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  چکیده

-شان هستند. شهرها در گذشته از قابلیت پیادهدر زندگی جمعیشهروندان هایی برای حضور و مشارکت ها، مکانراهپیاده

از  .موضوع به فراموشی سپرده شداین بالایی برخوردار بودند اما به دنبال انقلاب صنعتی و سلطه اتومبیل در شهرها مداری 

هاای متاتل  های امن با کااربریهها تعاملات اجتماعی، توسعه پایدار شهری، ایجاد حوزراهآنجا که مهمترین کارکرد پیاده

نظر این پژوهش از گونه فضاها در شهرهای امروزی وجود دارد.  برای توسعه اینای هدفمند است از این رو نیاز به برنامه

-های  کمی و کیفی میهای مورد استفاده ترکیبی از دادهو از نظر ماهیت از نوع تحقیقات قیاسی است .دادهکاربردی  هدف

هاا، پژوهش شده و سپس نظریاه آوری ادبیات علمی در خصوص ماهیتها، ابتدا به جمعآوری دادهباشند. به منظورجمع

بنادی و ماورد تحلیال ، طبقههای میدانیبرداشت راه و همچنینرویکردهای موجود و تجربیات جهانی در خصوص پیاده

در لوپ میدان آزادی تا ، واقع راهترین محور جهت تبدیل شدن به پیادهمناسب هدف دستیابی بهو با  قرار داده شده است

های امنیت، اختلاط کاربری، همجواری، دسترسی به حمل ونقال عماومی، مان ، با استفاده از شاخصبلوار فارابی شهر کر

-مینشان  این تحقیقشود. نتایج انجام می GISسیستم و   AHPتحلیل سلسله مراتبیاستفاده از طول و عرض خیابان با 

خیاباان پرساتار و اماام  بان شفای شهر کرماانفاصل خیابان امام جمعه تا خیا حد از بین محورهای مورد مطالعه،دهد که 

 باشند. راه میها جهت تبدیل شدن به پیادهمحورمستعدترین   0جمعه با ارزش وزنی بیش از 

  .یابیمکان، GIS  ستمیس مراتبی،، تحلیل سلسلهراهپیاده :هاکلیدواژه
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 مقدمه. 9

 طرح مساله.9.9

هااای ساام در دهااهاز جملااه اااارات تفکاار مدرنی

کمیاات هااای عااری  بااا حاگذشااته، توسااعه خیابااان

خودرو و غفلت از فضاهای باز جمعی بوده است، باه 

طوری که این فضاها به شدت کیفیت کارکردی خاود 

ت اجتماعی از دسات لارا به عنوان فضای پشتیبان تعام

محاور و همچناین  اند. کمبود فضاهای بااز پیاادهداده

 از ایان جانس، در موجاود کیفیت نامطلوب فضاهای

ت اجتماعی میان لاشهرهای کنونی سبب تضعیف تعام

 (.1ص. ،1931 )عباااز زاده، شااهروندان شااده اساات

شهر محیطی است که مردم بیشاترین ارتبااط را باا آن 

سااازند، زیبااایی و آراسااتیی بتشاای از برقاارار ماای

بتاش معیارهای مهم ارزیاابی شاهر ساالم و آراماش

نقش مواری در ایان راساتا دارناد و  1هاراهیادهپ است.

با توجه به اینکه در حال حاضر این محورهاا یکای از 

ترین معیارهای توسعه یافتیی و رقابات شاهرها اصلی

به منظاور جاذب گردشایران و روناق اقتصاادی باه 

آیند، ایجاد و توسعه بیشاتر ایان بتاش از حساب می

 فضاهای شهری باید مورد توجه بیشاتری قارار گیارد

ایاان فضااای  (.101ص. ،1441 ،1ربااان و اوکساالیکو)

 یهاای برجساتهشهری باه دلیال دارا باودن ویژگای

کاه  ریاییملاحظات چهارگانه مورد توجاه در برناماه

هرگونه فضای فراغتای، زماان  عبارت است از: داشتن

استفاده از فضا، مسائل اقتصادی و چیاونیی فعالیات، 

را  بااه بهتاارین شااکل ممکاان نیازهااای فراغتاای مااردم

                                                 
1. walkable street 

2. corben & Oxley 

راه، قسامتی از منظاور از پیااده پاستیو خواهاد باود.

-فضای شهری است که به دلیل داشتن برخی ظرفیات

روز در تمام یا بتشای از سااعات شابانه های خاص،

بر روی حرکت سواره بسته شده و به طور کامال  کاملاً

ها ناه راهیابد. پیادهبه حرکت عابران پیاده اختصاص می

فضاهای عمومی شهری محساوب ترین تنها جیو مهم

انییای و به عنوان عناصری خاطره بلکه اساساً شوند،می

بتش، بارای تاداوم حیاات شاهری ضاروری هویت

)معاونت برنامه ریایی و توساعه ساازمان زیباا  هستند

ای از مفهاوم بتاش عماده (.1931 تهران، سازی شهر

به عقیده جاین جیکاوب در « زندگی خیابان»  محتوای

 ص. ،1934 )جیکااوبی، ای آن نهفتااه اسااتروهااپیاااده

پرجناب و روهای شلوغ و این پیادهوی، از نیاه (. 89

ای های باالقوهوش هستند که با فراهم آوردن عرصهج

ای از ان رواباا  متقاباال اجتماااعی و گسااترهاز امکاا

ی آیاربتشد. لاذا کارفتارهای گوناگون به شهر معنا می

 اسات و و سرزنده بودن شهر، متضمن حضور انساان

حیات مدنی شهر، وابسته به شایوه حرکات پیوساته و 

 )معینای، مییان دسترسی عاابر پیااده در آن مای باشاد

تاوان گفات کاه با این مقدماه مای  .(10 ص. ،1934

شهرهای کنونی ایران هیچ فضایی را جهات برقاراری 

 دهناد.رواب  اجتماعی در اختیار شهروندان قارار نمای

س تعلاق شاهروندان باه این مسئله منجر به کاهش ح

گردد که ریشه بسایاری شهر و فضای پیرامون شان می

از مشکلات شهرهای اماروزی از ایان مسائله نشاات 

-راهگیرد. در این میان رویکردی تحت عنوان پیاادهمی

سازی در ایاران روناق گرفات تاا باار دییار شاهر و 

)نشاریه ساازمان  شهروند را به هام نیدیکتار گرداناد

 (.1934 ن،سازی تهرازیبا
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حد فاصل خیابان  محدودهپژوهش حاضر، مطالعه 

-امام جمعه و خیابان شفای شهر کرمان را شاامل مای

کرمان شهری است که در مسیر صانعتی شادن، شود. 

نیاز به فضایی برای تعاملات اجتمااعی پویاا وسارزنده 

محدوده مورد مطالعه به دلیال  شود.در آن احساز می

بودن ویژگی کاربری متاتل ،  بودن تقریبی، دارا نوساز

اجتمااعی،  )ماذهبی، رابطه بین عناصر متتلاف شاهر

اسات و  ریایی شادهبرناماه فضایی تقریبااً اقتصادی(،

ایان  .دباشاا مایحجم بالایی از ترافیک را دار همچنین

دهاد پژوهش از طریق مطالعه این محدوده نشاان مای

 ریایی پیااده کاههای ناشی از برنامهبسیاری از ویژگی

ارتباط نیدیکی با کیفیت زنادگی در شاهرها را مانناد: 

قاباال دسااترز بااودن خاادمات و تجهیاایات شااهری، 

هاای سرزندگی، محی  زیسات پاا ، کااهش هییناه

ناشی از سوخت فسایلی، کااهش اساتفاده از وساایل 

 امنیات و نقلیه شتصی، تشاویق باه سافرهای پیااده،

 همچنین ارتقای تعامل اجتماعی در جهت دستیابی باه

-گار مایفضای شهری مطلوب در شهر کرمان تسهیل

-برای انجام این تحقیق این سوال پایش رو مای باشد.

ناحیاه ی حدفاصال  تارین محاورمناساب:  باشد کاه

جهات  شهر کرماانخیابان امام جمعه تا خیابان شفای 

 معیارهاایتوجه به شناسایی با  راه،تبدیل شدن به پیاده

کادام  GISاز نارم افایار  راه و استفادهمکان یابی پیاده

 ؟است

 و مبانی نظری پژوهش ینهپیش. 9.2

راه در از جمله کارهای مطالعاتی که در زمینه پیااده

تاا  یراه از مباانادهیاکتااب پایران انجاام شاده اسات، 

جاو  یکاشاان اریخشاا فیتاال ،یکاارکرد یهایژگیو

 یابیامانناد: مکاان ی(، است که دربااره مبااح 1983)

-ادهیاپ یکالباد یابعاد گوناگون طراح یبررسراه، ادهیپ

راه و ... ادهیاحمل ونقل در داخال پ لهیها، انواع وسراه

(.  111ص.  ،1983 ،ی)کاشااان صااحبت شااده اساات

شاهرهای توان به آن اشااره کارد، یکه م ییریکتاب د

اسات کاه  (،1934)نوشته سید مهدی معینی  ،مدارپیاده

رائه نموده اسات. از ی در مورد پیاده راه اامعتعاریف ج

جمله مباح ی که در ایان کتااب باه آن اشااره نماوده 

گاذار بار حرکات عوامل تاایر روی،است : مییت پیاده

 عاابرین پیاادهیاده، فضاهای شهری مورد استفاده عابر پ

ماداری در ایاران و... صاحبت نماوده مشکلات پیااده

سااازی سااازمان زیبا (.18 ص. ،1934 )معیناای، اساات

 (،1934)راه ویژه ناماه تحات عناوان پیاادهشهر تهران 

راه منتشر نموده است که یک نیاه چند بعدی باه پیااده

راه نظاران دربااره پیاادهنامه صاحبدارد و در این ویژه

(. 1934ساازی شاهر تهاران،اند) ساازمان زیبانظر داده

ماارو و زنادگی شااهرهای باایرو ، همچناین کتاااب 

هاای ها و ویژگیجیکوبی به زیبایی شاخص، آمریکایی

یک محور پیااده را ماورد بررسای قارار داده اسات و 

نشان داد چیونه افایایش چشام گیار عباور و مارور 

رییی شاهری مدرنیسام، کاه اتومبیل و نظریه ی برنامه

هاای های شهری را مجیا کرده و بر سااختمانکاربری

تواند فضاها و زنادگی شاهری کند، میمنفرد تاکید می

کشاند و به شاهرهایی مارده و خاالی از را به نابودی ب

راه مردم منتهی شود و از مهمترین معیارهای یک پیااده

را: امنیت، حضور عابران پیاده و کسابه، ارتبااط بادون 

هاای ضارورت اختلااط کااربری، بلاو  هم بودگی، 

(.  یاان گال 89 ص. ،1934 )جیکوبی، داندکوچک می

قیاز، امنیات در کتاب شهر انسانی از معیارهای مانند م

کناد و توساعه چناین و ایمنی و سرزنده صحبت مای
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 دانادهایی را منوط به حمال ونقال عماومی مایمکان

در ایاان خصااوص تحقیقااات  (.11 ص.،1931)گاال،

سولماز فرزباود ) متعددی صورت گرفته بعنوان م ال؛ 

ریایی در برناماه(، در پژوهش خاود باا عناوان 1980

پیااده در فضااهای راستای جداسازی ترافیک سواره و 

کاه بافت مرکایی تجاریش (،  نمونه موردی:شهری )

ی گونااگون بررسای هادگاهید راه ازهای پیادهشاخص

و وضااعیت بافاات مرکاایی تجااریش نساابت بااه آن 

هاا راهانواع پیادهاو همچنین درباره  سنجیده شده است.

صاحبت  )مفااهیم( به لحاظ محدودیت حرکت سواره

 سه بتش تقسیم کارده اسات نموده است و آنها را به

(، در 1983)حسااان زاده  میااا م (.1980)فرزباااود، 

سانجی ایجااد پژوهش خود با عناوان بررسای امکاان

هاا و عملکارد در مسایر راه با تاکیاد بار کااربریپیاده

احیاء بتشی از هویات  ،بازار قیوین -دولتتانه صفوی

تاریتی شهر قیوین باا امکاان حضاور شاهروندان در 

سااازی بتشاای از شااهر و باااز زناادههسااته مرکاایی 

خاطرات تاریتی شاهر، افایایش تعاملاات اجتمااعی 

هاا و توساعه روی آن در هاای روشهروندان و تماز

های پاژوهش فضاهای عمومی شهر قیوین است. یافته

هاا، راه، افیایش فروش مغازهدهد احداث پیادهنشان می

اولویت مقیاز انسانی در فضای شهری، امکان ایجااد 

 راه،سهیلات گاذران اوقاات فراغات در مسایر پیاادهت

-سازی خاطرات تاریتی شاهر، اجارای برناماهزندهباز

-مسیر پیااده کیفیتراه و افیایش های فرهنیی در پیاده

 مصطفی عباز زادگان (.1934 )رفیعیان، راه در بردارد

( ،در مقاله خود باا عناوان سانجش معیارهاای 1931)

ده ماادار بااا بکااارگیری ار ر ایجاااد محورهااای پیاااؤماا

، برای ایجاد معابر پیااده (GIS)سیستم اطلاعات مکانی 

هاای پنج معیار پیوساتیی، ارتباطاات، ایمنای، تواناایی

اقتصادی، هماهنیی با حمل ونقل عماومی و کااربری 

های سازگار با پیااده را باه کاار گرفتاه اسات. بارای 

اساتفاده کارده  GISسنجش مجوعه عوامل ماذکور از 

   (.1931باز زادگان، است)ع

بررسی مؤلفه های تأایرگاذار بار کیفیاات فضاایی 

 پیاده راه ها

سرزندگی: شاید بتوان تنوع و فعالیت پاذیری را  -

به عنوان دو مؤلفه تأایرگاذار در سارزندگی فضااهای 

شهری دانست. یکی از راه های رسیدن باه تناوع، باه 

باد کار گرفتن نمادهای شهری اند که بار گرفتاه از کال

موجود و ارزش های بافت تعریف می گردند، کاه باه 

خوانایی مسیر افیوده و آن را به نماد تبدیل مای کناد. 

از دییر عوامل سرزندگی و تنوع پیااده راه هاا، ایجااد 

کاربری های متنوع و متناسب با هر سکانس پیااده راه، 

اسااتقرار کاااربری هااای خاادماتی کااه تااداوم حضااور 

و همچناین اساتقرار کااربری شهروند را در پای دارد 

های اوقات فراغت ، تناوع مبلماان در طاول مسایر و 

هماهنیی روشنایی مسیر بدناه هاا و تأکیاد روشانایی 

روی عناصار و بناهاای شااخص مای باشاد )پااکیاد، 

1981  .) 

نفوذپذیری: فق  مکان هایی که بارای ماردم قابال 

دسترسی باشند، به آنها حق انتتاب می دهند. از آنجاا 

نفوذپذیری یکی از عوامل اساسای در دساتیابی باه  که

مطلوبیت است، باید در اولین مراحل طراحی پیااده راه 

(.محاور 1981مورد توجه قرارگیرد )بنتلی و همکاران، 

پیاده باید تا حد امکان بدون اختلاف ساط  و ماانعی ، 

کلیه فعالیت ها و کاربری های متناوعی کاه در مقطاع 

ین مکان در خا  دیاد وجاود خیابان یعنی نیدیک تر
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دارند را به هم متصل کرده و با ایجاد تماییات بصری، 

 (.1331وحدت و پیوستیی مسیر را القا کند )تیبالدز، 

را ماای تااوان مهاام تاارین عنصاار،  :دسترساای

خصوصاایت و اساساای تاارین عملکاارد پیاااده راه هااا 

در قالاب هاای متتلفای بیاان مای   دانست. دسترسی

ه افراد، دسترسی به فعالیات هاا، شود )م ل: دسترسی ب

باه امااکن و  دسترسی به کالاا هاا و مناابع، دسترسای

اطلاعات(. مقیاز پیاده از جملاه شاخصاه هاایی مای 

باشد که فضا را ملموز تر و قابل باورتر مای ساازد و 

زمینه را برای بروز تعاملات اجتماعی بیشتر فراهم مای 

فضاایی  کند. این مهم در کنار رعایت اصال ارتباطاات

در پیاده راه ها امکان اتصال و ارتباط فضاها و فعالیات 

های شهری را به یکدییر فاراهم مای کناد. فضااهای 

شهری دارای اتصال و ارتباط فضاایی مساتحکم و باه 

نوعی زمینه ساز و پشتیبان بروز فعالیت هاای شاهری 

 .مستمر در مقیاز عملکردی پیاده می باشند

شی از درجاات حاق خوانایی: به طور معمول، بت

انتتابی که به وسیله یک مکاان عرضاه مای گاردد باا 

؛ یعنای ماردم تاا مییان خوانایی آن ارتباط پیدا می کند

چه حد می توانند به فهم یا در  آن مکان نائل شاوند 

(. پیااده روهاا عرصاه هاایی 1981)بنتلی و همکاران، 

عمومی اند که می توانند گیینه های متناوعی را بارای 

ای کیفیت زندگی مردم به آنهاا عرضاه دارناد. اماا ارتق

مردم موقعی می توانناد از مناافع گییناه هاایی کاه آن 

کیفیت را عرضه مای دارناد، بهاره گیرناد کاه بتوانناد 

سازمان فضایی و آنچه را که در آنجا می گاذرد، در  

کنند. پرداختن به وجه عینای منظار در پیااده راه آن را 

 کیفیت تبدیل خواهد کرد. به محیطی خوانا و واجد 

حضاور فعاال ماردم در شاهر از  ایمنی و امنیات:

عوامل افایایش ایمنای و امنیات در فضااهای شاهری 

برای تداوم و بقای حیات آن، ایمنی و امنیات  است که

بسیار مؤار است که در صورت نبود آن، کیفیات شاهر 

کرده و معنایشهریت از بین می رود. در پیااده راه  افت

 وندان پیاده باید هماواره در مقابال خاودرو وها، شهر

موتور سایکلت ایمان باوده و تاردد اینیوناه وساایل 

 (.1981 شدیداً کنترل شود )مجتهد سیستانی،

 پژوهششناسی روش. 2

 روش پژوهش. 9. 2

و از نظاار کاااربردی  نظاار هاادفایان پااژوهش از 

-دادهو  ماهیت موضوع از نوع تحقیقات قیاسی اسات

ه در این بتش ترکیبای از داده هاای  های مورد استفاد

هاا، آوری دادهجماع باشند. به منظاورکمی و کیفی می

آوری ادبیات علمی در خصوص ماهیات ابتدا به جمع

هاا، رویکردهاای شده و سپس نظریه پرداخته پژوهش

راه و موجود و تجربیاات جهاانی در خصاوص پیااده

بنادی و ماورد ، طبقاههاای میادانیبرداشات همچنین

-مناساب هدف دستیابی باهو با  اندگرفتهلیل قرار تح

در ، واقاع راهترین محور جهت تبدیل شادن باه پیااده

لوپ میادان آزادی تاا بلاوار فاارابی شاهر کرماان، باا 

هااای امنیاات، اختلاااط کاااربری، اسااتفاده از شاااخص

همجواری، دسترسی به حمل ونقل عماومی، طاول و 

  AHPمراتبای تحلیل سلسلهاستفاده از عرض خیابان با 

به منظور انجاام تحقیاق  شود.انجام می GIS سیستمو 

پس از شناساایی معیارهاا و زیرمعیارهاا باا توجاه باه 

هااای لایااه GISسیسااتم در محاای   هاادف تحقیااق،

و ساپس اقادام باه  اطلاعاتی و بانک اطلاعااتی ایجااد
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 گردیاد. Rasterی جدیادی باا سااختار هاهیالاایجاد 

هاای هاا در هار لایاه، لایاهدهسپس با توجه به ناوع دا

-شاده، طبقاههای تعریافرستر شده بر اساز ارزش

-شوند.  سپس تحلیل سلساله( میReclassifyبندی )

 Expertافایار )ها باا اساتفاده از نارممراتبی شااخص

Choice بر اساز یاک مقایساه زوجای اطلاعاات و )

های مربوط به هر لایاه اطلاعااتی در مقایساه باا ارزش

، 9، 1ی دییر را از نظر مییان ارجحیت با اعاداد هاهیلا

و وزن هار مشاتص  8، 1، 1،0و با فواصال  3، 1، 0

 Rasterابایار  شاخص را در لایه مربوطه با اساتفاده از

Calculator و در نهایت با تلفیاق  تاایر داده شده است

 نقشه نهایی بدست آمده اسات  fuzzy overlayها لایه

 (.1)شکل

 

 

  هدف تعریف 

 

  یابی مناسبمکان 

 محور جهت  ترین

 شدن به تبدیل

 پیاده راه 

  یه های اط عاتی تعریف

         
      

.امنیت1  

پیاده.تعدادعابر 1.1  

روشنایی معبر .مییان1.1  

انسانی .مقیاز9.1  

ربریکا.اخت ط 1  

مسکونی.نراکم 1.1  

تجاری.تراکم 1.1  

مزاح  کاربری.عدم 7.2  

.همجواری7  

.عر  معبر   

ساعته 10 .فعالیت0  

معقول پیاده.فواصل 1  

به حمل ونقل  .دسترسی1  

  عیمناظر طبی.وجود 8

 نقشه های رستری تهیه  بانک اط عاتی ایجاد 

        
     

تولید نقشه های . 1

 وکتور

 تصحی  و ویرایش. 1
 اط عات

ایجاد بانک اط عاتی. 9  

تعری  سیست  .  

 م ت ا 

UTM   در محی 

تولید نقشه های . 0

  بندی شاخص اولویت 
AHP 

Expert Choice 

 
  وزن معیارها با تلفیق

 های ک سه  یه

 

 بندی نقشه هاک سه 

classification 

  یه تبا 
 

   یه ها تلفیق
محور   نقشه نهایی مکان یابی تولید

 پیاده راه

 
  دل مفهومی مراحل انجام تحقیقم .9 شکل

 (1931های تحقیق،مآخذ: ) یافته
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 متغیرها و شاخص های پژوهش. 2.2

در ندیشاامندان بااا توجااه بااه مطالعااه نظریااات ا

راه کاه بصاورت یاابی پیاادهخصوص معیارهای مکان

ذکاار شااده اساات و  1متتصاار در جاادول شااماره 

 هاای محادودههمچنین با توجه به ویژگی و توانمندی

تارین یابی مناسابمورد مطالعه معیارهایی جهت مکان

   راه مبنای عمل قرار گرفته است.محور جهت پیاده

ات فااو، ، معیارهااای و زیاار بااا توجااه بااه مطالعاا

ی مااورد اسااتفاده در ایان تحقیااق در جاادول معیارهاا

 ذکر شده است. 1شماره 
 

 راهیابی پیادهبندی نظریه اندیشمندان در مورد معیارهای مکانجمع .9جدول 
 امتیاز  جهان شاهی  شهرسازی ایران  طرح جامع اروپا  9سن دیه گو  دام نوزی 

            0  امنیت

          9  عر 

      1     مناظر

         9   جذابیت

       1   حمل و نقل 

         1  ساعته  2فعالیت 

            0  اختلاط کاربری

        1   دسترسی

     1     استفاده تمام اقشار

      1    آموزش و سلامت

      1    پیوستگی

      1    رفتارعابر

        1  آرام سازی

        1  محوطه باریک

          9  محافظت اقلیمی

        1  نماهای اصلی فعال

        1  عاع هاش چرخش

          9  همجواری

        1  بلوک ک  طول

        1  دورمنظر انتهایی

       1   دسترسی معلولین

        1   فواصل پیاده معقول

       1   کیفیت هوا

       1   پارکینگ مناسب

     1     دید ناظرتوچه به 

(1931 های تحقیق،مآخذ: )یافته

                                                 
 1988سازمان سان دیه گو،  . 1
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 راهیابی پیادهمعیارهای مکان .2جدول 

 (1931های تحقیق،مآخذ: ) یافته
 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش. 2.7

هکتاار وساعت دارد و  10444شهر کرمان حادود

ایان شاود جمعیات به چهار منطقه شهری تقسیم مای

ن یکای از نفر است. منطقه دو شهر کرما 090001 شهر

باشاد. ایان منطقاه در مناطق چهارگانه شهر کرمان می

محدوه شمال غربی شهر واقاع شاده اسات. محادوده 

محادوده باین  وکرمان است  1در منطقه مورد مطالعه، 

کاه دهد عه و خیابان شفا را پوشش میخیابان امام جم

ر در ایان هایار نفا 11444تاا  11444جمعیتی بالغ بر 

ناحیاه کالباد ساکونت و ند. باشامحدوده سااکن مای

خانوار با دامنه نوساان شاعاع   0444تا   9044اشتغال 

متر است که باا عنصار شااخص  104تا 104 دسترسی

ی یااهواحااد آمااوزش دبیرسااتان مشااتص و باار پا

 شود.تعریف می آنچیونیی دسترسی به 
 

 

 مش  ا  معیار و زیر معیار زیر معیار معیار ردی 

 امنیت 9

. مییان 1بر پیاده .تعداد عا1

. 9روشنایی معبر در شب 

 مقیاز انسانی

. امنیت در شب با 1. امنیت بیشتر با تعداد عابر بیشتر 1

 . امنیت  با مقیاز انسانی9روشنایی بیشتر   

 اختلاط کاربری 2

.تراکم 1.تراکم مسکونی-1

.عدم وجود کاربری 9تجاری

 میاحم

ی از مردم . جلب عابران بیشتر با زندگی تعداد زیاد1

. جلب عابر و رونق اقتصادی با وجود خرده 1در معبر 

.عدم تمایل پیاده راه به وجود کاربری های 9فروشی ها 

 زمان دار و ناسازگار

 - همجواری 7

ملا  عمل مقاصد حرکتی تا محل کار، مدرسه، پار  

ها و مغازه ها در مجاورت بلافصل یکدییر و کمتر از 

 متر از خانه 044

 - معبر عرض  
پیاده را باید پهنای کافی داشته باشد تا بتواند چهار 

 حوزه فرضی متمایی را تامین نماید.

 - ساعته 10فعالیت  5
وجود فعالیت پیاده بعد از ساعت کار به واسطه تراکم 

 های مسکونی و فعالیت تجاری

6 
 فواصل پیاده معقول

 )طول معبر(
- 

ن را در فاصله مبدا مسافت پیاده ای که به راحتی بتوان آ

 14تا  0متر یا معادل  104تا  910تا مقصد طی کرد، 

 دقیقه پیاده روی.

3 
انتتاب و دسترسی به 

 سیستم حمل ونقل عمومی
- 

انتتاب هدف و طریقه سفر به مقصد با در نظر گرفتن 

امکانات، هیینه، زمان موجود.نیدیکی به ایستیاه های 

 حمل ونقل

8 
بیعی مناظر و چشم انداز ط

 و مصنوع
- 

وجود مناظر طبیعی و مصنوع باعث جذابیت و جاب 

 عابران بیشتر می شود.
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 . محدوده مورد مطالعه2شکل

 (1931های تحقیق،خذ: )یافتهأم 

 

  پژوهشای هیافته. 7

پس از شناسایی معیارهای ماورد اساتفاده تحقیاق 

مراحل ذیل جهت انجام تحقیاق ماورد اساتفاده قارار 

 .گرفته است

 )مرحله اول( هاهای رستری معیارایجاد لایه. 7.9

 معیار امنیت . 7.9.9

رود راه به شمار مایامنیت مهمترین معیار یک پیاده

راه باید از مجماوع  پیاده و برای رسیدن به امنیت، یک

پیااده بیشاتر، روشانایی مناساب  عابرینتعداد  عوامل:

معبر در شب و مقیاز انسانی برخوردار باشد. در ایان 

 نیعاابرهای تعاداد راستا به منظور بدست آوردن داده

میدانی در ساعات پیاک انجاام  بررسیپیاده هر محور، 

شده است. همچنین مییان ناور بار اسااز ساه آیاتم 

متار(  9مناسب منبع نور، مقیاز انسانی بودن ) فواصل

منبع نور و مییان فضای تاریکی که با وجود منباع ناور 

)معاونت برناماه ریایی  باقی می ماند سنجیده می شود

بارای  (.1931 و توسعه سازمان زیبا سازی شهر تهران،

ور از روش دلفاای بدساات آوردن داده هااای میاایان ناا

زیار معیااار مقیاااز و منظااور از اساتفاده شااده اسات 

های استفاده شاده در مسایر انسانی، عناصر و ساختمان

باشد که از ارتفاع و اندازه انسانی برخوردار باشاند. می

طبقه ،علاوه بار ایجااد حاس  0تا  1های بین ساختمان

محصوریت در عابر پیاده ، ایجااد امنیات نیای بارای او 

باه  (.144 ص. ،1983  جاو،)کاشاانی ایجاد مای کناد

های مقیاز انسانی با توجاه باه منظور دستیابی به داده

های مربوطه، از روش های به روز در سازمانعدم داده

 پیمایشی استفاده شده است.
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 های بدست آمده از معیارها و زیر معیارهای امنیت در محدوده مورد مطالعهداده .7جدول 

حمل و نقل 

 عمومی

  2فعالیت 

 ساعته

پیاده  عیت نور در شبوض تعداد طبقا 

 راه

 پیاده

 خیابان

 خوب متوسط  ضعی 9  تا  2 +5

 19 10 11 شب 11تا  ندارد
   

 امام جمعه 19

 01 01 0 شب8تا  ندارد
   

 والفجر 10

 90 99 9 شب3تا  ندارد
   

 حمزه 11

 01 01 9 شب 8تا  ندارد
   

 میث  3

 99 90 18 شب11تا دارد
   

 هزارویک شب 89

 13 93 0 شب 11تا  دارد
   

 شفا 19

 11 11 4 شب 1تا  دارد
   

 بلوار پرستار 101

 03 98 0 شب 8تا  ندارد
   

 زهره کرمانی 11

 09 01 9 شب8تا  ندارد
   

 نامدار محمدی 10

 94 99 11 شب3تا  ندارد
   

 ویلا 11

 (1931های تحقیق،مآخذ: ) یافته
 

، های بدست آماده در جادول فاو،بر اساز داده

افایار های اطلاعاتی مربوطه در محی  نرمها و بانکلایه

Arc GIS هاای رساتری جهات ایجاد و سپس نقشه

 تحلیل فضایی ایجاد شده است.
 

 
 . کیفیت نور در شبکه معابر  شکل. تعداد عابر پیاده در شبکه معابر  7شکل

 (1931 های تحقیق،یافتهمأخذ: )
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  برتعداد طبقا  در شبکه معا . شکل 

 (1931های تحقیق، مأخذ: )یافته
 

 معیار اختلاط کاربری .7.9.2

،  راه ادهیاپ یابیامهم در مکاان  یارهایمع یریاز د

 ی. منظاور تعاداد کااربرباشاد یما ها یاختلاط کاربر

مایاحم  و  های یو عدم کاربر یتجار ،یمسکون های

ساه  نایا لاذا. اسات دار زماانو  راه ادهینامتناسب با پ

 هستند.  یاختلاط کاربر اریازنده معس تمیآ

شاده  دیاتول یضاارا یکاربر هیبر اساز لا هیلا نیا

از  یو تجاار یمساکون یکاربر نکهیاست. با توجه به ا

 یمنفاا ازیااماایاحم از امت یهااایو کاااربر شااتریب ازیااامت

ابتدا تعاداد  ها هیلا نیا دیجهت تول شوند،یبرخوردار م

مایاحم  یهاایو کااربر یتجاار ،یمسکون های پلا 

 مجیا ساخته شد.   هیاز معابر در سه لا کیهر  یبرا
 

   

 . تعداد کاربری تجاری هر محور  6شکل               . تعداد کاربری مسکونی هر محور5شکل 
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 . تعداد کاربری مزاح  هر محور 3شکل 

 (1931های تحقیق، مأخذ: )یافته
 

 معیار همجواری  .7.9.7

شاه کااربری اراضای یای بار اسااز نقاین معیار ن

کاه مقاصاد حرکتای از   باه طاوریشود، استتراج می

کاربری مسکونی تا محل کاار، اوقاات فراغات مانناد 

پار ، مدرسه و مراکای خریاد در مجااورت بلافصال 

های برای هار یاک یکدییر باشند. همجواری کاربری

کاه هار گاردد شود و تعیین میها مقایسه میاز خیابان

ها به لحاظ همجواری در چاه ساطحی  خیابان یک از

قرار دارند. برای تولید لایه رساتر همجاواری کادهای 

 (.8شاکل) اندزیر جهت تولید نقشه رستر تعریف شده

معااابر بااا ،  9معااابر بااا همجااواری مناسااب بااا کااد 

معاابر باا همجاواری ، 1مناسب با کد  نسبتاً یهمجوار

 تعریف شده است. 1نامناسب با کد 

 معیار ساعا  فعالیت روزانه . .7.9

-هاای سارمایهاین معیار علاوه بار ایجااد فرصات

گذاری ساودآور ساالم، باعاث سارزندگی، ایمنای و 

راه شود. اما با توجه به محیطای کاه پیاادهامنیت نیی می

در ایان  ر است.آن وجود دارد ساعات فعالیت متغی در

ی و هاای ادارمعیار علاوه بار اینکاه  تعاداد سااختمان

زمان دار مورد توجه قرار گرفته، با یک روش میادانی، 

ای و پرسشی از کسبه میایان سااعات فعالیات مشاهده

 و ملا  عمل قرار گرفته شده اسات ها پرسیده شدهآن

 (.9)جدول 

   
 . ساعا  فعالیت روزانه معابر1شکل                              معیار همجواری .8شکل     

 (1931های تحقیق، فتهمأخذ: )یا
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 معیار دسترسی به حمل و نقل عمومی  .7.9.5

دسترساای مناسااب بااه حماال و نقاال عمااومی از 

معیارهایی است کاه بیشاتر اندیشامندان باه آن اشااره 

کردند و آن را عاملی برای جاذب تعاداد افاراد بارای 

انتتاب سفر، با پای پیااده دانساتند. انتتااب هادف و 

د با در نظر گرفتن امکاناات، هییناه، سفر به مقصشیوه 

زمان موجود، انتتااب وسایله حمال ونقال عماومی، 

از شرای  این معیاار  رویخصوصی، دوچرخه یا پیاده

هستند. همچناین انتتااب یاک شایوه ساالم و ارزان 

های کوتاه بارای حمل ونقل جهت پوشش دادن فاصله

رفتن باه خریاد، پاار ، مدرساه و ... باعات جاذب 

محیطای را باه هماراه و پایاداری زیساتده شعابران 

دارد. بااا توجااه بااه مطالعااات وضااع موجااود و روش 

هایی کاه مجهای باه سیساتم حمال ای، محورمشاهده

در  اتوباوز بودناد،ونقل عمومی اعام از تاکسای یاا 

جهات تولیاد و  اسات مشتص شده 9جدول شماره

نقشه رستری دسترسی به حمل و نقل عماومی معاابر 

ا توجه به اینکه اطلاعاات ایان فیلاد از در این مرحله ب

بار اسااز ارزش  نوع کیفی است نیااز باه کدگاذاری

 (.14)شکل  ها استداده

 معیار عر  خیابان  .7.9.6

حاوزه فرضای  0معیار عرض خیاباان مای تواناد 

کاه معبار ساواره را از  «حوزه لبه»کند:  نیتأممتمایی را 

فضاای لاازم که  «حوزه مبلمان »پیاده رو تفکیک کند؛ 

 »برای مبلاه کاردن و محوطاه آرایای را فاراهم کناد؛ 

متاار را باارای  1/1کااه حااداقل پهنااای  «حااوزه عبااور

کاه فاصاله باین  «حوزه جداره »دسترسی فراهم کند؛ 

را مشاتص  آسامانحوزه عبور و جداره بناا و خا  

عارض اندازه هر (. لذا 118 ص. ،1988 )بصیری، کند

کناد. در ی را کساب مایمعبر بیشتر باشد امتیاز بیشتر

 .  عرض هر معبر ذکر شده است ،0جدول 

 

  
 شکل عر  شبکه معابر .99شکل                 دسترسی به حمل ونقل عمومی .91شکل

 (1931های تحقیق، مأخذ: )یافته
 

  عر  معبربه متر . جدول

 شفا هزارو یک شب میث  حمزه والفجر امام جمعه نام معبر
 بلوار

 پرستار

 زهره

 کرمانی

 نامدار

 محمدی
 ویلا

 11 11 11 11 18 10 11 14 18 11 عرض

 (1931های تحقیق، مأخذ: )یافته
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 شاخص طول معابر   .7.9.3

فواصل معقول پیاده، مساافتی اسات کاه پیااده باه 

راحتی آن را در فاصله مبدا تا مقصد طای نمایاد، ایان 

دقیقاه  14تاا  0متار یاا معاادل  104تاا  910فاصله از 

هاای پیااده را روی است. با این وجاود، مساافتپیاده

-مصنوع تعیاین مایالیوهای خیابان و موانع طبیعی و 

د. لذا هر چقدر طول خیاباان باه طاول ذکار شاده نکن

تر باشد دارای امتیاز بیشتر و هار انادازه فاصاله نیدیک

کناد بیشتری داشته باشد. امتیاز کمتاری را کساب مای

 .(0)جدول 

 

 به متر طول معبر .5لجدو

 میث  حمزه والفجر امام جمعه نام معبر
هزارو یک 

 شب
 شفا

 بلوار 

 پرستار

 زهره 

 کرمانی

 نامدار 

 محمدی
 ویلا

 301 310 111 089 301 1113 1430 1101 1403 1440 طول

 (1931های تحقیق، مأخذ: )یافته
 

 مناااظر و چشاا  انااداز طبیعاای ومعیااار  .7.9.8

 م نوع

اناادازهای طبیعاای و مصاانوع در چشاام مناااظر و

 ایان ناوع از منااظر ارناد.ؤجذابیت یک محی  پیاده م

بتشی از سایمای شاهر اسات کاه از اناواع پوشاش 

گیاهی تشکیل شده و باه عناوان یاک عامال زناده و 

کننده سااخت جان شهر، تعیینکنار کالبد بی حیاتی در

فضای سبی شهری در واقع ناوعی از  .شکل شهر است

اربری زمین شهری با پوشش گیااهی انساان سطوح ک

-محیطی مای ساخت است که دارای بازدهی اجتماعی

دارا بودن این منااظر یاک امتیااز م بات بارای و  باشد

(. 101 ص. ،1983 ،)زیااری شادمحسوب می هراپیاده

اناداز طبیعای و تولید نقشه وجود مناظر و چشم جهت

ت ایان فیلاد مصنوع در  معابر، با توجه به اینکه اطلاعا

از نوع کیفی است نیاز به کدگذاری اسات. بارای ایان 

منظور کدهای زیر جهت تولیاد نقشاه رساتر تعریاف 

شبکه معابر با وضعیت عادم منااظر و چشام  اند:شده

شبکه معابر با وضاعیت  ،1انداز طبیعی و مصنوع با کد 

 انداز طبیعی و مصنوع با کاددسترسی به مناظر و چشم

1. 

 

 جود مناظر و چش  انداز طبیعی و م نوعو .6جدول

 میث  حمزه والفجر امام جمعه نام معبر
هزارو یک 

 شب
 شفا

 بلوار 

 پرستار

 زهره 

 کرمانی

 نامدار 

 محمدی
 ویلا

 ندارد ندارد ندارد دارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد مناظر 

 (1931های تحقیق، مأخذ: )یافته
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 .  منظر و چش  انداز طبیعی و م نوع 97شکل            ربه متر  . طول معاب92شکل      

 (1931های تحقیق، مأخذ: )یافته
 

 هاااای رساااتر یاااابنااادی لایاااهطبقاااه .7.2

Classification )مرحله دوم( 

های رستر بار اسااز در این مرحله هر یک از لایه

از ایان  شاوند.بنادی میهای موجود در لایه، طبقهداده

باااا اساااتفاده از دساااتور  ArcGIS تمسیسااارو در 

Reclassify هاا در هار لایاه و بر اساز ارزش داده

 شود.انجام می

تعیااین  -(AHPمراتبای )تحلیال سلساله .7.7

 )مرحله سوم( هاها و زیر شاخصاولویت شاخص

بعد از انتتاب معیارهای موار در مکانیاابی جهات 

اتی، های اطلاعاها با یکدییر به صورت لایه ترکیب آن

هاا  باید وزن هر یک از معیارها متناسب با اهمیات آن

مشتص شود. با توجاه باه اینکاه در باین معیارهاای 

انتتاب شده برخی کمی و برخی کیفی هساتند، بایاد 

روشی استفاده کنیم که بتاوانیم معیارهاای کمای را باا 

دهاای کاارد. وزن داده شااده بااه کیفاای مقایسااه و وزن

شاود کاه الت داده میصورت یک عدد در ارزیابی دخ

این عدد بیانیر اهمیت نسبی به ساایر معیارهاا اسات. 

 1هاا برابار  ها به صورتی کاه مجماوع آنوزن معمولاً

در تحقیااق حاضاار از روش  شااود.شااود نرمااالییه می

دهی زوجی اساتفاده شاده اسات. ایان روش باه وزن

دلیل داشتن مبانی تئوریک قوی، دقت بالا و دارا باودن 

ار و درستی از معتبرتارین و پرکااربردترین ارزش، اعتب

رو  (. از ایان11 ص. ،1913نوربت، ) باشدها میروش

روش و   Expert Choiceافایار  با اساتفاده از  نرم

، وزنای 1و با اساتفاده از روش دلفایی زوجی مقایسه

یااابی هااای مااؤار در مکااانباارای هاار یااک از فاکتور

 محاسبه شده است.

ها و زیار جه اهمیات شااخص. تعیین در7.7.9

 هاشاخص

 ها و زیر معیارهاادر جدول مییان اهمیت شاخص

ها بدست آمده و سپس ارجحیت هر یاک از شااخص

 ها نسبت به هم سنجیده شد.و زیر شاخص

                                                 
ها و درجااه اهمیاات شاااخص اطلاعااات، اسااتتراج پااس . 1

خبره تعیاین و  کارشناسان نظرات میانیین براساز هازیرشاخص

هاای تحلیال شاده و وزن Expert Choiceافیار نرم در سپس

 نسبی هر شاخص و زیرشاخص محاسبه شده است.
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 هاها و زیر شاخصمیزان اهمیت شاخص .3جدول 

 شاخص ردی 
درجه اهمیت 

 شاخص
 زیر شاخص

درجه اهمیت 

 زیرشاخص

 3 امنیت 1

 1 تعداد عابر پیاده

 0 نور

 0 تعداد طبقات

 8 اختلاط کاربری 1

 1 مسکونی

 0 تجاری

 1 کاربری میاحم

 1 همجواری 9

 1 عرض معبر 0

 0 ساعت فعالیت روزانه 0

 0 طول معبر 1

 9 حمل و نقل عمومی 1

 1 مناظر و چشم انداز  8

 (1931های تحقیق، مأخذ: )یافته

 

مقایسااه دودویاای و تعیااین وزن نساابی  .7.7.2

 هاها و زیر شاخصشاخص

ها باه در مقایسه زوجی ابتادا ارجحیات شااخص

لحاظ وزنی نسابت باه یکادییر باا تشاکیل جادول 

افایار ماتریس محاسبه و سپس باه طاور خودکاار نرم

Expert Choice ،کناد ضرایب نهایی را محاسبه می

هاای حاسابه وزنکه در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی م

های مطلاق )نهاایی( بار اسااز نسبی و محاسبه وزن

ها انجااام ها در مقایسااه بااا وزن گیینااهوزن شاااخص

های نسبی از ماتریس زوجای باه دسات شود. وزنمی

ذیاال جااداول مقایسااه زوجاای  اشااکالآینااد. در می

 Expertافایار ها در نرمها و زیار شااخصشااخص

Choice  معیارهااا ناار  آمااده اساات. در تعیااین وزن

باشد تا ناساازگاری در  1/4ناسازگاری بایستی کمتر از 

هااای نساابی معیارهااا ها قاباال قبااول و وزنقضاااوت

ها و های نسبی شااخصباشد. در محاسبه وزندرست 

های تحقیاااق پااایش رو کاااه باااا زیااار شااااخص

انجام گرفته است مقایساه  Expert Choiceافیارنرم

به نحوی اسات  ها ها و زیر شاخصدودویی شاخص

افایار در که نر  ناسازگاری محاسبه شده توسا  نارم

شاده اسات. در جاداول  1/4ها کمتار از تمام مقایسه

 Expert Choiceمقایسه دودویی استتراج شاده از 

 ،Inconsistency  مییان نر  ناسازگاری اسات کاه

های درست از اولویت معیارها و زیار گویای قضاوت

 باشد.میها معیار

ها در ون با وارد کردن میایان اهمیات شااخصاکن

مرحله قبل، به وزن نسبی هر یک از معیارها در شاکل 

 یابیم.دست می 11های 
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  مقایسه زوجی معیارها  . 9شکل

 (1931های تحقیق، مأخذ: )یافته
 

 
 . وزن نسبی معیارها 95شکل

 (1931های تحقیق، مأخذ: )یافته
 

ی رستر ص در لایهتلفیق وزن هر شاخ -7-7-7

 ها )مرحله چهارم(و تلفیق لایه

هاای نسابی هار شااخص باا در این مرحلاه وزن

باااه لایاااه  fuzzy overlayابااایار   اساااتفاده از

Reclassify  شده وارد شده و بار اسااز الیاوریتم

SUM ریب نهاایی هار محاور ها تلفیق شده و ضلایه

بدست آمده است. بر اساز این ضارایب محورهاای 

 بندی شده است.رتبه پیاده

 

 
  . نقشه نهایی حاصل از تلفیق لایه ها و اعمال ضرایب معیارها96شکل

 (9716های تحقیق، مأخذ: )یافته
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  و پیشنهادها گیرینتیجه.  

دم راه در نهایت منجر به عایابی نادرست پیادهمکان

، ایجااد محادودیت در استفاده عاابران از مسایر پیااده

رضااایتی اهااالی و کساابه و منجاار بااه ریاایی، نابرنامااه

رو بااا مطالعااه  شااود. از ایاانراه میشکساات پیاااده

گرفتااه بااه منظااور شناسااایی تحقیقااات صااورت 

راه باه تعادادی از معیارهاای ماوار و پیاده هایویژگی

ه استانداردهای مربوط به هر معیاار دسات یافتاه شاد

پایاه  هاای اطلاعااتیلایهاست که این معیارها به عنوان 

مکانیاابی در این تحقیق  رد استفاده قرار گرفته است.مو

معیاار امنیات، اختلااط کااربری،  8راه بر اسااز پیاده

همجواری، طول معبر، عرض معبر، دسترسی به حمال 

اناادازهای طبیعاای و و نقاال عمااومی، مناااظر و چشاام

مصنوع و ساعات فعالیت شبانه روز اسات کاه معیاار 

افراد پیاده، مییان ناور امنیت شامل زیر معیارهای تعداد 

و مقیاز انسانی است و معیار اختلاط کااربری شاامل 

زیر معیار تراکم کااربری مساکونی و تجااری و عادم 

کاربری میاحم است که همیی در ارتبااط باا ویژگای 

اسااتفاده از ، باشااند.علاوه باار ایاانهااای ناحیااه ماای

های کااربردی و توانمناد، اماروزه ضاروری و تکنیک

ریایی شاهری اسات. و کارآیی برناماه ضامن موفقیت

مدیران شهری بدون در نظار گارفتن ایان عوامال در 

رییی و مادیریت، در واقاع راه را بارای دوبااره برنامه

های اضااافی باار شااهرها باااز کاااری و تحمیاال هیینااه

گیری و تکنیکاای قااوی در تصاامیم AHPانااد. کرده

 بسایارتکنیک در کنار توانمندی  اینرییی است. برنامه

GIS رییان و مدیران را برای کارآمادی تواند برنامهمی

 رو در این پژوهشها یاری کند. از اینها و پروژهطرح

راه بصاورت عینای باا یاابی پیاادهجهت تعیین مکاان

های اطلاعاااتی در سااازی اطلاعااات و ایجاااد لایااهمدل

ساازی و پیاده GISدر محای   رساترهای قالب نقشاه

ها و معیارهاا  بندی شاخصالویتبه ، اقدام استانداردها

راه های بهیناه پیاادهو تاایر آن در نقشه هر معیار، مکان

هاای بدسات پس از اعماال وزندر ناحیه تعیین شد. 

باا الیاوریتم  fuzzy overlayآمده و استفاده از ابایار 

sum   سیستمدر محی GIS نتاایج نهاایی بصاورت ،

هاای یافتاه بنادی ایجااد شاده اسات.های طبقاهنقشه

دهاد کاه اساتفاده از تکنیاک تحقیق حاضر نشان مای

AHP  سیستم و وGIS راه نتاایج یاابی پیاادهدر مکان

تری را با توجه به تطبیق وضعیت موجاود داشاته دقیق

مهمتارین  تواند در تحقیقات آتی نیی استفاده شود.و می

دهاد کاه از باین نتایج حاصله در این تحقیق نشان می

د مطالعاه، خیاباان اماام جمعاه و بلاور محورهای مور

پرستار از حیث تبدیل شادن باه مسایرهای پیااده  باا 

 ، بر اساز ارزش وزنی تعریاف شاده،0امتیاز بالاتر از 

بهترین گیینه، خیاباان هیارویاک شاب و والفجار در 

اولویت دوم، خیابان شفا در الویت سوم، خیابان زهاره 

م و در کرمااانی و ناماادار محماادی در الویاات چهااار

الویت آخر خیابان ویلا، می م و حمیه با امتیاز کمتار از 

 .، بر اساز ارزش وزنی تعریف شده قرار دارند9
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