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چکیده
امروزه یکی از رموز موفقیت هر سازمانی ،قدرت تجزیه مزاس نآ لیلحت و  ا حیحص لماعت و ن     

م و یجراخ طیحم اب نآ تیرید   

داخلیاش است .تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها ( )Swotیک ابزار و تگنیک خوب برای تجزیه لماوع لیلحت و     
داخلی و خارجی سازمان است .ولی در مراحل اندازهگیری و ارزیابی دارای نواقصی است زی تدمع ار  ًاًا  Swotب و هیزجت ساسا ر

تحلیل کیفی در فرایند برنامهریزی عمل میکند .بنابراین یک رویه کارآمد برای برنامهریزی استراتژیک این است که بعد از بررسی
عوامل داخلی و خارجی ،ماتریس  Swotمانریس برنامهریزی استراتژیک کمی ( )QSPMرا ایجاد نماییم Swot .به عن کی ناو   

ابزار تجزیه و تحلیل ،میتواند برای ارزیابی در  QSPMمورد استفاده قرارگی .در  QSPMب و هسیاقم یار لوا و لماوع یدنب تی      
کلیدی داخلی و خارجی مورد استفاده قرار میگیرد و این احتمال را کاهش میدهد که این عوامل نادیده گرفته هب ای دنوش  روط     

نامناسب وزن داده شوند .این مقاله گزارشی از تحلیل عوامل داخلی و خارجی Swot ،و در نهایت به کارگیری  QSPMدر پی هدا
مداری شهر نهاوند است که به صورت مطالعه موردی در حوزه توسعه پیاده مداری شهر نهاوند انجام شده است.

واژگان کلیدی ،QSPM ،Swot :برنامهریزی استراتژیک ،پیاده مداری ،شهر نهاوند

( -1نویسنده مسئول) malekhoseini@yahoo.com
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ّدمه
مق ّد
ی يك از تحوالت اخير درگرايشهاي جديد شهرسازي جهان ،توجه به حر و هدايپ تك نآ ياهزاين
موضوع فراموش شده مهم شهري است .امروزه تا يك د بيش از حد بر اوس تكرح  ر لح و ه

هب كي ناونع       

    مس ئا للل مختل و نآ ف

غفلت از ساماندهي و برنامه ر يزي براي حركت پياده ،يكي از نقايص شهرسازي معاصر محسوب میشود .در دو سه
دهه اخير ،در نتيجه اوج گيري و حاد شدن مشكالت شهري مانند آلودگي محيط ،دشواري رفت و آمد ،ناامني راهها،
شهای بصر تيفيك لوفا يلك روط هب و ي       
انحطاط مرا زك تاريخي شهرها ،افت يك فيت فضاهاي شهري ،افول ارز 
پايداري در تمامي ابعاد آن ،واكنش گستردهای عليه سلطه حركت موتوري و كاهش تحركات پياده در جهان به وجود
آمده است .در اين زمينه ،بازيابي و توسعه فضاهاي پياده به يكي از محورهاي برنامه ر يزي و طراحي ش رادياپ يره   

یشود .جن تسگ شب ر ن ،هدايپ ياهاضف ش ه     تنه ياميس ا   
بدل شده كه از آن به عنوان "جنبش پياده گستري" ياد م 

كالبدي شهرها را عوض كرده ،بلكه تغ يي رات نويني در يك فيت زندگي شهري و رفتار اجتم هب مدرم گنهرف و يعا    
وجود آورده است .همچنين الگوها و روشهای جديدي براي حل مسائل شهري ارائه داده كه باعث تح قيمع يلو
در نظریهها و روشهای شهرسازي ،به ويژه در عرصه توسعه فضاهاي شهري پايدار شده است و با تأثیر گ رب يراذ   
كليه ابعاد پايداري (اكولو يكيژ  ،فرهنگي  -اجتماعي ،مكاني ،اقتصادي و  )....نقش م ثؤ ري در توسعهی پايدار ش يره
بر عهده داردبرنامهریزان و طراحان شهری بوده در شهرس قوقح و اهزاين و هدايپ تكرح ،رصاعم يزا

يعيبط و      

راههای پياده نه به عنوان بخشي مستقل از فضاهاي شهري ،بلكه به عنوان تاب يع از حركت س هدمآ باسح هب هراو     
است .در واقع در سنت شهرسازي رايج ،برنامه ر يزي براي ماشين ،همواره مقدم بر برنامه ر هدوب ناسنا يارب يزي     
است .در ايران ن زي با سلطه تدريجي حركت سواره بر فضاها و معابر شهري ،برنامه ر يزي و طراح هش ي ر هب زور ي    
روز از مقياس و نياز انسان پياده دور شده و در نتيجه از ارزشها و جاذبههای اجتماعي و فرهنگي فض هش ياها ري   
كاسته شده است .در اين روند ،مفهوم و كاركرد عناصر شهري سازگار و مطلوب شهري مثل محله ،خياب ،ناديم ،نا   
گذر ،كوي و  ...تغ يي ر يك في و ماهوي پيدا كرده و محتواي غني انساني خود را از دست داده است.
در این مقاله به بررسی اولویت بندی راهبردهای مورد تأکید و منتخب پیاده مداری شهر نهاون  اب د ا زا هدافتس ا زب ار     
 QSPMدر تجزیه و تحلیل  SWOTمیپردازیم.
هدف اصلی :اولویت بندی راهبردهای مورد تأکید و منتخب پیاده مداری شهر نهاوند با استفاده از ابزار  QSPMدر
تجزیه و تحلیل SWOT

سؤال اصلی :راهبردهای مورد تأکید و منتخب پیاده مداری ش  هدافتسا اب دنواهن ره ا با ز ز را        QSPMدر تجزی و ه
تحلیل  SWOTبه ترتیب اولویت کدامند؟

روش تحقیق :توصیفی – تحلیلی و بر اساس هدف از نوع مطالعات کاربردی است زیرا در جهت روند رو ب دشر ه   
دانش حمل و نقل پایدار ،با تأکید بر شهرنهاوند انجام گرفته است.
مطالعات وضع موجود برپایه اطالعات و آمار و مشاهده صورت میگیرد که به تحلیل توصیفی میانجامد .در تجزیه

شهای کمی استفاده شده استفاده شده است.
و تحلیل دادهها از مدلها و رو 
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ج -روشهای جمعآوری اطالعات :جهت شناخت و ارائه و به روزآوری اطالعات الزم است ک ینادیم تاعلاطم ه    
صورت گیرد .ابزار مطالعات میدانی نیز گردآوری آمار و اطالعات اس شرازگ ،هشقن ،رامآ ؛لماش یدان ا لود ت ت ،ی       
تهای اینترنتی ،مشاهده و مصاحبه و پرسشنامه است.
کتابخانهها و سای 
د -روش تجزیه و تحلیل :دراین مقاله راهبردهای پیاده مداری با استفاده از ابزار  QSPMاولویت ندی شدند.
جامعهی آماری :با توجه اینکه در قسمتی از تحقیق از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان مرتبط ب ببا موض عو
تحقیق (حمل و نقل پایدار) استفاده شده است ،بنابراین جامعه را میتوان در مجموع در سه دستهی زیر تعریف نمود:
 -1اساتید دانشگاه در رشتههای مرتبط با مسائل شهری (شهرسازی ،معماری ،جغرافیا و برنامهریزی شهری)
 -2کارشناسان در رشتههای مرتبط با مسائل شهری ،شامل دانش اف و نایوج ر تشر نالیصحتلا غ هههه هههههه ،یزاسرهش یا

  

معماری ،جغرافیا و برنامهریزی شهری
 -3و مسئولین و مدیران شهری و کارمندان در ادارات مرتبط شامل
 -1- 3شهرداری نهاوند
 -2-3فرمانداری نهاوند
 -3-3اداره راه و شهرسازی نهاوند
 -4-3شورای شهر نهاوند
 -5-3و مشاوران تهیه کنندهی طرحهای ترافیکی شهر نهاوند
همانطورکه مشاهده میشود ،تمام گروههای فوق به نوعی با موضوع حملونقل و ترافیک و همچنین مسائل ش یره
درگیر بودهاند و بنابراین سعی شده است در تحقیق حاضر با توجه به این ویژگی مشترک جامعه آم نینچمه و یرا   
نمونه آماری انتخاب گردد.
مؤلفههای تأثیرگذار در محیطهای پیادهمدار
عوامل تأثیرگذار بر حرکت پیاده
براساس نظریهی راپاپورت ( )0 98 1حرکت و رفتار عابر پیاده ،بهطور کلی متأثر از دو پ و یکیزیف رتمارا

ی-
گنهرف ییی ییی

اجتماعی است .عوامل بیشمار فیزیکی و فرهنگی– اجتماعی نظیر ایمنی ،امنیت ،راحتی ،زمان و مکان ،شرایط جوی

و اقلیمی ،هزینه ،موانع (فیزیکی ،بصری ،اجتماعی و فرهنگی) ،کیفیت محیط حرکت ،انواع آلودگیها (ه و ادص ،او
دیداری) ،نوع پوشش ،شرایط فیزیکی عابر (زن ،مرد ،کودک ،جوان ،سالخورده ،معلول جسمی) ،زیب یا ی تیباذج و    
مسیر در جابجایی حرکت عابر پیاده تأثیرگذار میباشد .از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر حرکت عابر پیاده ،میتوان به
موارد زیر اشاره کرد:
 پیوستگی مسیر پیاده؛ نیازمند شبکهای پیوسته و مناسب پیادهرو زمینی و زیرزمینی و گرههایی است که همه مبدأهارا به مقصدها بدون وقفه و بریدگی ارتباط دهد.
 کوتاهی و جذابیت مسیر حرکت؛ پیادهها به فاصلههای انتخابی فوقالعاده حساسند و عمومًاًا کوتاه هتر یسم نی ر را   انتخاب میکنند.

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دهم ،شماره سوم ،تابستان 7931
 64فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

 زیبایی و امنیت؛ پیادهها در محلههای خلوت خود را کام ًالًال بی دفاع حس میکنند و به مسیرهایی نیاز دارند که تنهایکنن ب و د هه ههه ع د هوال ررر
ن صورت آنها احساس امنیت می ی
نبوده یا به عبارتی چشمانی ناظر حرکت آنها باشند .در ای 
صورت زیبایی مسیر حرکت ،با احساس بهتری از آن عبور میکنند.
 -ایمنی؛ از فاکتورهای فیزیکی است که با عرض عبور پیاده ،حجم ترافیک وس و هیلقن لیا

تکرح لخادت مدع      

سواره و پیاده در مسیر حرکت پیاده ،عدم روشنایی مسیرهای پیاده ،وجود جویهای سرباز ،کفسازی محیط حرکت
و موانع ارتباط دارد.
ی منفردد)،
 -راحتی؛ تند شیب مسیر ،یخزدگی و لغزنده نبودن کف مسیر حرکت ،عرض کافی تغییر ناگهانی (پلههای ی

وضعیت تخلیهی آبهای سطحی و نحوهی محافظت پیادهروها در مقابل تابش آفتاب ،باد ،ب ب ریثأت فرب و نارا هههه ههههه-
سزایی در راحتی حرکت پیادهها دارند (معینی.) 26 -52 :0931 ،
عوامل و مؤلفههای متعددی در طراحی بهینهی یک محیط پیادهمدار مؤثرند که در ادامه بیان میگردد:
 -1عرض پیادهرو :یک پیادهرو برای تأمین  4حوزه عملکردی (لبه ،مبلمان ،عبور و جداره) باید دارای پهن یفاک یا   
باشد.
 -2دسترسی به کاربریهای مطلوب :یک شهر پیادهمدار موفق باید دارای اختالطی از کاربریهای مکمل در فاصله-
ای قابل پیادهروی از هم و نیز دارای شبکهای مناسب و درهم تنیده از گذرهای پیاده باشد.
 -3دسترسی مناسب معلولین و ناتوانان جسمی :اتخاذ تدابیر ویژهای برای حق دسترسی یکس ددرت رد نیلولعم نا    
آزاد و ایمن
 -4تسهیل عبور از عرض خیابان :شیوههای کوتاه نمودن فواصل در تقاطعها ،تأمین عبوری ایمن از عر و رباعم ض
ایجاد یک ارتباط بصری قوی در نزد عابرین پیادهای که قصد گذر از عرض یک خیابان را دارن روم دیاب د ددد دددد توجه
قرار گیرد.
 -5فواصل پیادهی معقول :مسافت پیادهای که به راحتی بتوان آن را از مبدأ تا مقصد طی کرد ،از  563تا  610متر یا
معادل  5تا  01دقیقه پیادهروی است.
 -6مقیاس :زیرساختهای یک محیط پیاده از قبیل عالئم ،محوطهسازی ،کفسازی و غیره باید عالقهی بصری را در
افراد پیاده ایجاد کرده و دارای تناسبات انسانی باشند.
 -7امنیت :ایمنی پیاده تا حد زیادی تحت تأثیر شدت و کیفیت نور پردازی قرار دارد .در مسیرهای دوچرخه و پی هدا
(خصوصًاًا تقاطعها و پارکینگ دوچرخه) بایستی شدت نور متناسب با استانداردهای الزمه باشد (به نق ا ل ززز ،Litman
) 68 -8 :1102
 -8جذابیت بصری و هویت اجتماعی :طراحی مناسب باید سه عنصر صمیمیت ،هویت و زیبایی را در فضاهای ب زا
همگانی ارتقاء ده.
 -9اقلیم :محل و جهتگیری ساختمانها ،درختان و عناصر معماری قادرند از طریق زا دارفا ظفح و هیاس داجیا      
تشدۀ حوزههای پیاده را افزایش دهند.
بارانها و بادهای فصلی ،دعو 
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ی-
 -01سر و صدا و کیفیت هوا :حریم بین معبر سواره و پیاده ،به حفظ عابرین از محیط نامطلوب سواره کم م ک یی یی
نمایند.
 - 11پارکینگ مناسب :برنامهریزی و طراحی دقیق تسهیالت مربوط به پارکینگ میتواند آثار منفی آن بر ار نیرباع    
183 - 182

به حداقل رسانده و در عین حال دسترسی سواره را نیز تأمین مینماید (فیضی و همکاران :1931 ،صص
به نقل از بصیری.) 11 : 388 1 ،

نک نیا ه   
اخیرًاًا تالشهای زیاد و مهمی برای درک و سنجش قابلیت پیادهمداری انجام گرفت یا دوجو اب .تسا ه ننننن ننننن
مطالعات مربوط به زمینههای کاری متعددی بوده و مقیاسهای این مطالعات با یکدیگر متفاوت بوده است ،ولی تمام
این پژوهشها را میتوان در دو دسته «سنجش عینی» و «سنجش ذهنی» خالصه کرد .برخی از مطالعات نی ود نیا ز   
روش را با یکدیگر تلفیق کردهاند (رضازاده و همکاران .) 300 :0931 ،جدول شماره  1بهطور خالصه مطالعات انجام
گرفته در زمینه قابلیت پیادهمداری به تفکیک جامعه آماری ،مؤلفههای محیطی مورد استفاده و نوع س آ شجن نننه ار ا
نشان میدهد.
جدول شماره  :1خالصه مطالعات انجام گرفته در زمینه قابلیت پیادهمداری
به تفکیک جامعه آماری ،مؤلفههای محیطی مورد استفاده و نوع سنجش
نام محقق/
محققان

جامعه آماری

Burton
2005

 827 1نفر از ساکنین بریسبان استرالیا

Cao
2006

 368 1نفر از ساکنین آستین آمریکا

ن عو       

مؤلفههای محیطی مورد استفاده قرار گرفته

سنجش

یه یا
ی) ،ویژگی ی
خصوصیات فیزیکی ادراک شده (همانند پیادهروها) ،معیارهای زیبایی شناختی (همانند پ گزیکا ی ی

ذهنی

ترافیکی و تسهیالت محله (همانند استخرها و باشگاههای ورزشی)
خصوصیات ادراک شده از محله (ایمنی ،سایه درختان ،زیبایی محیطی ،ترافیک ،فاصله تا مغازهها ،راحتی مس ،ری
کیفیت مغازهها) ،و خصوصیات خیابان و اطالعات پیادهروها از طریق دادههای سیستمهای اطالعات جغرافی یا ی،
نقشهها ،تصاویر ،بازدیدهای میدانی

Cole
2006
De
 247نفر از ساکنین اویراس پرتغال؛  279نفر از تراکم جمعیتی ،اختالط کاربری زمین ،دسترسی به حملونقل عمومی ،زیرساختهای عابر پیاده ،ایمنی از ترافیک
Bourdeau
و جرم و جنایت ،اتصال خیابانها ،راحتی تسهیالت فعالیت فیزیکی از لحاظ ادراکی
ساکنین قنت بلژیک
dhuji2005
ادامه جدول شماره  :1خالصه مطالعات انجام گرفته در زمینه قابلیت پیادهمداری
 2933از ساکنین ولز-استرالیا

فاصله تا خدمات و تراکم جمعیتی

ذهن و ی
عینی
عینی
ذهنی

به تفکیک جامعه آماری ،مؤلفههای محیطی مورد استفاده و نوع سنجش
نام محقق/
محققان
Duncan
2005
Frank
2006
Hoehner
2005
Hooker
2005
Lee
2006
Li 2005
Plaut
2005

جامعه آماری

ن عو       

مؤلفههای محیطی مورد استفاده قرار گرفته

سنجش

مجاورت ادراکی از خدمات ،مغازهها و فضاهای باز ،زیبایی محیط دایپ تیعضو ،ی ههه ههههروه ییانشور ،کیفارت ،ا    
 1215نفر از ساکنین راک همپتون کوئیزلند

خیابان ،فاصله عینی تا :نزدیکترین پارک ،مراکز خرید ،شبکه پیادهرو ،خیابان شلوغ ،روزنامه فروش سنجشهای
عینی تعداد سگهای ثبت شده در شعاع معین ،تعداد معابر در فاصله  20متری چراغهای خیابان

 228 1نفر از ساکنین
ناحیه کینگ
 1053نفر از ساکنین سنت لوئیز (یک ش اب ره   
قابلیت پیادهمداری پایین) -کانادا و ساوانا (یک
شهر با قابلیت پیادهمداری باال)
 1165نفر از  21بلوک آماری بخ ییاتسور ش   
کارولینای جنوبی

تراکم خالص جمعیتی ،اتصال شبکه معابر ،اختالط کاربری زمین ،مساحت کاربری تجاری
اختالط کاربری زمین ،مجاورت به تسهیالت تفریحی ،زیرساختهای الزم برای حملونق هب یسرتسد ،لاعف ل

   

حملونقل عمومی ،ایمنی از ترافیک ،زیبایی محیطی ،امنیت از جرم و جنایت هم از لحاظ عین ظاحل زا مه و ی    
ادراکی
سنجش ترافیک ،روشنایی ،سگهای بدون مراقب ،امنیت از جرم و جنایت ،تسهیالت عمومی تفریح ظاحل زا ی   
ادراکی
مسکونی ،زیرساختهای پیادهرو ،مستقیم بودن مسیر و توپوگرافی متغیرهای محیط هلحم عون لماش ینهذ ی      
(منحصرًاًا مسکونی در برابر کاربری مختلط مسکونی تجاری) ،زیبایی محیطی و ترافیک

 577نفر از ساکنین باالی  65سال در  56محله
پورتلند
حدود  00014کارگر شرکتکننده در برداشت
مسکن آمریکا در سال 2001

ذهنی
عینی

متغیرهای عینی متعدد که شامل مجاورت به نزدیکترین نقطه مقصد یا نقاط مقصد ،اختالط کاربری زمین ،تراکم
 438نفر از ساکنین سیاتل-آمریکا

عین و ی

عین و ی
ذهنی
ذهنی
عین و ی
ذهنی

تعداد خانههای مسکونی ،مراکز اشتغال ،تقاطعهای خیابان ،مساحت پارکها و فضاهای سبز مجاورت ادراکی به

عین و ی

تسهیالت تفریحی محله ،ایمنی ترافیکی و پیادهروی و تعداد تسهیالت تفریحی نزدیک

ذهنی

نزدیکی به فضاهای سبز ،نزدیکی به کاربریها تجاری از لحاظ ادراکی

ذهنی
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Rutt
2005

 452نفر از ساکنین الپاسو-آمریکا
 3144نفر ناک  ا یاد ییی یی ک و زا ه بب بس تیا   

Spence
2006

غیره) ،شیب زمین ،اختالط کاربری زمین ،تراکم تقاطعها ،تراکم جمعیتی
The

 moveبازدید کردند

Suminski
2005

 474نفر از ساکنین  78محله ایدن هاون-هلند
 149عابر در  4معبر نابایخ ،بالقنا نابایخ      

معینی
1386

ز مین ه

فاکتورهای عینی :وجود پیادهرو ،تعداد تسهیالت مربوط به فعالیت فیزیکی (همانند پارکها ،باشگاهها ،م و سراد

پیوستگی مسیر
سطح پیاده رو

عرض پیادهرو
ش ی ب مس ی ر
تجهیزات کنترل ترافیک

ایمنی و
امنی ت

  

دیدگاه متخصصان
پارامترهای فیزیکی -کالبدی (کاربری ،ساختار پیادهرو ،نظافت پیادهرو ،توپوگرافی)

منطقه  6شهرداری تهران

میزان نگهداری از مسیر

ز مین ه

ادراک جذابیت ،کیفیت فضاهای سبز ،سر و صدای ترافیک ،مجاورت غذاخوریها ،ایمن و مرج زا ی

زا تیانج

پوشش و غیره)

شاخص

ذهنی

معابر از لحاظ ادراکی

فلس بایخ ،نیط ا راولب و لاصو ن رد زرواشک           

نوع کفپوش مسیر

عملکردی

اختالط کاربری زمین ،وجود پیادهرو ،ایمنی از جرم و جنایت ،وجود تفریحات ،زیب یا ی هکبش لاصتا ،یطیحم      

پارامترهای اجتماعی-فرهنگی (ترس از مزاحمتهای خیاب مدع ،هدایپرباع ینمیا شزومآ ،ینا عون رد یدازآ

مؤلفه

عینی

    

ذهنی
عین و ی
ذهنی

صها استفاده نمودهاند
تحقیقاتی که از این شاخ 

;)Pikora et al. (2002); Pikora et al. (2003
)Pikora et al. (2006
Pikora et al. (2002); Smith (2008); Pikora
)et al. (2003); Pikora et al. (2006
Pikora et al. (2002); Kansas City Walk
ability Plan, (2003); Lo (2009); Stevens
)(2005); Pikora et al, (2003); Pikora et al. (2006
Pikora et al. (2002); Dewing et al.
)(2006); Pikora et al, (2003); Pikora et al. (2006
)Pikora et al. (2002); Leslie and Cerin(2008

معینی 1386

;)Stevens (2005); Pikora et al. (2002); Smith (2008
)Pikora et al, (2003); Pikora et al. (2006
)Greenberg and Renne (2005

فرهنگ ترافیک
تحقیقاتی که از این شاخصها استفاده نمودهاند
مؤلفهویژگ یی یه یا    شاخص
Cerin et al. (2007a); Bhattarai (2007); Edwing et al.
حجم ترافیک
ترافیک
Pikora
al(2002).
Stevens
)(2005
;).Pikora(2005
.معینی ( et al(2003). Pikora et al(2006). ) 1386
نورپردازی
(2006);etLeslie
and Cerin
;)(2008
Stevens
Pikoraetet al
al.(2007a).
(2002); Pikora
Cerin
Cerin et
et al.
)al (2006
(2007b). Kansas City Walkability Plan (2003). Lo (2009).
ایمنی از جرم
Pikora
)et alal(2002
et al(2003).
Pikora) et
Leslie et
(2005)..Pikora
Neckerman
et al (2009).
1386 al(2006).
میزان فواصل بین تقاطع. Cerin et al (2007a). Frank et al -معینی (
فردی
(2006).
Bhattarai
(2007).
Mavoa
et
al
(2009).
Cerin
et
al
(2007b).
Leslie
and
Cerin
ید ناز (تد ش هراکدمن تقزااط   عه   ا)
م ی ها
.معینی ( Pikora et al(2002). Stevens (2005) .Pikora et al(2003). Pikora et al(2006). ) 1386
(2008). Leslie et al (2005). Leslie et al (2007). Owen et al (2007). Neckerman et al
سوی س و نیرباع ریا
(2009). Smith (2008).
نفوذپذیری
معینی ( Pikora et al(2002) .Pikora et al(2003). Pikora et al(2006). ) 1386
سواروهجهاسم دو یییییییییی یرهای
ترافیکی

حم دویگزین
وج جا
Cerin et al (2007a). Cerin et al (2007b). Leslie and Pikora et al(2002). Smith (2008).
لللللل له ییا    
Cerin
(2008).
Kansas
Cityand
Walkability
Plan Smith
(2003).
تعداد مسیرهای بنبستStevens (2005) .Pikora et al(2003).
Cerin et
al (2007a).
Leslie
Cerin (2008).
(2008).
مخصوص عب رباع رو   
Lo (2009). Leslie et al (2005). Neckerman et al
Pikora et al(2006).
پیاده از عرض مسیر
(2009). Brown et al (2007).

اولویتبندی راهبردهای مورد تأکید و منتخب67 ...
چرا غغغ غه میالع و ا

Stevens (2005). Pikora et al(2002) .

      

et

راهنمایی و رانندگی

Pikora

al(2003).

et

Pikora

)al(2006). Smith (2008
)Stevens (2005). Pikora et al(2002

پلهای عابر پیاده
وجود ی جو مدع ا ود    
محدودیت سر رد تع

)Smith . Pikora et al(2006).al(2003

خیابانهای محلی
وجود دیدهای ج باذ

(2008).
)Kansas City Walkability Plan (2003).Moudon et al (2006). Lo (2009). . Pikora et al(2002

وجود درختان

)Smith (2008). Stevens (2005). . Pikora et al(2006).Pikora et al(2003) .Pikora et al(2002

Brown et al (2007). Smith (2008).

و متنوع

زیب ییا   
محیطی

مناظر و
چشم اندازها

Bhattarai (2007).Stevens (2005).
)Pikora et .Pikora et al(2002

نگهداری و مراقبت

;)Bhattarai (2007). Edwing et al. (2006
)Smith (2008). Pikora et al(2006).Pikora et al(2003) .Pikora et al(2002

میزان آلودگیها

). Pikora et al(2006).Pikora et al(2003) .Pikora et al(2002

وجود پارکها

)Bhattarai (2007) .Pikora et al(2003) .Pikora et al(2002

تن بس عو کککککک ککه یا    

). Pikora et al(2006).Pikora et al(2003) .Pikora et al(2002

معماری
)Smith (2008). Edwing et al(2006). . Pikora et al(2006).Pikora et al(2003) .Pikora et al(2002

پاکیزگی

معینی ( ) 1386
وج رد تالیهست دو
وجود تس تالیه
مقاصد

در محل و ه     
دسترسی به آنها

  

س م( یلحم حط ی ناز       
اختالط کاربری زمین)
دسترسی ب اگتسیا ه هه ههه-
ه مح یا لللللل لونقل    

)Pikora et al(2006). Cerin et al (2007a). Frank et al .Pikora et al(2003) .Pikora et al(2002

(2006). Mavoa et al (2009). Cerin et al (2007b). Leslie and Cerin (2008). Leslie et al (2005).
Leslie et al (2007). Owen et al (2007). Neckerman et al (2009). Smith (2008). Brown et al
( (2007).معینی ( 1 386
). Stevens (2005). Bhattarai (2007). . Pikora et al(2006).Pikora et al(2003) .Pikora et al(2002

( Lo (2009).. Neckerman et al (2009).معینی ( 1386

عمومی

(منبع :رضازاده و همکاران :0931 ،صص  301تا ) 303

یو
در جدول فوق محققین در مطالعات خود با توجه به هدفی که داشتهاند ،تعداد اعضای نمونه و مؤلفههای محیطی ی
یگردد یعت رد  .ین   
نوع سنجش متفاوت را مدنظر قرار دادهاند ،هر چند که در برخی موارد اشتراکاتی نیز مش م هدها یی یی
مؤلفههای محیطی و همچنین نوع سنجش باید توجه شود؛ اما نمیتوان گفت بهتر تسا مادک شور نی    
ذهنی)؛ بهترین روش و نوع تحقیق براساس اهداف و امکانات و زم م صخشم نا

(عین ای ی   

یگردد وص رد و  رت یی یییک مامت ه   
ییی ییی

امکانات موجود باشد روش تلفیقی میتواند بهترین گزینه باشد.
انتخاب شاخصهای سنجش پیادهمداری برمبنای اینکه پژوهشگر از چه زاویهای به این موضوع نظر میکن یعت د ین   

خواهد شد .براین مبنا شاخصها و مؤلفههایی که استفاده میشود ،نیز متفاوت خواهد بود .جدول شماره  2شاخص-

ها و مؤلفههای مورد استفاده در مطالعات مرتبط با موضوع پیادهمداری را نشان میدهد (رضازاده و همکاران:0931 ،
.) 304
جدول فوق اغلب مؤلفهها و شاخصهای پیادهمداری را که در حوزه برنامهریزی شهری و حملونقل شهری میتوان
مورد استفاده قرار داد ،از منابع و مطالعات مختلف در کنار هم قرار داده است .بنابراین بر مانرب یا هه هههری هنیمز رد یز   
توسعه پیادهمحور ،از دیدگاه شهرسازی و حملونقل شهری باید این موارد و شاخصها مد نظر قرار گیرد.
تشکیل ماتریس SWOT

این ماتریس کاربردهای زیادی در میان مدیران و برنامهریزان استراتژیک دارد .این ابزار تحلیل و یلخاد لماوع زا ی
خارجی برای ایجاد استراتژیهایی که ممکن است مورد توجه قرار گیرند ،استفاده میگردد .به طور کلی این ماتریس
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یگردد نیا    .
عوامل داخلی و خارجی را با هم پیوند میدهد و به عنوان پایهای برای استراتژیهای ممکن استفاده می ی
ابزار تحلیلی ،استراتژیهایی را ایجاد مینمایند که بعدًاًا میتوانند در  QSPMمورد استفاده قرار گیرند .ک رکید دربرا   
تهای داخلی است.
فها و قو 
تها و تهدیدات کلیدی خارجی با ضع 
مدل  ،SWOTمقایسه فرص 
در جدول دو و سه به ترتیب مهمترین عوامل کلیدی خارجی و داخلی لیست ش رد هک تسا هد لودج       1عوامل
خارجی در توسعه پیاده مداری شهر نهاوند مورد ارزیابی قرار میگیردو در م نایب یجراخ لماوع یبایزرا سیرتا      
گردیده است.
جدول  :2ماتریس ارزیابی عوامل خارجی در توسعه پیاده مداری شهر نهاوند
عوامل خارجی

وزن

تها:
فر ص 
 :O1وجود فضاهای بایر و باز جهت گسترش فضای سبز در پیرامون شهر

درجه بندی

امتیاز وزنی

0.9

3

2.7

 :O2امکان افزایش فضای سبز (تودهای و خطی) در شهر با توجه به اقلیم منطقه

0.7

2

1.4

 :O3اقلیم مطبوع و طبیعت زیبا و چشماندازهای مناسب شهر (مانند کوههای واقع در شمال شهر)

0.6

2

1.2

 :O4افزایش آگاهی عمومی نسبت به مخاطرات افزایش گازهای گلخانهای

0.5

2

1

 :O5گرایش به سرمایهگذاریهای بیشتر بخش خصوصی درصورت آموزش و اطالعرسانی در مورد تأثیر مثبت اقتصادی طرحهای پیادهمداری

0.6

3

.8 1

 :O6درصد باالی جمعیت جوان و تأثیر آن در رونق و پویایی اقتصادی

0.7

2

1.4

 :O7پتانسیل باالی قشر جمعیتی فعال جامعه برای استفاده از امکانات این طرح

0.8

2

1.6

 :O8افزایش قیمت سوخت طی چند سال اخیر

0.8

3

2.4

 :O9دریافت هزینه پارک حاشیهای در معابر اصلی شهر از طریق موبایلپارک

0.6

2

1.2

یها ،جهت حل مسائل و پیش برد توسعه
 :O10امکان جلب مشارکت ساکنان در تصمیمگیر 

0.7

2

1.4

 :O11فعالیت پارک ترافیک که میتواند با آموزشهایی به هدف ارتقاء پیادهروی کمک نماید

0.8

3

2.4

 :O12توان ارتقای فرهنگ شهرنشینی و ایمنی از طریق برگزاری دورههای آموزشی

0.9

2

.8 1

 :O13دسترسی مناسب اغلب مناطق به حملونقل همگانی (بهعنوان شیوهی مکمل پیادهمداری)

0.88

2

1.66

 :O14امکان توسعه مسیرهای ویژه حملونقل (مسیرهای ویژه پیاده ،دوچرخه و اتوبوس)

0.75

3

5 .2 2

 :O15تمایل به افزایش ایجاد کاربریهای مختلط در امتداد معابر اصلی

0.84

2

.68 1

 :O16اعتقاد و توجه ویژه به امر مطالعات ،پژوهش و برنامهریزی طی سالهای اخیر بین مدیران شهری

0.86

3

2.58

 :O17وجود اراضی قابل توسعه در سطح شهر

0.80

2

1.6

 :O18وجود ظرفیتها و جاذبههای گردشگری طبیعی و تاریخی در شهر و پیرامون

0.70

2

1.4

 :O19توجه ویژه مدیریت شهری در سطح کالن (ملی) و خرد (شهری) به موضوع حملونقل پایدار

0.9

2

.8 1

ادامه جدول  :2ماتریس ارزیابی عوامل خارجی در توسعه پیاده مداری شهر نهاوند
عوامل خارجی

درجه     

امتی زا      

بندی

و ز نی

 :T1به خطر افتادن سالمت روانی و جسمانی شهروندان بهدلیل آلودگیهای محیطی – در صورت تداوم وضع موجود2-

0.9

2

.8 1

 :T2توسعهی لجام گسیخته طی سالهای اخیر و بی توجهی به ساختار طبیعی و بومشناختی که موجب ناپایداری در زیستبوم شهر میشود

0.8

2

1.6

 :T3رشد تصاعدی قیمت زمین و مسکن و سرقفلی

0.7

2

1.4

 :T4عدم تمایل به سرمایهگذاری در بخش حملونقل

0.7

2

1.4

 :T5دوره بازگشت طوالنی سرمایه در بخش حملونقل خصوصًاًا پیادهمداری

تهدیدها

وزن

0.8

2

1.6

 :T6عدم توان مالی کافی شهرداری در اجرای پروژههای عمرانی

0.6

3

.8 1

 :T7نبود برنامهای مدون در زمینه ارتقاء سطح اجتماعی و فرهنگی شهروندان

0.8

2

1.6

 :T8تقابل بین ارزشها و تصورات توده مردم از پیامد طرحهای پیادهمداری با منافع و مزایای واقعی این طرح

0.7

2

1.4

 :T9فراهم نبودن بسترهای الزم مشارکت مردمی شهروندان

0.7

2

1.4

0.7

3

2.1

 :T11نبود امنیت الزم در محیطهای عمومی و مکانهای بی دفاع شهری

0.6

2

1.2

 :T12رشد فزایندهی نقش سواره و کاهش روابط و تعامالت اجتماعی مردم درصورت تداوم روند موجود

0.7

2

1.4

 :T10افزایش جمعیت میانسال و سالمند تا چند سال آینده (درنتیجه باید تسهیالت و امکانات پیادهروی برمبنای نی ورگ زا هه هههه هلمجزا صاخ یا    
سالمندان فراهم شود)

اولویتبندی راهبردهای مورد تأکید و منتخب69 ...
 :T13کمبود قوانین و مقررات تسهیلبخش در زمینه پیادهمداری در سطوح کالن (ملی) و خرد (شهری)

0.7

2

1.4

 :T14پایین بودن سطح فرهنگ و تبلیغات و آموزش جهت تقویت پیادهروی که در تقابل با فرهنگ عمومی موجود است

0.7

2

1.4

 :T15عدم توجه رانندگان وسایل نقلیه شخصی به حقوق عابرین پیاده

0.6

3

.8 1

 :T16عدم توجه مسئولین و مدیران شهری نسبت به فواید حملونقل پیادهمحور

0.8

2

1.6

 :T17ساختوسازهای غیرمجاز در سطح شهر

0.7

3

2.1

 :T18عدم هماهنگی توسعه کالبدی شهر و نظامهای حملونقل

0.6

2

1.2

 :T19عدم توسعه زیرساختهای حملونقل متناسب با توسعه شهر

0.82

2

1.64

 :T20ضعف در بخش خدمات برای بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای طبیعی و گردشگری

0.88

2

1.66

 :T21نبود طرح جامع ارتقاء کیفیت محیطی و سطح ارائه خدمات و توزیع عادالنه آن در عرصههای مختلف شهری

0.5

3

1.5

 :T22عدم یکپارچگی در مدیریت آموزش ،مهندسی و اعمال قوانین حملونقل و ترافیک شهری

0.6

2

1.2

ج مع

137 0.

503 3.

امتیاز فرصتها 1.751 ،و امتیاز تهدیدها 1.554 ،میباشد که امتیاز نهایی عوامل خارجی پیادهمداری در نهاوند ک زا ه
ماتریس فوق استخراج شده برابر  3.305میباشد؛ این عدد نشان میدهد تهدیدهای پیش روی توسعه پی دا ه هم رد راد
    

نهاوند بیشتر تأثیر گذارند و بنابراین تمرکز راهبردهای ارائه شده باید در جه ءوس بقاوع ندناسر لقادح هب ت
تهدیدها باشد QSPM .نیز از وزنهایی که به عوامل داده میشود ،استفاد مینماید.

سپس در جدول  2یا ماتریس ارزیابی عوامل داخلی مهمترین نقاط قوت و ضعف پیاده مداری شهر نهاوند نشان داده
شده است .که با توجه به اهمیتشان به آنها وزن داده شده است .هم چنین درجه بندی بر اساس مهمترین اولویت ،از
یشود.
 1تا  4امتیاز داده م 
جدول  :3ماتریس ارزیابی عوامل داخلی در توسعه پیاده مداری شهر نهاوند
عوامل داخلی

درجه     

امتی زا      

بندی

و ز نی

 :S1وجود شیب مناسب برای احداث سامانه پساب و جمعآوری آبهای سطحی در معابرشمالی-جنوبی

0.6

3

.8 1

 :S2تمیز بودن هوا (آلودگیهای زیستمحیطی در وضع موجود در حد قابلقبول میباشد)

0.8

4

3.2

0.9

3

2.7

وزن

نقاط قوت

 :S3وجود کاربریهای تجاری در خیابانهای اصلی شهر
 :S4وجود مراکز جذب جمعیت (از جمله سینما ،مسجد جامع ،موزه و  ،)...بهعنوان محلهای مناسب جهت برقراری ت و یگنهرف تالماع

،یعامتجا    

0.6

1

0.6

 :S5وجود امنیت در معابر اصلی و فضاهای فعال شهر

0.8

2

1.6

 :S6نسبت باالی جمعیت جوان و فعال در شهر

0.6

2

1.2

 :S7وجود پیادهرو در معابر اصلی شهر

0.6

3

.8 1

 :S8نزدیکی مراکز اداری و آموزشی به مناطق مسکونی در بخش مرکزی شهر (کوتاه بودن طول سفرها)

0.6

2

1.2

 :S9دانهبندی نسبتًاًا کوچک قطعات زمین

0.6

2

1.2

 :S10الگوی استقرار خدمات در این شهر خطی و در امتداد معابر اصلی میباشد

0.7

1

0.7

 :S11انجام طرح مطالعاتی حملونقل و نیازمندیهای ترافیکی شهر نهاوند

0.7

2

1.4

 :S12راهاندازی سیستم حملونقل هوشمند

0.8

3

2.4

 :S13تهیه طرح شبکه دوچرخهسواری

0.8

2

1.6

 :S14میزان نفوذپذیری (کالبدی و بصری) شبکه معابر (سواره و پیاده) در شهر مناسب میباشد

0.7

2

1.4

 :W1کمبود سرانه فضای سبز (اعم از فضای سبز پهنهای و خطی)

0.9

1

.8 1

 :W2نظافت و پاکیزگی شهری نامناسب و جمع شدن زبالهها در برخی مناطق

0.9

3

2.7

 :W3نداشتن سایبان و حفاظ در مقابل عوامل اقلیمی همچون باد و باران و برف

0.4

1

0.4

 :W4وجود شیب نامناسب برای احداث سامانه پساب و جمعآوری آبهای سطحی در معابرشرقی-غربی

0.5

2

1

 :W5هزینهی باالی احداث ،نگهداری و مناسبسازی مسیرهای پیاده در حد استاندارد

0.5

2

1

در خیابان مرکزی شهر

نقاط ضعف
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 :W6هزینه باالی خرید زمین برای مدیریت شهری جهت اصالح هندسی گذرهای پیاده و سواره و همچنین انجام عقبنشینیها

0.7

0.7

1

 :W7افزایش روز افزون مشاغل کاذب (دستفروشان و د الال ن و )...

0.9

2

.8 1

 :W8خوانایی محدود معابر و پیادهروها بهعلت کمبود یا جانمایی نامناسب تابلوها و عالیم راهنمایی مسیر

0.5

2

1

ادامه جدول  :3ماتریس ارزیابی عوامل داخلی در توسعه پیاده مداری شهر نهاوند
عوامل داخلی

وزن

ادامه نقاط ضعف
 :W9نقش کمرنگ مردم در تصمیمات شهری (مشارکت مردمی در تصمیمات شهری بسیار کم میباشد) که سبب میشود ح مک نینکاس قلعت س

0.9

   

شود

درجه     

امتی زا     

بندی

و ز نی

1

.8 1

 :W10شبکه معابر شهر برای افراد پیاده از هویت و تشخص الزم برخوردار نیستند

0.5

3

1.5

 :W11کفسازی نامناسب معابر و پیادهروها که سبب جمع شدن آب باران و برف شده و همچنین ایمنی عابر پیاده را به خطر میاندازد

0.88

2

1.66

 :W12عدم تناسب میان عرض معبر پیاده با حجم آمد و شد در معابر اصلی شهر

0.92

1

0.92

 :W13میزان سرزندگی و جذابیت در پیادهروها و خیابانها ،بهعنوان یکی از مهمترین عرصههای عمومی شهر ،کم میباشد

0.82

2

1.64

0.73

3

2.19

 :W14میزان انعطافپذیری زمانی کم عرصه معابر شهری نهاوند (فعالیتهای شبانه در نهاوند بسیار اندک است و زود به پایان میرسد)
 :W15میزان انعطافپذیری اجتماعی (برای سنین و گروههای اجتماعی مختلف) کم عرصه معابر شهری نهاوند (خیابانهای شهر نهاوند برای اس هدافت

1

2

 :W16عدم وجود روشنایی کافی در پیادهروی برخی معابر

0.7

3

2.1

 :W17کمبود و در برخی موارد مکانیابی نامناسب مبلمان شهری (از جمله سطل زباله ،نیمکت ،گلدان ،تابلوها و  )...در معابر و پیادهروها

0.8

2

1.6

0.8

1

0.8

 :W19عدم مناسبسازی معابر (سواره و پیاده) برای عبور افراد دارای مشکل جسمی (افراد معلول حرکتی ،نابینا ،افراد مسن و )...

0.8

2

1.6

 :W20وجود سد معبر پیادهروها به علت انباشت مصالح ساختمانی (در این صورت افراد به معابر سواره وارد شده و ایمنیشان به خطر میافتد)

0.8

2

1.6

گروههای مختلف سنی و اقشار مختلف مناسبسازی نشده)

 :W18عدم امکان آمد و رفت ایمن برای شهروندان از عرض معابر شهری (در بسیاری موارد خطکشیهای عابر پیاده کمرنگ

ب ناهنپ دید زا و هدو    

میباشد)

2

 :W21آشفتگی سیمای بصری و عدم تناسب ساختوسازهای جدید با بافتهای قدیم

0.9

1

0.9

 :W22کوتاهمرتبه بودن شهر (متوسط تعداد طبقات در نهاوند  1.4طبقه است)

0.6

3

.8 1

 :W23نبود مسیر دوچرخهسواری در سطح شهر

0.8

2

1.6

 :W24هندسه نامناسب در برخی از معابر و تقاطعهای شهری

0.9

2

.8 1

 :W25وجود ترافیک در مرکز شهر

0.8

2

1.6

 :W26وجود بافت فرسوده در مرکز شهر و نیاز به انجام عقبنشینیها در بسیاری از معابر شهری

0.7

2

1.4

 :W27دوری مراکز اداری و آموزشی به مناطق مسکونی در بخش توسعههای شمال شهر

0.7

2

1.4

جمع

0/167

92 4 1.

دقت در ماتریس فوق نشان میدهد که مجموع امتیازنقاط قوت  .28 1و مجموع امتیاز نقاط ضعف  1.492میباشد.
یباشد نشاننن
بنابراین امتیاز نهایی عوامل داخلی توسعه پیادهمدار نهاوند  2.772است؛ چون این عدد بیشتر از  5.2می ی
میدهد که در شرایط موجود شهر نهاوند در زمینه پیادهمداری دارای وضعیت نسبتًاًا مطلوبی است ول زا یخرب رد ی   
ینمای .د
موارد دارای ضعفهایی میباشد بعد از آن  QSPMاز ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی اس م هدافت یی یی
یشود.
سپس با توجه به اهمیت آنها در توسعه پیاده مداری در شهر نهاوند ،به آنها وزن داده م 
مرحله دوم تعیین جایگاه راهبردها
یت دیکأت دروم هیحان ناو     
پس از تعیین امتیاز نهایی عوامل داخلی و خارجی توسعه پیادهمحور در شهر نهاون م ،د یی یی
(جایگاه) راهبردها را براساس نمودار زیر تعیین نمود.
تا به این قسمت امتیاز نهایی عوامل داخلی  2.772بدست آمده و امتیاز نهایی عوامل خارجی نیز  3.305محاسبه شد؛
درنتیجه جایگاه راهبردهای قابل تأکید پیادهمداری نهاوند در این تحقیق در دسته راهبردهای  WTیا بهعب رگید ترا   
راهبردهای تدافعی قرار میگیرند که در نمودار زیر نیز با عالمت دایره مشخص شده است.

اولویتبندی راهبردهای مورد تأکید و منتخب17 ...

فرصتهای متعدد محیطی
4

راهبردهای
تهاجمی

راهبردهای محافظهکارانه
(انطباقی)
حداقل-حداکثر

4

1
2.5

راهبردهای
رقابتی
(اقتضایی)

راهبردهای
تدافعی
حداقل-حداقل

حداکثر-حداقل

ضعفهای مهم داخلی

قوتهای مهم داخلی

حداکثر-حداکثر

1

تهدیدهای متعدد محیطی
تعیین اولویت راهبردها با استفاده از تکنیک QSPM
جدول شماره  :3تعیین اولویت راهبردهای  WTپیادهمداری درشهر نهاوند با استفاده از تکنیک QSPM
امتی یاهن زا ییییی یی

توضیح

راهبرد

 :WT15تالش در جهت عملی ساختن اصول شهر فشرده (تشویق به گسترش عمودی شهر در حد قابلقبول و با توجه به زیرساختها بهج تسگ یا رش   

اولویت

6.460205

1

 :WT3تهیه طرحهای بهسازی و زیباسازی محیط پیاده (بدنهها و سطوح) و حفظ مقیاس انسانی در طراحیها

5.49751

2

 :WT7افزایش ایمنی افراد پیاده از طریق بهسازی معابر و پیادهروها ،تأمین و مکانیابی صحیح مبلمان شهری و جداسازی سواره و پیاده

5.4768

3

5.34175

4

 :WT9وحدتبخشی به فضا از طریق یکپارچهسازی بدنهها و سطوح

5.159675

5

 :WT8ایجاد شبکه پیادهروی ایمن ،پیوسته و برخوردار از قابلیتهای مطلوب کارکردی و فضایی

4.87231

6

4.74071

7

افقی) از طریق نزدیکی واحدهای مسکونی ،مغازهها و خدمات به یکدیگر که سبب تسهیل در پیادهروی بوده و کارایی خدمات و منابع را افزایش میدهد

 :WT1طراحی محیط بهگونهای که گروههای مختلف اجتماعی (گروههای سنی ،درآمدی ،طبقاتی ،فرهنگی و نژادی) را پذیرا بوده و نیازهایش خساپ ار نا   
ده د

 :WT14ارتقاء سطح امنیت اجتماعی با تأمین روشنایی کافی و حذف یا به حداقل رساندن محدودهها و عرصههای بیدفاع شهری
 :WT4طراحی مناسب کفسازی و متناسب با تردد ایمن گروههای خاص از جمله زنان ،کودک ولعم ،نادنملاس ،نا ل رفا و نی ا د د ا مسج لکشم یار

ی-
یییییی یییییی

حرکتی بهگونهای که متناسب با اقلیم باشد
 :WT6توزیع بهینه خدمات و مبلمان شهری جهت تسهیل در امر پیادهروی و کاهش حجم ترافیک
 :WT2افزایش نفوذپذیری متناسب با توسعهی متعادل ،متوازن و پیادهمحور شهر در بافتهای فرسوده
 :WT12نصب عالیم و خطکشیهای مناسب ،همچنین اتخاذ تدابیری جهت کم شدن سرعت حرکت سواره در نزدیکی محدودههای عبور عرضی افر دا
پیاده از معبر؛ جهت تأمین ایمنی عابرین (خصوصًاًا سالمندان و معلولین)
 :WT10وضع قوانین حمایتی در ارتباط با افزایش توجه به حقوق پیاده در سطوح کالن و خرد
 :WT11تدوین برنامهها یا قوانینی که حذف سد معبرها (اعم از وسایل ،مصالح ساختمانی ،موتورسیکلتها و غیره) و موانع فیزیکی که ایمن ار نیرباع ی   

4.643445

8

4.59332

9

4.53167

01

4.358635

11

4.20233

12

3.93545

13

 :WT5ارتقاء فرهنگ ترافیکی و توان مدیریت حملونقل شهری

3.82212

14

 :WT13برگزاری دورههای آموزشی برای مردم و مسئولین شهری جهت ارتقاء فرهنگ پیادهروی

3.777295

15

به خطر میاندازد ،را سبب شود
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نتیجهگیری
از آنجائی که پایدارترین شیوه حمل و نقل در شهر نهاوند ،شیوه «پیاده مداری» شناس یا ی اب و ،تسا هدش  در ظن  ر     
گرفتن شرایط موجود نهاوند در زمینه توسعه پیاده مدار ،ماتریس  SWOTتشکیل شده و طبق سانشراک رظن ا رب ن    
اساس امتیازات نهایی ماتریس عوامل داخلی و خارجی چایگاه راهبردهای قابل تأکید در این حوزه مشخص شد.
با توجه به امتیاز  2.772برای عوامل داخلی توسعه پیادهمدار نهاوند این شهر در زمین دایپ ه هه هههم تیعضو یاراد یراد   
نسبتًاًا مطلوبی میباشد ،همچنین امتیاز  3.305برای عوامل خارجی نیز ضعف و نارسایی در مجموعه عوامل خ یجرا
برای این نوع توسعه را نشان میدهد .برمبنای این دو عدد جایگاه راهبردهای قاب دایپ هعسوت یارب دیکأت ل ههههه ههههههم راد
نهاوند راهبردهای  WTتعیین شده و در گام بعدی با استفاده از روش  QSPMراهبرده یا

 WTب رظن زا هدافتسا ا    

کارشناسان اولویتبندی گردید که مهمترین آنها عبارتند از:
 .1تالش در جهت عملی ساختن اصول شهر فشرده (تشویق به گسترش عمودی شهر در حد قابلقب هجوت اب و لو    
به زیرساختها بهجای گسترش افقی) از طریق نزدیکی واحدهای مسکونی ،مغازهها و خدمات به یکدیگر که سبب
تسهیل در پیادهروی بوده و کارایی خدمات و منابع را افزایش میدهد
 .2تهیه طرحهای بهسازی و زیباسازی محیط پیاده (بدنهها و سطوح) و حفظ مقیاس انسانی در طراحیها
 .3افزایش ایمنی افراد پیاده از طریق بهسازی معابر و پیادهروها ،تأمین و مکانیابی صحیح مبلمان شهری و جداس یزا
سواره و پیاده
 .4افزایش ایمنی افراد پیاده از طریق بهسازی معابر و پیادهروها ،تأمین و مکانیابی صحیح مبلمان شهری و جداس یزا
سواره و پیاده
 .5وحدتبخشی به فضا از طریق یکپارچهسازی بدنهها و سطوح
 .6ایجاد شبکه پیادهروی ایمن ،پیوسته و برخوردار از قابلیتهای مطلوب کارکردی و فضایی
منابع
اصغری ،محمد و اکبری ،سعید ( " ) 388 1بررسی امکان ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه جهت ک د یرهش نورد کیفارت مجح شها ر
محدوده شهرداری منطقه  11تهران" شهرداری تهران ،مرکز مطالعات حمل و نقل درون شهری
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