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  چكيده
هاي مختلف قلبي و عروقي در هاي اخير، مسبب عمده كم تحركي و بروز بيماريتوسعه شهري و ماشيني شدن زندگي در دهه

ين اساس شهر سازان و شهروندان شده است و عالوه بر آن فضاي شهري را ايستا و فاقد حس نشاط و شادابي نموده است. بر ا

  شهر قم نيز  اند.روي را در جوامع خود دنبال نمودهبه بعد رويكرد توسعه فضاهاي قابل پياده 80ريزان شهري از دهه برنامه

افزايد روي كه حس نشاط را به زندگي شهروندان ميبه عنوان يكي از هشت مادر شهر برتر كشور از كمبود فضاي قابل پياده

هايي در اين زمينه صورت گرفته است اما با توجه به اين مطلب كه شهر هاي اخير تالشو هر چند كه در سال دمحروم مي باش

رسد كافي نباشد. بر اين اساس دراين پژوهش كه با هدف امكان نظر ميهاي زيارتي و جذب گردشگر است، بهقم از جمله شهر

هاي محدوده AHPمدل تحليل سلسه مراتبي ست سعي شد با تكيه بر بندي احداث پياده راه صورت گرفته اسنجي و اولويت

، ، امام حسين، ارمهاي چهار مردان، صفائيهمناسب براي اين امر مشخص گردد كه در نهايت پس از طي فرآيند پژوهش محور

  ، لقمان و بلوار پيامبر اعظم براي اين امر مشخص شدند.متري امام حسين 20، زنگاركي

  

  ، شهر قمAHPمدل تحليل سلسه مراتبي ، شهري راهپياده :كليدي ايه واژه

  

  

  مقدمه-1

خصوص در ارتباط با راه ابزاري براي فعاليت جمعي بهپياده

محيطي و سالمت اجتماعي است كيفيت اقتصاد شهري،

)Fruin,2004:5 .(حاد شدن طي سه دهه اخير در پي

 ، يمحيطهاي زيستمشكالت شهري مانند آلودگي

، بحران مراكز تاريخي ها، نا امني راههاي آمد و شددشواري

، مشكالت خريد و هاي شهريشهرها و افت كيفي فضا

اي در برابر دسترسي و مواردي از اين دست جنبش گسترده

حركات موتوري و كاهش تحركات پياده در جهان پديد آمد 

شد. به هاي پيشرفته هاي پياده در كشورو سبب گسترش فضا

دنبال اين امر جنبش مذكور مورد توجه جدي طراحان و 

ريزان شهري قرار گرفت. معابر شهري نقش اجتماعي برنامه

بسيار بااليي دارند و تسلط كامل در آنها با عابر پياده است. 

، ، مسيري در ميدان، بازارتوانند به صورت كوچهاين معابر مي

و بستري براي گذران  ها شكل گيرندپارك يا فضاي مجتمع

  .)1390، (مرتضوي اوقات فراغت شهروندان فراهم سازد

توان از مفهوم خيابان دموكراتيك نام برد در اين رابطه مي

  طراح و معمار آمريكايي در  ،امري كه به اعتبار جين جاكوبز

 هايخيابان انديشه يافته است.هاي گذشته توسعهدهه

 هايخيابان و پياده هايجنبه برخي درآميختن با دموكراتيك

. است استوار عمومي استفاده به اعتقاد براساس زندگي قابل
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 دموكراتيك هايخيابان حاميان اولين از يكي جيكوبز جين

 در كه ساخت آگاه مسئله اين به نسبت را شهرسازان و بود

 در ايجاد امنيت و مكان حس خلق در "خيابان" ناظر ديدگاه

 خيابان .)1390 معيني،( دارد زيادي اهميت محالت

 ايجاد با بلكه كندنمي حذف را سوار اتومبيل دموكراتيك

 خيابان، كنندگاناستفاده ديگر و هااتومبيل ميان عادالنه تعادلي

 آن براي مناسبي فضاي سواران، دوچرخه  و پياده عابران نظير

 بر تنها نه زندگي قابل خيابان يك عنوانبه و گيردمي نظر در

 انواع نيازهاي و دسترسي بلكه دارد، تأكيد آسايش و ايمني

 تصرف، فعاالنه، مداخله و گرفته درنظر را مردم مختلف

 را كنندگان استفاده وسيله به دگرگوني و اعتراض اكتشاف،

اما در عين حال اين نكته را  .)1390 معيني،( كندمي تشويق

 شكل ترينطبيعي روي پيادهنبايد مورد ترديد قرار داد كه 

 ترينراحت و ترينايمن بايد االصول علي و است جابجايي

 كمتر امر اين ما شهرهاي در امروزه وجود اين با .باشد نيز آن

 گسترش جائي تا موضوع اين دامنه و گرفته قرار توجه مورد

 سيستم اركان ترينمهم از يكي عنوانبه پياده هويت كه يافته

 و خور در جايگاه فاقد دهپيا و مخدوش شهري نقل و حمل

، مهرشده است (شاداب شهري نقل و حمل سيستم در شايسته

 به هستند، شهري مبلمان مهم اجزاي از شهري معابر )1391

  محسوب شهر پايين شهر، باالي ارتباطي پل عبارتي

 از زيادي بخش انجام در روي،پياده سهم به توجه با .شوندمي 

زمينه  در بيشتري تالش تاس الزم شهري درون سفرهاي

 در پياده عابر جديد تسهيالت احداث و موجود معابر بهسازي

  عمده  )1392، آيد (بقايي و همكاران عمل به شهرها

هاي صورت گرفته در زمينه مفهوم پياده راه در بخش پژوهش

ها ناظر بر اي كه اين پژوهشگونهباشد بهارزيابي آن مي

عبارت ديگر پژوهشگران پياده به رويكرد بعد از واقعه است.

هاي هاي احداث شده را به جهت تناسب آن با معيارراه

اند. بخش ديگري از شهرسازي و معماري ارزيابي نموده

 ذكر به صرفاً كه باشندمي نظري مطالعات ناظر بر مطالعات

 و نهايت كشف در و موجود موانع روي، پياده هايسودمندي

 بر تاثيرگذاريشان در آنها بندي يتاولو و هاشاخص معرفي

 شده  پرداخته قبيل اين از مواردي و روي پياده ميزان افزايش

 همكاران، و رضازاده ؛ 1983 همكاران، و بحريني( است

 ;Hodgson,1994 1932 ،همكاران و شاهيوندي ؛ 1390

Hodgson et al,2004 ; (Sisiopiku and 

Akin,2003.  و گيري نمونه ايهروش با تحقيقات اين در 

 پياده بر تاثيرگذار عوامل ،آماري هايتحليل و پرسشنامه پخش

 طراحي كه اند داده نشان كلي طوربه و كرده بررسي را روي

. بخشدمي بهبود را روي پياده كميت و كيفيت مناسب، شهري

سازي چندان دور نبوده ودر اين بين در ايران سابقه پياده راه

چنداني در احداث پياده راه ندارند. از  برخي از شهر تجربه

توان نام برد كه اخيرا ها شهر مقدس قم را ميجمله اين شهر

هاي اطراف حرم پروژه پياده راه سازي در برخي از محور

مطهر و بافت مركزي در حال اجراست. آنچه پژوهش حاضر 

هاي در نظر دارد مورد بررسي قرار دهد شناسايي محور

ر احداث و توسعه پياده راه است. در اي بين منظومستعد به

 هايي براي معرفي اين محور مورد نظر ها و معيارشاخص

  در شهر قم  باشد كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.مي

  سازي عنوان محدوده مورد مطالعه اين پژوهش پياده راهبه

هاي اخير جايگاهي نداشته است عنوان جنبش عظيم دههبه

سازي به تازگي در اين شهر هاي پياده راهاي كه طرحگونهبه

هايي در اين جريان يافته است. اين در حالي است كه محور

، ، اجتماعيشهر وجود دارد كه از مناظر گوناگون اقتصادي

باشد كه مستعد هايي مي، تاريخي داراي ويژگيفرهنگي

با  احداث پياده راه است. در اين پژوهش سعي برآن است كه

سنجي احداث پياده راه هايي امكانها و معيارتكيه بر شاخص

هاي قم مورد بررسي و آنها را براي اين منظور را در محور

  بندي نماييم.اولويت

  

  پيشينه تحقيق-2
  فضاهاي شهري پياده- 1- 2

تا قبل از انقالب صنعتي، اندازه و تناسبات عناصر شكل    
ني و الگوي جا به جايي دهنده شهر، بر مبناي مقياس انسا

شهري نيز بر مبناي حركت پياده بوده است. هم چنين مقياس 
هاي شهري را شكل انساني و حركت پياده ساختار سكونتگاه

داده است. اما با شكل گيري انقالب صنعتي و به دنبال آن 
شهر متناسب با  به ويژه مطرح شدن نظريه«تفكر مدرنيسم 

(شيخي » ضاهاي پياده كاسته شداز نقش و اهميت ف اتومبيل
و در  افتهيتوسعه يامروزه در اكثر كشورها). 1396 و رضايي،

 يبرا يعنوان محلبه يشهر يفضاها ا،يحال توسعه دن
كشورها، وجود  نيباشند. در ايدر حال رشد م ،يزندگ

 قياز مصاد يكيبه  ت،يفيواجد ارزش و با ك يشهر يفضاها
 گشته است.  ليبرتر تبد يشهر تيريو مد يافتگيتوسعه

از اركان  يكي يشهر يفضاها تيريو مد يكه طراحينحوبه
. چرا كه استيبزرگ دن يدر شهرها يشهر تيريمهم مد

شهرها نه تنها  نيدر ا ريپذ يزندگ يشهر يوجود فضاها
 ليبرد بلكه تمايشهروندان را باال م يشهر يزندگ تيفيك

كرده و باعث  كيتحررا  يگذارهيسرما يداران برا هيسرما
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را  يترمطلوب يزندگ نشود عالوه بر آنكه شهروندايم
شهرها  نيا ياقتصاد يرشد و ارتقا يها نهيكنند، زميتجربه م

پياده راه يكي از  .)1395ها، (طبرسا و حاجي ديفراهم آ زين
باشد اين فضاهاي شهري است كه بسيار مهم و قابل توجه مي

هاي پياده را فضاي عمومي و كه جين جكوبز فضاطوريبه
آورد. اما شمار ميترين عضو آن بهاصلي شهر و نيز حياتي

 ،يحركت سواره بر فضاها و معابر شهر يجيسلطة تدر
انسان  يازهايها و ناسيرا از مق يشهر يو طراح يزيربرنامه

 يهاها و جاذبهاز ارزش جه،يدور ساخته و در نت ادهيپ
در واقع در  كاسته است. يشهر يفضاها يو فرهنگ ياجتماع

ريزي براي ماشين همواره مقدم سنت شهرسازي رايج، برنامه
 ).Qureshi,2007( ريزي براي انسان بوده استبر برنامه
فضاها و تمدن  يمدن اتيباعث شده، ح يروند نيتداوم چن

). 1395(پوراحمد و همكاران، رو شود وبهبا خطر ر يشهر
ت پويايي شهري توجه با توجه به دهه اخير در مطالعا در دو

ها كه براي مردم رخ هاي ناشي از ترافيك در خيابانناراحتي
اي به بحث پياده روي شده و اين امر داده است، نگاه ويژه

توجه سياست مقابله با شهرهاي غير پايدار را به خود جلب 
-Lamíquiz & Lópezكرده است (

domínguez,2015 .(از دهه چندين گذشت وجود با 
 پياده مسيرهاي طراحي كشورها، ساير در گستري پياده جنبش

 در نو مبحثي هنوز »تاريخي محورهاي سازي پياده عنوان با
   .)1389 كسري،جام و قرباني( آيدمي شماربه ما كشور

 در راه پياده احداث با ارتباط در عملي هايتجربه جهت از
 تبريز در پياده از سواره تفكيك تجربه به توانمي ايران

) سنگيقلعه محور و شهريار استاد خيابان تربيت، خيابان(
 مركزي بافت در خيابان جنت هاتجربه ديگر از. نمود اشاره
 پياده جنبش به توجه تهران كالنشهر در. باشدمي مشهد شهر

 و مسئولين نظر مد شهرها ديگر از ديرتر بسيار گستري

 كه است حالي در اين و تاس گرفته قرار شهري امور مديران
 صورت به پايتخت در شهرسازي اقدام هرگونه معموالً

 جو،گيرد (كاشانيمي قرار كشور شهرهاي ديگر الگويي جهت
پهنه پياده مكاني است كه ساكنان آن با هر سن و ). 1390

توانند امنيت و راحتي، تناسب و جذابيت در پياده توانايي مي
عموماً ). 1391 زاده و تمري،باسروي را نيز احساس كنند (ع

 يمانند خدمات و امكانات برا ييهاشاخصه ادهيپ يهاابانيخ
گوناگون  يهاتياز فعال يادامنه ايو فراغت  حياستراحت، تفر

هاي پياده شامل مناطق مخصوص را در خود دارند. حوزه
طور كلي، به. هاستپياده، همچون بازارها و اموال و پياده راه

شود كه انحصاراً در ها به نواحي يا معابري اطالق ميراه پياده
گيرد و وسايل نقلية موتوري تنها به اختيار پيادگان قرارمي

دهي ضروري حق ورود به آن را منظور دسترسي و سرويس
ها كامالً متمايز از پياده روهاست. اين معابر دارند. پياده راه

پارك يا فضاي  ميدان،صورت كوچه، بازار، بازارچه، به
فضاهاي شهري پياده پاسخي ). 1394(معيني،  مجتمع است

براي نياز عالي انسان در شهر است. شهر تنها تراكم فيزيكي 
ها نيست، بلكه بستري است كه موجد تعالي، كمال بناها و راه

و تبلور مدني جامعه است. بازتعريف نواحي و فضاهاي 
امكاني است براي ها شهري پياده و ايجاد كيفيت در آن

پركردن خأل ناشي از مناسبات با اصطالح مدرن كه البته ملزم 
هاي ريزي نيز است. از يك سو نواحي شهري، جاذبهبه برنامه

تاريخي، فرهنگي، طبيعي و اجتماعي بسياري دارد كه آن را 
كند. از سوي ديگر، مقصد گردشگري و خاطره تعريف مي

ازديد از ميراث فرهنگي و ديدار دوستان، خريد، تفريح، ب
زيارت، و حضور در مراسم اجتماعي و سفرهاي  يعي،طب

توان با انطباق اين هاي گوناگوني است كه ميروزانه انگيزه
هاي توسعة پايدار شهري را عد بر هم، يكي از زمينهدو ب

  ). 1395 (پوراحمد و همكاران، فراهم كرد
  

  

  در جهانسازي تحوالت فكري پياده راه .1جدول 

  تحوالت فكري مترتب بر آن  دهه به ميالدي  رديف

  40دهه   1
 اروپا شهرهاي در بار نخستين براي پياده عابر ويژه فضاهاي و هاخيابان-

  استكهلم و روتردام شهرهاي در ترافيك بي منطقه ايجاد در آزمايشي تجربه نخستين-

  50دهه   2

 اروپا تمام در پياده ناحيه ايجاد و ترافيك كردن محدود-

 عمومي، ايجاد فضاهاي احياي اروپا، شهرهاي اكثر در تجاري و تاريخي نواحي به اتومبيل ورود ممنوعيت-

  پياده هايخيابان

  تا كنون 60دهه   3
 اروپا در ،)آمريكا در پياده خيابان 109 (متحده اياالت مانند دنيا مختلف نقاط در محور پياده فضاهاي ايجاد -

  هلند ،انگلستان ،آلمان كشورهاي در

  )1389پورمحمدي ،  :منبع(
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  داريراه در حمل ونقل پا ادهيپ گاهيجا-3 
ها به نواحي يا معابري كه انحصارا در اختيار پياده راه    

گيرد و وسائل نقليه موتوري تنها به منظور پيادگان قرار مي

دهي ضروري حق ورود به آن را دارند، دسترسي و سرويس

  روها متمايز از پياده ها كامالًشوند. پياده راهمي اطالق

صورت كوچه، بازار، بازارچه، توانند بهباشند. اين معابر ميمي

كه پياده رو ميدان، پارك يا فضاي يك مجتمع باشند در حالي

ي و ن(كانو ها قرار دارندها تنها در مجاورت خيابان

شيوه آمد و شد  ترينروي بنياديپياده ).69: 1395همكاران،

انسان است كه مزاياي گستردهاي براي تندرستي و بهزيستي 

روي در يك فضاي شهري كنشي مهم  كند. پيادهاو فراهم مي

گيري فضاي زيسته شهروندان ايفا در تجربه يك شهر و شكل

 ادهيپبه بيان ديگر  .)1396 (اسكندرپور و همكاران، كندمي

با اصول  يونة حركتگ نيسازترو هم يديكل يعنصر يرو

  يدسترس بسب ادهياست. حركت پ داريحمل ونقل پا

 ظبه لحا ييجانوع جابه نيگردد، بهتريواسطه به مقصد ميب

 .همة افراد جامعه است نيب يو عدالت اجتماع يبرابر جاديا

حمل ونقل است  ةويش نيترو پاك نيترمنيو ا يموج سالمت

 يام حواس بصرتم يريو درگ يحس كنجكاو كيو با تحر

  گردد.يم يمشاركت و آموزش عموم بسب

  

  ها و سرزندگي شهري پياده راه-1- 3

ترين ترين و ضروريترين، قديميحركت پياده طبيعي   

باشد و پياده روي هنوز شكل جابجايي انسان در محيط مي

ها و ها، فعاليتها، فعاليتمهمترين امكان براي مشاهده مكان

هاي زندگي و كشف ارزشها و جاذبه احساس شور و تحرك

در  ).1392(محمدي و چنگلوايي، نهفته در محيط است

هاي جامعه جهاني معاصر، حركت پياده به عنوان يكي از جنبه

حضور انسان در فضاي شهري كه سبب سرزندگي و پويايي 

  شود، مطرح هاي مختلف آن مينقش افزايشفضا و نيز 

ها، محل راه ادهيپ). 1395 كانوني و همكاران،( گرددمي

 يجمع يحضور همه ي شهروندان و مشاركت آنان در زندگ

با  يرابطه ي تعامل كيشان است در آن جا شهروندان در 

 اتيبا هم بودن را آموخته و در جهت ارتقاي ح گر،يكدي

 يهاي اساسيژگياز و يرو سرزندگ نياز ا. كوشنديم يجمع

 ).1395مد و عباسي، (پوراح ها استراه ادهيپ يو اصل

 فيتعر يو روح يجسم يداشتن انرژ يبه معنا يسرزندگ

 يو انرژ يشده است كه افراد احساس شور و شوق، سالمت

به  يدر مفهوم كل يكنند. سرزندگيدر وجود خود م

 يبرا تيظرف ،يريپذانعطاف يسازگار ،يداريپا ،ييخودكفا

. شوديمربوط م تيو امن تيمسئول ،يخودساز ر،ييتغ

پاسخ دادن و  يشهر برا تيظرف يعني يشهر يسرزندگ

  ).Sci,2014( طيانطباق با شرا

  

  ها و توسعه اجتماعي پياده راه-2- 3

ها فضاهايي خطي در شهر هستند كه با حداكثر پياده راه   

بخش ). cohen,2010( گيرندنقش اجتماعي شكل مي

در  كوبزيج نيج ةديبه عق ابانيخ ياز مفهوم زندگ ياعمده

شلوغ  يروهاادهيپ نيآن نهفته است. از نگاه او، ا يروها ادهيپ

بالقوه  يو پرجن و جوش است كه با فراهم آوردن عرصه ها

 ياز رفتارها ياو گستره ياز امكان روابط متقابل اجتماع يا

و سرزنده  ييبخشد، لذا كارايگوناگون به مركز شهر معنا م

 اتين است و حمتضمن حضور انسا ،يبودن مراكز شهر

و  وستهيحركت پ ةويبخش از شهر، وابسته به ش نيا يمدن

از ابعاد مهم  يكيدر آن است.  ادهيعابر پ يدسترس زانيم

 - يفرهنگ يموضوع تعامالت اجتماع اده،يپ ييجاجابه

است كه بر سرزنده بودن شهر و  يريشهروندان در شهر و تأث

 يرهايمسمعتقد است  كوبزيج نيدارد. ج يگيهمسا طيمح

را كه  يقادر است مردم يشهر يعموم يبه عنوان فضا ادهيپ

از اجتماع گردهم آورد.  ياشناسند در صفحهيرا نم گريكدي

رسد، ينظر مت بهيو كم اهم يموضوع ظاهراً جزئ نيگرچه ا

زمان  كيدر  يو عموم ياتفاق يبرخوردها نياز ا يامجموعه

 در يكس يرا برا يتعهد مشخص مكه لزوماً ه يو مكان شهر

را  ياجتماع اتيو ح تيو هو نانياز اطم يبرندارد، احساس

  ).1394 ،ينيمع( آورديساكنان شهر به همراه م يبرا

  

  روش پژوهش-4

سنجي احداث پژوهش حاضر به منظور بررسي و امكان   

قم است. براي اين  مذهبي هاي سطح شهرپياده راه در محور

فوق با مشورت اساتيد و هايي در جهت هدف منظور شاخص



  1400پاييز ، دوره سوم، 108، سال نوزدهم، شماره فصلنامه علمي جاده

41 

 

هاي شاخص خبرگان در زمينه امور شهري تنظيم نموده ايم.

عالوه  نشان داده شده است. 2مطرح شده در جدول شماره 

هايي را كه از منظر احداث پياده راه بر آن شماري از محور

باشند را با مشورت كارشناسان در واحد مستعد اين امر مي

ها ر شهرداري قم انتخاب و آنشهرسازي و برنامه ريزي شه

  . ايمر شده مورد سنجش قرار دادههاي ذكاز منظر شاخص

حرم مطهر  هاي اطرافخياباناند از ها عبارتاين محور

، خيابان ارم در ، خيابان چهار مردانحضرت معصومه (س)

 2حسين (ع) و زنگاركي در منطقه  هاي امام، خيابان7منطقه 

ري امام حسين در و خيابان لقمان در مت 20هاي و خيابان

ه لدر اين زمينه از مدل تحليل سلسشهرداري قم.  4منطقه 

استفاده بندي احداث پياده راه منظور اوليتبه AHPمراتبي 

اي شده است. براي انجام تحليل سلسه مراتبي پرسشنامه

تنظيم شده است. جامعه آماري اين پرسشنامه شامل كليه 

، استانداري و سازمان اسان در شهرداري قمكاركنان و كارشن

برنامه و بودجه استان است. حجم نمونه با توجه به جامعه 

  Nنفر بر آورد گرديده است. در اين فرمول  30آماري مقدار 

درصد افراد  q، درصد توزيع صفت در جامعه P، حجم نمونه

تفاضل نسبت واقعي صفت در  d، فاقد صفت در جامعه

  اندازه توزيع صفت در نسبت طبيعي را نمايش   t، جامعه

در فرمول فوق عبارت است از كاركنان و  Nمقدار  دهد.مي

، استانداري و سازمان برنامه و بودجه كه كارشناسان شهرداري

، 1,96ميزان  tباشند. مقدار شاخص مي نفر 640حدود 

، و باالخره مقدار 0,3برابر   q. شاخص  0,7برابر  pشاخص 

d  برآورد شده است. 0,01نيز برابر  

)1(  

  

  هاي مستعد در زمينه احداث پياده راههاي محورويژگي .2جدول 

  ويژگي  محور  رديف

  متري امام حسين 14  2منطقه   1

 بافت اجتماعي فشرده و تراكم بسيار -

 اغتشاش و ناآرامي جريان ترافيك -

 عرض كم خيابان براي ترافيك سواره -

 جاري بسيار زيادوجود كاربري هاي ت -

  بافت شهري آشفته -

  متري زنگارگي 20  2منطقه  2

 تراكم زياد جمعيت در ساعات پاياني روز -

 كاربري اقتصادي و تجاري بسيار زياد -

  عرض كم معبر به منظور جريان ترافيك سواره -

  متري امام حسين 20  4منطقه   3

 تراكم باالي ترافيك و دشواري عبور و مرور -

 اري فشردههاي تجوجود كاربري -

  وغي معابرلجمعيت زياد و ش -

  خيابان بقمان  4منطقه   4

 تراكم باالي ترافيك و دشواري عبور و مرور -

 هاي تجاري فشردهوجود كاربري -

  وغي معابرلجمعيت زياد و ش -

  خيابان چهار مردان   7منطقه   5
 عرض كم معبر و دشواري در جهت ترافيك سواره -

 و اوايل شب شلوغي و ازدحام در ساعات ظهر و عصر -
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 وجود كاربري هاي تجاري در محور خيابان -

 عنصري تاريخي و الهام بخشي از نظر تاريخي -

  هاي مختلفوجود قوميت هاي مختلف از كشور -

  خيابان ارم    7منطقه   6

نزديكي به حرم مطهر و ازدحام جمعيت در تمام ساعات روز  -

 و اوايل شب

 وجود كاربري هاي مذهبي و تجاري -

 اريخي و فرهنگي هاي تويژگي -

 هاي سياسي و امنيتي محدوده ويژگي -

  هاي اجتماعي و بافت اجتماعي ناهمگون محدودهويژگي -

  خيابان شهداء    7منطقه   7

 وجود بافت تجاري و فرهنگي بسيار زياد -

 عرض كم معبر و دشواري جريان ترافيك سواره -

 وجود كاربري هاي اداري -

 هاي امنيتي و سياسيويژگي -

  ساعات روز و اوايل شب برخي از ازدحام و شلوغي معبر در -

  پيامبر اعظم  5منطقه   8

 بين دو مركز مذهبي با نقش ملي (جمكران و حرم) -

 هاي تجاري متنوعكاربري -

 عرض معبر مناسب -

تواند فرصت عالي براي عدم وجود ساخت و ساز كه مي -

  پروژه باشد

  )1397، بازديد ميداني نگارنده : منبع(

  

هاي ، معيار2هاي مورد اشاره در جدول وجه به ويژگيبا ت   

هاي احداث پياده راه با بررسي منابع مختلف تنظيم و شاخص

) تنظيم شده است. در اين زمينه 3و در قالب جدول شماره (

ها در ابعاد مختلف سعي بر آن بوده است تا شاخص

دي ، حمل و نقل و كالب، امنيتي، فرهنگي، اجتماعيياقتصاد

  تنظيم و از جامعيت الزم برخوردار باشد.

 

  

  هاي مورد بررسيها و شاخصمعيار .3جدول 

  شاخص  معيار  مولفه  رديف

  اجتماعي  1

  برگزاري نمايشگاه و فستيوال
 تئاتر خياباني -

  مراسم خاص فرهنگي و  مذهبي  -

  فرهنگي و تاريخي
 آثار تاريخي -

  .، مساجد مهم و..آثار فرهنگي نظير كتابخانه -

  مشاركت
 همكاري و مشاركت ساكنان -

  دخالت در تصميم گيري -

  اقتصادي  2
  كاربري تجاري

 تراكم مغازه و پاساژ -

  خرده فروشي و عمده فروشي -

  فعاليت پس از اتمام ساعات كار -  دامنه فعاليت
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  كاربري سياسي  امنيت  3

 دفاتر مراجع تقليد -

 كاربري هاي سياسي و حساس -

  ميزان جرم خيزي -

  كالبدي  4

  اختالط
 مسكوني در طبقه باال و تجاري در پايين -

  هاي عمدههمجواري پياده راه با كاربري -

  تنوع مغازه ها -  تنوع

  دربرگيري
 تعداد زياد عابران -

  اقشار مختلف -

5  

  

  

  ترافيك

  اتواع حمل و نقل

 اتوبوس  -

 تاكسي -

  دوچرخه -

  اختالل ترافيكي
 شلوغي -

  پيج و خم معابر -

  سي اورژانس و آتش نشانيدستر -  دسترسي اضطراري

  عرض معابر -  ويژگي هاي معبر

  ساختان  طراحي  6
 خط آسمان -

  رعايت مقياس انساني -

  )1397، نگارنده : منبع(
  

  محدوده مورد مطالعه-1- 4

) 1395(سرشماري  1229964شهر قم با جمعيتي معادل    

 -شيراز  - اصفهان  -در مسير و محورهاي ارتباطي تهران 

 -كرمان بندرعباس، تهران  - يزد  –كاشان  - ن بوشهر، تهرا

غرب به نحوي در مسير شبكه  –خوزستان و تهران  –اراك 

ارتباطي مهم و حياتي كشور قرار گرفته كه از نظر اقتصادي 

بسيار حائز اهميت است. مهمترين عامل در پيدايش اين شهر 

هاي به مؤلفه مذهبي بوده است. با رشد تجارت، بعدها راه

آن كشيده شد و از نقش تجاري برخوردار گرديد. سوي 

وجود مرقد مطهر حضرت معصومه (س) و مركزيت جهان 

تشيع و وجود علماي بزرگ اسالم شهر قم را از مركزيت 

خاص مذهبي، فرهنگي و سياسي برخوردار كرده است. شهر 

مذهبي موجب پذيرا شدن  -فرهنگي  قم به دليل وجود بافت

هاي كشور و همچنين از كشورهاي ستانمهاجران زيادي از ا

خارجي بوده است. اغلب اين مهاجران را كارگران ساده و 

هاي علميه و هاي حوزههاي آنان و بخشي را طلبهخانواده

دهد. به لحاظ اشتغال، ضريب بيكاري خانواده آنان تشكيل مي

 بوده است كه نسبت به سال 9/10 1396 در اين شهر در سال

 افزايشدرصد  1/1 است درصد بوده 8/9ابر با بركه   1390

با توجه به تراكم  ،لذا .)1396: (مركز آماري ايران داشته است

جمعيت كه در اين شهر وجود دارد و نظر به اينكه اين شهر 

) 1385، نظريانباشد (عنوان مركز ثقل جمعيتي ايران نيز ميبه

  . باشدميلزوم مطالعاتي از اين دست در اين شهر مطرح 
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  . محدوده مورد مطالعه (شهر مقدس قم)1شكل 

  اطالعات آماري و جمعيتي مناطق شهري قم .4جدول 

  خانوار  زن  مرد  جمعيت  مولفه  رديف 

  365334  605455  624509  1229964  استان قم  1

  356976  591617  609541  1201158  شهر قم  2

  60716  94564  97496  192060  1منطقه   3

  45185  92326  97383  189708  2 منطقه  4

  52494  8445  86918  171363  3منطقه   5

  57392  96260  96495  195755  4منطقه   6

  21946  37931  40470  78401  5منطقه   7

  61578  104658  108698  213356  6منطقه   8

  12743  19892  21733  41625  7منطقه   9

  35922  61541  60349  121890  8منطقه   10

  )1397ريزي سازمان برنامه و بودجه استان قم، ، دفتر مطالعات و برنامهمنبع(                

  هاي پژوهشيافته-2- 4

هاي هاي پژوهش پس از مشخص نمودن محوردر زمينه يافته   
  دن كرمستعد در زمينه احداث پياده راه و نيز مشخص 

 ها از مدل تحليل سلسله مراتبي به منظورها و زير معيارمعيار
هاي مورد نظر استفاده شده هاي و هدفبندي محوراولويت

در نرم  زوجياست. در اين زمينه ابتدا معيار ها مورد مقايسه 
اند كه نتايج مندرج در جدول شماره قرار گرفته excelافزار 

  ه از اين مقايسه را نمايش هاي حاصل شد) وزن معيار5(
 ، اجتماعي)0,516( دهد كه بر اساس آن معيارهاي امنيتمي

 ، اقتصادي)0,095( ، كالبدي)0,124( ، طراحي)0,148(
الزم به ذكر  اند.بندي شدهاولويت )0,046( و ترافيك )0,071(

ضرب ماتريس مقايسه زوجي در است با توجه به نتايج حاصل

بردار ها (محاسبهها شاخصهاي مربوط به معيارستون وزن
AWشاخص ( Lو شاخص ضريب  ، شاخص سازگاري

هاي زير محاسبه گرديده است كه مقادير سازگاري از رابطه
. با عنايت بوده است 024/0و  23/0،  89/5هريك به ترتيب 

 .باشدكمتر مي 1/0به اينكه شاخص ضريب سازگاري از مقدار 
در گام  .گرددحسن عمليات تحليل سلسله مراتبي تاييد مي ،لذا

ده در مدل تحليل سلسه مراتبي بعدي مطلبق بر روش معرفي ش
اند كه ها نيز با هم مورد مقايسه قرار گرفتهها و گزينهزير معيار

م به ذكر است زالآمده است ( 6نتايج آن در قالب جدول شماره 
هايي كه در ارائه مطالب وجود دارد و نيز محدوديتباتوجه به 

  ست).ها از ارائه آنها خودداري به عمل آمده اكثرت گزينه

)2 (                                                                                              

     ,                                                                                                         
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هامقايسه زوجي معيار .5 لجدو   

  وزن  ميانگين هندسي  طراحي  ترافيك  كالبدي  امنيت  اقتصادي  اجتماعي معيار ها

  0,148  1,238  6,0  3,0  0,3  0,2  3,0  1,0  اجتماعي

  0,071  0,595  0,2  2,0  2,0  0,2  1,0  0,3 اقتصادي

  0,516  4,318  6,0  6,0  6,0  1,0  6,0  5,0 امنيت

  0,095  0,796  0,3  3,0  1,0  0,2  0,5  3,0 كالبدي

  0,046  0,382  0,3  1,0  0,3  0,2  0,5  0,3 ترافيك

  0,124  1,041 1,0 3,0 3,0 0,2 5,0 0,2 طراحي

 جمع
       

8,371 1,000 

)1397: ، محاسبات نگارندهمنبع(  

  هامقايسه زوجي زير معيار .6جدول 

 ترافيك

  
 وزن  ميانگين هندسي  ويژگي معبر  دسترسي  اختالل حمل و نقل

  0,051  0,312  0,20  0,33  0,14  1,00 حمل و نقل

  0,627  3,807  5,00  6,00  1,00  7,00 اختالل

  0,217  1,316  6,00  1,00  0,17  3,00 دسترسي

  0,105  0,639  1,00  0,17  0,20  5,00 ويژگي

  1,000  6,074         جمع

 كالبدي

  
  وزن  هندسي ميانگين  ***  دربرگيري  تنوع  اختالط

  0,105  0,405  ***  0,20  0,33  1,00 اختالط

  0,258  1,000  ***  0,33  1,00  3,00 تنوع

  0,637  2,466  ***  1,00  3,00  5,00 دربرگيري

  1,000  3,872         جمع

 اجتماعي

  
  وزن  هندسي ميانگين  ***  مشاركت  تاريخ و فرهنگي  فستيوال

  0,701  3,107  ***  6,00  5,00  1,00  فستيوال

  0,226  1,000  ***  5,00  1,00  0,20 فرهنگي و تاريخ

  0,073  0,324  ***  1,00  0,20  0,17 مشاركت

  1,000  4,431         جمع

 اقتصادي

  
  وزن  هندسي ميانگين  ***  ***  فعاليت  تجاري

  0,125  0,378  ***  ***  0,14  1,00 تجاري

  0,875  2,646 *** *** 1,00 7,00 فعاليت

 جمع
   

    3,024 1,000 

  )1397: ، محاسبات نگارندهمنبع(

  

هاي تعيين شده به منظور احداث پياده راه بر اساس نظر كارشناسان مورد مقايسه قرار گرفته كه اوزان مربوط به هر در گام بعدي گزينه

  آمده است. 7يك از آنها در قالب جدول شماره 
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  هامقايسه زوجي گزينه .7جدول 

 

14 

 متري

زنگارك

 ي

امام 

 حسين
 شهداء ارم چهار مردان لقمان

امبر پي

 اعظم
 وزن ميانگين هندسي

 0,051392 0,611422 5 5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2 1 متري امام حسين 14

 0,242499 2,885062027 8 5 4 4 3 0,5 1 5 زنگاركي

 0,313864 3,734104563 9 7 5 5 3 1 2 4 امام حسين

لقمان خيابان  4 0,333 0,333 1 4 3 5 9 1,983930277 0,166756 

مردان چهار نخيابا  4 0,25 0,2 0,25 1 0,333 4 5 0,871685543 0,073268 

ارم خيابان  4 0,25 0,2 0,333 3 1 5 7 1,275373107 0,1072 

شهداء خيابان  0,2 0,2 0,1428 0,2 0,25 0,2 1 2 0,321550355 0,027027 

اعظم پيامبر  0,2 0,125 0,111 0,1111 0,2 0,1428 0,5 1 0,214064484 0,017993 

 جمع
 

11,89719263  1  

  )1397، محاسبات نگارنده : منبع(

  

ها از طريق فرمول زير مورد ، شاخص وزن نهايي براي گزينههاهاي مربوط به زير معيارپس از انجام محاسبات مربوط به وزن گزينه

  .آورده شده است 8محاسبه قرار گرفته است كه نتايج آن در قالب جدول 

)3(  

  

  هاها و گزينهها و زير معيارن نهايي معياروز .8جدول 

  

  )1397: ، خروجي نرم افزارنبع(م

  .ه شده استيوزن نهايي هر يك از محور و رتبه آنها مشخص شده كه در جدول زير ارا پس از انجام محاسبات نهايتاًو در انتها نيز 
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  ها جهت احداث پياده راهبندي محوروزن نهايي و رتبه .9جدول

  رديف  وزن   محور رتبه

 1 0,345 خيابان شهداء  1

 2 0,223 چهار مردان 2

 3 0,193 ارم 3

 4 0,174 زنگاركي 4

 5 0,167 متري حسين 20 5

 6 0,124 متري حسين 14 6

 7 0,116 لقمان 7

 8 0,071 پيامبر اعظم 8

  )1397: ، محاسبات نگارندهمنبع(

  

  

   هاي پيشنهاديراهموقعيت پياده .2شكل 

  )1397، محاسبات نگارنده : منبع(

  گيرييجهنت-5

هاي حاصل از فرآيند صنعتي شدن مشكالت و دشوراي   
زندگي در اين جوامع را دستخوش تغيير و ، كيفيتشهرها

اين امر منجر شده  ،اي كهگونهتحوالت بسياري نموده است به
هيمي ريزان شهري بار ديگر به مفااست كه شهر سازان و برنامه

هاي ما قبل صنعتي در مجامع شهري يافت بازگردند كه در شهر
، ، اختالط كاربريپياده مداري ؛ت از جمله آن مفاهيمشده اسمي

هاي هاي بدور از آلودگيدوستدار طبيعت و شهرهاي شهر
هاي شهري در جهان گاه. وضعيت بغرنج سكونتمرسوم امروز

  برد. اگر در نج مينيافته از شدت و عمق بيشتر رتوسعه
يافته از چندين سال پيش حركت به هاي جوامع توسعهشهر

هاي پايدار شهرسازي آغاز شده است، اما در جهان وگسمت ال
در حال توسعه و توسعه نيافته افزوني شهرهايي كه هنوز از 
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، مشهود است. در ايران اما برندامواج مدرنيزه شدن رنج مي
ه بيشتري برخوردار است كه شايد بتوان پياده راه سازي از سابق

سازي اصفهان يافت. الگوي عصر درخشان آن را در مكتب شهر
مرتبط با خيابان چهار باغ در اين سبك شهر سازي مويد اين 

هاي كشور به مطلب است. در شهر قم كه يكي از مادر شهر
هاي شهري كه مستلزم احداث آيد ساخت مجموعهحساب مي

خورد و بافت شهري در ، چندان به چشم نميدپياده راه باش
گيري مناطق مختلف اعم از بافت مركزي شهر با توجه به قرار

حسين در هاي خيابان زنگاركي و امام، بافت محدودهحرم مطهر
هاي خريد منطقه دو با توجه به تمركز و تجمع فروشگاه

پوشاك كه جاذب جمعيت بسياري در اوقات مختلف از شبانه 
هاي لقمان و امام حسين در منطقه چهار ، بافت خيابانز استرو

، گردندعنوان مراكز پوشاك و لوازم خانگي محسوب ميكه به
هاي ، صفائيه و چهار مردان كه داراي كاربريهاي ارمخيابان

متنوع و جاذب حجم عظيمي از جريان ترافيك و افراد پياده 
دهنده براي ساكنان و ، شلوغ و آزار نظم، بيمغشوش ،است

بر اين اساس و بر اساس مسافران شهري به اين مناطق است. 
نتايج خروجي مدل كه بر گرفته از نظرات كارشناسان در اين 

باشد اولويت اول احداث پياده راه در شرايط فعلي خصوص مي
در خيابان شهداء است به نحوي كه در اين محور وجود بافت 

، عرض كم معبر و دشواري يادتجاري و فرهنگي بسيار ز
هاي ، ويژگيهاي اداري، وجود كاربريجريان ترافيك سواره

امنيتي و سياسي از منظر قرار گيري بيوت مراجع تقليد و مراكز 
، ازدحام و شلوغي معبر دربرخي ازساعات روز و اوايل حساس

در آورده  345/0، عدد مرتبط با اين محور را به مقدار شب
در  193/0و  223/0با مقدار  و ارم بان چهار مردانخيا است.
از منظر استلزام احداث پياده راه قرار  و سوم دوم هايرتبه

هايي است از قبيل نيز داراي ويژگي هاگرفته است اين محور
، ، عرض كم معبر و دشواري در جهت ترافيك سوارهاينكه

جود ، وشلوغي و ازدحام در ساعات ظهر و عصر و اوايل شب
هاي تجاري در محور خيابان ، عنصري تاريخي و الهام كاربري

  هاي مختلف از وميتبخشي از نظر تاريخي و وجود ق
هاي امام حسين و زنگاركي در منطقه هاي مختلف. محوركشور

هاي تجاري در به عنوان هسته 4دو و امام حسين در منطقه 
آمد و شد شود و از اين منظر داراي حجم شهر قم شناخته مي

هاي شهر قم مي باشد. به همين بااليي نسبت به ساير خيابان
در  124/0،  167/0، 174/0جهت در ايت رتبه بندي با مقادير 

هايي ها داراي ويژگياند. اين خيابانهاي بعدي قرار كرفتهرتبه
هاي ، وجود كاربريمانند عرض كم خيابان براي ترافيك سواره

تراكم باالي ترافيك و دشواري عبور و ، تجاري بسيار زياد

، جمعيت زياد و هاي تجاري فشرده، وجود كاربريمرور
باشد. در نهايت اين رتبه بندي بلوار پيامبر شلوغي معابر مي

سال است كه به  6اعظم (ص) قرار گرفته است كه در حدود 
. اين بلوار حد فاصل حرم مطهر بهره برداري رسيده است

مسجد مقدس جمكران قرار گرفته است و  معصومه و تحضر
شود. عنوان بزرگترين محور معنوي ياد ميكيلومتر به 11با طول 

هاي پيش بيني شده براي اين محور از نوع عمده كاربري
گردد با شروع بهره تجاري و اداري است و پيش بيني مي

ها اين محور به مركز ثقل توسعه برداري كامل از اين واحد
ر قم و نيز يكي از مراكز شلوغ و پر ازدحام اين شهر آينده شه

توان با تدابيري و با احداث اين محور در قالب ميتبديل شود. 
پياده راه ضمن جلوگيري از مشكالتي كه به صورت بالقوه 

، با احداث اين پياده و گرددگريبانگير توسعه آينده شهر مي
راه جهان اسالم را  ، سنگ بناي بزرگترين پيادهمعماري ويژه آن

گزارد كه اين امر مستلزم انجام پژوهش و كارشناسي بيشتر از 
 باشد.سوي مسئوالن مي

 

  مراجع -6
و  .حنيفي اصل، ي .ع.گر كالچي، لكوزه م.اسكندرپور، - 

تحليلي بر عملكرد فضاهاي ")، 1396( ،.شيخكانلوي ميالن، ن
: بخش مداري، مطالعه مورديعمومي شهري با اهداف پياده

، فصلنامه مطالعات ساختار و كاركرد "مركزي شهر اروميه
  .140-118.شهري، سال چهارم، شماره چهاردهم، ص

 المانهاي" ،)1392( ح.، ع.و رمضاني،  .ر.ليليان، م پ.بقايي - 

شهري  طراحي اركان بر تاثيرگذاري ،")روهاپياده  معابر،( شهري
  .همايش ملي عناصر زيبا سازي شهري

   معيارهاي"، )1389( ،.ح ،خسروي و .ح بحريني- 
 آمادگي و سالمت ،"روي پياده ميزان بر موثر فضايي-كالبدي

  .15 .ص ،43هاي زيبا ، شماره جسماني نشريه هنر
تحليل نقش ")، 1395( ،.و صفايي، م .س ، زنگنه،.پوراحمد، ا- 

   هاي شهري در ارتقاي سرزندگي فضاهاي شهريپياده راه
هاي ، تهران، پژوهش"شهريور 17ي: پياده راه موردمطالعه(

  ، 2، شماره 4ريزي شهري، دوره جغرافياي برنامه
 .195-175. ص

ها و تحليل توانمندي")، 1395( .،و عباسي، ش .پوراحمد، ا- 
 12(باغ سپه ساالر) منطقه  راه صفتنگناهاي وضعيت پياده

امه ريزي ، نشريه جغرافيا و برن"تهران و روند آن در گذر زمان
  ، 29انداز زاگرس، سال هشتم، شمارهشهري چشم

 .129-101 .ص
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 محيط سازيراه پياده سنجيامكان" )،1389( .،م ،پورمحمدي- 

 امنيت ارتقاء بر تاكيد با )س( معصومه حضرت حرم پيرامون

 هنر دانشكده ،شهرسازي ارشد كارشناسي نامه پايان ،"اجتماعي

  .درسم تربيت دانشگاه ،معماري و

 ،)1390( ل.،و لطيفي اسكويي،  .زبردست، ا ر. ،زادهرضا- 
 آن بر تاثيرگذار هايمولفه و مداريپياده قابليت ذهني سنجش"

، فصلنامه مديريت "چيذر محله موردي، مطالعه در محالت:
  .313- 298 .ص ،28، شماره شهري

 در پياده معابر گسترش سنجي امكان" ،)1391( .،ه ،مهرشاداب- 

 ،"شهري ريزيبرنامه و مديريت مشهد كنفرانس هرش

  .مشهد ،ارديبهشت
 تحليل و بررسي" ،)1392( .،م ،نوييو قلعه .ا ،شاهيوندي- 

، نشريه "اصفهان شهر پياده عابر مسيرهاي مداري پياده قابليت
  90- 74 .ص ،31تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي ، شماره 

محيطي ارزيابي كيفيت")، 1396( .ر.،و رضايي، م .شيخي، ح- 
موردي: دهي اجتماعي، نمونهمدار و پاسخفضاهاي شهري پياده
ريزي شهري، ، نشريه پژوهش و برنامه"خيابان فردوسي ايالم

  .98-83.، ص29سال هشتم، شماره 
بررسي و تحليل ")، 1391( .،و تمري، س .زاده، شعباس- 

ها به منظور راه هاي تاثيرگذار بر بهبود كيفيت فضايي پيادهمولفه
موردي: محورهاي افزايش سطح تعامالت اجتماعي، مطالعه

، 4، نشريه مطالعات شهري، شماره "تربيت و ولي عصر تبريز
  .10- 1.ص

خلق فضاخاي باكيفيت ")، 1395( .،ها، هحاجي و .ع.طبرسا، م- 
موردي: خيابان شهري پياده مدار با رويكرد مكان سازي (نمونه

هاي نوين علوم ، فصلنامه پژوهش"نطقه يك)شهرداري تهران م
  .22- 1.جغرافيايي، معماري و شهرسازي، شماره دوم، ص

جنبش پياده گستري " ،)1389( م.، ،و جام كسرير. ، قرباني- 
، ، پياده راه تربت تبريزرويكردي نو در احياي مركز شهري

 .6.ص ،5اي شماره هاي شهري و منطقهمطالعات و پژوهش

  پياده راه از مباني طراحي " ،)1390( .،خ ،كاشاني جو- 
  .، تهران، انتشارات آذرخش"هاي كاركرديتا ويژگي

  )، 1395(.، و مسلمي، آ ر.، رضويان، م.ت.كانوني، - 
ريزي راهبردي در راستاي بهبود كيفيات فضايي منظر برنامه"

 17ها در شهر تهران، مطالعه موردي: پياده راه پياده راه
هاي منظر شهر، سال سوم، شماره صلنامه پژوهش، دوف"شهريور

  .79-67.، ص5
هاي ارزيابي مولفه")، 1392(.، و چنگلوايي، ي .محمدي، م- 

كيفيت فضاي شهري بر ميزان مطلوبيت مسيرهاي پياده 

، نشريه انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران، "گردشگري
 .32-15.، ص5شماره 

عنوان بستري پياده راه بهبازشناسي "، )1390( ، ص.،مرتضوي- 
 ،12، شماره ، ماهنامه منظر"براي گذران اوقات فراغت در شهر

 .17 .ص

، انتشارات "مدارشهرهاي پياده")، 1394(.م.، معيني، س- 
 .آذرخش، تهران

مداري، گامي افزايش قابليت پياده" ،)1385( س.م.م.،معيني، - 
   ،27شماره  ،نشريه هنرهاي زيبا ،"تربه سوي شهري انساني

 .5- 16 .ص
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ABSTRACT 

Urban development and urbanization in recent decades have been the main causes of low 

mobility and the occurrence of various cardiovascular diseases in the citizens, and in 

addition, the urban space has become static and lacking in sense of vitality and prosperity. 

Accordingly, urban planners and urban planners have been following the development of 

walking spots in their communities since the 1980s. Qom is also one of the eight cities in 

the nation's premier city due to the lack of walkable space that has a sense of vitality To the 

lives of citizens, is deprived, and although efforts have been made in recent years, but 

given the fact that the city of Qom is a city of pilgrimage and tourist attraction, it seems It 

does not suffice. Accordingly, in this research, with the aim of feasibility and prioritization 

of pedestrian construction, it was tried to rely on the AHP hierarchical model to determine 

the appropriate range for this. Finally, after the research process, the axes of four Men, 

Safaiya, Eram, Imam Hussein, Zangaraki, 20 meters from Imam Hussein, Loghman and 

Boulevard of the Great Prophet were identified for this matter. 
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