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چکیده
امروزه افزایش ا ستفاده از خودروها موجب کاهش ح ضور عابرین پیاده در ف ضاهای شهری شده ا ست .از آن جایی که یکی از عوامل مهم ح ضورپذیری
شهروندان در ف ضاهای شهری به شکل پیاده ،کیفیت مطلوب پیاده روها می با شد .لذا پژوهش حا ضر با هدف ارزیابی کیفیت پیاده روها در مناطق پنج
گانه شهر اردبیل و با در نظر گرفتن  4معیار (کالبدی ،د ستر سی ،زی ست محیطی ،ایمنی و امنیت) و  54زیر معیار تدوین شده ا ست .این پژوهش از نظر
هدف کاربردی و از نظر روش ،توصیفی  -تحلیلی و از نوع پیمایشی می باشد .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای  spssو  Excelاستفاده
گردیده ا ست بر ا ساس نتایج حا صله از محا سبات آماری به عمل آمده متو سط میانگین کلی معیارهای کیفیت پیاده روها برابر با  3/14و در حد متو سط
ارزیابی شده ا ست .در این میان کمترین میانگین مربوط به معیار زی ست محیطی ( )2/87و بی شترین میانگین مربوط به معیار ایمنی و امنیت ( )3/45می
با شد .بر ا ساس نتایج مدل  COPRASمنطقه دو با  Njبرابر با  100در صد به لحاظ معیارهای مورد مطالعه بهترین و ضعیت را در بین مناطق  5گانه
شهر اردبیل داراست و منطقه چهار با کسب پایین ترین درصد در نامطلوب ترین وضعیت و در جایگاه آخر قرار گرفته است.
کلمات کلیدی
"پیاده روها"" ،کیفیت پیاده روها" " ،"COPRAS" ،شهر اردبیل"
مقدمه
پیاده روی نوعی رفتار و فعالیت انسانی است که از جنبه های مختلفی
قابل بحث است .از یک منظر پیاده روی نوعی فعالیت بدنی و ورزشی
محسوب می شود .که بین انواع فعالیت بدنی پیاده روی در دسترس ترین
نوع فعالیت است که تقریبا" تمامی گروه های سنی می توانند بدون
پرداخت هزینه از آن بهره مند گردند (صدیق و همکاران .)67:1397 ،از
سوی دیگر ،پیاده روی را می توان به عنوان یک شیوه حمل و نقل به
جای حمل و نقل موتوری در نظر گرفت (حسین آبادی .)1399 :73 ،شیوه
های حمل و نقل غیرموتوری و به طور خاص پیاده روی ،از قدیمی ترین
شیوه های جابه جایی بوده است .با این وجود در دهه های اخیر با افزایش
قابل توجه سهم وسایل نقیله موتوری در جابه جایی های شهری ،پیاده
روی جایگاه خود را به عنوان یک شیوه فعال سفر از دست داده است .در
سال های اخیر تشدید مشکالت ترافیکی از قبیل ازدحام ،آلودگی و کمبود
منابع توسعه زیرساخت های حمل و نقلی به خصوص در کشورهای در
حال توسعه از یک سو و کاهش شاخص های فعالیت بدنی از سوی دیگر
باعث شده پیاده روی به عنوان یک شیوه حمل و نقل پاک مورد توجه
تصمیم گیران شهری قرار گیرد ( ,Kaplan et al ,2016به نقل از
باغبانی و همکاران .)1398 ،افزایش سهم پیاده روی در سفرهای درون
شهری موجب کاهش ازدحام ترافیکی و اثرات زیست محیطی سیستم
های حمل و نقل موتوری می شود ( & Agrawal
 .)Schimek,2007از جنبه عدالت اجتماعی نیز ،اجرای سیاست های
ترویج پیاده روی سبب افزایش فرصت های حمل و نقل به ویژه برای
اقشار کم درآمد جامعه می شود ( .)Rahul et al,2015از این رو

امروزه پیاده روی به عنوان یکی از ارکان اصلی حمل و نقل پایدار در
جوامع پیش رفته مطرح شده است (.)Lindelöw et al, 2014از
سوی دیگر می توان پیاده مداری را یک گزینه اقتصادی و پایدار برای
بازآفرینی شهری تلقی کرد ( Benfiled, 2013; Pacurar,
 .)2013:96عالوه بر آن پیاده روی یک تحرک جسمانی و فعالیت
اجتماعی است (پاکزاد .)271:1386 ،که امکان مکاشفه در محیط را مهیا
می کند (غفاریان شعاعی و همکاران .)16:1393 ،بنابراین پیاده روی را
می توان پایدارترین و پاک ترین گونه از جابه جایی و حمل و نقل تلقی
کرد (صفدرزاده .)43:1391 ،جذاب ترین ویژگی های محیط پیاده مدار
عبارت است از :وجود درختان ،پارک ها ،چشم اندازها و فضاهای باز،
وجود سایه در روزهای گرم ،وجود نیمکت یا سایر مکان های استراحت،
وجود واحد های همسایگی و ساختمان های تاریخی و حس امنیت
( .)Pikora,et al,2003در یک تعریف جامع تر ،شهرهای پیاده مدار،
شهرهایی هستند که در آن پیاده روها و مسیرهای پیاده شهری دارای
ویژگی اتصال ،ایمنی ،ارتباط با سایر گزینه های حمل و نقل شهری ،دارای
تنوع کاربری های پیرامون و دارای کیفیت مناسب محیطی هستند
(محمدی و حاجی زاده .)140:1395 ،با تمام مزایای پیاده روی ،در سالیان
اخیر یکی از عمده ترین مسائل شهرها اتومبیل محور شدن و در مقابل
فقدان پباده روی در آن هاست که این امر برای سالمتی ،خانواده و اجتماع
شهرها مطلوب نمی باشد (غفاریان شعاعی و همکاران .)16:1392 ،و پیاده
روی به عنوان یکی از گزینه های حمل و نقل پایدار ،با مشکالت و
چالش های اساسی مواجه شده است (کاشانی جو .)46:1389 ،در مورد
شهر اردبیل ،مسئله این است که با وجود ازدیاد حضور خودروی شخصی،

 -1این مقاله م ستخرج از پایان نامه ار شد نوی سنده اول تحت عنوان " برر سی عوامل تاثیرگذار بر بهبود کیفیت پیاده روها به منظور ا ستاندارد سازی ساختار
فضایی آ نها ( ممورد مطالعاتی  :شهر اردبیل) با راهنمایی دکتر حسین نظم فر در دانشگاه محقق اردبیلی می باشد.
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پیاده رو و پیاده روی جایگاهی در عرصه ی برنامه ریزی جدید فضایی
این شهر ندارد (گزارش مطالعات جامع .)1391 ،برای جلوگیری از تضعیف
نقش پیاده مداری و تشویق شهروندان به پیاده روی بررسی کیفیت پیاده
روها ضروری می باشد تا در جهت بهبود آن ها گام برداشت .در این راستا
هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت پیاده روها در مناطق پنج گانه
شهر اردبیل جهت برنامه ریزی آتی می باشد .بر این مبنا این پژوهش به
دنبال پاسخ گویی به سواالت زیر می باشد.
 وضعیت معیارهای پیاده روها در مناطق پنج گانه شهر اردبیلچگونه است؟
-

(جدول  .)1مبنای انتخاب معیارها بر اساس مطالعات کتابخانه ای و
اسنادی می باشد .جامعه آماری این پژوهش مناطق پنج گانه شهر اردبیل
می باشد و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری آمار و اطالعات استفاده
شده است .روایی محتوای سوال های پرسشنامه توسط اساتید و
کارشن اسان امر مورد تائید قرار گرفته و پایایی پرسش نامه با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ  0/812به دست آمده است .برای به دست آوردن
حجم نمونهی آماری از فرمول کوکران استفاده شد که با درصد خطای
0/05و ضریب اطمینان  95درصد 382،نفر برآورد گردید .جهت افزایش
دقت کار 400پرسشنامه (برای هر منطقه  80پرسش نامه) به صورت
تصادفی طبقه بندی شده در مناطق شهر اردبیل توزیع شد .پس از شاخص
سازی ،ابتدا میانگین هر یک از شاخص ها با استفاده از نرمافزارSPSS
محاسبه گردیده و در ادامه پس از وزن دهی به شاخص های مورد مطالعه
با بهره گیری از روش آنتروپی شانون ،محالت هدف در محیط Excel
با استفاده از مدل COPRASرتبه بندی شدند .

بر اساس معیارهای مورد مطالعه ،اولویتبندی کیفیت پیاده
روهای مناطق 5گانه شهر اردبیل چگونه است؟

 -1روش انجام تحقیق
پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی با هدف کاربردی می باشد .در این
پژوهش ،کیفیت پیاده روها در شهر اردبیل در راستای استاندارد سازی
ساختار فضایی آن ها در قالب  4شاخص (کالبدی ،دسترسی ،زیست
محیطی ،ایمنی و امنیت) و  54زیر معیار مورد بررسی قرار گرفته است

جدول .1معیارها و زیرمعیارهای به کار رفته در پژوهش

معیارها
کالبدی

زیرمعیارها
ساختار مناسب پیاده روها از قبیل مناسب بودن عرض پیاده روها ،جدایی پیاده روها از محدوده ترافیک ،پیوستگی پیاده روها ،قابل استفاده بودن برای
اقشار مختلف (سالخوردگان ،معلولین ،کودکان و ،) ...بهره گیری از کف سازی مناسب  ،اختالط کاربری ها

دسترسی

کمیت و کیفیت سطل های زباله ،کمیت و کیفیت تابلوها و عالیم  ،وضعیت دسترسی به خدمات اضطراری )اورژانس و پلیس) ،وجود خرده فروشی ها
در طول مسیر ،نزدیک بودن به مناطق تجاری و وجود راه های ارتباطی ،دسترسی عابران پیاده به عابر بانک ،خوانایی تابلوهای هدایت مسیر ،تناسب با
نیاز کودکان ،تناسب با نیاز معلوالن ،تناسب با نیاز سالمندان  ،تناسب با نیاز بانوان

زیست محیطی

آلودگی صوتی ،نظافت و پاکیزگی معابر ،کمیت و کیفیت فضای سبز ،کمیت و کیفیت پوشش گیاهی ،آسایش اقلیمی و طراحی پیاده روها با توجه به
اقلیم منطقه ،وجود مجاری و کانال های جمع آوری و هدایت آب های سطحی  ،وجود شیب مالیم پیاده روها در جهت کانال های جمع آوری آب،
کیفیت بصری و توجه به دید عابران در طول مسیر ،عدم ساختمان های متروکه و مخروبه ،عدم اعالنات و نوشته های روی دیوار و ، ...وجود درختان و
پوشش گیاهی کنار پیاد ه رو ها ،سایبان درختان در تابستان ،وجود سیمای مطلوب پیاده روها ،عدم نخاله های ساختمانی

ایمنی و امنیت

وضعیت روشنایی ،عدم وجود رفتار نابه هنجار و احساس امنیت ،نظارت غیرمستقیم ( از طریق دوربین و، )...عدم وجود افراد مزاحم  ،معتاد و بزهکار ،
فرصت عبور از خیابان با ایمنی و کمترین ریسک (کاهش تداخل سواره و پیاده) ،توقف و پارک مناسب رانندگان و حفظ دید مناسب ،وجود گذرگاه های
عابر پیاده ،ایمنی و سالمت به مقصد رسیدن،کنترل ورود وسایل نقلیه موتوری ،ایمنی و امنیت عابران در برابر گوشه های دنج و خلوت ،حضور فعال
نیروی های انتظامی ،عدم مزاحمت موتور سواران ،عدم وقوع جرم و جنایت در این مسیر ،عدم احساس ترس در ساعات مختلف شبانه روزی ،عدم
وجود کاربری نامناسب ،عدم وجود ساختمان های متروکه و رعب آور ،سهل العبور بودن مسیر ،،لغزنده نبودن کف پیاده روها ،،نبود سد معبر  ،امنیت
تردد بانوان ،امنیت تردد کودکان ،امنیت تردد سالمندان،امنیت تردد افراد معلول

منبع ( :عباسی و همکاران ،1396 ،اسالم پور و سجاد زاده ،1394روستایی و ناصری ،1397 ،و اضافات نگارندگان

مدل COPRAS
مدل های تصوومیم گیری چند معیاره ( )MCDMکه گاهی مدل های
ت صمیم گیری چند هدفه و مدل های تجزیه و تحلیل چند شاخ صه نیز
نامیده می شوند ،در واقع مجموعه ای از روش هایی است که به تصمیم
گیرندگان اجازه می دهد تا با در نظر گرفتن مجموعه ای از معیارها (که
اغلب متضوواد) هسووتند به انتخاب ،رتبه بندی ،مرتب کردن و یا توصویف
مجموعه ای از گزینه ها در فرآیند ت صمیم گیری بپردازند ( Chandra
 .)Das et al, 2012:234برای ت صمیم گیری های چند شاخ صه

روش آنتروپی شانون
مفهوم آنتروپی برای اولین بار توسط کلود شانون در علوم ارتباطات و
بعدها به طور گ سترده ای در زمینه های مختلف تحقیقاتی مانند علوم
اجتماعی ،اقت صاد ،فیزیک به طور گ سترده مورد ا ستفاده قرار گرفت.
شانون معتقد بود آنتروپی در نظریه اطالعات معیاری است برای میزان
عدم اطمینان بیان شده توسط یک توزیع احتمال گسسته که این عدم
اطمینان به صووورت یک تابع نشووان داده می شووود( Maghsoodi
. )and et al,18:2018
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از میزان مطلوبیت کاسته می شود .پس از تعیین کردن معیارهای م بت
و منفی ،با ا ستفاده از رابطه ( )2و( )3باید ارزش نهایی معیارهای م بت
و منفی محاسبه می شود.

مدل های ب سیاری ارائه شده اند که هر کدام از آن ها مزایا و محدودیت
هایی دار ند (پور طاهری .)37:1392 ،از مهم ترین ویژگی های مدل
ت صمیم گیری چند شاخ صه کوپراس ن سبت به دیگر مدل های ت صمیم
گیری چند شاخصه می توان به این موارد اشاره کرد:
 -1مشووخص اسووت که این مدل در مقایسووه با مدل های دیگر
همچون  AHPو  TOPSISساده تر است و نیاز به زمان
کمتری برای محاسبات در مقایسه با این روش ها دارد.
 -2کوپراس می تواند یک رتبه بندی کامل از گزینه ها را ارئه
دهد.
 -3این مدل قادر ا ست هم از معیارهای کمی و هم از معیارهای
کیفی برای محاسبه معیارها استفاده کند.
 -4کوپراس قابل یت م حاسووو به مع یار های م بت ( حداک ر) و
معیارهای منفی (حداقل) را به طور جداگانه در فرآیند ارزابی
دارد.
 -5یک ویژگی مهم دیگری که باعث برتری مدل تصمیم گیری
کوپراس ن سبت به سایر مدل های ت صمیم گیری می شود
این است که می تواند درجه اهمیت هر گزینه را تخمین بزند
و آن را بر اسوواس درصوود نشووان دهد که تا چه اندازه یک
گزینه بهتر یا بدتر است و از این لحاظ یک مقایسه کاملی را
میان گزینه ها انجام دهد (.)Muhhiner at el,2012:5
در زیر مراحل محاسباتی مدل کوپراس آورده شده است.
گام اول :تشکیل ماتریس اولیه
پس از تعیین وزن معیارها ،ماتریس تصمیم گیری به عنوان اولین مرحله
مدل کوپراس ،تشکیل می شود .ماتریس تصمیم گیری ،بدین معنی که
گزینه ها در یک سمت ماتریس و معیارها در سمت دیگر قرار دارند.
گام دوم :تشکیل ماتریس تصمیم گیری تجمیعی
در این گام ،با اسوتفاده از میوانگین حسوابی نظورات پاسوخ گویوان بوا
یکدیگر تجمیع می شود.
گام سوم :تشکیل ماتریس نرمالیزه شده ( وزن دار)
بورای وزن دار کوردن مواتریس تصومیم گیوری ،بوا اسوتفاده از رابطوه
( )1مقادیر هر گزینه در وزن آنها ضورب شوده و بور مجمووع مقوادیر
تقسیم می شود.

𝑗𝑖𝑑 Sj+ = ∑𝑧𝑖=+
رابطه ()2
= ∑𝑧𝑖=− 𝑑𝑖𝑗 Sj
رابطه ()3
گام پنجم :محاسبه ارزش نهایی گزینه ها (مقدار )Q
در ایون گوام ،ارزش نهوایی هور گزینوه ( )Qمحاسوبه موی شوود .در
این بخوش ابتودا  1بور–  Sjتقسویم شوده و سوپس طبوق رابطوه ()4
مقدار  Qبرای هور گزینوه محاسوبه موی گوردد کوه در آن مقودار Q
بیوانگر میوزان ارزش و اهمیوت هور یوک از گزینوه هوا برحسوب
معیارها است.
رابطه ()4

گام ششم :مشخص کردن درجه مطلوبیت گزینه ها
در نهایت با استفاده از رابطه ( )5گزینه ای که درجه مطلوبیت نزدیک به
یک داشته باشد برترین گزینه است .یعنی کافی است از بین اعداد  Qکه
در مرحله قبل به دست آمده را تقسیم بر بیشترین  Qکنیم .مقدار کلی
درجه اهمیت هر معیار از  0تا  100درصد متغیر است و در میان این
دامنه بهترین و بدترین گزینه تعیین می شود.
رابطه ()5

𝑗𝑄

( Nj = 𝑄 𝑚𝑎𝑥 × 10
یزدانی و همکاران)1400 ،

 محدوده مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه پژوهش حاضر شهر اردبیل می باشد .این شهر به
عنوان مرکز ا ستان در شمال غربی ک شور واقع شده ا ست .مطابق با
آخرین آمارگیری رسوومی کشووور در سووال  1395جمعیت شووهر اردبیل
 525702نفر ( 158009خانوار) گزارش شده ا ست ،شهر اردبیل دارای
 5منطقه شهری 44 ،ناحیه شهری و  197محله شهری میباشد .شکل
( )1موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل را نشان می دهد.

رابطه ()1
𝒋𝒊𝒙
𝒋𝒊𝒙

𝒊𝒒

𝑛 ∑ = dij

𝑗 =1 xij

𝒊𝒒

𝑛 ∑ = dij

𝑗 =1 xij

= dij
که در این فرمول  qiوزن شاخص iام می باشد و  xijمقدار هرگزینه به
ازای هر معیار:
𝑛

∑ dij
شکل -1موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل

𝑗=1

گام چهارم :محاسبه ارزش معیارهای مثبت و منفی (  Sj-و

 -2نتایج
در این پژوهش ابتدا به منظور ارزیابی کیفیت پیاده روها در شووهر
اردبیل از طیف  5گزینه ای لیکرت ا ستفاده شده و رتبه های  1تا
 5به پا سخ ها اخت صاص داده شد ،امتیاز  1ن شان دهنده کمترین
کیفیت و امتیاز  5نشووان دهنده بیشووترین کیفیت از معیار مربوطه
است .به این ترتیب عدد  3به عنوان میانه نظری پاسخ ها در نظر

)Sjدر این گام ،معیارهای م بت  sj+را با استفاده از رابطه ( )2و معیارهای
منفی  sj-را با ا ستفاده از رابطه ( )3محا سبه می کنیم .منظور از معیار
م بت یا سازگار  ،معیاری است که با افزایش مقدار آن ،میزان مطلوبیت
آن نیز افزایش پیدا می کند ،اما برای معیارهای منفی ،با افزایش مقدار،
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افزار  Excelبه عنوان ماتریس خام وارد گردید .و پس از طی مراحل
محاسباتی مدل  COPRASخروجی نهایی به آمده از این تکنیک در
جدول ( )2قابل مالحظه می باشد .در مدل کوپراس ،گزینه ای که

گرفته شده و میانگین به د ست آمده از کیفیت پیاده روها با عدد
 3مقایسه می شود .بر اساس نتایج حاصله از محاسبات آماری به
عمل آمده متو سط میانگین کل معیارهای کیفیت پیاده روها برابر
با  3/14و در حد متوسط ارزیابی شده است .در این میان کمترین
میانگین مربوط به زیسووت محیطی ( )2/87و بیشووترین میانگین
مربوط به معیار ایمنی و امنیت ( )3/45می باشووود .شوووکل ()2
میانگین معیارهای کیفیت پیاده روها در شهر اردبیل را ن شان می
دهد.

بهترین وضعیت را به لحاظ معیارها داشته باشد ،با باالترین درجه
اهمیت  Njمشخص می شوند که برابر با  100درصد است؛ بر این
اساس منطقه دو با  Njبرابر با  100درصد به لحاظ معیارهای مورد
مطالعه بهترین وضعیت را در بین مناطق  5گانه شهر اردبیل داراست
و منطقه چهار با کسب پایین ترین درصد در نامطلوب ترین وضعیت
قرار گرفته است .شکل  3رتبه بندی کیفیت پیاده روهای شهر اردبیل
را به تفکیک مناطق  5گانه نشان می دهد.

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

شکل -2میانگین معیارهای کیفیت پیاده روها در شهر اردبیل
منبع ( :یافته های مستخرج از پرسش نامه)

اولویت بندی کیفیت پیاده روهای مناطق 5گانه شهر اردبیل
(با توجه به معیارهای مورد مطالعه) بر اساس مدل
COPRAS
با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره می توان به مقایسه
تطبیقی گزینه های موجود پرداخته و به وضعیت مطلوب و نامطلوب گزینه
های موجود پی برد .بر این مبنا در پژوهش حاضر سعی شده است با بهره
گیری از مدل  COPRASبه اولویت بندی کیفیت پیاده روهای شهر
اردبیل پرداخته شود .به منظور بررسی و مقایسه کیفیت پیاده روهای شهر
اردبیل از نظر معیارهای (کالبدی ،دسترسی ،زیست محیطی ،ایمنی و
امنیت) ابتدا پاسخ شهروندان گردآوری شده و میانگین پاسخ ها در نرم

شکل  -3رتبه بندی کیفیت پیاده روها در مناطق  5گانه شهر اردبیل( با
توجه به معیارهای مورد مطالعه) بر اساس مدل COPRA

کیفیت پیاده روها به منظور ا ستاندارد سازی ساختار ف ضایی آن بیش از

جدول -2رتبه بندی کیفیت پیاده روها مناطق 5گانه شهر اردبیل( با

پیش مهم جلوه می نموایود .از آن جوایی کوه یکی از عوامول مهم

توجه به معیارهای مورد مطالعه) بر اساس مدل COPRAS

ح ضورپذیری شهروندان در ف ضاهای شهری به شکل پیاده ،کیفیت
مناطق
منطقه دو
منطقه یک
منطقه سه
منطقه پنج
منطقه چهار

Qj
0/348
0/314
0/291
0/286
0/264

Nj
100
96/387
87/476
85/281
72/112

رتبه
1
2
3
4
5

مطلوب پیاده روها می باشد .لذا پژوهش حا ضر به ارزیابی کیفیت پیاده
روها در مناطق پنج گانه شووهر اردبیل پرداخته اسووت .با توجه به نتایج
حاصوووله از تجزیه و تحلیل داده ها منطقه یک در بهترین شووورایط و
منطقه چهار در بدترین شوورایط قرار گرفته اند .بر اسوواس مشوواهدات
میدانی و اظهار نظرات پا سخ گویان ارتقای کیفیت ف ضای پیاده روهای

منبع(:محاسبات نگارندگان)1400،

شوووهر اردبیل می تواند موجب ارتقای پیاده مداری و افزایش سوووط
تعامالت اجتماعی شهروندان گردد.

 -4نتیجهگیری
با شروع انقالب صنعتی ،اختراع اتومبیل و گ سترش شهرها ،به
تدریج اولویت دادن به نقش عابر پیاده و فضوواهای پیاده محور در
شهرها و فضاهای شهری کمرنگ شده است و از کیفیت فضایی
عرصووه های عمومی شووهر ،فضوواهای باز شووهری و پیاده رو ها
کا سته شده ا ست .بنابراین شناخت متغیرهای تاثیرگذار بر بهبود
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Abstract
Introduction
Walking is a human behavior and activity that can be discussed from different aspects. From one
perspective, walking is a kind of physical activity and sports. Among the types of physical activity,
walking is the most accessible type of activity that almost all age groups can benefit from without
paying . On the other hand, walking can be It was considered as a method of transportation instead of
motor transportation .In recent decades, with the significant increase in the share of motorized vehicles
in urban transportation, walking has lost its position as an active mode of travel, and in recent years,
traffic problems such as congestion, pollution and lack of development resources have intensified.
Transportation infrastructure, especially in developing countries, on the one hand, and the decline in
physical activity indicators, on the other hand, have made walking as a clean transportation method
considered by urban decision makers .With all the benefits of walking, in recent years one of the main
problems of cities is being car-centered and in contrast to the lack of walking in them, which is not good
for the health, family and community of cities. And walking, as one of the options of sustainable
transportation, has faced major problems and challenges. In the case of Ardabil, the problem is that
despite the increase in the presence of private cars, sidewalks and sidewalks have no place in the field
of new spatial planning of this city. In order to prevent the weakening of the role of pedestrians and to
encourage citizens to walk, it is necessary to check the quality of sidewalks in order to take steps to
improve them. In this regard, the main purpose of this study is to evaluate the quality of sidewalks in
the five areas of Ardabil for future planning. Based on this, this research seeks to answer the following
questions:
- What is the status of sidewalk criteria in the five areas of Ardabil?
- According to the studied criteria, what is the priority of quality of sidewalks in the 5 districts of
Ardabil?
Methodology
The present study is a descriptive-analytical study with an applied purpose. In this study, the quality of
sidewalks in Ardabil in order to standardize their spatial structure in the form of 4 indicators (physical,
accessibility, environmental, safety and security) and 54 sub-criteria have been studied .The selection
of criteria is based on library and documentary studies. The statistical population of this study is the
five districts of Ardabil and a questionnaire was used to collect statistics and information. The content
validity of the questionnaire questions was confirmed by professors and experts and the reliability of
the questionnaire was obtained using Cronbach's alpha coefficient of 0.812. Cochran's formula was
used to obtain the statistical sample size, which was estimated to be 382 with an error rate of 0.05 and
a 95% confidence interval. In order to increase the accuracy of work, 400 questionnaires (80
questionnaires for each region) were randomly distributed in Ardabil city. After indexing, first the
average of each index was calculated using SPSS software and then after weighting the studied indices
using Shannon entropy method, the target areas were ranked in Excel using COPRAS model. . Table 1
shows the criteria and sub-criteria used in the present study.
COPRAS model:
Multi-criteria decision models (MCDMs), sometimes called multi-objective decision models and
multi-criteria analysis models, are actually a set of methods that allow decision makers to consider A
set of criteria (often contradictory) to select, rank, sort, or describe a set of options in the decisionmaking process .Many models have been proposed for multi-criteria decisions, each of which has
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advantages and limitations (Poor Taheri, 1392: 37). The most important features of Coopras multicriteria decision model compared to other multi-criteria decision models can be mentioned as follows:
1- It is clear that this model is simpler than other models such as AHP and TOPSIS and requires less
time for calculations compared to these methods.
2. Coopers can provide a complete ranking of options.
3- This model is able to use both quantitative and qualitative criteria to calculate the criteria.
4. Coopers has the ability to calculate positive (maximum) and negative (minimum) criteria separately
in the evaluation process.
5. Another important feature that makes the Coopras decision model superior to other decision models
is that it can estimate the degree of importance of each option and show it by percentage to what extent
a better option or It is worse and in this respect to make a complete comparison between the options.
The following is a calculation of the Coopras model.
Step 1: Form the initial matrix
After determining the weight of the criteria, the decision matrix is formed as the first step of the Coopers
model. The decision matrix means that the options are on one side of the matrix and the criteria are on
the other.
Step 2: Form a collective decision matrix
In this step, the respondents' opinions are aggregated using the arithmetic mean.
Step 3: Formation of normalized (weighted) matrix
To weight the decision matrix, using Equation (1), the values of each option are multiplied by their
weight and divided by the sum of the values.

Relationship (1):

dij =

In this formula, qi is the weight of the i index and xij is the value of each option per criterion:

Step 4: Calculate the value of positive and negative criteria (Sj- & Sj-)
In this step, we calculate the positive sj + criteria using Equation (2) and the negative sj- criteria using
Equation (3). A positive or consistent criterion is a criterion that, as its value increases, its desirability
increases, but for negative criteria, the desirability decreases as the value increases. After determining
the positive and negative criteria, the final value of the positive and negative criteria should be
calculated using equations (2) and (3).
Relationship (2) :Sj+
Relationship (3): SjStep 5: Calculate the final value of the options (Q value)
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In this step, the final value of each option (Q) is calculated. In this section, first 1 is divided by Sj and
then according to Equation (4), the value of Q is calculated for each option, in which the value of Q
indicates the value and importance of each option in terms of criteria.

Step 6: Determine the desirability of the options
Finally, using Equation (5), the option with a degree of desirability close to one is the best option. That
is, it is enough to divide the number Q among the numbers obtained in the previous step by the
maximum Q. The total value of each criterion varies from 0 to 100% and the best and worst option is
determined among this range.
Conclusion
In this study, in order to evaluate the quality of sidewalks in Ardabil, a 5-point Likert scale was used
and ranks 1 to 5 were assigned to the answers. A score of 1 indicates the lowest quality and a score of
5 indicates the highest quality of the relevant criteria. Is. Thus, the number 3 is considered as the
theoretical median of the answers and the average obtained from the quality of the sidewalks is
compared to the number 3. Based on the results of statistical calculations, the average of the total quality
of sidewalk quality criteria is equal to 3.14 and is average. Among these, the lowest average is related
to environment (2.87) and the highest average is related to safety and security criteria (3.45). Using
multi-criteria decision models, it is possible to make a comparison of the available options and find out
the favorable and unfavorable status of the available options. Based on this, in the present study, an
attempt has made to prioritize the quality of sidewalks in Ardabil using the COPRAS model. In the
Coopers model, the option that has the best status in terms of criteria is identified with the highest degree
of Nj importance, which is equal to 100%; Accordingly, region two with Nj equal to 100% in terms of
the studied criteria has the best situation among the five regions of Ardabil and region four with the
lowest percentage is in the most unfavorable situation.
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