادهمداری موضوع مهم در حال ظهور درزمینه پایداری محالت مسکونی ،بـرای داشـتن
احساس انعطافپـذیری اجتمـاعی ،سـلب حـق مالکیـت ،کـاهش جـرم و حتـی برقـراری عـدالت زیسـتمحیطی اسـت
( .)Gilderbloom et al,2014:13مفهوم قابلیت پیاده مداری چیزی فراتر از عالقهمندی به پیادهروی بهعنوان توانـایی
راه رفتن در محی را نشان میدهد که نهتنها یک نوع فعالیت و روش جابجایی اسـت ،بلکـه همـراه بـا تأثیرگـذاری بـر
سالمت جسـمی ،روانـی و معنـوی مـردم در اجتمـاع اسـت ( .)O’Campo,2003:10شـاید بتـوان نخسـتین گامهـای
حیاتبخشی به خیابانهای شهری را در کتاب "مرر وزندگی شهرهای بزرر آمریکایی" اثر جـین جیکـوبز ( ،)1961بـا
معرفی اصطالح چشمان ناظر خیابان در ارتقای کیفیت خیابانهای شهری برای عابران پیاده و در جهت ایجـاد تعـامالت
اجتماعی جستجو نمود (جیکوبز .)1386 ،دونالد اپلیارد )1981(2در کتـاب "خیابانهـای قابـل زنـدگی" ادعـا میکنـد کـه
خیابانها باید دارای کارکردهای اجتماعی و همچنین کارکردهای تأسیساتی باشند .یان گل )1987(3در مورد برنامـهریزی
مناسب خیابانها برای پیادهها با برجستهسازی فعالیتهای اجتماعی بح میکند .سیمپسـون )1988(4معتقـد اسـت کـه
توسعه مراکز شهرهای قدیمی ممکن است قابلیت پیادهروی و کیفیت فضاهای شهری را افزایش دهـد .حسـین بحرینـی
( )1998نیز معتقد است که در شهرسازی نوین مسائل مربوط به خیابان همچون ایمنی ،ابعاد اجتماعی ،جاذبـهها ،عـابران
پیاده و اختالط کاربریها موضوعاتی پیشرو هستند .وی میگوید که پیشازاین ،شهرها با ساختمانهای بلند و عظیم آن
شناخته میشدند ،اما امروزه خیابانهای پیاده مدار عامل اصلی برای شناسایی هویـت و ویژگیهـای یـک شـهر هسـتند
( .)Najmaldin,2018:102در ادامه برامبیال و لونگو در کتابهای "نواحی پیـاده :راهنمـای طراحـی" و "محـدودههای
پیاده در دوازده شهر اروپایی" با موضوع محدودههای پیاده در مراکز شهرها با بررسی نمونههای موردی به ارائه راهنمای
طراحی آنها پرداختند ( .)Brambilla & Longo,2003ناکامورا ( )2010در نظریه خود با عنوان "اثرات گسـترده پیـاده
مداری هم پیوند با جاذبههای وسیع مرکز شهر" با استفاده از مدل جریان عابر پیاده و استفاده از مدلهای توسعهیافته بـا
رویکرد تجاری و گردشگری اثرات طرح پیاده مداری در سطح وسیع را بررسی نمـوده اسـت .نتیجـه ایـن مطالعـه نشـان
میدهد که پیاده مداری در سطح وسیع اثر بیشتری نسبت بـه پیـادهروی انفـرادی دارد ( .)Nakamura,2010اوزدمیـر و
سلچوك ( )2017در پژوهش "از پیادهمداری به اعیانسازی تجاری" با بررسی و تحلیل تـأثیرات اقتصـادی طـرح پیـاده
مداری واقع در مرکز تاریخی بخش آسیایی استانبول و منطقه خردهفروشی کادی کوی 5،با تمرکز بـر تغییـرات در سـاختار
خردهفروشی در دوره پس از پیادهمداری به تأثیرات ویژه گروههای مختلف متـأثر از طـرح پیـاده مـداری شـامل عـابران،
سکنه ،مغازهداران و انجمنهای خرده فرشی جهت موفقیت طـرح پیـاده مـداری اشـاره دارنـد ( Ozdemir & Selcuk,
 .)2017:10مفهوم پیاده مداری اساساً در نظریه نوشهرسازی6و توسـعه رشـد هوشـمند شـهری7و مفـاهیمی چـون شـهر
زیست پذیر 8،شهر ایمن ،شهر پایدار و شهر سالم ریشه دارد (شکل شماره  .)1در هرکدام از این مفـاهیم ردپـایی از اثـرات
قابلتوجه پیاده و پیاده مداری بر زندگی روزمره شهروندان دیده میشـود و شـناخت کامـل دیـدگاههای زمینهسـاز پیـاده
مداری و مؤلفههای مؤثر بر آنها میتواند منجر به تدقیق مفهوم پیاده مداری گردد.
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اسعدی و همکاران /ارزیابی محورهای مطلوب پیادهمداری به منظور ارتقای گردشگری شهری
ظهور ناپایداری شهری
نظریه توسعه پایدار
شکلگیری دیدگاههای زمینهساز پیادهمداری

نوشهرسازی

رشد هوشمند شهری

شهر ایمن

شهر زیستپذیر

شهر پایدار

شهر سالم

مفهوم پیاده مداری
شکل شماره  .1جایگاه پیاده مداری در نظریههای شهری
(پوراحمد و همکاران 1396 ،و معینی 1394 ،و گل 1392 ،و زیاری و جانبابانژاد 1388 ،و سلیمان مهرنجانی و همکاران)1395 ،

امروزه کیفیت و موفقیت پیاده راهها با همکاری سهجانبه کاربران (عابران پیاده) ،مدیران (مقامات محلـی) و طراحـان
شهری (طراحان ،برنامهریزان و معماران) به نتیجه میرسد .نواحی پیاده مدار باید بهعنوان نمودی از تعامل بین ایـن سـه
بازیگر اصـلی درك شـود کـه نقـش هـر گـروه درنهایـت میتوانـد بـهعنوان شکسـت یـا موفقیـت طـرح تلقـی گـردد
( .)Blaga, 2013از کاملترین راههای رسیدن به یک شهر پیاده مدار ،هفت مرحله پیشنهادی ایروین1مبتنی بـر بهتـرین
تجارب از انگلستان و سراسر جهان است که میتواند الگویی مناسب برای سایر شهرها باشـد .ایـن مراحـل عبارتانـد از:
ایجاد اولویتهای پیادهروی ،ارائه طرح برای پیادهروی ،ایجاد شبکه پیادهرو ،طراحی محورها بهعنوان فضایی جهت لـذت
بردن ،فراهم کردن جایگزینهای جذاب برای اتومبیلها و تغییر رفتارها و ارتقای اعتبار محورها (تشویق مردم بـه انجـام
سفرهای پیادهٔ روزانه همچون رفتن به مدرسه و کار و درنتیجه تغییر رفتار و وارد شدن خیابان به بطن زندگی مـردم).
این مراحل حاوی مقررات و برنامههای پیشنهادی برای مسئوالن شهری است و بـا همـدیگر میتواننـد شـیوه حرکـت و
تجربه مردم از یک شهر را تغییر دهند و کیفیت زندگی همگان را بهبود بخشند ( .)Irvin,2016پیاده راهسازی محورهای
شهری نیز جزو آن دسته از پروژههای شهری میباشد که نیازمند امکانسنجی در زمینههای مختلف کالبـدی ،اجتمـاعی،
اقتصادی ،ترافیکی و  ...است و بهطورکلی به معنای بررسی و تجزیهوتحلیل شانس موفقیت پروژه اسـت .بـهعبارتدیگر،
هدف از مطالعات امکانسنجی تعیین میزان امکانپذیری و اجرایی بودن پروژه و ثمربخشی آن میباشد .از همین منظـر،
مطالعات امکانسنجی باید به نحوی انجام شود که به منزله ابزار تحلیلی ،دربرگیرنـده محـدودیتها ،توصـیههایی بـرای
بهبود و پیشنهادهای عملی در راستای پیشبرد امور باشد (علیزاده و حبیبی.)1394،
شهری2

پیادهمداری با رویکرد گردشگری
تا حدود یک قرن پیش کمتر به شهرها به منزله یکی از مقاصد گردشگری نگاه میشد و اغلب شهرهای دنیا محلی برای
توسعه هرچه بیشتر صنعت به شمار میرفت (حاتمینژاد و شـریفی .)61 :1394،مفهـوم گردشـگری شـهری کـه از سـال
 1950شروعشده بهعنوان معیاری از نوع جدید سبک زندگی پستمدرن با شـهرهای پرجمعیـت ارتبـاط پیـداکرده اسـت.
گردشــگری شــهری بــه توصــیف فعالیتهــای گردشــگری چندگانــه میپــردازد کــه در آن شــهر مقصــد اصــلی اســت
( .)Ariani, 2018:3درحالیکه گردشگری در شهرها و همانطور در محی های دیگـر اتفـاق میافتـد ،در ذات خـود بـه
ایجاد ارتباطات و تعامالت بین گردشگری و نواحی شهر کمک میکند ( .)Ashworth & Page,2011:2-3امروزه ،رشد
ابعاد صنعت گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین ارکان بهبود اوضاع کشورها در نظر گرفته میشود .درحالیکه فضاهای
1. Irvin
2. Urban Tourism
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شهری در شهرهای مختلف ایران جاذبههای فرهنگی و تاریخی گسـتردهای دارنـد کـه میتواننـد تعـداد قابـلتوجهی از
گردشــگران را بــه ایــن شــهرها جــذب کننــد ،امــا آنهــا نیازهــای ویــژه گردشــگران را بــرآورده نمیکننــد و درنتیجــه
ایـــن جاذبـــهها نمیتواننـــد نقـــش اصـــلی خـــود را در رشـــد و شـــکوفایی محی هـــای شـــهری داشـــته باشـــند
( .)Memarzadeh & Memarzadeh,2019:1با افزایش حضور پذیری شـهروند و گردشـگر در بافتهـای تـاریخی و
ساماندهی شرای اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و فرهنگی حاصل از آن ،ضمن کشف فضا در عـین برجستهسـازی حضـور
تاری و ایجاد تجربه زیباشناختی در مقیاس فضای شهری ،بافت و شهر ،زندگی شـهری ،پویـایی در بافتهـای تـاریخی
پایهریزی خواهد شد که هویت تاریخی محی را احیا مینمایـد .مراکـز تـاریخی شـهرهای ایـران مهمتـرین جاذبـههای
گردشگری این شهرها هستند و وجوه تمایز و خصوصیات منحصربهفرد مکانی ،تاریخی و فرهنگی هر شهر را درواقع باید
در همان بافت تاریخی و آثار کالبدی و معنایی بهجای مانده در آن جستجو نمود ،درسـت همـان مکانهـایی کـه تصـور
میشود به علت شکلگیری آنها بر پایه معماری سنتی و وحدت ذاتی موجود در آن میبایست وجه تشابه شهرهای ایران
باشند ،در عمل و درنتیجه شرای ویژه موجود در بستر آنهـا ،بـهعنوان مکانهـایی هویتسـاز و متمـایز بـه جاذبـههای
گردشگری شهر مبدل میشوند (حیدریان قراملکی .)19-24 :1394،یکی از مهمترین مقاصدی که رونـدهای گردشـگری
جهان را در دهههای گذشته تحت تأثیر قرار داده ،مرکز شهر است .رشد سفرهای کوتاهمدت ،این مقاصـد را بـه یکـی از
اصلیترین مراکز گردشگری تبدیل نموده است .مراکز شهری محل مناسبی بـرای جـذب و جلـب گردشـگران داخلـی و
خارجی محسوب میشوند چراکه مکـان تجمـع نهادهـای مـدنی و زیرسـاختهای اجتمـاعی هسـتند (ایـزدی و صـحی
زاده .)21-25 :1383،ارتقا توان تحرك و جابهجایی از طریق افزایش و طراحی مجدد مسـیرهای مختلـف عـابر پیـاده در
مکانهای اصلی تاریخی و توریستی مرکز شهر ،یکی از اهداف اصلی برنامهریزیها برای تقویت گردشگری شهری است
( .)Gonzalez-Urango et al,2020:310بافتهای تاریخی به دلیل نمایش هویت شهرها ،از ارزش بسیار زیادی جهت
جذب گردشگر برخوردارند (تیموری و همکاران .)63 :1393،بدون شک بافتهای تاریخی منابع سرشـار میـراث و محلـی
مناسب برای بهکارگیری رویکرد گردشگریاند .یکی از مهمترین جاذبـههای گردشـگری شـهری ،مسـیرهای پیـادهروی
تاریخی است که بهبود کیفیت آنها میتواند در افزایش استقبال گردشگران از بازدیـد از جاذبـههای واقـع در بافتهـای
تاریخی و مرکزی محورها تأثیر بسزایی داشته باشد ( .)Memarzadeh & Memarzadeh,2019:1پیادهروی در مناطق
تاریخی ،اغلب بهترین راهحل است و بـرای گردشـگران در منـاطق شـهری ایـدئالترین شـیوه جهـت گـردش و دیـدن
سایتهای تاریخی است (حبیبی و صفدرنژاد .)131-132 :1394،با توجه بـه ریشـه جایگـاه اقتصـادی در فلسـفه احیـا و
بازسازی بافتهای تاریخی گردشگری و پتانسیل ایجاد فعالیتهای مجدد در این مناطق با توجه به تواناییهای فیزیکی و
کالبدی ،میتوان گفت ایجاد محورهای گردشگری میتواند بهعنوان یکی از روشهای احیای فضاهای تاریخی شـهری و
جذب توریست مورداستفاده قرار گیرد ()Harvey, 1998: 66؛ و با ایجاد مسیرهای پیاده گردشـگری و تجـاری میتـوان
مدت حضور مردم را در این نقاط افزایش داد و زندگی را بـه ایـن محـدودهها بازگردانـد (پـاکزاد .)125 :1393،از دیـدگاه
حبیبی نیز ،طراحی مسیرهای پیاده گردشگری باهدف حفاظت از بافتهای تاریخی و گردشـگری و رونـق بخشـیدن بـه
صنعت گردشگری یکی از مهمترین اقدامات برای باز زنده سازی این بافتها به شمار میرود (خاکپور و کمانداری:1395،
 .)73-72امروزه در بسیاری از شهرهای دنیا از پیاده راههای شهری در برگزاری نمایشگاهها ،وقایع اجتماعی ،فسـتیوالها،
آگهیهای تبلیغاتی و همچنین در بروشورهای توریستی و تبلیغاتی بهوفور اسـتفاده میشـود ( .)Ramati,1981:84پـس
محورهای گردشگری در صورت دارا بودن ارزشها و ویژگیهای موردنظر میتوانند بافت پیرامونی خود را متحـول کننـد
(انوری آریا و نساج .)5 :1386،مسیرهای پیاده محورهای شاخص شـهری در ارتبـاط بـا حرکـت گردشـگران و چیـدمان
جاذبههای گردشگری طراحی میشوند و ضمن معرفی بافت و عناصر باارزش آن از طریق نمایانـدن مشخصـات کالبـدی
مکان و فعالیتها ،موقعیتها و رویدادهای آن ،بهعنوان یک راوی و هادی مناسب میتواند زمینه بروز معـانی شخصـی و
گروهی که از طریق حضور مردم در مکان شکل میگیرند را فراهم آورده و هر ناآشنایی را با بافت مأنوس سـازد و راهـی
باشد تا حیات را در درون بافت جاری سازد و بدینسان ،هویتی ماندگار برای آن رقـم زنـد (تابـان و پشـوتنیزاده:1389 ،
 .)52شکل شماره  2نشان میدهد که چگونه میتوان از طریق انجام محاسبات کمی و پیادهسـازی مـدلهای  IHWPو
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 QAMایجاد پیاده راه را در هسته مرکزی شهر سقز جهت احیای بافت تاریخی و تقویت گردشگری شهری امکانسنجی
کرد .مهمترین شاخصها و معیارهای مؤثر بر موضوع نیز در شکل زیر نشان دادهشدهاند.
پیادهراهسازی
گردشگری شهری

حملونقل و ترافیک

عملکردی

کالبدی و سازمان فضایی

اجتماعی و اقتصادی

محیطی

دسترسی ترافیکی،
ایمنی ترافیکی،
محورهای جایگزین،
تردد پیاده ،توزیع
فضایی ،کیفیت
مسیر ،نفوذپذیری

کاربریهای مرتب با

دسترسی ،کالبدی

امنیت ،تراکم،

دید و منظر،

فراغت ،نقاط عطف

ساختمانها ،پویایی،

ارزش اقتصادی،

شیب،

عملکردی و جمعیتی،

عناصر تاریخی

رضایتمندی،

آالیندههای

فعالیتهای محور،

برجسته ،امکانات

حضور پذیری،

محیطی ،نشانه،

تنوع شغلی

پاکیزگی محیطی

محیطی ،کیفیت محی

اختالط کاربری

شکلگیری الگوی نظری

احیای بافت

پیاده

تاریخی و تقویت

راهسازی

انتخاب محور مناسب پیاده راه

بررسی میزان

شناسایی محور

مداخله پذیری

مطلوب جهت

بافت

پیاده راهسازی

IHW
P

QAM

گردشگری شهری
شکل شماره  .2چارچوب مفهومی پژوهش
(معینی 1394 ،و کاشانی جو 1393 ،و قریب 1383 ،و پاکزاد 1393 ،و موحد 1386 ،و عظیمی 1390 ،و حبیبی و صفدرنژاد 1394 ،و تیبالدز 1387 ،و پاپلی یزدی 1385 ،و
علیزاده و حبیبی 1394 ،و  Ariani, 2018و  Irvin, 2016و  low, 1996و  Nakamura, 2010و )Ashworth & Page,2011

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازلحا هدف کاربردی بوده و مبتنی بر روشهای کمی است .جامعه آماری این پژوهش شامل سـاکنین و
کسبه شهر سقز و نیز گردشگرانی است که برای بازدید از جاذبههای شهر از آن دیدن میکنند .حجم نمونه آماری با توجه
به جمعیت شهرستان سقز در سال  1395که  226451نفر میباشد ،در نظر گرفتهشده است .با استفاده از فرمول کوکران،
تعداد نمونه انتخابی جهت توزیع پرسشنامه  384عدد میباشـد کـه روش نمونـهگیری بهصـورت نمونـهگیری تصـادفی
طبقهای جهت دستیابی به جذابیتهای محورها و موانع پیش روی طرح بوده است .جهت پیادهسـازی روش دلفـی نیـز از
نظرات  12نفر از متخصصین و مدیران شهری سقز استفادهشده است .نمونهگیری از این گروه با توجه به محـدودیتهای
موجود ،بر اساس میزان دسترسی به پاس دهندگان و با تأکید بر جایگـاه علمـی و مـدیریتی بهصـورت نمونـهگیری غیـر
تصادفی هدفمند و برای دستیابی به میـزان اهمیـت معیارهـا و شـاخصها بـوده اسـت .جمـعآوری اطالعـات از طریـق
پرسشنامه مابین ساکنین و گردشگران با تأکید بر سؤاالت بسته و مـابین متخصصـین و مـدیران شـهری بـا تأکیـد بـر
سؤاالت باز بوده است .آزمون روایی که در این پژوهش بهکاررفته روایی صوری و محتوایی اسـت .بـرای آزمـون پایـایی
پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفادهشده است .نرخ آلفای کرونباخ برای پرسـشنامه شـهروندان  0/79و بـرای
پرسشنامه متخصصین و مدیران  0/87بهدستآمده که نشان میدهد پرسشنامهها از پایایی قابلقبولی برخوردار بودهاند.
با استفاده از تحلیلهای آماری آن دسـته از معیارهـایی کـه بهصـورت کمـی قابلسـنجش بودنـد ،مـورد تجزیـهوتحلیل
قرارگرفته و سایر معیارهای کیفی نیز بهصورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفتند .شاخصهای مورد ارزیابی در ایـن روش
در شکل شماره  5نشان دادهشده است .جهت انتخاب محور منتخب بـا اسـتفاده از مـدل تحلیـل سلسـهمراتبی معکـوس
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( ) IHWPو تعریف و تدقیق معیارها ،میزان مداخله پذیری بافت مرکزی شهر سقز جهت پیشنهاد زمینههای الزم پیاده راه
موردسنجش قرار گرفت .درنهایت با استفاده از کمی سازی سنجش ،محاسبات مربـوط بـه امکانسـنجی و اولویتبنـدی،
پس از امکان سنجی محورهای موجود در بافت مرکزی تاریخی شهر سـقز ،بـا اسـتفاده از مـدل مـاتریس ارزیـابی کمـی
گزینهها ) (QAMمحوری که باالترین امتیاز را ازلحا پیاده مدار شدن کسب کـرد بـرای برنامـهریزی بـهعنوان محـور
هدف پیاده مداری انتخاب شد .فرآیند انتخاب محور مناسب پیاده راه در بافت مرکزی شهر سقز بـا اسـتفاده از مـدلهای
تحلیل سلسهمراتبی معکوس و ارزیابی کمی گزینهها در شکل شماره  3نشان دادهشده است:
مکانیابی و انتخاب محور مناسب پیادهراه
مدل IHWP

مرحله اول :تعیین ماتریس دادهها

مدل QAM
مرحله اول :تدوین ساختار سلسله مراتبی معیارها

مرحله دوم :فازی سازی معیارهای تعیین پهنههای ناکارآمد مداخله پذیر

مرحله دوم :پرسشنامه دلفی جهت سنجش معیارها و زیرمعیارها

مرحله سوم :وزندهی به دادهها بر اساس روش دلفی  Delphiمدل IHWP

مرحله سوم :وزن مؤلفه ،معیار و زیرمعیار بر اساس مدل AHP

مرحله چهارم :تلفیق نقشهها

مرحله چهارم و پنجم و ششم :مقایسات تطبیقی گزینهها در معیارها و
زیرمعیارها و ضریب اهمیت گزینهها و محاسبه امتیاز نهایی

شناسایی و تعیین پهنههای ناکارآمد مداخلهپذیر
مکانیابی محور مناسب برای ایجاد مسیر پیاده
انتخاب محور مناسب پیاده راه در بافت مرکزی سقز

شکل شماره  .3فرآیند ارزیابی و تحلیل دادهها

محدوده مورد مطالعه
شهر سقز بهعنوان حوزه فراگیر محدوده مطالعاتی یکی از شـهرهای غربـی و کوهسـتانی ایـران و دومـین شـهر اسـتان
کردستان میباشد که در ناحیه شمالی استان واقعشده است (سرشماری نفوس و مسکن .)29 :1395 ،مساحت شهرسـتان
سقز حدود  4518کیلومترمربع بوده و جمعیت ساکن شهر در سال  1395معادل  165258نفـر میباشـد .شهرسـتان سـقز
دارای جاذبههای تاریخی ،طبیعی و گردشگری فراوانی از جمله منطقه حفاظتشده عبدالرزاق ،غار باسـتانی کرفتـو ،قلعـه
باستانی زیویه یا کاخ دژ (مربوط به دوران ماد) ،دریاچه زرینهرود ،روستاهای تاریخی و گردشـگری ترجـان ،مـوالن آبـاد،
پارسانیان و کسنزان و پیست اسکی گردنه خان در اطراف شهر و رودخانه و جاذبههای گردشگری پیرامون آن ،مجموعـه
کاروانسرا و بازار بزرر تاریخی شهر ،حمام و موزه حاج صالح (مربوط به دوره صفویان) ،مسجد دو مناره (مربوط به اواخـر
دوره افشاریه و اوایل دوره زندیه) و مسجد شی مظهر (اوایل دوره قاجاریه) در داخـل محـدوده شـهر میباشـد .محـدوده
مطالعاتی پژوهش حاضر متشکل از محدوده بافت مرکزی ،تاریخی و قدیمی شهر سـقز بـه مسـاحت  1/19کیلومترمربـع
میباشد (شکل شماره  )4که شامل محالت ناوقال ،برگاراژ ،بازار ،مسجد جامع و بلوار ساحلی میباشد.
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شکل شماره  .4محدوده مطالعاتی در بافت مرکزی و تاریخی شهر سقز

بحث و یافتهها
محدوده مطالعاتی در مرکز تاریخی شهر سقز دارای محوطهها و ساختمانهای باارزشی است کـه دخالـت کالبـدی در آن،
تابع محدودیتهای خاص خود است .لذا بهمنظور باال بردن ضریب تحقق پژوهش و جلـوگیری از تحمیـل خسـارتهای
مالی و اجتماعی ابتدا الزم است قابلیت مداخله پذیری پهنههای موجود در بافت محدوده مورد تجزیهوتحلیل قرار گیـرد و
مداخلهپذیرترین بافتها برای تحلیلهای بعدی بهمنظور مکان یابی و انتخـاب محـور مناسـب بـرای ایجـاد مسـیر پیـاده
انتخاب شوند .ازاینرو شناسایی و تعیین پهنههای ناکارآمد مداخله پذیر از طریق روش  IHWPانجامشده است .در ادامـه
جهت سازماندهی اطالعات بهصورت معنادار از تنظیم و طبقهبندی کـردن نظـرات گـروه هـدف در روش دلفـی ( 6نفـر
متخصص شهری و  6نفر مدیر شهری) و نمایش آنها در سه مرحله با استفاده از ترسیم جدول و نمودار استفاده شد.
الف) شناسایی و تعیین پهنههای ناکارآمد مداخلهپذیر
تعیین ماتریس دادهها :با در نظر گرفتن معیارهای حاصل از چارچوب نظری پژوهش ،مـاتریس دادههـا جهـت تعیـین
پهنههای ناکارآمد مداخلهپذیر در  18مؤلفه دستهبندیشده است (شکل شماره .)5

سطحبندی محدوده بر اساس میزان مداخلهپذیری

ارتباطی

دسترسی به شبکههای ارتباطی اصلی

عملکردی

کاربری زمین

کالبدی

اقتصادی

دسترسی به شبکههای ارتباطی فرعی

حریم آثار تاریخی

ارزش ابنیه

کیفیت ابنیه

تعداد طبقات

مصالح ساختمانی

تفکیک قطعات

سطح اشغال

تراکم ساختمانی

قیمت زمین

مالکیت اراضی

درصد شاغلین

درآمد خانوار

اجتماعی

تراکم جمعیتی

محیطی

درصد شیب زمین

بعد خانوار

شکل شماره  .5مدل کالن عاملها و معیارهای تعیین پهنههای ناکارآمد مداخلهپذیر

فازیسازی معیارهای تعیین پهنههای ناکارآمد مداخلهپذیر :اکنون با توجه به هجده معیار بررسیشده در مرحله پیشین
(معیار انتخاب مؤلفهها دسترسی به آمار و اطالعات جهت فازیسازی بوده اسـت) ،معیارهـای تعیـین پهنـههای ناکارآمـد
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مداخلهپذیر در محدوده مطالعاتی فازیسازی میشوند .مقادیر فازیسـازی شـده و مقـدار فـازی کامـل بـرای تعـدادی از
معیارهای ارتباطی ،عملکردی و کالبدی در جدول شماره  1آورده شده است1:
جدول شماره  .1فازی سازی معیارهای مکانیابی
مقادیر فازی شده
فازی کامل

معیار

معیارهای مکانیابی

ارتباطی
عملکردی

دسترسی به شبکه اصلی
کاربری زمین

کمتر از  50متر
زمین بایر

کالبدی

کیفیت ابنیه

فاقد ساختمان

کمتر از  50متر 50 ،تا  100متر 100 ،تا  200متر ،بیشتر از  300متر
خدمات درجه  ،1خدمات درجه  ،2مسکونی و خدمات درجه  2،3زمین خالی
در حال ساخت ،نوساز ،قابل نگهداری ،مرمتی ،تخریبی ،مخروبه ،فاقد
ساختمان

وزندهی به دادهها بر اساس روش دلفی  Delphiمدل  :IHWPبا استفاده از روش دلفی ،معیارهـای  18گانـه بـرای
رتبهبندی و کسب امتیاز در اختیار کارشناسان و مدیران شهری در این زمینه قرار گرفت و درنهایـت بـر اسـاس میـانگین
امتیازهای دادهشده ،رتبه هر معیار مشخص گردید .سپس الیههای اطالعاتی مربوط به هرکدام از معیارها بر اساس هدف
تعیین پهنههای مداخله پذیر در بافت ،کالسبندی و امتیـازدهی شـدند (جـدول شـماره  .)2بـر اسـاس نتـایج حاصـل از
پرسشنامهها ،هر متغیر رتبهای را در مکانیابی به خود اختصاص داده است که پـس از انجـام محاسـبات مـدل IHWP
وزن طبقات هر متغیر در بازه مداخلهپذیرترین (کالس اول) تا کمترین میزان دخالت (کالس آخر) دستهبندیشدهاند.
جدول شماره  .2طبقهبندی معیارهای تعیین پهنههای ناکارآمد مداخله پذیر با استفاده از  IHWPهمراه با جزئیات وزن دهی
میانگین و رتبه
دامنه
وزن طبقات
معیارهای مکانیابی بر اساس معکوس تعداد
تغییرات
مؤلفه
روش دلفی
طبقه
رتبه
مکانیابی
معیار

میانگین

ارتباطی
عملکردی
کالبدی

شبکه
ارتباطی
اصلی
کاربری
زمین
کیفیت
ابنیه

1

رتبه

2

3

4

6/16

6

13

4

3/25

13

9/75

6/5

3/25

2/33

2

17

4

4/25

4/25

8/5

12/75

17

6/83

7

12

7

1/71

1/71

3/42

5/13

6/84

5

8/55

6

10/26

7

12

پس از جمعکردن امتیازات هریک از معیارهای مداخلهپذیری و تشکیل بانک اطالعاتی مربـوط بـه آن ،بـا توجـه بـه
میزان فراوانی دادهها ،آنها را در چهار کالس طبقهبندی کرده و شهر سقز را در  4اولویت بـرای مداخلـه پـذیری جهـت
خدمات پشتیبان محور پیاده قرار میدهیم .بهطوریکه پس از تقسیمبندی ،قطعـاتی کـه در کـالس بـا بیشـترین امتیـاز
قرارگرفتهاند در اولویت اول و قطعاتی که در کالس با کمترین امتیاز قرارگرفتهاند در اولویت آخـر بـرای مداخلـه پـذیری
محور پیاده قرار میگیرند .در شکل شماره  6عملیات همپوشانی تمامی الیههای موردنظر جهت مکان گزینی محور پیـاده
در شهر سقز صورت گرفته و اراضی کامالً مطلوب ،نسبتاً مطلوب ،نسبتاً نامطلوب و کامالً نامطلوب جهت احداث خـدمات
پشتیبان محورهای پیاده مشخص گردیدهاند (دستهبندی فوق بـر اسـاس مقـدار و فاصـله امتیـازات بهدسـتآمده از وزن
طبقات هر مؤلفه در محی نرمافزار  GISانجامشده است).
 .1به علت محدودیت تعداد صفحات ،محاسبات تعداد محدودی از معیارها و شاخصها آورده شده است.
 .2خدمات درجه  1شامل کاربریهای :تجاری ،آموزشی ،درمانی ،مذهبی ،جهانگردی و پذیرایی ،تأسیسات و تجهیزات شهری .خدمات درجـه 2
شامل کاربریهای :مختل مسکونی ،مختل غیرمسکونی ،اداری ،فرهنگی ،ورزشی ،بهداشتی .مسکونی و خدمات درجه  3شامل کاربریهـای:
مسکونی ،فضای سبز ،پارکینگ ،پایانه.
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شکل شماره  .6سطحبندی بافت هسته مرکزی شهر سقز از نظر میزان مداخلهپذیری بافت

مکانیابی و انتخاب محور مناسب پیادهراه :در این مرحله از مکانیابی ،با توجه به معیارهـای کمـی و کیفـی در ابعـاد
مختلف ،از میان محورهای موجود در هسته مرکزی شهر سقز ،مناسبترین محور برای برنامهریزی پیاده راه با استفاده از
مدل ماتریس ارزیابی کمی گزینهها ( )QAMانتخابشده است .در این مدل پس از معرفی خیابانهای مسـتعد محـدوده
(که شامل پنج محور هستند) ،پس از طی مراحل دلفی و وزن دهـی بـا اسـتفاده از نرمافـزار  Expert Choiceاز طریـق
مقایسه تطبیقی با توجه به معیارهای استخراجشده و در قالب طیف لیکرت محورهـا موردبررسـی قـرار خواهنـد گرفـت و
درنهایت با استفاده از کمیسازی سنجش و محاسبات مربوطه نسبت به شناسایی محورهای هسـته مرکـزی شـهر سـقز
جهت ایجاد پیاده راه و اولویتبندی آنها اقدام خواهد شد .معرفی خیابانهای مستعد جهت انتخاب محـور مطلـوب :پـنج
خیابان امام ،جمهوری ،ساحلی ،شهید بهشتی و ولی خان با توجه به تحلیـل میـزان مداخلـه پـذیری پهنـههای پیرامـون
محورها ،خیابانها و مسیرهای اصلی محدوده هسته مرکزی و تاریخی شهر سقز و نیز بر اسـاس پتانسـیلهای موجـود و
پیشنهادهای طرح تفصیلی مصوب سال  1390بهعنوان مسیرهای مستعد جهت انتخاب محور مطلوب پیاده انتخابشدهاند
(شکل شماره  .)7وضعیت موجود خیابان امام بهعنوان یکی خیابانهای دارای پتانسیل جهـت ایجـاد پیـاده راه در شـکل
شماره  8نشان دادهشده است.

خیابان امام
خیابان جمهوری
خیابان ساحلی
خیابان ولی خان
خیابان بهشتی

شکل شماره  .7موقعیت قرارگیری خیابانهای امام ،جمهوری ،ساحلی ،ولی خان و شهید بهشتی در بافت مرکزی شهر سقز
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شکل شماره  .8وضعیت موجود خیابان امام در بافت مرکزی شهر سقز

ب) انتخاب محور مناسب برای ایجاد مسیر پیاده
در این مرحله چهار محور موردنظر واقع در بافت مرکزی و تاریخی شـهر سـقز موردبررسـی قـرار خواهنـد گرفـت و
درنهایت محور مطلوب پیادهمداری با پیادهسازی مدل  QAMانتخاب خواهد شد.
مرحله اول -تدوین ساختار سلسله مراتبی معیارها :با توجه به مدل مفهومی منتج از جمعبندی مبانی نظـری ،سـاختار
سلسله مراتبی معیارها و زیرمعیارهای پیشنهادی در قالب ابعاد حملونقل و ترافیک ،عملکردی ،کالبدی و سازمان فضایی،
اجتماعی و اقتصادی و محیطی استخراج شد.
مرحله دوم -پرسشنامه دلفی جهت سنجش معیارها و زیرمعیارها :با بهرهگیری از مدل دلفی جهت سنجش معیارها و
زیرمعیارها ،دو گروه کارشناسی شامل  6نفر از نخبگان علمی و  6نفر از مدیران شهری شهر سقز انتخـاب شـدند کـه بـا
توجه به نظرات آنها معیارهای موردنظر با توجه به میزان اهمیت در تصمیمگیری ،بـهعنوان مبنـای تـدوین اوزان مـدل
انجام شد.
مرحله سوم -وزن مؤلفه ،معیار و زیرمعیار بر اساس مدل  :AHPدر ایـن مرحلـه معیارهـا و زیرمعیارهـای هرکـدام از
مؤلفهها بهصورت زوجی مقایسه شـدهاند .بدینصـورت کـه ابتـدا معیارهـا بهصـورت زوجـی و سـپس مقایسـات زوجـی
زیرمعیارهای هر معیار انجامشده است .درنهایت نیز پس از انجام محاسبات وزن هر معیار و زیرمعیار محاسبهشـده اسـت.
در شکل شماره  9ضریب اهمیت معیارهای اصلی پس از انجام محاسبات در محی  Expert Choiceبا نرخ ناسـازگاری
 0.04قابلمالحظه است.

شکل شماره  .9ضرایب اهمیت مؤلفههای مکانیابی مستخرج از محیط Expert Choice

در ادامه ضریب اهمیت زیرمعیارهای تعدادی از عامل و شاخصها در محی  Expert Choiceمحاسبه گشته و اوزان
بهدستآمده در جدول شماره  3قرار دادهشدهاند.
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جدول شماره  .3تعیین اوزان مؤلفهها ،معیارها و شاخصهای پژوهش
وزن شاخص
شاخص
وزن معیار
معیار
0/239
دسترسی به شبکه پیاده موجود
0/076
دسترسی

وزن عامل

عملکردی

حملونقل
و ترافیک

عامل

0/294

0/211
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تردد پیاده

0/106

کاربریهای مرتب
با فراغت
فعالیتهای محور

وجود ظرفیت تردد مطلوب پیاده
کاربریهای جذاب تفریحی و
گذران اوقات فراغت
باال بودن ساعات عملکرد فعالیتها

0/217
0/205

وزن کل
0/005340

1

0/031164

0/302

0/013827

0/319

0/013798

مرحله چهارم و پنجم -مقایسات گزینهها در معیارها و زیرمعیارها و ضریب اهمیت گزینهها :نتایج حاصل از سنجش و
ارزیابی محورهای مطالعاتی ،با استفاده از طیف لیکرت ارزشگذاری شدهاند .تعیین ضـریب اهمیـت گزینـهها بـر اسـاس
میزان ضعف و قوت با اعدادی مابین  1تا  4ارزشگذاری میشوند .مقایسه تطبیقی یکی از شاخصهای بعد حملونقـل و
ترافیک در جدول شماره  4آورده شده است.
جدول شماره  .4مقایسه معیارهای محورهای محدوده در بعد حملونقل و ترافیک
سنجش وضعیت شاخصهای مؤلفه حملونقل و ترافیک
خیابان
شاخص
کم
نسبتاً کم
متوس
نسبتاً زیاد
زیاد
بسیار زیاد

معیار

ایمنی
ترافیکی

تراکم
ترافیک

بسیار کم

امام
جمهوری
ساحلی
ولی خان
بهشتی

مرحله ششم -محاسبه امتیاز کل و امتیاز نهایی :در پایان با حاصلضـرب وزن معیارهـا در ضـریب اهمیـت گزینـهها
امتیاز کل گزینهها در هر معیار بهدستآمده که با مجموع همه امتیازات کل ،امتیاز نهایی گزینهها محاسبه میگردد .امتیاز
نهایی بهدستآمده وضعیت تحلیلی کلی هر محور را برای احداث پیاده راه نشان میدهد .بدین منظور که اعـداد کمتـر از
 2.5شرای نامناسب و اعداد بیشتر از  2.5شرای مناسب محور را برای احداث پیاده راه نشان میدهند (جدول شماره .)5
جدول شماره  .5محاسبات امتیازات نهایی مکانیابی و سنجش پیاده راه

عملکردی

حملونقل و ترافیک

مؤلفه

معیار
دسترسی
ترافیکی
تردد پیاده

کاربریهای
مرتب با
فراغت

فعالیتهای
محور

شاخص
دسترسی به
شبکه پیاده
موجود
ظریفت
تردد پیاده
کاربریهای
جذاب
تفریحی و
گذران
اوقات
فراغت
ساعات
عملکرد
فعالیتها

وزن
کل

امتیاز سنجش
امام

جمهوری

ساحلی

امتیاز نهایی

ولیخان

بهشتی

امام

جمهوری

ساحلی

ولیخان

بهشتی

0/00
53

3

2

2/5

4

2

0/0159

0/0106

0/01325

0/0212

0/0106

0/03
12

4

3/5

2

2

1

0/1248

0/1092

0/0624

0/0624

0/0312

0/01
38

1

1/5

3

1/5

3/5

0/0138

0/0207

0/0414

0/0207

0/0483

0/01
38

3

3/5

4

1/5

4

0/0414

0/0483

0/0552

0/0207

0/0552

2/8419

2/77625

2/67808

2/04554

2/59056

امتیاز نهایی
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با توجه به امتیازات نهایی بهدستآمده میبینیم که جهت انتخاب محور مطلوب پیاده راهسازی به ترتیب خیابانهـای
امام (با امتیاز  ،)2/84جمهوری (با امتیاز  ،)2/78ساحلی (با امتیاز  ،)2/68بهشتی (بـا امتیـاز  )2/60و ولیخـان (بـا امتیـاز
 )2/05قرارگرفتهاند (جدول شماره  .)6همانطور که در شکل شماره  9مشخص است محور امام امتیاز بیشـتری را کسـب
کرده و از مطلوبیت باالتری برخوردار است که بیانگر پتانسیل قابلقبول محور امام در هسته مرکـزی شـهر سـقز ،جهـت
ایجاد پیاده راه میباشد که در این میان محور امام و جمهوری مطلوبیت نسـبی و محورهـای سـاحلی و بهشـتی بـاوجود
پتانسیلهای فراغتی و تفریحی مطلوبیت متوس دارند و محور ولی خان نیز دارای مطلوبیت نسبتاً نامطلوب میباشد.

خیابان

امام
جمهوری
ساحلی
بهشتی
ولی خان

جدول شماره  .6وضعیت کیفی و میزان مطلوبیت محورهای مطالعاتی جهت ایجاد پیاده راه
وضعیت کیفی
اولویت
امتیاز نهایی
نسبتاً
نسبتاً
بسیار
نامطلوب
متوس
مطلوب
نامطلوب
مطلوب
مطلوب

2/842
2/776
2/678
2/591
2/046

بسیار
نامطلوب

1
2
3
4
5

شکل شماره  .9رتبهبندی کیفی محورهای مطالعاتی جهت ایجاد پیادهراه

نتیجهگیری
ازآنجاییکه ایجاد پیادهراه اثرات گوناگونی بر شهر گذاشته و هزینههای زیادی را نیـز بـر شـهر تحمیـل میکنـد و از
طر ف دیگر اتخاذ تصمیمات نادرست و غیرعلمی تبعات زیادی را برای شهر و مدیریت شهری بـه همـراه دارد (علیـزاده و
حبیبی)1394 ،؛ ازاینرو انجام مطالعات امکانسنجی محورهای مطلوب پیاده مداری امروزه یکـی از نیازهـای شـهری در
این حوزه به شمار میآید .ازآنجاییکه در بافتهای تاریخی و مرکزی شهرها مداخله پذیری در بافت بهراحتی امکانپـذیر
نبوده ،در این پژوهش بهرهگیری از مدل تحلیل سلسله مراتبی معکوس بهمنظور بررسی میزان مداخله پذیری بافت جهت
شناسایی و تعیین پهنههای ناکارآمد مداخله پذیر از طریق میزان اثرپذیری و اثرگذاری عوامل بافت تاریخی امری ضروری
به نظر میرسد که میتواند برای سایر بافتهای تاریخی نیز مورداستفاده قرار گیـرد .مـدل ارزیـابی کمـی گزینـهها نیـز
بهعنوان مدل کمی تصمیمگیری چند شاخصه با دیدی همهجانبه به معیارها و شاخصهای مؤثر و بهمنظور انتخاب گزینه
برتر ،برای مکانیابی محور مناسب جهت ایجاد مسیر پیاده از بین گزینههای مختلف به کار گرفتهشده است .در پـژوهش
حاضر پس از انجام محاسبات کمی و تحلیل های کیفی ،محور امام بـاالترین امتیـاز را جهـت ایجـاد پیـاده راه در هسـته
مرکزی شهر سقز کسب کرد و با وضعیت نسبتاً مطلوب میتواند در آینده موردتوجه مدیریت شـهری قـرار داشـته باشـد.
محور جمهوری نیز در رده دوم و با سطح کیفی نسبتاً مطلوب جهت ایجاد پیاده راه در هسته مرکزی شهر سقز قرارگرفته
و با توجه به میزان مداخلهپذیری بسیار پایین این خیابان نمیتـوان انتظـار داشـت در طـول سـالهای اخیـر دسـتخوش
تغییرات اساسی با رویکرد تقویت بعد گردشگری شهر شود و این محور از پتانسیل الزم جهت ایجـاد پیـاده راه برخـوردار
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نیست .محور ساحلی نیز با کسب امتیاز متوس و قرارگیری در رده سوم از پتانسیل باالیی برای ایجاد پیاده راه برخـوردار
نبوده ،ولی نباید این امر سبب شود که توجه مدیریت شهری به پتانسیلهای گردشگری و تفریحی این خیابان کـم شـود
چراکه تأثیر این خیابان در جذب جمعیت در طول ساعات شبانه به دلیل دسترسـی بـه درب اصـلی پـارك مولـوی کـورد
غیرقابل چشم پوشی است .محور ولی خان از امتیاز الزم برخوردار نبوده و چنانچه مـدیریت شـهری پیـاده راهسـازی ایـن
مح ور را در دستور کار خود قرار دهد تبعات مالی و مدیریتی را برای شهر و شهروندان در پی خواهد داشت.
یافتهها حاکی از آن است که پس از اتمام طرحهای عمرانی حاشیه رودخانه و نیز توجـه بیشـتر مـدیریت شـهری بـه
جذب جمعیت در محور بهشتی ،این محور در سالهای آتی پتانسیل بهشدت باالتری را جهت ایجاد محور پیاده و یا محور
گردشگری خواهد داشت .طبیعی است که باگذشت زمان ضـریب اهمیـت و وضـعیت موجـود هرکـدام از محورهـا دچـار
تغییراتی شده و با توجه به پتانسیلهای گردشگری محور بهشتی و نیز توجه ویژه مدیریت شهری به فعالسـازی حاشـیه
رودخانه اعم از احداث مجتمعهای تجاری تفریحی (در حال ساخت) و توجه روزافزون به پاركهای حاشیه رودخانه و نیـز
عبور مسافران بینشهری از محور بهشتی دور از انتظار نیست که در سالهای آتی محور بهشتی امتیاز باالتری را نسـبت
به سایر محورها به خود اختصاص داده و مطلوب ایجاد پیاده راه شود .بنابر این میتـوان اینگونـه اسـتنباط کـرد کـه در
شهرهای میانی ایران بهخصوص آنهایی که جمعیت زیر  250هزار نفر دارند و نیز با توجه به شرای اقتصـادی ،سیاسـی،
مدیریتی ،فرهنگی ،کالبدی و فضایی و  ...پتانسیل این گونه شهرها جهت ایجاد پیاده راه پایین بوده مگر اینکه بعد تاریخی
شهر و وجود عناصر تاریخی برجسته به حدی تأثیرگذار باشند که جمعیت قابلتوجهی را روانه شـهر کننـد؛ چراکـه عامـل
جمعیتی از عناصر بسیار مهم در ایجاد و رونق پیاده راه میباشد .میتوان اینگونه گفـت کـه شـهر سـقز در حـال حاضـر
پتانسیل باالیی را برای پیاده راهسازی در بافت مرکزی خود ندارد و صرفاً در آستانه این امر قرار دارد و بـا ایـن امتیـازات
بهدستآمده و میزان کیفیت "نسبتاً مطلوب" نمیتوان از مدیریت شهری انتظار وارد شدن به این اقدام شهری را داشـت،
چراکه شکست در این پروژه تبعات زیادی را برای شهر و شهروندان بهخصوص اقشاری که ارتبـاط مسـتقیمی بـا محـور
پیاده (همچون کسبه و ساکنین محور) دارند به همراه خواهد داشت .از سوی دیگر همچنـان کـه مـیبینیم در شـهرهای
بهمراتب پرجمعیتتر و وسیعتر از سقز (تبریز و تهران) اجرای برخی پروژههای پیاده راهسازی با موفقیت همراه نبوده کـه
بخشی از این عدم موفقیت به نبود برنامهریزی و امکانسنجیهای قبل از اجرا برمیگردد .پس با نگاهی به وضع موجـود
خیابانهای بافت مرکزی شهر سقز و نیز نتایج حاصل از تحلیلها گزینه نسبتاً مطلوب قاطعیـت معنـادار خاصـی را بـرای
مدیریت شهری جهت ایجاد پیاده راه ایجاد نکرده و صرفاً باگذشت زمان و رسیدن به افق  20-30ساله میتوان به رونـق
گردشگری و احیای بافت تاریخی از طریق ایجاد پیاده راه امید داشت.
تقدیر و تشکر

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله که مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد است ،حامی مالی نداشته است.
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