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    دهچكي

 هاي انساني است حمل و نقل با جابجـايي افراد،كـاال، انـرژي و اطالعـات منجـر      جدايي ناپذير از زندگي و فعاليت امروزه جابجايي جزيي

  بنابراين برنامه ريزي در جهت دستيابي به حمل و نقـل پايـدار بخـش مهمـي      هاي زندگي شهري مي شود.به تسهيل بسياري از فعاليت

در حقيقت هدف از اين مقاله هماهنـگ نمـودن خطـوط جابـه جـايي و بهبـود        .به خود اختصاص مي دهد ،را هاشهراز اهداف مديريتي 

  جهت تشويق مردم به منظـور اسـتفاده از وسـايل حمـل و نقـل عمـومي       درهاي حمل و نقل، ها و ايستگاهوضعييت كمي و كيفي ناوگان

   باشـد. مـي  )شهرشـيراز واقع در خيابان ستارخان( محدوده مورد مطالعه در نقل ي به يكپارچگي در خطوط حمل ودستياببه دنبال آن  و 

بـا روش   ،نقل در محدوده ستارخان وجود دارد اين مقاله كاربردي كه در حوزه حمل واي با توجه به وجود معضالت و مشكالت عديده

  گيـري از فضـاي اينترنـت    اي با بهـره ع اسنادي و كتابخانهبا استفاده از مناب هاي اين پژوهشداده .توصيفي گردآوري شده است_تحيلي 

 ،ضعف ،هاي ميداني صورت گرفته از محدوده مورد مطالعه به بررسي نقاط قوتسپس با برداشت است، و مقاالت تهيه و تدوين شده

هـايي  هـا، راهبـرد  رسم ماتريسبه دنبال آن باتدوين و  سوآت پرداخته و يهاي وضع موجود با استفاده از روش تحليلتهديد و فرصت

 هـا در زمينـه   در نهايت اين پژوهش بـرآن اسـت كـه بـا برطـرف سـازي ناكارآمـدي       در جهت بهبود وضعيت موجود ارايه شده است.

  هـاي حمـل و نقـل عمـومي     سـازي سيسـتم  هاي ارزشمندي رادر جهت هماهنگ نمودن خطوط جابجـايي و يـك پارچـه   حمل و نقل گام

  لعه، بردارد.در محدوده مورد مطا

 
 

  

  حمل و نقل عمومي، خيابان شهري، حمل ونقل پايدار، خيابان ستارخان شهر شيرازكليدي:  هايهواژ

  مقدمه  -1
آن  تخدما كه ستا ديقتصاا يهابخش جملهاز  نقلو  حمل

ــسوا رتصو به هم ــهو  طهـ  دهستفاا ردمو نهائي رتصو به مـ
 هدـكنن اـتقاض ياـههورـگاز  كـي رـه همـس .درـگي يـم اررـق

ــت    دوره از نقلو  حمل تخدما ــاوت اس ــر متف ــه دوره ديگ ب
)Sharifi.2011(   حمل و نقل در زندگي كنوني بشر وظيفـه .

جا به جايي ايمن، سـريع، اقتصـادي و مطـابق الگـوي زيسـت      
 ,Rasoli(محيطي، مسـافر و يـا اطالعـات را بـر عهـده دارد      

Gharnijak and Gharnijak.2015ش قابل توجـه  ). افزاي

زمان جا به جايي، افزايش تصادفات و آلودگي هوا در حقيقـت  
رسيدن به مرزهاي تهديد سالمتي انسان از تبعات  سيستم حمل 

باشد. رسيدن به پايـداري در حمـل و   و نقل ناپايدار شهري مي
ــو     ــي، الگ ــي در طراح ــا تغييرات ــا ب ــل تنه ــتفاده  نق ــاي اس  ه

كه بايـد تغييراتـي در زمينـه    باشد بلو مديريت امكان پذير نمي
نحوه تفكر نسبت به شناخت و ارزشـيابي راهكارهـاي ممكـن    

 باشــدبــراي حــل مشــكالت در ايــن زمينــه امكــان پــذير مــي 
(Rasoli, gharnijak and Gharnijak.2015) . 



 1401، پاييز 112، سال بيستم، دوره سوم، شماره فصلنامه علمي جاده

 

182 

 

در حقيقت يك سيستم حمل و نقل پايدار نيازمند فعاليتي براي 
، كـاهش  ، ترافيـك روز افـزون هـوا   يهـا جلوگيري از آلـودگي 

ست بنابراين نيازمند برنامه با ساز و كارجامع، سوخت امصرف 
ــا ــان  پوي ــل اطمين ــيو قاب  Rasoli, Gharnijak( باشــيمم

andGharnijak.2015( .  
  هـاي  بانـك جهـاني حمـل و نقـل پايـدار شـهري         در گزارش

  :به شرح ذيل عنوان شده است
بـه بررسـي    ركن زيست محيطي و اكولوژيكي: كه در حقيقت-

سرمايه گذاري براي حمل و نقل و انتخاب اشكالي از حمـل و  
  هـا  نقل مي باشد كه به كاهش مصـرف انـرژي و ورود آالينـده   

  باشد.گذارند ميكه بر محيط زيست اثر مي
ركن اجتماعي : كه بر دسترسي مناسب حمل و نقل براي افراد -

مه اقشـار  برخوردار از خدمات جهت قابل استفاده بودن براي ه
  است.

ركن اقتصادي: كه بر زمينه تشويق افـراد بـه منظـور اسـتفاده از     
حمل ونقل عمومي و درآمدزايي از طريق حمل و نقـل جهـت    

 و نقل عمومي از خدمات تاكيد داردحمل  لبهرمندي بهتر وساي
)(Yazdanpanahi and Maleki.2007 ر چهـل سـال   . د

حمـل و نقـل  در سـطح    هاي اخير در ارتباط با موضوع فعاليت
و هــاي شخصــي افــزايش اســتفاه از حــوزهجهــاني حــاكي از  

كه به دنبال  خود  است  جمعيهمچنين  تغيير در سبك  زندگي 
هاي زيسـت محيطـي را   در ارتباط با آلودگيافزايش حساسيت 

ــل در برداشــته اســت. اســتفاده از خــودرو   هــاي  شخصــي دلي
ـ  به وجود آمدن حمل و نقل ناپايدار اس  ،ن ناپايـداري ت. كـه اي

، انتشار گازهاي آالينده بر مواردي همچون ازدحام ترافيكي ناظر
 ،بر محـيط زيسـت و اكوسيسـتم طبيعـي      و تاثيرات مخرب آن

، تبعـيض اجتمـاعي و   ، كاهش ايمني و سـالمتي ايسوانح جاده
 ٢٠١٢Soltani and(   باشد افزايش  هزينه هاي عمومي مي

Fallah Menshadi(.  ـ هـاي  گ رشـد بـي سـابقه شـهري    اهن
اي افـزايش يافتـه كـه جمعيـت     جوامع در حال توسعه به اندازه

   هـاي اخيـر بـه چنـدين برابـر رسـيده اسـت.       شهري طي دهـه 
  بـراي اولـين بـار     2000-1990هـاي به طوري كه در طول سـال 

در تاريخ جوامع بشـري جمعيـت شهرنشـين از جمعيـت غيـر      
و اين وضعيت شامل كشور در تمام دنيا پيشي گرفته  شهرنشين
  افـزايش جمعيـت و درنتيجـه افـزايش سـفرها       شـود. ما نيز مي

هاي در كالن شهرهاي كشور از يك سو و مناسب نبودن سيستم
  حمل و نقل از عمومي از سوي ديگر موجـب بـروز مشـكالت    

تزريـق  هاي نقليه و رشد روز افزون وسيله شمار شده است. بي
له بار منبع درآمـدي  انتقال مسئ ،رآن به شبكه معابر شهري كشو

هاي دولتي بـه سـوي   هاي كشور از وابستگي به كمكشهرداري
هاي شهري در مراقبـت  مديريت برنامه بودناعتبارات مردمي بي

گهداري از ارضي و تراكم مصوب آنها حركت وسوسه انگيز و ن
هاي زمين و يطراري كاربرها در تغيير اضرخي از اين مديريتب

  ها ترديـد و بالتكليفـي شـهروندان نسـبت     نآماني ساختتراكم 
ها و فضاهاي به مقررات وضوابط معماري و شهرسازي كاربري

شهري نظم گريزي و حتي نظم ستيزي طيف گسـترده كـاربران   
 مـديران و شـهروندان و   هاي حمل و نقل شهري اعم ازسيستم

ترافيـك   وبه كليت و اجراي سيستم حمـل و نقـل   غيره نسبت 
هـا در حـل مشـكالت    ري و به ويژه سـردرگمي شـهرداري  شه
  حمل و نقل ترافيـك شـهرها را   ل و نقل ترافيكي شهرها و حم

ــاك  ــوان هولن ــه عن ــرين وب ــده ت ــابوس در براپيچي ــرين ك ــت    رب
الن دولتـي و حكـومتي   هاي شهري شهروندان و مسـئو مديريت

   Rasoli and Gharnijak.2015 ,2009( قرار داده است

Ghaderimotlagh.(.  
  با توجه به اين كه بـيش از يـك ميليـون نفـري شـهر شـيراز         

هـاي حمـل و نقـل    و پتانسيل جمعت پذيري اين شهر سيسـتم 
عمومي در جهت رسيدن به حمل ونقـل پايـدار برنامـه ريـزي     

اند و حمل و نقل عمومي حال حاضر شـهر شـيراز داراي   نشده
  هــا ســياي از محلــه، ســهم بــاالي تاكهــاي عمــدهمحــدوديت
هـا غيررسـمي در جابجـايي شـهروندان، افـزايش      و مسافريري

  مهــاجرت از شــهرهاي كوچــك اطــراف بــه ايــن كــالن شــهر  
و همچنين پاسخگويي كيفي سيستم حمل و نقل به همه اقشار، 

هـا و نامناسـب بـودن معـابر     افزايش روز افزون فاصله كاربري
به دنبـال آن   باشد كهبراي جا به جايي عابران پياده و سواره مي

گـاه و افـزايش   تبعاتي از قبيل ازدحام ترافيكـي، كمبـود توقـف   
 Soltani and)هـدررفت انـرژي را بـه دنبـال داشـته اسـت      

Fallah Menshadi.2012).  
 ،در خيابــان ســتارخان عــدم يكپــارچگي خطــوط دوچرخــه   

 اتوبـوس)  هـاي حمـل و نقـل عمـومي (    نامناسب بودن سيسـتم 

اقشـار و بـه دنبـال آن تمايـل افـراد بـه       از نظر كيفي براي همه 
هـاي  منظور استفاده از خودروهاي شخصي بـه جـاي اتوبـوس   

  باشـد كـه منجـر    درون شهري، از جمله مشكالت موجـود مـي  
  به حمل و نقل ناپايدار شده است و اين حمـل و نقـل ناپايـدار    

اي را از قبيـل  به سبب خود و در مرور زمان مشـكالت عديـده  
  ي و زيست محيطي بـه وجـود مـي آورد كـه     هاي صوتآلودگي

  زنـد. ها و ساير موجودات زنـده آسـيب مـي   به تبع آن به انسان

هاي حمل در حقيقت هدف از اين مقاله، بهبود وضعيت سيستم
باشد به صورتي كه راحتي افـراد  و نقل از نظر كمي و كيفي مي

  را تضمين كند و از نظر  اقتصادي  به پويايي شهر كمك كند.
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  پيشينه تحقيق -2

  هدف اصلي

هاي مهم ارتقاي تسهيالت حمل و نقل عمومي و سبز در خيابان
  و شلوغ شهري با رويكرد پايدار

  اهداف فرعي 

 هاي حمل و نقل پايدار؛شناسايي مولفه-

  شناسايي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد.-

بهسازي بستر حركتي مسير دوچرخـه موجـود در محـدوده و    -
  در جهت كاهش آلودگي. فيت و سايل نقليه عموميافزايش كي

    

  

  هاي مالك عملمعيارها و شاخص .1جدول

  شاخص  معيار

  ارتقاي ايمني

  ايجاد مرز از طريق موانع براي جداسازي حركت سواره از پياده
  ايجاد تسهيالت وامكانات براي تمامي افراد اعم از معلولين و افراد سالم

  ايمن از وسايل نقليه موتوري خه سواران از طريق اختصاص دادن فضاي بيشتر با موانع جدا كننده مطمئن وتسهيالت الزم براي دوچر
  هاي حمل و نقلتسهيالت رفاهي الزم مانند تهويه مناسب در ايستگاه

  هارسيدگي و ايجاد تسهيالت در جهت كاهش ارتعاشات كف ايستگاه
  رعايت شيب طولي براي دوچرخه سواران

  امنيت
  ها در طول شبنورپردازي مناسب

   هاي نظارت تصويريها  به لحاظ استفاده از دوربينافزايش امنيت درون ايستگاه 

ارتقاي ايمني 

  وسايل نقليه

  هاتهويه مناسب براي مسافرين اتوبوس
  هاسهولت در سوار و پياده شدن از اتوبوس به لحاظ تعداد و عرض زياد درب

  كيفيت

  ها هاي هوشمند در جهت پهلوگبري دقيق در ايستگاهاستفاده از سيستم
  بيشتر كردن فضاي اختصاصي براي بانوان

  ارتقا اطالع رساني صوتي و متني در داخل اتوبوس 
  رنگ آميزي موانع ايجاد شده در مسير ويژه دوچرخه و كمك به زيبا سازي فضاي شهري

  نظير ايجاد سايه اندازيتسهيالت مناسب بر اي باال بردن كيفيت پاركينگ دوچرخه 

  مطلوبيت

  ها ديزلي هستند.)همه اتوبوس( هاي حمل و نقل عمومي سازگار با محيط زيست بشودسوخت اتوبوس
  ترباالتر و مطلوب كنار گذاشتن وسايل نقليه حمل و نقل عمومي قديمي و جايگزين كردن وسايل حمل و نقل عمومي با كيفيت

هاي اتوبوس با طراحي يا تغيير كاربري زمين و عريض تر كردن خيابان به منظور تبديل به ايستگاه دادن قستمي از محدودهاختصاص
  زيبا و سيستم هاي هوشمند و پيشرفته جهت استفاده عموم

  .1400، گردآورندگان ماخذ:

  توسعه پايدار

در تعريف عام تر توسعه پايدار به عنوان  يك فراينـد، الزمـه     
و از ست، فرآيندي كه اساس بهبود وضـعيت  بهبود و پيشرفت ا

فرهنگـي جوامـع اسـت.     _هـاي اجتمـاعي   بين برنـده كاسـتي  
همچنين از توسعه پايـدار بـه منزلـه نيـروي محركـه پيشـرفت       
متعادل، متناسـب و هماهنـگ اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي      

هاي در حال رشد نيز  يـاد شـده   ها به ويژه كشورتمامي كشور
ــت  Salami.1997, Varmazyari and( اســـ

ZakerHaghighi.2016 .(   توسعه پايدار در بخـش حمـل و
جايي انسان، نقل سيستمي است كه ضمن پاسخ به تقاضاي جابه

هـاي دسـترس پـذيري، ايمنـي،     كاال و اطالعات، دراي ويژگـي 
 .امنيت، سازگاري با محيط زيست و قابل استطاعت بودن باشـد 
(Behzadfar and Golrizan.2008, Soltani and 

Fallahmenshadi.2013)  
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  حمل و نقل پايدار

حمل و نقل پايدار بخشي از پايداري جهاني است به طوري كه 
هاي آينـده  نيازهاي كنوني اجتماعات را بدون كاهش توان نسل

ــد (  ــامين كنـ  Behzadfar and Golrizan.2008تـ

Varmazyari and ZakerHaghighi.2016 .( 

هـاي  هـا و دسـتورالعمل  وعه از سياستحمل و نقل پايدار مجم
يكپارچه، پويا، پيوسته و در بردارنده اهداف اقتصادي، اجتماعي 
و زيست محيطي است كه توزيع عادالنه و استفاه موثر از منابع 

هـاي آتـي را بـه    هاي حمل و نقل جامعه و نسلجهت رفع نياز
ــراه دارد (  OstadiJafari and Heydari.2011همـ

OstadiJafari and Varsafi.2012.( پايـدار  و نقـل  حمل 

 كاالهاسـت  و مـردم  نقليه، وسايل روان حركت واقع در شهري
 هزينه ترينمطلوب با پايداري محيط و مردم آسايش مستلزم كه
 و حمـل  سيستم يك داراي بايد مدرن شهر است. يك تالش و

ارتبـاط   و دسترسي ارتباطات، ايجاد براي گسترده و كارآمد نقل
ـ   Yazdanpanahi and(   باشـد  آن مختلـف  منـاطق  ينما ب

Maleki.2007( .     ،در نگرش پايدار بـه حمـل و نقـل شـهري
هاي يكپارچه و جامع نگر نگريسـت  گيريبايد از طريق تصميم

هايي چون ارتباطات و حمل و نقل و ترافيك، حجم و در زمينه
 Varmazyari and( عظيمي از ترافيك را كاهش مـي دهـد  

ZakerHaghighi.2016.(  

  

  حمل و نقل سبز 

حمل و نقل سبز (پايدار) حمل و نقلـي اسـت كـه از پايـداري     
زيست محيطي از طريق حمايت از اقلـيم جهـاني، اكوسيسـتم،    
سالمتي عامه و منابع طبيعي و دو قطب ديگر پايداري به ويـژه  
قطب اقتصادي (حمل و نقـل عادالنه،كارآمـد و قابـل دسـترس     

ي اقتصـاد رقـابتي پايـدار از طريـق توسـعه      براي همگان و حام
 منطقه اي متعادل و ايجاد مشـاغل مناسـب) و قطـب اجتمـاعي    

  هاي افـراد، موسسـات و جامعـه    (برآوردن نيازهاي پايه و توقع
به روشـي ايمـن و منطبـق بـا سـالمت انسـان و اكوسيسـتم و        

  حمايـت  اهش فقـر و ايجـاد عـدالت بـين نسـلي)      حمايت از ك
 اهميـت  ).Yazdanpanhi and Maleki.2007كنـد ( مـي 

 جنبه دو از شهري پايدار اقتصادي توسعه در نقل و بخش حمل
 نقـل  و حمـل  بخـش  عمـده  نقـش  اول، جنبـه : باشـد  تواندمي

   ايگلخانـه  گازهـاي  انتشـار  نظـر  از محيطـي  درتاثيرات زيست
 بـه  سـوخت  مـديريت  و صـوتي  آلـودگي  و هـوا  هايآالينده و

 منـابع  از مـوثرتر  اسـتفاده  و پايـدار  بـه توسـعه   دستيابي منظور
 از خـود  شـهر  يـك . است هازيرساخت در شده گذاريسرمايه
 عمـومي  نقل و حمل به دسترسي ها، مقياسجاده كيفيت جهت

 كـه  هسـتند  سـهولتي  كرده تعريف آنها به دسترسي هايمحل و
   و برسـند؛  فضـاها  و مكانهـا  هـا،  بـه سـاختمان   توانندمي مردم

 وام شـهري  منطقه يك داخل در دسترسي وابطر از هايمجموع
 آن سفر هزينه و سفر، زمان فاصله، از جهت توانمي كه دهدمي
 شـكل  در سـاخت  زيـر  گفـت  بايـد  همچنين. گرفت نظر در را

 بازارهاي مقياس بر مستقيم تاثيري نقل داراي و حمل هايشبكه
 نقل شـهري  و حمل بخش مهم نقش دوم، جنبهباشد، مي محلي

 از بسياري در .باشدمي شهر اقتصادي توسعه و مشاغل جاداي در

 درصـد  9تـا   5بين  عمومي نقل و حمل بخش مشاغل كشورها

ــل ــتغال كـ ــور اشـ ــر در را كشـ ــي بـ ــردمـ  گيـ
)JINX&JONES.2010, Matloubi.2016(.  
   آن و اهميـت  دوچرخـه  نقش به ايران، نشهرهاي كال اكثر در  
 اسـت،  شده داده الزم بهاي كمتر شهري نقل و حمل سيستم در
 ويژهاي جايگاه امروز دنياي نقليه در وسيله اين كه صورتي در

 شـهرها  شيب و اقليم جغرافيايي، به موقعيت بسته و نموده پيدا
 Hatami Nezhad and( اسـت  متنـوع  آن اسـتفاده از  دامنه

Eshraghi.2009, Mokhtari Malekabadi.2010 (.

 هـاي محـدوديت  از رازشـي  شـهر  كنـوني  نقل و سيستم حمل  
 سـهم  عمـومي،  نقل و حمل سهم بودن پايين اي همچون عمده

ــا ــاالي ت  جابجــايي در غيررســمي مســافربرهاي و هــاكســي ب
 غيركاري و سفرهاي كاري فاصله روزافزون شهروندان، افزايش

   جابجـايي  بـراي  معـابر  شبكه كيفيت و ساختار بودننامناسب و
 كـه  بـرد مي رنج سواري چرخهدو از استفاده يا صورت پياده به
 توقـف  كمبود ترافيكي، ازدحام همچون عوارضي دنبال خود به

 مصـرف  شـهروندان،  تحرك سطح كاهش افزايش آلودگي، گاه،
  اسـت.  داشـته  دنبـال  بـه  انـرژي  هـدررفت  سـوخت و  فزاينده

 شيراز شهر نفري ميليون نيم و يك از بيش جمعيت به توجه با 
 موجـود  وضـعيت  بررسـي  شهر، اين پذيري جمعيت و پتانسيل

   پاسـخگويي  گـرفتن  نظـر  در بـا  راهبردهايي هيارا و شهر شيراز
 رسـد مـي  نظر به ضروري پايدار توسعه تأمين و رشد آينده به

)Soltani and Fallah Menshadi.2013(  .   
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  محدوده مورد مطالعه
   

 ، 1395ي عمومي نفوس و مسكن در سال بر اساس سرشمار  

درصـد جمعيـت    84درصـد جمعيـت اسـتان و     32شهر شيراز 

و جمعيت بـر ايـن    داده است شهرستان شيراز را در خود جاي

بوده است و مسـاحت شـهر    1565572بالغ بر  1395آمار سال 

شيراز پنجمين شـهربزرگ و   باشد.كيلو متر مربع مي 240شيراز 

رين شهر جنوب كشور به شـمار  پرجمعيت ت پرجمعيت ايران و

   )www.amar.org.ir.2016(  .رودمي

  

  شيراز شهرموقعيت جغرافياي استان فارس و  .1شكل 

  

  1400ماخذ: نگارندگان. 

  

  موقعيت مكاني محدوده و محدوده بالفصل آن .2شكل

  

  1400ماخذ: گردآورندگان، 
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  قعيت مكاني محدوده مورد مطالعهمو .3شكل

  

  1400، ماخذ: گردآورندگان                       

  

  

 سمت به بلوار ستارخان شيراز واقع شده در مركز شهر شيراز و

 1 منطقه شهرداري نظر از و 1مطابق با شكل  است شيراز غرب

شـيراز بـالغ    1كـه مسـاحت منطقـه    .شـود  مـي  محسوب شيراز

ــر ــت آن 2556ب ــار و جمعي ــر اســت 164000هكت ــابق  .نف   مط

خيابان ستارخان از شمال غرب ، 2وق شكل شماره با تصاوير ف

  به سمت خيابان مطهري (زرگري) و از سـمت جنـوب خيابـان    

  به سمت بلوار بعثت واقع شده است

ــكل   .)(  ــه در ش ــانطور ك www.Sarjoo.com.2019 3هم

اي پزشكان و هساختمان ازدياد مراكز خريد،قابل مالحظه است 

ــين ادارات ــابق  همچن ــادگره مط ــه ايج ــي  منجرب ــاي ترافيك   ه

در خيابان ستارخان شده است. اين ازدحام و شلوغي در زمـان  

سـاعات پايـاني    ها وهاي روزانه كاربريبه پايان رسيدن فعاليت

   ابان جهت عبـور و مـرور وسـايل نقلـي    روز به حداقل توان خي

  رسد.مي

  

  پيشنه تحقيق .2 جدول

  نتايج  موضوع  سال  نويسندگان

  1389  مختاري ملك آبادي

 جغرافيايي تحليلي

 در دوچرخه نقش بر

 نقل و حمل سيستم

 شهر پايدار

  اصفهان

 موجب نهايت در و شهر در سواره افزايش سرعت موجب معابر و ها بزرگراه خلق
 شد فراهم سوار خواهد دوچرخه يا و پياده شهروندان سفر ايمني كاهش ضريب

 دوچرخه توسعه از استفاده جهت شهر الزم در فرهنگي زيرساخت هاي دننبو
حيات  و كالبدي نظام گسيختگي هم از عريض موجب هاي ن خيابا و ها بزرگراه
 شده پرداخته شهري سازي فضاهاي كيفي به كمتر و شده شهري محالت اجتماعي

  است

سلطاني و فالح 
  منشادي

  

1392  

 سازي يكپارچه

 لنق و حمل سيستم
 جهت در راهكاري

 و به حمل دستيابي
  پايدار نقل

((راهبرد  معيارهاي نظر از شيراز شهري مديريتجاري  هايسياست
 حمل و نقل يكپارچه)) وضعيت مطلوبي ندارد.

 عمومي نقل و حمل توسعه محوريت با سازي يكپارچه هاي سياست بندي اولويت
 داراي شهريِ مناطق در انياتوبوسر كارايي و دسترسي افزايش ترتيب شامل به و

 در شهرداري عوارض دريافت از عوايد ناشي از بخشي تخصيص تقاضا، پتانسيل
 و تردد كريدورهاي پر در اتوبوس ويژه مسيرهاي ايجاد و عمومي نقل و حمل بخش

  باشندمي شهر مركزي بخش
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  نتايج  موضوع  سال  نويسندگان

حق شناس و نوري 
  و غالمي علم

1392  

   شناسايي
 هاي سياست

 نقل و حمل مناسب

 از استفاده با يدارپا
 تجربيات

  مشابه شهرهاي

 هزينه بسيار اغلب شهرها در نقلي و حمل تسهيالت هيارا و زيرساخت ايجاد

 گذاري سرمايه و درست گذاري سياست دليل همين به .باشدبرمي زمان و بر

   نقل و حمل حوزه  سياستگذاران دغدغهترين  مهم مناسب،از بخش در
 كه است منابعي از يكي و نقل حمل زمينه در موفق شهرهاي تجربه .باشدمي

 و با مطالعه كه چرا گيرد، قرار سياستگذاران جدي استفاده مورد تواند مي
 كليه و هانوآوري موفق، هايسياست از توانمي شهرها اين وضعيت بررسي

  برد. پي نقل و حمل زمينه در شهر يك موفقيت در عوامل موثر

  1393  احدي و همكاران

  ررسي ب
هاي توسعه شاخص

پايدار در برنامه 
  ريزي حمل و نقل

 گذاري الزمسرمايه بايدمي نقل و حمل ريزي برنامه در پايدار توسعه به رسيدن براي
 رسيدن تسريع جهت در همچنين گيرد صورت دقيقي هاي ريزي برنامه و متناسب و

 چرا كرد توجه يادهپ و موتوري غير نقل و حمل به بايد پايدار و نقل حمل هدف به
 پايدار توسعه جهت در نقل و حمل ريزيرسيدن برنامه براي مهم اركان از يكي كه

  .داشت توجه مورد اين به لحاظ همه از بايد است

 ٢٠٠٠  مي ورابرترز

يكپارچه سازي 
سيستم حمل و نقل 
راهكاري در جهت 
دستيابي به حمل و 

  نقل پايدار

ل و نقل شامل مجموعه عناصر اصلي در حقيقت يك پارچه سازي سيستم حم
  است. هاكاربري زمين و زيرساخت ،قيمت گذاري ،مديريت

 ٢٠٠٥  هال

يك پارچه سازي 
سيستم حمل ونقل 
راهكاري در جهت 

 دستيابي به 

  نقل پايدار حمل و

سازي خيابان هاي شهري شامل مجموعه عناصر اصلي: آموزش يك پارچه
 اقدامات، ،ها و تدابيرروش ربري زمين،كا ،بهداشت و اقتصاد،محيط زيست

  شود كه با برنامه ريزي درست به آنها دست يافت.ها ميمقامات و قدرت

  ٢٠١١  مودي

يكپارچه سازي 
سيستم هاي حمل و 

نقل راهكاري در 
جهت دستيابي به 
  حمل و نقل پايدار

 هاي سفر، كاربرد زمين وسازي شامل مجموعه عناصر شيوهرويكرد يكپارچه
هاي سفر و ارتقا كمي و كيفي باشد. با كنترل شيوههاي مديريتي ميشيوه

هاي هاي حمل و نقل گامهاي در جهت يك پارچه سازي سيستمسيستم
  ارزشمندي برداشت.

  1400، گردآورندگان :ماخذ
  

  روش تحقيق
روش تدوين مقاله حال حاضر بـا هـدف كـاربردي و روش       

ر ايـن  زارگـرد آوري اطالعـات د  باشـد. اب توصيفي مي -تحليلي

  ...)  و (مقاالت، فضـاي اينترنـت   ايكتابخانه -پژوهش اسنادي

شـامل عكسـبرداري،   ( هايي ميدانيباشد كه در كنار برداشتمي

با بهره گيري از منابع و متون موجود و استنادات  ...) مصاحبه و

 گيريهاي حمل و نقل با بهرهي سيستمدر زمينه يك پارچه ساز

هاي حمل نقل عمومي سبز در خيابان شـلوغ شـهري   از سيستم

بوده است، سپس به عنوان مطالعه موردي خيابان ستارخان شهر 

شيراز واقع در استان فارس مورد بررسي قرار گرفته است. ايـن  

سـبز و  هاي دسترسي به حمل و نقـل پايـدار و   تحقيق به شيوه

د مطالعـه  محـدوده مـور   دارهـاي معضـل   سپس به يافتن بخش

شـده   ت بررسياز روش تحليل سوآبا استفاده كه پرداخته شده 

 هاي مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه در ايـن تحقيـق      افزار. نرماست

  .باشدمي زيربه شرح 

Google map ،Gis   
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  هايافته
در اين قسمت از مطالعه به مشاهدات ميداني پرداخته شده كه   

  ده ، تـداخل پيـا  5و 4شـكل   در طبق تصاوير نقاط گره ترافيكي
، موقعيـت  7كلشـ  در كاربري فرا منطقه اي، 6شكلدر و سواره

 ، موقعيـت مسـير دوچرخـه و متـرو    8شكل در ايستگاه اتوبوس
ها و بررسي عرض معابر پياده محدوده مورد كفپوش ،9شكلدر

ــه ــكل  در مطالع ــابر و   ، 10ش ــب در مع ــدازي مناس ــايه ان   وس
از داليـل مراجعـه    ه است.گردآوري شد11شكل  در هاايستگاه

توان بـه كيفيـت پـايين    مي ميحمل و نقل عمووسايل پايين به 
هـا،  هاي شهري و طراحي خيابانعدم توجه به زيرساختها، آن

 با طراحـي   ،همچنيناشاره نمود. هاي استاندارد ستگاهيمسير و ا

  جه كمتـري بـه عـابرين پيـاده     كه توهاي خودرو محورو خيابان
روندان تمايل دارند كه از خودرو شخصي اسـتفاده  ، شهشودمي

  كنند.

  محدوده مورد مطاللعه هاي ترافيكيگره .4شكل

  

  1400ماخذ:گردآوردندگان، 

  

  محدوده مورد مطالعه  هاي ترافيكيگره .5شكل

  

  1400ماخذ:گردآوردندگان، 
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  هاي اصليهاي پياده و سواره در گرهتداخل .6شكل     

  

  1400ماخذ: گردآوردندگان،                        

  محدوده مورد مطالعه ايهاي فرا منطقهكاربري .7شكل 

  

  1400گردآورندگان،  ماخذ:                        

  هاي اتوبوس محدوده مورد مطالعهموقعيت ايستگاه .7شكل

  

  1400ماخذ: نگارندگان،                       
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  ايستگاه مترو موقعيت مسير دوچرخه و .8شكل 

  

  1400ماخذ: نگارندگان،                     

  

  محدوده مورد مطالعه بررسي عرض معابر پياده ها وكفپوش .9شكل 

    
  1400ماخذ: گردآورندگان،                           

  مبلمان شهري محدوده و فضاي شهري  .10شكل 

  

  1400،ماخذ: نگارندگان                         
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  هاسايه انداز مناسب در معابر و ايستگاه .11شكل

  

  1400ماخذ: نگارندگان                            

طراحي شده است  3شماره در اين قسمت از مطالعات، جدول  

ها و تهديد ،هاها، ضعفقوت شامل اين جدول سوآت كه

هاي محدوده مورد مطالعه را مورد بررسي قرار داده فرصت

   . است

  سوآت)نقاط قوت، ضعف، تهديد و فرصت حمل و نقل محدوده ( .3 جدول شماره

  فرصت  تهديد  ضعف  قوت

١S :و حمل به مناسب دسترسي 

  سبز و عمومي نقل

٢S:  روند رو به رشد استفاده از

سامانه هاي هوشمند حمل و نقل 

  درون شهري

S3 :  مناسب سازي برخي پياده

  روها متناسب با حركت معلولين

S4 :محدوده در سواره كم سرعت  

:S5هارو پياده مناسب عرض   

  اصلي هايمسير در

:S6رفاهي نسبتا مناسب  تسهيالت

  ايستگاه هاي اتوبوس

1w :جهت پاركينگ تامين عدم 

 هاي كاربري برطرف سازي نياز

  سفر جاذب عمده

W2 : عرض كم مسير ويژه  در

بخشي از خط زيرسازي تقريبا 

  هانامناسب مسير در كنار ايستگاه

W3 : رويكرد خودرو محور در

  توسعه شهري و عدم توجه 

   ت پياده رويالبه تسهي

W4 : عدم توجه و نامناسب بودن

  دوچرخه ايستگاه هاي

: W5بيشتر در صوتي آلودگي 

١T : عدم مطلوب سازي سيستم

صوص حمل و نقل عمومي  به خ

  براي دوچرخه سواران

:T2به استفاده از خودرو  گرايش

  شخصي

:T3 نقلي و حمل صرفا نگاه   

 بدون محدوده در معابر شبكه به

  شهري مسائل به توجه

T4: استفاده ساير وسايل نقليه و

ايجاد اختالل در مسير دوچرخه 

  سواران

T5: عدم وجود انگيزه براي شركت

هاي اتوبوس سازي داخلي براي 

١O :شهر مركز به آسان دسترسي  

٢O :سواره و پياده حركت تفكيك 

  اصلي هاي گره در

:O3  روند رو به رشد توجه  

  دوچرخهبه 

4O : استفاده از اتوبوس هايي كه

  ناوگان با ظرفيت باال داشته باشند

۵O : طراحي امكانات و امكان

هاي استفاده معلولين از اتوبوس

  حمل و نقل عمومي

:O6 فرصتي جديد جهت  ايجاد

ارتقاء سطح كيفي اتوبوس هاي 
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  فرصت  تهديد  ضعف  قوت

S7 : ساخت و گسترش خطوط

  مترو

: S8باال در محدوده فعاليتي تنوع  

: S9و حمل به مناسب دسترسي 

  سبز و عمومي نقل

:S10 خدمات به مناسب دسترسي 

  روزانه

  مواقع

: W6ورود از ناشي آلودگي 

  بافت داخل به فراوان هاي خودرو

 :W7 بروز رفتارهاي متضاد قوانين

  ترافيكي

W8 : وجود محدوديت هاي فراوان

در تأمين منابع مالي جهت گسترش 

  سيستم هاي حمل و نقل

  كيفيت محصوالت افزايش

:T6منطقه در هوا آلودگي تشديد 

 وسايل حد از بيش تردد دليل به

  نقيله

:T7فزاينده ي ترافيك در رشد 

  محدوده

:T8ساختماني و باالي  تراكم

  محدوده جمعيتي در

  توليد  داخل

7O : وجود پتانسيل باال جهت

  اطالع رساني در ايستگاه

:O8  وجود سابقه فرهنگ

  دوچرخه سواري در شهر

O9 : وجود عنصر تاريخي و

  ارزشمند در محدوده

  :W9دم وجود ديدگاه و رويكرد ع

پياده گرا و تسلط ديدگاه خودرو 

  هرمحور بر ش

T9: گرايش به استفاده از خودرو

  شخصي

  

  1400ماخذ: گردآورندگان، 

  

نقاط ضعف و هاي ذيل به مظور نمايان كردن بخشي از عكس  
قوت در محدوده مورد مطالعه با توجه به جدول سـوآت فـوق   

بـه نمايـان كـردن     ،16شكل شـماره  اند.در اين مقاله قرار گرفته
هـاي  ها در مجاورت كـاربري نبود فضايي جهت پارك اتوموبيل

جاذب سفر در محدوده مورد مطالعه پرداخته است كه خود بـه  
جهـت برطـرف   بررسـي   عنوان يكي از نقاط ضعف بايد مـورد 

به نمايان كردن نقطه ، 17 شكل شماره سازي معايب قرار بگيرد.
قوت وجود عناصر تاريخي ارزشمند با توجه به جدول سـوآت  

 كنـد تـا   فوق پرداخته اسـت. مـوارد ذكـر شـده بـه كمـك مـي       

ورد هـا در محـدوده مـ   با شناسايي دقيق نقـاط ضـعف و قـوت   
ها و استفاده از زي ضعفهايي در جهت برطرف ساگام مطالعه،

  قوت هاي بالقوه، برداشته شود. 

  

  . مربوط به جدول سوات16شكل 

   
  1400اخذ: نگارندگان.م                           
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  مربوط به جدول سوات .17شكل 

    
  1400ماخذ: نگارندگان.                                

  عوامل درونيجدول سوات  .4جدول 
  

  1400ماخذ: نگارندگان.
  

  امتياز نهايي  رتبه  ضريب  قوت

  080645161/0  5/2  032/0  سبز و عمومي نقل و حمل به مناسب دسترسي
  129032258/0  4  032/0  هاي هوشمند حمل و نقل درون شهريروند رو به رشد استفاده از سامانه

  159677419/0  3/3  048/0  روها متناسب با حركت معلولينمناسب سازي برخي پياده
  169354838/0  5/3  048/0  محدوده در سواره كم سرعت

  141935483/0  2/2  064/0  اصلي هايمسير در هاروپياده عرض مناسب
  111290322/0  3/2  048/0  هاي اتوبوسمناسب ايستگاه تسهيالت رفاهي نسبتاً 

  096774193/0  3  032/0  ساخت و گسترش خطوط مترو
  13548387/0  1/2  064/0  باال در محدوده فعاليتي تنوع

  241935483/0  3  080/0  روزانه خدمات به مناسب دسترسي

        ضعف

  0806451613/0  1  080/0  سفر جاذب عمده هايكاربري جهت برطرف سازي نياز پاركينگ تامين عدم
  072580645/0  5/1  048/0  هانامناسب مسير در كنار ايستگاه عرض كم مسير ويژه در بخشي از خط زيرسازي تقريباً

  096767419/0  5/1  064/0  ت پياده رويالو محور در توسعه شهري و عدم توجه به تسهيرويكرد خودر
  104838709/0  3/1  080/0  هاي دوچرخهعدم توجه و نامناسب بودن ايستگاه

  072580645/0  5/1  048/0  مواقع بيشتر در صوتي آلودگي
  064516129/0  1  064/0  بافت داخل به فراوان هاي خودرو ورود از ناشي آلودگي

  038709677/0  2/1  032/0  روز رفتارهاي متضاد قوانين ترافيكيب

  072580645/0  5/1  048/0  هاي حمل و نقلهاي فراوان در تأمين منابع مالي جهت گسترش سيستموجود محدوديت

  120967742/0  5/1  080/0  هردم وجود ديدگاه و رويكرد پياده گرا و تسلط ديدگاه خودرو محور بر شع

  9903157913/1    1  عمجمو
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نشان دهنده نقاط قوت و ضعف موجـود در محـدوده    4جدول
مورد مطالعه، تحت عنوان عوامل دروني است. نقـاط ضـعف و   

هاي قابل كنترل هستند كه در جهـت سـود و   قوت جزو فعاليت

ــه     ــورد مطالع ــدوده م ــارايي مح ــه ك ــاندن ب ــان رس ــا زي ــه ي ب
فرآيند ارزيابي هستند. حمل و نقل پايدار موثر منظوردستيابي به

.ا فرآيند بررسـي عوامـل بيرونـي اسـت    عوامل دروني، موازي ب
  

  عوامل بيرونيجدول سوات  .5جدول 

 امتياز نهايي رتبه ضريب فرصت

شهر مركز به آسان دسترسي  06/0  3 018/0  
اصلي هايگره در سواره و پياده حركت تفكيك  08/0  4 32/0  

و به رشد توجه به دوچرخهروند ر  04/0  1/3  124/0  
هايي كه ناوگان با ظرفيت باال داشته باشنداستفاده از اتوبوس  06/0  5/3  21/0  

هاي حمل و نقل عموميطراحي امكانات و امكان استفاده معلولين از اتوبوس  04/  8/3  152/0  
04/0  ايجاد فرصتي جديد جهت ارتقاء سطح كيفي اتوبوس هاي توليد  داخل  3 12/0  

04/0  وجود پتانسيل باال جهت اطالع رساني در ايستگاه  1/3  124/0  

06/0  وجود سابقه فرهنگ دوچرخه سواري در شهر  5/2  15/0  

04/0  وجود عنصر تاريخي و ارزشمند در محدوده  9/3  156/0  

    تهديد

08/0 عدم مطلوب سازي سيستم حمل و نقل عمومي به خصوص براي دوچرخه سواران  5/1  12/0  
1/0 گرايش به استفاده از خودرو شخصي  1 1/0  

شهري مسائل به توجه بدون محدوده در معابر شبكه به نقلي و حمل صرفا گاهن  08/0  2/1  096/0  
08/0 استفاده ساير وسايل نقليه و ايجاد اختالل در مسير دوچرخه سواران  1 08/0  

 امتياز نهايي رتبه ضريب تهديد
محصوالت سازي داخلي براي افزايش كيفيتهاي اتوبوسگيزه براي شركتعدم وجود ان  06/0  5/1  09/0  

نقيله وسايل حد از بيش تردد دليل به منطقه در هوا آلودگي تشديد  06/0  4/1  084/0  
06/0  محدوده ي ترافيك دررشد فزاينده  6/1  096/0  

محدوده ساختماني و جمعيتي درباالي تراكم   06/0  2/1  072/0  

072/2  1 مجموع  

  1400ماخذ: نگارندگان، 

  

  

تحـت  هـا و تهديـدات   تباط با ارزيابي فرصـت در ار 5جدول   
ايـن مرحلـه بـه توصـيف خـدمات       عنوان عوامل بيروني است.

در محـدوده مـورد    هاي حمل و نقـل عمـومي و سـبز   وسيستم
  هـايي كـه   كردن معضالت و توانـايي ، به منظور مشخصمطالعه

  هـا  ها و تهديـد در حقيقت فرصت .پردازداست مي با آن پيشرو
به صورت بالقوه در محدوده وجود دارنـد و هنـوز بـه فعليـت     

گيري مـاتريس داخلـي و خـارجي محـدوده     با قرار .اندنرسيده
 1توان بـا توجـه بـه نمـودار شـماره     ، مي8مورد مطالعه درخانه 

 كــه عوامــل داخــي و خــارجي در وضــعيت نســبتاَاســتناد نمود
هاي كـه در رونـد كـار    راهبرد ،اند. بنابراينطلوبي قرار گرفتهنام

  انـد بايـد در جهـت رفـع نقـاط ضـعف و تبـديل        تدوين شـده 
  گام بردارد. هاي وضع موجود به فرصت آتيتهديد
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  . ماتريس داخلي و خارجي محدوده مورد مطالعه1نمودار         

  
  1400ان، ماخذ: نگارندگ

  
بررسـي   ت صـورت گرفتـه،  مطالعـا  با توجـه بـه  در اين گام    

   6جـدول شـماره   هـا،  ي ورسم مـاتريس عوامل داخلي و خارج
  
  

  
  ، كيفيـت  جهت افزايش كـارايي يي در هاراهبردكردن مشخصبا 

 شده است. تدوين  و مطلوبيت

  
  

  هاتدوين راهبرد. 6 جدول

 )S( قوت ها )W( هاضعف

  ها راهبرد 

 

* فرس جاذب عمده هايكاربري جهت پاركينگ تامين عدم

 نقلي و حمل صرفاً نگاهگرايش به استفاده از خودرو شخصي*

* شهري مسائل به توجه بدون محدوده در معابر شبكه به

استفاده ساير وسايل نقليه و ايجاد اختالل در مسير دوچرخه 

هاي اتوبوس سازي سواران* عدم وجود انگيزه براي شركت

 هوا آلودگي داخلي براي افزايش كيفيت محصوالت*تشديد

  رشد نقيله* وسايل حد از بيش تردد دليل به منطقه در

ساختماني و باالي راكم محدوده* ت ي ترافيك درفزاينده

گرايش به استفاده از خودرو محدوده*  جمعيتي در

ترافيكي به سيستم هاي عدم تجهيز معابر و گره*شخصي

  هاي هوشمند كنترل ترافيكسيستم

 نقل و حمل به مناسب دسترسي

روند رو به رشد سبز*  و يعموم

هاي هوشمند حمل استفاده از سامانه

سازي مناسب* و نقل درون شهري

روها متناسب با حركت برخي پياده

 هاروپياده مناسب * عرضمعلولين

* تسهيالت اصلي هايمسير در

هاي مناسب ايستگاه رفاهي نسبتاَ

ساخت و گسترش سريع  اتوبوس*

 در باال فعاليتي * تنوعخطوط مترو

 حمل به مناسب محدوده* دسترسي

 سبز*دسترسي و عمومي نقل و

  روزانه خدمات به مناسب

  SO: )1( ناحيه  WO ):3( ناحيه
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١WO : گسترش امكانات براي پياده روي در شهر نظير مبلمان
  ... شهري مناسب و

٢WO :ي دوچرخه ايجاد و گسترش مسيرهاي ويژه
  هاي جديدبخصوص در بافت

  

:SO1 هاي با اولويت دودهمح
  دسترسي پياده 
  در بافت مركزي

SO2:  حركت به سمت استفاده از

هاي حمل و نقل تندرو نظير سيستم
  ، قطار شهري

  و.....هاي هوشمندرخهچدو

SO3 :ستفاده از نظرات كارشناسان ا

 خبره به منظور نياز سنجي در
  محدوده

SO4 : استفاده از تجربيات موفق ساير

ده ي ليوينگ استريت در كشورها نظير اي

  وونرف در آلمانو هلند 

  

 تفكيك *شهر مركز به آسان دسترسي

 هايگره در سواره و پياده حركت

روند رو به رشد توجه به *اصلي

هايي كه *استفاده از اتوبوسدوچرخه

ناوگان با ظرفيت باال داشته 

باشند*طراحي امكانات و امكان استفاده 

و نقل هاي حمل معلولين از اتوبوس

* ايجاد فرصتي جديد جهت عمومي

هاي توليد  ارتقاء سطح كيفي اتوبوس

داخل*وجود پتانسيل باال جهت اطالع 

رساني در ايستگاه* وجود پتانسيل باال 

وجود جهت اطالع رساني در ايستگاه* 

* سابقه فرهنگ دوچرخه سواري در شهر

وجود عنصر تاريخي و ارزشمند در 

  محدوده*

   
   

   
   

   
   

   
   

   
ت

ص
فر

(ها 
O(
 

عدم مطلوب سازي سيستم حمل و نقل   ST: )2ناحيه (  WT: )4ناحيه (

عمومي به خصوص براي دوچرخه 

* گرايش به استفاده از خورو سواران

   نقلي و حمل صرفاً نگاه* شخصي

 توجه بدون محدوده در معابر شبكه به

* استفاده ساير وسايل شهري مسائل به

اختالل در مسير دوچرخه نقليه و ايجاد 

 به منطقه در هوا آلودگي تشديدسواران* 

نقيله*  وسايل حد از بيش تردد دليل

رشد فزاينده ترافيك در محدوده*تراكم 

 باالي ساختمان و جمعيت در محدوده*

 *گرايش به استفاده از خودرو شخصي

  هاي ترافيكي عدم تجهبز معابر و گره

  *فيكهاي هوشمند كنترل ترابه سيستم

 

ا (
ده

دي
ته

T(
 

١WT :ي هاي تشويقي نظير استفادهدر نظر گرفتن طرح
ها مختلف به منظور ترغيب رايگان و يا نيم بها در مناسبت

  .شهروندان به استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي

WT2 :هاي شديد تردد براي خودروهاي اعمال محدوديت
چه به لحاظ  چه به لحاظ فني و( ي الزمفاقد استانداردها

  )زيست محيطي

  

ST1:  افزايش بودجه ي توسعه ي

  ناوگان حمل و نقل عمومي

ST2 :مناسب براي  تسهيالت يجادا

آاليندگي  هايي بااستفاده از اتوبوس
  (چه به لحاظ صوتي  كمتر
  به لحاظ آلودگي هوا )و چه 

ST3 : ايجاد امكان مديريت واحد

  در بحث حمل و نقل شهري 
  ي از موازي كاريبه منظور جلوگير

  

  1400ماخذ: گردآورندگان، 

  هاخروجي تحليل

هـا  قـوت ها و هاي وضع موجود از فرصتها و تهديدباشد كه ضعفهاي صورت گرفته از تحليل سوآت نمايانگر اين موضوع ميبررسي
  .  بيشتر است در محدوده ستارخان
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  گيرينتيجه-5
 نقلو  حمل يسيستمها كه هددمي ننشا مقاله ينا يهاتــهياف   

 زيسـت محيطـي  ، اجتمـاعي ، ديقتصاا تحيادر  هايعمد نقش
ــهرها   چنانچهو  ميكنند يفاا انندوشهر همرروز ندگيز نيزو شـ

 كمي فيكاتر و زيشهرسا لصواز ا دهستفاا و يگيرربكادر 
 اتخطر بارا  هيندآ و كنوني نسل ضعيتو ناگزير كنيم غفلت

  . يمزميسا جهامو ريبسيا
 يك انعنو به نقلو  حمل ارپايد يسيستمها يگيرربكا ،الذ   

ــتي  دقتصادر ا حياتي عامل ــيط زيسـ ــهرو محـ  تيورضرها شـ

 .اســــــت  تمشكال يناز ا بخشي كاهش ايبر ناپذير بجتناا

ــوع  ــاهد  درمجم ــران ش ــا،ســوءمديريتكشــور اي ــرق در  ه   تف
ــتم ــارچگي     سيس ــدم يكپ ــال آن ع ــه دنب ــديريتي و ب ــاي م   ه

 رطو يناكشورها اسـت.   بت به سايردر خطوط حمل و نقل نس
           ودمحد توسعه بدليل ما ركشو در كه سدرمي نظر به

 دنبو انگرو  سبز نقلو  حمل به طمربو يهاژيلووتكن
در  بجتناا يحد تاو  لنتقاا گزينه د،موجو يهاژيتكنولو

 تمركز ستارا هميندر  كه ،ميگيرند ارقر يياجرا لويتاو
 ،نقلو  حمل يتقاضا مديريت حصالا بر يياجرا يسياستها

آوري همافرو  باال كيفيت با عمومي نقلو  حمل توسعه
 باشد متمركز بايدروي دهپياو  اريسو چرخهدو ييرساختهاز
)Yazdan Panahi and Maleki.2007( . شــهر شــيراز

هاي ايران داراي بافت هـاي فرسـوده   نسبت به ساير كالن شهر
هـاي  سيسـتم  به تبع آن يك پارچـه سـازي  كه باشد بيشتري مي

ها و عدم سو مديريتوجود معابر تنگ، حمل و نقل با توجه به 
  زمان گذاري و تبليغات كـافي جهـت فرهنـگ سـازي اسـتفاده      

  .استتراز خطوط حمل و نقل عمومي و سبز به مراتب سخت

  

  خروجي اجمالي تحليل

  

  

ــه    ــق   از جمل ــتارخان طب   معضــالت و مشــكالت محــدوه س
توان به ناركارآمدي ميگردآوري شده  ها و جدول سوآتتحليل

هـاي حمـل و نقـل،    پايانـه  ها وها، ايستگاهكمي و كيفي ناوگان
هـاي  عدم وجود فضاي كافي در خيابان جهـت تعبيـه ايسـتگاه   

، دوچرخه محور هايو ايستگاه حمل و نقل، ناكارآمدي خطوط
   اشـاره كـرد.   هـاي جـاذب سـفر   كـاربري  عدم تاميين پاركينـگ 

احث ذكر شـده در تحليـل سـوآت جهـت بهبـود      با توجه مب   
در جهـت  وضع موجود و يكپارچگي خطوط حمل و نقل بايـد  

هاي ها و تبديل تهديدرفع ضعف ،تقويت روز افزون نقاط قوت
  هاي آتي گام برداشت.وضع موجود به فرصت

  البته الزم به ذكر است كـه عـدم كفايـت مـديران شـهري در        
  رات به سزايي داشته است.به وجود آمدن مباحث فوق تاثي

  

  پيشنهادات
  

تعبيه فضايي ويژه خارج از جداره خيابـان جهـت قرارگيـري    -
  هاي حمل و نقل عموميايستگاه

هاي حمـل و  ها و ناوگانبهبود وضعيت كمي و كيفي ايستگاه-
  نقل عمومي

  بهبود وضعيت زيرساختي خطوط دوچرخه محور-

وسايل حمل  ستفاده ازتبليغات گسترده و تشويق مردم جهت ا-
  و نقل عمومي و سبز

هاي جاذب سفر به منظور در مجاورت كاربريين پاركينگ تام-
 انشهروندبرطرف سازي نيازهاي 
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ABSTRACT 
Today, transportation is an integral part of human life and activities. Transportation facilitates many 

activities of urban life by moving people, goods, energy and information. Therefore, planning to achieve 

sustainable transportation is an important part of the management goals of cities. In fact, the purpose of 

this article is to coordinate the transportation lines and improve the quantitative and qualitative condition 

of the fleets and transportation stations, in order to encourage people to use public transportation and then 

achieve integration in transportation lines. It is in the study area (Sattar Khan Street located in Shiraz). 
Due to the existence of many problems in the field of transportation in the area of Sattar Khan, this 

practical article has been compiled by descriptive-analytical method. . The data of this research have 

been prepared and compiled using documentary and library sources using the Internet and articles, then 

with field surveys of the study area to examine the strengths, weaknesses, threats and opportunities of the 

current situation. Using the SWOT analytical method, followed by compiling and drawing matrices, 

strategies to improve the current situation are presented. Finally, this study aims to eliminate valuable 

inefficiencies in the field of transportation to take valuable steps to coordinate transportation lines and 

integrate public transportation systems in the study area. 
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