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Abstract  

The pedestrian movement is one of the strategies to improve the quality of the 

urban environment. This study aims to provide a model of urban implementation 

in Khorramabad. This research has been done in terms of applied purpose and in 

terms of descriptive methodology of analysis based on model and software 

studies. To achieve the goal, 20 indicators in 4 categories (security, physical, 

economic and transportation) have been used through the MST minimum 

spanning tree algorithm in Matlab 2016 software environment. Network Analyst 

Tools in ArcGIS software environment has also been used to spatialize the 

indicators. The results show that 11758591.7 square meters, ie 29.43% of the 

area of Khorramabad city has a completely suitable condition for the construction 

of sidewalks. Spatial analysis of Khorramabad city shows: out of 5 optimal 

routes for the development of sidewalks in this city, route number 2 has the best 

and highest potential for sidewalk construction. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Today, urban activities, comings and goings 

and communications in a city have changed a 

lot and these changes have been without 

considering the environmental conditions and 

the favorable human environment in a way 

that provides many problems, especially for 

humans. has brought. In the meantime, lack of 

dominant presence of pedestrians on the 

condition of the passage, lack of attention to 

beautification of urban passages, lack of 

increased social interactions and presence of 

people with better environmental perception of 

urban space, lack of attention to diversity, 

more opportunities to choose goods and buy 

citizenship, lack The attention of the city 

administration to creating a safe and secure 

environment for pedestrians has all gone hand 

in hand to double the need to provide a model 

of urban implementation in the city of 

Khorramabad. 

 

Methodology 

The present study is based on library studies 

and field studies in terms of development-

applied purpose and in terms of descriptive-

analytical methodology. To achieve the 

research objectives, 20 indicators were 

extracted in Table 2. To present the pattern of 

urban implementation in Khorramabad 

through the colonial competition algorithm 

(MST minimum spanning tree) in Matlab 2016 

software environment has been used and to 

spatialize the studied indicators in 

Khorramabad city (Tracking method) Analyst 

Tools) is used in the network analysis process 

(Network Analyst Tools) in the ArcGIS 

software environment. It should be noted that 

the conceptual model of the research was 

designed in the builder environment of ArcGis 

software. 
 

Results and discussion 

In order to present the pattern of urban 

implementation in Khorramabad through the 

tree, the minimum situation was done 

according to the analysis steps and a 

comparison matrix of 20 * 20 was prepared 

and its model was presented. Also, how to 

extract distances in the form of shape and 

corresponding numbers according to the four 

indicators of security, physical, economic, and 

transportation were presented in the form of 

Table (4) and Figure (4). In order to study the 

spatialization of the existing scenarios in order 

to investigate and the status of the proposed 

sidewalks, first all the information of Matlab 

software environment was transferred to the 

GES environment by reading and correcting 

the information, and finally through the 

Tracking Analyst Tools and Make tools. 

Tracking Layer The existing scenarios and 

codes were constructed. As we can see from 

Figure 5, the status of the network structure in 

the environment of this software was designed, 

and finally, according to the existing 

scenarios, the spatial status of the 5 proposed 

routes was examined. It is presented in Figure 

6. It should be mentioned that before 

producing 4 maps for each index, the 

following number of map model criteria was 

presented, which due to the high number of 

each map, was limited to the forbidden maps 

in each index. 

 

Conclusion 

The results show that 11758591.7 square 

meters, ie 29.43% of the area of Khorramabad 

city has a completely suitable condition for the 

construction of sidewalks. Spatial analysis of 

Khorramabad city shows: out of 5 optimal 

routes for the development of sidewalks in this 

city, route No. 2, namely Shahid Motahari St., 

Shariati Boulevard intersection to Asadabadi 

St. and Mojahedin Islam Square, the best and 

highest potential for sidewalk construction. 

Has.  
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15، شماره 13، سال 1401 زمستان یشهر یزیرپژوهش و برنامه یفصلنامه علم   
 

 مقاله پژوهشی

آباد از طریق الگوریتم رقابت سازی مسیر و الگوی پیاده راه شهری خرمدلم

 (MST)ستعماریا

 
 3، امیر گندمکار2حمید صابری، 2 †، مهری اذانی 1معصومه عزیزی

 .د ، ایران، نجف آبا دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، گروه جغرافیا ، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسالمی  -1
 ف آباد ، ایران .استادیار مرکز تحقیقات گردشگری واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسالمی ، نج -2
 .دانشیار مرکز تحقیقات گردشگری واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسالمی ، نجف آباد ، ایران   -3
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 چکیده
شود این پژوهش با هدف هبود کیفیت محیط شهری محسوب میسازی به عنوان یکی از راهبردهای براهجنبش پیاده

آباد با رویرکردی از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی ارائه الگوی پیاده راه سازی شهری در سطح شهر خرم
شاخص در  20پژوهش توصیفی تحلیل متکی بر مطالعات مدلی و نرم افزار انجام پذیرفته است برای دستیابی به هدف 

استفاده گردیده است و  Matlab 2016در محیط نرم افزار  MSTدسته از طریق الگوریتم درخت پوشای مینیمم  4
( در محیط نرم افزار Network Analyst Toolsها از فرآیند تحلیل شبکه )برای فضایی سازی شاخص

ArcGIS درصد از مساحت بافت  29.43متر مربع یعنی  11758591.7دهند که استفاده شده است. نتایج نشان می
آباد نشان راه است همچنین تحلیل فضایی شهر خرمآباد دارای وضعیت کامال مناسب، برای احداث پیادهشهر خرم

بهمن بلوار والیت بلوار  22: حد فاصل میدان 1مسیر بهینه برای توسعه پیاده راه سازی این شهر شامل  5که  ،دهدمی
: خیابان شهید مطهری، چهار راه بانک بلوار شریعتی، خیابان اسد آبادی و 2انقالب،  متری بلوار شرق به سوی کوی 60

: خیابان امام و علوی، خیابان 4: میدان امام خمینی تا میدان امام حسین)ع( میدان شقایق، 3میدان مجاهدین اسالم، 

 .مهر و بلوار ایران زمین است:  بلوار بهارستان، بزرگ5کریم خان زند  و 
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 یرقابت استعمار تمیالگور قطری از آبادخرم یراه شهر ادهیپ یو الگو ریمس سازیمدلعزیزی و همکاران: 

 

 : مقدمه

هــای شهری، رفــت و آمــدها و ارتباطات امــروزه فعالیت
سطح یه شهر به میزان زیادی تغییر کـرده و ایـن تغییـرات 

به شرایط زیست محیطی و محیط مطلوب انسانی بدون توجه 
ای که مشکالت به گونه ،(Aplin,2012:374بوده است)

 Norianها فراهم آورده است)زیـادی را به ویژه برای انسان

and et al.2018:111). هـا، فضاها در گذشـته طراحـی مسـیر
ای به ای بوده که اهمیـت ویژهو ارتباطات مکانی به گونه

 ها به عنوان استفاده کنندگان اصـلی در نظر داشته استانسان
(Blocken & Carmeliet,2004: 108) و (Jahanshali and 

amini.2005: 32). های محیطی، تـوزیـع آلودگی
هـای اجتماعی، غفلت از غـیـرعـادالنـه مـنـابـع، نـابـرابـری

 نیازهای انسان و ... فضای شهری را به فضایی پرتنش و در
حاصل امـر،  بسیاری از مـــوارد، بیگانه بـدل ساخته اســت.

هـا، تنگ شــدن جـدایـی گـزیـنـی اجــبــاری انـسـان
دایــره تعامالت اجتماعی و تهی شدن فضای شهری از 

 ( و Blocken & et al: 2012: 30های بنیادین است)ارزش

(Madanipour,2015: 38)ها، که تنها با حضور فعال انسان ؛
یابد. در این میان، مسائلی به ظاهر ساده ولی امکان عینیت می

بسیار پر اهمیت به آرزوی انسان شهرنشین بدل 
 های(: امکان حرکت پیاده درشهرGrieves,2017: 12شود)می

شناسان، روانشناسان محیطی امری که به زعم بسیاری از جامعه
ها، حائز و پزشکان، برای تأمین سالمت جسمی و روحی انسان

اهمیت فراوان بوده و انسان را از امکان تجربه غنی شهر، 
تا پیش از وقوع  .(Madanipour,2010: 96سازد)مند میبهره

انقالب صنعتی، عابر پیاده حضوری پررنگ در فضاهای شهری 
 رفته استداشته و محور طراحی این فضاها به شمار می

(Lowen & et al: 2019: 149).  آن، غفلت از حفظ اما پس از
دهی فضاهای پیاده در شهرهای مدرن، افول کیفیت و سامان

زندگی در فضای شهری و کاهش حضور عابران پیاده را به 
با اینکه  ،(Manley & Ceheng.2018: 3همراه داشته است)

تقریباً اکثر شهرهای بزرگ جهان از جمله کالن شهرهای ما، در 
اند راه حل هوا گرفتار شده آلودگی ترافیک انبوه، سرو صدا و

 Manley & etپایداری برای این معضل اندیشیده نشده است)

al :2015افزایش  .(122: 1385زکی،( )میرزایی و محمد
گسترش خدمات و تنوع نیازهـا و وجـود مشکالت متعددی که 

به همراه افزایش  ،شـهرهای بـزرگ بـا آن درگیـر هستند
با توسعة نامتوازن خدمات شـهری توقعات شهروندان، همزمـان 

(Marshall & et al: 2018: 736 و عـدم گسـترش متناسـب )
ها و تجهیـزات درگذشـته، بخـش اعظمی از توان زیرسـاخت

مدیریت شهری را به خود اختصـاص داده 

و در نتیجه  1960از اواخر دهه  .(Nadel,2013:155است)
ی همچون ازدحام گیری و حادتر شدن مشکالت مراکز شهراوج

آمد و شد، زوال کالبدی، کاهش ایمنی، مشکالت دسترسی به 
 & Omerخدمات، معضالت رفت وآمد معلوالن)

Kaplan,2017: 65های بصری، کاهش سالمت (، افول ارزش
( و همچنین تأثیرات Omer & Kaplan,2019: 46عمومی)

های اجتماعی و وسیع و عمیق بر شیوه زندگی مردم، قشربندی
های بین تی وضع روانی و ذهنی مردم و با افزایش نگرانیح

های های بشر بر جو و اتمسفرواکنشالمللی درباره تأثیر فعالیت
ای علیه سلطه حرکت سواره و کاهش تحرکات پیاده گسترده

 :Rodríguez &et al ویژه در کشورهای غربی به وجود آمد)به

یکی از راهبردهای راه سازی به عنوان جنبش پیاده .(2015:32
 & Tomko شود)بهبود کیفیت محیط شهری محسوب می

winter:2013:109). فضاهای از ایشبکه از متشکل شهر 

 .(Torrens,2014: 18است) متفاوت بصری کیفیت با متوالی

 طول در انسان آید کهمی صورتی بوجود در فضایی توالی این

 هاآن و کند دراکا را یکدیگر از تمایز قابل فضاهای مسیر، یک

 Transport forتلقی نماید) هم به مرتبط فضاهای عنوان به را

London,2018) .پایانییب ترکیب چنین در که فضاهایی 

 نیستند شدن دیده قابل زمان هم طور به ،اندهداشت شرکت
(Mosavi and Shakor,2016:32) توالی بصری یک در و 

 عبور با شهروندان .(Madanipour,2007: 14شوند) می ادراک

 هایپیام دریافت اثر در را مختلفی حسی ادراکات فضاها، این از

 نوعی پیاده راه، .(44: 1389نمایند)صادقی،کسب می متنوع

 در آن پیاده در حرکت که، گرددمی محسوب شهری فضای

ساعات شبانه  از بخشی یا تمام در سواره حرکت و بوده اولویت
 تأمین بر عالوه پیاده راه .(Azizi,2020: 8گردد.)می حذف روز

 هایگروه حضور برای راحت و امن فضایی سرزنده، دسترسی،

 انجام و اجتماعی تعامالت اجتماعی، برقراری مختلف

 که (Gharib,2003: 117نماید)ایجاد می اختیاری هایفعالیت

ایمنی حرکت پیاده،   ،دارند قرار متنوع هایکاربری آن در
هـا، دسترسی مناسب ، تنوع و اختالط کـاربـریسرزندگی محیط

های مختلف اجتماعی در پیاده به خدمات محلی، حضور گروه
فضای شهری، مرکز محله متمایز و... عناصر ناآشنایی در 

در واقع آنچه  ؛(Borgnat,2011:106شهرهای سنتی ما نیستند)
در رویکردهای متأخر مـورد توجه اسـت، بازشناسی 

فراموش شده است. براین اساس، با توجه به هــای ارزش
اهمیت حرکت پیاده در فضاهای شهری، بایستی بستر آن فراهم 

ریزی و طراحی شهرها در راستای امکان حرکت گردیده و برنامه
مطلوب، راحت و ایمن افـراد پیاده در فضای شهری صورت 
گیرد، تا شهروندان با طیب خاطر در محیطی امـن، آرام و 
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گـام نهاده و به خدمات و تسهیالت مورد نیاز خود  جـذاب
دسترسی یابند. به طور مشخص معضالت و مشکالتی همچون 

های زیست محیطی ناشی از تردد وسایل عدم توجه به آلودگی
ها، ، ترافیک و شلوغی ناشی از حرکت اتومبیلحمل و نقل

مخاطرات انسانی همچون تصادف، عدم حضور مسلط عابر پیاده 
وضعیت معبر، عدم توجه به زیباسازی معابر شهری، عدم  بر

افزایش تعامالت اجتماعی و حضور مردم با ادراک محیطی بهتر 
های بیشتر فضای شهری، کم توجهی به تنوع ارائه فرصت

جهت انتخاب کاال و خرید شهروندی، عدم توجه مدیریت 
 شهری به ایجاد فضای امن و ایمن برای افراد پیاده

(Alizadehmoghadam,2018: 109)دست به دست  همه ؛
سازی شهری را در راهتا ضرورت ارائه الگوی پیاده ،اندهم داده

آباد آباد دو چندان کنند به گونه ای که شهر خرمشهر خرم 

 .نیازمند خلق فضاهای انسانی و پیاده محور است

 : تحقیق نظری پیشینه و مبانی

گردند. فضای می محسوب میها نوعی از فضاهای عموراهپیاده
عمومی یعنی زمینه مشترکی کـه مـردم در آن بتواننـد 

های عملکردی و آیینی را که منجر به پیوند بینشـان فعالیت
فضـاهای عمومی یک  .(Li,2007:108شـود، انجـام دهنـد)می

که به دلیل  ،شهر محل تجلی زندگی جمعی شهرها هستند
ر قشر، سن، نژاد و صنفی را ماهیت خود، حق ورود و حضور ه

دهند و بدون هیچگونه محدودیتی به عموم شهروندان می
آورند فضایی مناسب را برای گردهمـایی و تجمـع فـراهم می

(Fasihi and et al, 2019: 4).  درواقع در فضاهای عمومی
تواننـد همـدیگر را کـه می ،گیردروابطی بین افراد شکل می

ها خود نمودهایی از ب گردند و ایندرک کنند و باهم مرت
راه، نوعی فضای شهری پیاده ،گردندسرزندگی محسوب می

که حرکت پیاده در آن در اولویت بوده و  ،گرددمحسوب می
روز حذف حرکت سواره در تمام یا بخشی از ساعات شبانه

ایـن مکان سـرزنـده با شبکه . (Cohen, 2010: 875) گرددمی
ها، مسیرهای دسترسی مناسب به از خیابانهای به هم پیوست

های مختلف سنی و جنسی را انـواع مقاصد و امکان حضور گروه
ترین اصولی که مدنظر برنامه ریزان آورد از مهمفراهم می

توان (، میAkhavan and et al, 2018: 16شهری بوده است)
ت کیفی ءبه اختالط کاربری، فشردگی بافت، امنیت و ایمنی، ارتقا

محیط، توجه به مقیاس انسانی، حمل ونقل عمومی هوشمند، 
مدار، دسترسی مناسب، سرزندگی و در یک طراحی محالت پیاده

 ,Bahrololomiکالم ارتقای کیفیت زندگی اشـاره نمود)

تجزیه و تحلیل طراحی "در پژوهشی تحت عنوان . (93 :2013

بر پیاده شهری به عنوان ابزاری برای افزایش راحتی حرارتی عا
به بررسی و ارزیابی رویکرد طراحی باز  "در آب و هوای مراکش

شهری در چهار منطقه آب و هوایی مراکش در زمستان و 
که طراحی  ،دهدتابستان پرداخته شده است. نتایج نشان می

شهری باز برای شرایط شدید آب و هوایی مناسب نیست، برگی 
سازی استفاده از دلم"( در پژوهشی تحت عنوان 2019و دانیل )

به بررسی  "های شهریامکانات عابر پیاده در خیابان
دهد که از راه پرداخته است. نتایج نشان میهای پیادهشاخص

بین متغیرهای مختلف ، سرعت خودرو ، سن و جنس عابر پیاده 
تأثیر مستقیمی به احتمال تصمیم استفاده عابران دارد. کانونی و 

اثرات اجتماعی و "هشی تحت عنوان ( در پژو1397رضویان)
سازی در شهر تهران از دیدگاه شهروندان راهاقتصادی پیاده

به بررسی اثرات  "شهریور( 17)مطالعه موردی: پیاده راه 
شهریور تهران پرداخته است.  17اجتماعی و اقتصادی پیاده راه 
که از نظر سه گروه مورد  ،دهدنتایج این پژوهش نشان می

داث پیاده راه در بعد اجتماعی مثبت بوده است ولی در مطالعه اح
ثیر مثبتی نداشته است.  حبیبی و شیخ احمدی أبعد اقتصادی ت

-تحلیل و ارزیابی سیاست"( در پژوهشی تحت عنوانی 1398)

ها راهکید بر پیادهأهای پیاده محوری در بافت های تاریخی با ت
به بررسی تحلیل  "یه()مطالعه موردی: پیاده راه خیام جنوبی اورم

و ارزیابی راهکارها و سیاست های به کار رفته در پیاده راه خیام 
ها و معیارهای استاندارد لفهؤجنوبی و قیاس تطبیقی با م

 ،دهدفضاهای پیاده پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می
راه خیام در حد متوسط است و در برخی معیارها کیفیت پیاده

ندارد. محمدی حمیدی و غفاری گیالنده  وضعیت مطلوبی
راه در بررسی تاثیر پیاده"( در پژوهشی تحت عنوان 1398)

توسعه گردشگری شهری)مورد مطالعه: منطقه نمونه گردشگری 
راه سازی در به بررسی پروژه پیاده "شهر اردبیل( -شورابیل

منطقه نمونه گردشگری شورابیل واقع در شهر اردبیل 
دهد، گویه زیست های مدل کوپراس نشان مییافته ،اندپرداخته

( در جایگاه نخست و =10.60Qiمحیطی به بیشترین میزان)
( در جایگاه دوم =9.85Qiهای ایمنی و امنیت نیز با میزان)گویه

( در 1399قرار گرفته است. نوروزی میثم. سجادزاده حسن )
ی آسیب شناسی عوامل مؤثر بر ناکارآمد"پژوهشی تحت عنوان 

های شهری بعد از تبدیل به پیاده های محیطی در میدانکیفیت

 .پرداخته است "راه، مورد مطالعاتی: میدان امام حسین)ع( تهران
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 یرقابت استعمار تمیالگور قطری از آبادخرم یراه شهر ادهیپ یو الگو ریمس سازیمدلعزیزی و همکاران: 

 

های مرتبط با پیاده راه سازی. رویکرد1جدول   

 مفهوم عنوان نظریه پرداز

 طراحی شهر ادموند بیکن
پیوسته های حرکتی عامل پیوند دهنده کل شهر، حرکت نظام

 عامل تجربه فضا

 ارتباط میان حرکت )عمدتاً پیاده( و وضعتی فضاهای شهری طراحی چیدمان فضا هیلییر

گرایینو پیاده مایکل ای آرث  تمرکز بر کاهش یا حذف اتومبیل در فضاهای شهری 

 فـرانـسـیـس تیبالدز
 ارائه مجموعه معیارهای مؤثر بر کیفیت

 مطلوب محیط شهری

ری، مقیاس انسانی، آزادی گـردش و قدم زدن، تنوع اختالط کارب
اجتماعی، خوانایی، لذت بصری، حس مکان، امنیت، آسایش پیاده، 

 کیفیت زندگی

 راب کریر
سازی فضاهای شهری با توجه به نمونه های تاریخی باززنده

 فضاهای شهری
وجه به مقیاس انسانی، اختالط کاربری، خوانایی، حس مکان، 

 امنیت

کالتورپپیتر   الگوی حمل ونقل پایدار 
تنوع مسکن، مقیاس پیاده، فضای عمومی ، حس مکان، 

 آمــوزش عمومی

 ارتقای خوانایی و وضوح فضای شهری کوین لینچ
ارتقای کیفیت زندگی، سرزندگی، دسترسی، حضور، استفاده و 

 فعالیت، انطباق، حس مکان، امنیت، مقیاس انسانی

 جین جیکوبز
رزنـدگـی و تـنـوع در فضای عــمــومــی و افــزایــش سـ

هـای اجـتـمـاعـی و کــارآیــی شــهــر، تــوجــه به جـنـبـه
 عـمـلـکـردی خیابان و پیاده روها

تنوع فعالیتی، نظارت، سرزندگی پیاده روها، ترکیب متنوع 
 ساختمان ها، اختالط

ری، اجتماعی، انـعـطـاف پـذیـری، فـضـای سـبـز، مبلمان شـهـ
 انتظام خدمات

 حملونقل عمومی

 دانلد اپلیارد
تعریف محیط شهری مطلوب و ارائـه اهداف برای افزایش قابلیت 

 زندگی
 قابل زندگی بودن، ایمنی، سالمتی

Amphoux)1998(,Chapman)2009(,Chapman)2003 ، ( Cowan)2002),Christ)2000(,

 : تحقیق روش و مواد
 لحاظ از و کاربردی ـ ایعهپژوهش حاظر به لحاظ هدف توس

و  ایبر مطالعات کتابخانه مبتنی تحلیلی ـ توصیفی شناسیروش
 20 ق،یبه اهداف تحق یابیدست یاست. برا یمیدان هاییبررس

-راهادهیپ یارائه الگو یاستخراج شد. برا 2شاخص در جدول

 یاستعمار قابتر تمیالگور قطری از آباددر خرم یشهر یساز
 Matlabنرم افزار  طی( در محMST ممینیم ی)درخت پوشا

 هایشاخص یساز ییفضا یاست و برا دهیاستفاده گرد 2016
 Tracking)روش از آبادمورد مطالعه در سطح شهر خرم

Analyst Toolsشبکه) لیتحل ندی( در فرآNetwork Analyst 

Toolsنرم افزار  طی( در محArcGIS  است. الزم  شدهاستفاده
نرم  builder طیپژوهش در مح یمفهموم به ذکر است مدل

 شد. یطراح ArcGisافزار 
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 builder: فلوچارت مدل 1شکل

. شاخص های مورد مطالعه2جدول   

 کد تحلیلی معیار شاخص

 (Aامینت)

 A1 تفکیک مسیر پیاده از طریق تابلوی ایست

 A2 های محلهدر تمامدخیابانوجود پیاده روهای یکپارچه، ایمن و مناسب 

 A3 تأمین روشنایی مناسب و نورپردازی با فواصل مناسب

 A4 ان با کاشت درختانکیلومتر( در ساعت از طریق باریک کـردن خیاب 30آرامسازی ترافیک )کاهش سرعت سواره تا 

 A5 در نظر گرفتن شرایط آب وهوایی در طراحی پیاده راه

 A6 حاشیه معابروجود پوشش گیاهی در 

 (Bکالبدی)

 B1 پیوستگی پیاده راه

 B2 دسترسی پذیری پیاده راه

 B3 فضای سبز

 B4 تسهیالت برای افراد کم توان

 B5 عدم آبگرفتگی

 B6 نبود سد معبر

 B7 نبود آلودگی صوتی و بصری

 B8 تراکم فشرده و کافی

 (Cاقتصادی)

 C1 تنوع کسب وکار

 C2 تجاریمجارت با مراکز 

 C3 وجود غذا خوری و کافه

 C4 دسترسی به احتیاجات روزانه

 (Dحمل ونقل)

 D1 دسترسی به حمل ونقل عمومی

 D2 کیفیت مناسب گزینه های حمل ونقل

 D3 دسترسی به واحد های مسکونی

  (1401های پژوهش، یافته)مأخذ:  

 

 الگوریتم رقابت استعماری

های تکاملی الهام یکی از الگوریتم الگوریتم رقابت استعماری
گرفته شده از انسان و اجتماعات انسانی می باشد. این الگوریتم 

سیاسی، الگوریتمی  –با مدلسازی ریاضی فرایند تکامل اجتماعی

دهد. همانند دیگر برای حل مسائل ریاضی بهینه سازی ارائه می
معیت اولیه های تکاملی، این الگوریتم، نیز با تعدادی جالگوریتم

شوند؛ شروع نامیده می« کشور»تصادفی که هر کدام از آنها یک
ها در شود. تعدادی از بهترین عناصر جمعیت)معادل نخبهمی
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شوند. استعمارگر انتخاب میالگوریتم ژنتیک( به عنوان 
مانده جمعیت نیز به عنوان مستعمره، در نظر گرفته باقی

رتشان، این مستعمرات را با شوند. استعمارگران بسته به قدمی

 .آیدیک روند خاص که در ادامه می

 

مدل الگوریتم رقابت استعماری2شکل  

 (MSTدرخت پوشای مینیمم )

های درخت پوشای کمینه یا درخت فراگیر مینیمم در گراف
شود. منظور از یک درخت پوشا از ارزش دار )وزن دار( ساخته می

ه رئوس این گراف باشد این گراف درختی است که شامل هم
های آن را دربر گیرد. منظور از درخت ولی فقط بعضی از یال

پوشای مینیمم )برای گراف همبند وزن دار( درختی است که 
های آن، های پوشای آن گراف، مجموع وزن یالبین درخت

 کمترین مقدار ممکن باشد. 

 
 (MSTمدل الگوریتم درخت پوشای مینیمم )3شکل

 

ارائه الگوی پیاده راه سازی شهری در  :گام اول

 (MSTآباد از طریق)درخت پوشای مینیمم خرم

آباد از طریق سازی شهری در خرمراهبرای ارائه الگوی پیاده
های تحلیل انجام درخت پوشای مینیمم وضعیت طبق گام

تهیه و الگوی آن ارائه  20*20گرفت و ماتریس مقایسات 
 گردید.
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 مقایسات درخت مد نظر . ماترین3جدول

D3 D2 D1 C3 C3 C2 C1 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 A6 A5 A4 A3 A2 A1 
 

4 7 11 3 12 22 17 2 5 6 3 11 7 8 9 2 1 4 5 6 0 A1 
3 4 5 2 1 3 1 6 7 4 3 8 9 12 3 4 1 6 7 0 4 A2 

2 3 5 1 6 1 4 15 5 4 8 9 4 3 2 4 3 3 0 3 7 A3 

3 6 7 4 3 8 9 12 3 4 1 6 5 4 8 9 4 0 2 4 11 A4 

3 2 5 7 9 4 2 15 5 6 7 8 9 2 3 6 0 2 3 5 3 A5 

1 4 6 7 3 5 7 2 8 3 2 1 8 5 3 0 3 3 5 2 12 A6 

3 4 2 8 9 6 3 6 8 3 7 4 4 3 0 1 2 4 1 1 22 B1 

2 1 6 3 9 3 9 3 2 5 7 9 2 0 3 4 5 1 6 3 17 B2 

2 1 6 3 9 3 9 3 2 5 7 9 0 2 4 6 7 4 1 1 2 B3 

4 1 4 15 5 4 8 4 9 2 
 

0 2 3 2 7 9 6 4 6 5 B4 

4 6 7 9 7 6 1 8 4 5 0 4 1 3 8 3 4 7 15 7 6 B5 

4 4 2 1 6 7 5 8 5 0 4 1 6 1 9 5 2 9 5 4 3 B6 

2 3 5 7 2 8 3 2 0 4 6 4 3 8 6 7 15 7 4 3 11 B7 

8 9 6 3 6 8 3 0 2 4 7 15 9 4 3 2 5 6 8 8 7 B8 

4 6 7 8 9 2 0 8 3 2 9 5 3 5 6 8 6 5 9 9 8 C1 

8 3 2 1 8 0 4 9 5 1 7 4 9 6 8 3 7 6 4 12 9 C2 

3 5 7 3 0 8 6 6 7 6 6 8 3 3 3 2 8 5 3 3 2 C3 

2 2 1 0 3 3 7 3 2 7 1 4 2 4 7 1 9 6 2 4 1 C4 

3 1 0 2 5 2 8 6 8 5 8 9 5 1 4 8 2 4 4 1 4 D1 

4 0 1 2 7 1 9 8 3 8 4 2 7 4 
 

5 3 3 3 6 5 D2 

0 4 4 1 3 8 2 3 2 5 5 7 9 6 3 3 6 2 3 7 6 D3 

همچنین چگونگی استخراج فواصل در قالب شکل و اعداد 
گانه امنیت، کالبدی،  4های متناظر با آن نیز با توجه به شاخص

( ارائه 4( و شکل )4اقتصادی، و حمل ونقل  در قالب جدول )
 گردید.

 . سناریوهای پیاده راه سازی4جدول 

 سناریو تئوری توابع ریاضی میزان اثر هر سناریو

ن و انگیری از نقاط با امنیت پایین و تحلیل میگیفاصله
 سناریو )امنیت(  هاواریانس اثر شاخص

ی دسترسی مسکونی وشناسایی درخت پوشایی اولیه برا
 سناریو )کالبدی(  آن

 های اقتصادی شهر و برآورد زنجیره میزاندسترسی
 سناریو )اقتصادی(  گیریعاملیت اقتصاد در تصمیم

ن ای مجموعه و احراز میانگین کمتریهشناسایی سال
 سناریو )حمل و نقل(  یال برای شاخص

شود، با توجه به مالحظه می 4ازجدول شماره  گونه کههمان
دار در سطح شهر دریافت اطالعات ورودی شبکه واقعی و جهت

های های پیاده راه سازی سناریوآباد برای شناسایی پتانسیلخرم
 .گانه ارائه گردید 20های ا توجه به شاخصچهار گانه متفاوتی ب

 2016ترین سناریوهای  اجراشده در محیط خروجی متناظر بهینه

MATLAB (ارائه گردید4، در قالب شکل )،  الزم به ذکر است
کردن نرم افزار اتفاق  RUNتمامی مراحل بعد از کد نویسی و 

 افتاده است.
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 محیط متلب سازی درراه. سناریوهای پیاده4شکل

 آباد. محاسبات عددی شبکه پیاده راه در خرم5جدول 

sig Nodes MST مسیر پیسنهادی 

 1مسیر  12/84 001/1 001/0

 2مسیر  31/77 001/1 001/0

 3مسیر  49/75 001/1 001/0

 4مسیر  17/71 001/1 001/0

 5مسیر  32/69 001/1 001/0

ای پیش فرض حل بر حل مسأله در حالت سناریوه 5در جدول 
اضاف گردید. که مربوط به حل مسأله  nodesکننده ستون 

آزادسازی خطی به کمک الگوریتم است. نتایج این جدول نشان 
مسیر بهینه در   5دهد که بر اساس اولویت های موجود می
که با  ،آباد برای پیاده راه سازی وجود داردح شهر خرم طس

به  Arc Gisمحیط نرم افزار  ها و اطالعات بهانتقال این داده
پردازیم. همچنین ساختار های میفضایی سازی این شاخص

سناریوهای اول در فاز جستجوی محلی و دو ساختار بعدی در 

ها و در هر ساختار بعد از تعیین مکان .روندفاز پرش به کار می
تخصیص مسیرها به این مراکز، مسیرهای بهینه از طریق 

(   در محیط Network Analyst Tools)تحلیل شبکه  مرکزی
ArcGis  به ازای هر جفت گره مبدأ/ مقصد بروز خواهد شد. در

هر جواب سناریو در صورتی که مسیر بین جفت گره مبدأ/ 
ها و آنگاه با توجه به هزینه ،مقصد شامل دو سناریو  باشد

 .های زمانی، یکی از این مسیرها انتخاب خواهد شدمحدودیت

 

م: فضایی سازی پیاده راه سازی شهری در گام دو

 آبادسطح شهر خرم

های موجود در جهت به منظور بررسی فضایی سازی سناریو
های پیشنهادی ابتدا تمام اطالعات راهبررسی و وضعیت پیاده

با خوانش وتصحیح اطالعات به   matlabمحیط نرم افزار 
محیط جی ای اس انتقال داده شد و در نهایت از طریق ابزار 

Tracking Analyst Tools  و ابزارMake Tracking Layer 
 .(5ها و کدهای موجود پرداخته شد)شکلبه ساخت سناریو
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 . وضعیت ساخت و طراحی ساختار شبکه هدفنمد برای شاخص های چهارگانه5شکل 

وضعیت ساختار شبکه کنیم مشاهده می 5انظور که از شکل هم
در محیط این نرم افزار طراحی شد  و در نهایت با توجه به 

مسیر پیشنهادی  5های موجود به بررسی وضعیت مکانی سناریو
الزم به ذکر است قبل  ارائه شده اند. 6که در شکل  ،پرداخته شد

به تعداد زیر معیار گانه برای هر شاخص  4های از تولید نقشه
که به علت باال بودن تعداد هر نقشه  ،ای ارائه شدالگوی نقشه

 یی موجود در هر شاخص اکتفا گردید.اهای نهفقط به راائه نقشه

 

 های شهر خرم آبادراه. وضعیت مسیر های پیشنهادی پیاده6شکل 
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 راهآباد از نظر وضعیت ساخت پیادهبندی شهر خرم.پهنه6جدول

 درصد مساحت ضعیتو

 29.43 11758591.7 مناسب کامالً

 41.91 16743472.2 مناسب

 14 5592102.6 متوسط

 8.19 3273268.8 نامناسب

 6.46 2582605.4 کامال نامناسب

 نتیجه گیری

راه سازی به عنوان یکی از راهبردهای بهبود کیفیت جنبش پیاده
 شهری ضایف نوعی شود پیاده راه،محیط شهری محسوب می

 و بوده اولویت در آن پیاده در حرکت که می گردد محسوب

می  حذف ساعات شبانه روز از بخشی یا تمام در سواره حرکت
گردد در واقع آنچه در رویکردهای متأخر مـورد توجه اسـت، 

هــای فراموش شده است. با توجه به این بازشناسی ارزش
ی این پژوهش متصور گیری براتوان دو نمونه نتیجهرویکرد می

سازی و با توجه به راهپس از بررسی نقاط مستعد برای پیاده  شد:
پیشینه این شهر ووضعیت محیطی طبیعی موجود و پس از 

های بهینه حاصل از تحلیل و آنالیز شبکه  در ترسیم نقشه مسیر
درصد و پهنه میزان مستعد بودن  ArcGisمحیط نرم افزار 

مشاهده  6گونه از جدول که همان ،مدشهر بدست آ سراسر این
درصد دارای  29.43متر مربع یعنی  11758591.7کنیم می

 41.91متر مربع یعنی  16743472.2مناسب،  وضعیت کامالً
 14متر مربع یعنی  5592102.6درصد دارای وضعیت مناسب، 
 8.19متر مربع یعنی  3273268.8درصد دارای وضعیت متوسط، 

متر مربع یعنی  2582605.4امناسب و درصد درای وضعیت ن
پس از  نامناسب هستند. درصد دارای وضعیت کامالً  6.46

توان از بین های میدان و مکانی نگارنده در این بین میبررسی
های محتمل  و آشکار گانه که بر اساس سناریو 5های مسیر

ها را راههای بهینه پیادهبه صورت زیر وضعیت مسیر ،ارائه شدند
بهمن بلوار والیت بلوار  22: حد فاصل میدان 1سناریو  ؛رائه کردا

: 2متری )دانشگاه( بلوار شرق به سوی کوی انقالب، سناریو  60
خیابان شهید مطهری، چهار راه بانک بلوار شریعتی، خیابان اسد 

: میدان امام خمینی تا 3آبادی و میدان مجاهدین اسالم، سناریو 
: خیابان امام و 4ان شقایق، سناریو میدان امام حسین)ع( مید

:  بلوار بهارستان، 5علوی، خیابان کریم خان زند  و سناریو 

 .مهر و بلوار ایران زمین اشاره داشتبزرگ

 

 : مالحظات اخالقی

های ممطالعه حاضر فر در: پیروی از اصول اخالق پژوهش

 ها تکمیل شد.یرضایت نامه آگاهانه توسط تمامی آزمودن

قاله های مطالعه حاضر توسط نویسندگان مههزین: مالی امیح

  تامین شد.

بنـابر اظهـار نویسـندگان مقالـه حاضـر فاقـد : تعارض منافع

 .هرگونه تعارض منافع بوده است
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