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    چكيده

و  ، تصـادفات يشـهر  كيبر كاهش تراف سيبلوار شهدا فرد يطرفه نمودن بخش شمال كي يخشرباث يبررس پژوهش نيهدف از ا

قياسي و بـه لحـاظ هـدف، كـاربردي بـوده و       -پژوهش به لحاظ ماهيت، تحليلي نوعباشد. يم سيشهروندان فرد تيرضا شيافزا

اي و ميداني استفاده شـده اسـت. جامعـه آمـاري پـژوهش از      مربوط به آن، از روش كتابخانه مطالعاتها و آوري داده براي جمع

  ر و صـنوف موجـود در محـدوده طـرح     ســه بخش كلي شــامل، كلية خانوارهاي ساكن در محدوده مكاني طرح؛ كلية كسبه، تجا

برآورد شـده كـه    نفر 196باشد؛ حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران راهنمايي و رانندگي مي سماموران پلي و كلية عابران و

ـ  انها در ميبا استفاده از روش تصادفي ساده پرسشنامه اطالعـات فيزيكـي و ترافيكـي موردنيـاز      شـده اسـت.   عاعضاي جامعه توزي

  جهـت تحليـل    وونقل و ترافيك شهرداري فرديس و برداشت ميداني حاصل شد  هاي ورودي از اطالعات فايل حمل مربوط به داده

ـ  محـيط نـرم  ) دراينمونـه  تـك  T آزمون( دست آمده از تكنيك توصيفي و استنباطي هاي به داده اسـتفاده   SPSS25و gisياافزاره

بـوده  05/0شده است. نتايج تحليل هاي آماري حاكي از آن بود كه در رابطه با سه فرضيه پـژوهش، سـطح معنـي داري بيشـتر از     

طرفه كـردن بلـوار بـا     شهري رابطه معنادار وجود دارد. ازنظر اعضاي جامعه، يك كاجراي طرح مذكور و كاهش ترافي ناست و بي

 بر رضايتمندي مردم دارد. 84/1بر كاهش تصادفات و ترافيك و كمترين تأثير را با ميانگينبيشترين تأثير را 11/2اي ميانگين رتبه

  

  يس، فردرضايتمندي ،فيكاتر مديريت هاي كليدي:واژه

  مقدمه-1
موجب شده است كه  يراخ هايدر دهه ينيگسترش شهرنش

مراكز سكونت و  ينتر عنوان مهم ها به آن هايشهرها و حومه

 يتمستمر جمع يشانسان معاصر مطرح شوند. افزا يتفعال

 يزيبرانگ از كشورها به موضوع چالش ياريدر بس ينشهرنش

 هاييتاست، چراكه محدود شده يلتبد يمسئوالن دولت يبرا

 يتازجمله محدود يونقل شهر حمل هاي يستمدر س جودمو

ها  مانع از توسعه آن دست ينازا يمعابر و مسائل يتظرف ين،زم

  سفر  يرشد تقاضاها يجهنت و در يتهمگام با رشد جمع
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كه شهرها روبه  يدر حال .)Patriksson, 1994شوند (يم

ورت متوازن در همه توسعه بص يناغلب ا گسترش هستند و

الزم عمران  هاييرساختو همه ز يردگيها صورت نمينهزم

. هر يابديهم توسعه و گسترش نم در كنار يو توسعه شهر

  افزوده  يو عموم يشخص يروز بر تعداد  خودروها

از   يشب ياابقهس ياصل يهايابانكه خ يطيشود، در شرايم

ل دارند و ، ساخاص ياتخاذ روشها يطيشرا يندر چن

 يبرا يستندن يهنقل يلههمه وس ينحجم تردد ا يجوابگو

   يناز ا يكي. است يضرور يسهولت تردد مردم امر

سهولت  يكردن معابر برا يكطرفهها و طرح هاياستس

 يك. است يشهر يكتراف يشهروندان و روان ساز يدسترس

 يشهرها يدر كالن شهرها و حت يمعابر شهر دنطرفه ش

شهروندان  يشترو آرامش ب يش، با هدف آساكوچك كشور

 يشهر يكتراف يريتمد يكه برا ييهاروش در .شودياجرا م

 يك يها اگرچه در ابتدايابانطرفه كردن خ يكمطرح است، 

 هب يول يمبوده ا يمردم يهايتيطرفه شدن آن ها شاهد نارضا

 ينرفاه و سهولت در رفت و آمد شهروندان ا يجادمرور با ا

اگرچه شهروندان  است. يدهها به حداقل ممكن رسينگران

طرفه  يك يطول سفر و مصرف سوخت در پ يشنگران افزا

 يباور دارند كه با دغدغه كمتر يهستند ول يشدن معابر شهر

ها از يتينارضا يشترب  يانم ينتوانند به مقصد برسند . در ا يم

ا طرفه شدن معابر، ر يكهستند كه  يانيكسبه و بازار  يسو

و كاهش رونق كسب و كار خود مناسب  يبه لحاظ اقتصاد

در  يككه حجم تراف يزمان ).Papacostis,1987( دانندينم

 ياداست كه باعث تراكم و ازد يادمعبر آن قدر ز يك

و زمان سفر  يككم كردن تراكم، تراف يشود برايخودروها م

را كه بار  يابانخ يك يتوضع يندر ا  يمرا كاهش ده

 يابانهاطرفه كردن خ يك. كردطرفه  يكدارد،  ياديز يكيتراف

است كه با هدف  يشهر يكتراف يتيرياز ابزار مد يكي

 .يدآيشهروندان به اجرا در م يبرا يشترو آرامش ب يشآسا

 يشها كه افزايابانطرفه كردن خ يك يبع يناگر بتوان از اول

مردم ساكن و   يمحل يهايزمان و طول سفرها و دسترس

موقت و كوتاه مدت در بازار و محل كسب و كار در  يادكس

 راهكار توانديم يريتيروش مد ينا كنيمطول محور صرفنظر 

 يمعابر شهر يدر حل معضالت ومشكالت برخ يمناسب

 يكتوان يرا نم يابانيتوجه داشت هر خ يدبا .بشمار رود

طرح  ينا يتساختار شبكه راه در موفق طرفه كرد و اصوالً

طرح و   ينهبه ياجرا يبرا ين. همچناست يتحائز اهم ياربس

آن استفاده از  يانو به حداقل رساندن ضرر و ز يكتراف نترلك

مقررات و آموزش شهروندان به  ياجرا  يسه روش مهندس

و رسانه  يزيونو تلو يوراد يقاز طر( يو بصر يصورت سمع

 ياتاز جزئ  يعموم ي)  و اطالع رسانيعموم يهاترافيك –

 حمهم در تحقق اهداف طر ياراز موارد بس يكيطرح  يياجرا

كه  فرديس بلوار شهدا .)1390 ،سلطاني( خواهد بود

 دخورا در  شهر يوادار ريتجا هاي يتفعال ينتر عمده

 بمحسو ،شهر يدخر مركز تنهاعنوان  و به ستا داده يجا

 انميز با تباطيار يها شبكه تناسب معد ليلد به، گردد يم

 تمشكال با ارههمو ي،شهر نگوناگو هاي يتفعال زتمرك

 كهاي هعمد اليلد جمله. ازستا دهبوروبه رو  فيكياتر هعديد

 ساخته اههمر كنوني فيكياتر تمشكال بارا  ودهمحد ينا

در  يشهر تخدما بمطلو كندگياپر معد به توان يم ستا

 هستهدر  يياتمركزگر كه ينحو به دكر رهشاا شهر سطح

 مونياپير طنقا بهو  شتهدا مهادا نتاكنو گذشتهاز  شهر يمركز

 عظيم سيلموجب آن  به كه ستا هشد يكمتر توجه

 نقطه ينرا در ا تخدما يافتمنظور در به يشهر يها مسافرت

 يسقرار گرفتن فرد با توجه به ياز طرف ،يدد توان يوضوح م به

جنوب استان  ياقمار يشهر كرج و شهرها يارتباط يردر مس

 يشو ... باعث افزا يابمله شهرستان مالرد و سرآسالبرز ازج

تعداد خودروها و  زايششهر شده است. اف ينحجم تردد در ا

 يشهر يكمعضل تراف ي،داخل شهر يترددها ينهمچن

توجه و  يازمندو ن كند يم يداپ يشتريروز جلوه و نمود ب روزبه

 توان يم ينهزم ينرا در ا يمتعدد يهست. راهكارها يدگيرس

 ها ينهكاهش هز يكي،ر قرارداد كه موجب كاهش بار ترافمدنظ

از  يكيشود كه  شهري بينو  يو سهولت دررفت و آمد شهر

ازجمله  يو اصالح هندس يكيتراف يها طرح يها اجرا آن

 ينمدت و تدو كردن جهت عبور معابر در كوتاه طرفه يك

وجود معابر با دو در بلندمدت است؛  يكيطرح جامع تراف

بار  يشاز افزا يحاك يرفت و برگشت يوآمد سطح رفت

معضل  يكهست،  يو تصادفات در سطح تردد يكيتراف

 يشكه باوجود افزا كند يم يرذهن را درگ ينجاكه در ا ياساس

 يو سطح تردد و تعداد خودروها، وجود طرح يكيبار تراف

 ضعيتدر بهبود و تواند يكردن معابر م طرفه يكهمچون 

ورضايتمندي مردم  صادفات مؤثرو كاهش وقوع ت يكتراف

  ؟باشد موثر
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  پيشينه تحقيق -2

 يدر محدوده مكان يهنقل يلوآمد وسا به رفت يكمفهوم تراف  

را تعداد  يكاساس حجم تراف ينمشـخص اشـاره دارد. بر هم

در  ينيزمان مع كـه در مدت كنند يم يفتعر اي يهنقل يلوسا

قطـع چند خط از م يا يكاز  يجهات مشخص ياجهت 

براي  تواند ي. جاده مكنند يحجم عبور م يناز ا يستميس

 يوناتوبوس، كام يل،مانند اتومب يهنقل يلخاص از وسا اي هدست

كه از جاده  يـهنقل يلبراي همه گونه وسا يطوركل به ياو 

مـدنظر باشـد كـه در آن صـورت  كنند يموردنظر عبور م

خواهد بود گذرنده  يلتعداد اتومب يك،واحـد حجـم تراف

ساخت  نخاطرنشا يدبا ينجـاكه در ا يا ) نكته1368 ي،(شاه

مشـكل  يـك يـانگرب ييتنها به يكاست كه مفهوم تراف ينا

 يهنقل يلوسا غالباً ياها و  آمدوشد انسان يدهبلكه به پد يستن

  با حجم باال و  يكتراف كه يواقع هنگام اشـاره دارد در

كه رفتارهاي  يزمـان ـايدر قلمروي محدود مورداشاره اسـت 

 يمشكالت بروزساز  از جامعه سبب ييها گروه يكيتراف

 هاي ينهو هز يامدهاپ يككه تراف يدر مواقع يـاو  شود يم

 تواند يم شود، يرا موجـب م محيطي يستز يا يمال ي،انسان

اساساً  .يردو نامطلوب مدنظر قرار گ بار يانهمچون امري ز

واره هـم علـت و هـم معلول ونقل و ارتباطات هم رشد حمل

آن  ينهزم يـنمهم در ا ةتمركز و رشد شهرها بوده است. نكت

 يـتجمع يعرشـد سـر البه دنبـ يزونقل ن است كه رشد حمل

شهرها و در  ينبه ارتباط ب يازشـهري و وسعت شهرها و ن

در  يدامكانات جد يجداخل شـهرها و بـه دنبـال تـرو

ـورت گرفـت ونقل ص الگوهاي مصرف و حمل

در جهان امروز به  يكتراف سان بدين). 1377يان،(حسـام

 يلوسا يريكارگ بدل شده است كه اصل به يا مسئله

 ينمواجه ساخته است. از هم يدبعضاً با ترد يزونقل را ن حمل

 يلبه وسا يهر جا كه امكان دسترس شود يمنظـر گفتـه م

طور  هب يكطور گسـترده فـراهم شود، تراف ونقل به حمل

گسترش صنعت  واقع در گيرد ينامحدودي وسعت م

در  ييجو صرفه يجا بگذرد، به ينيونقل كه از حد مع حمل

 ).1974يليچ،(ا گردد يوقـت موجـب اتـالف وقـت م

دانست كه حاصل  اي يدهرا پد يكتراف توان يدرمجموع م

) و يعيطب يط(محـ يعتطب ي،انسان يها كنش يانتعامل م

  .امراست ينهم يانگرب يركل زاست. ش يتكنولوژ

  

 
  1397 ي،آن مأخذ: علو ةگان سه يو اجزا فيكاتر .1شكل 

  

و بهبـود   ياز مطالعـات بـه طراحـ    يراسـتا، دسـته   يندر هم

 يهــاپــردازد. شــبكه يمــ يحمــل ونقــل شــهر يهــاشــبكه

چـون شـبكه    ييهـا يرمجموعـه شـامل ز  يحمل ونقـل شـهر  

هسـتند كـه    يحمـل ونقـل عمـوم    يهاو شبكه يمعابر شهر

تـوان در قالـب سلسـله    يهـا را مـ   در آن يطراحـ  يماتتصـم 

ــ ــم يمراتب ــايماز تص ــد يه ــانم ت،بلندم ــاه  ي ــدت و كوت م

 كرد.  يبند يممدت تقس

  

  يكتراف يانكنترل جر يهاانواع روش

  يشهردرون  معابر توسعهالف) 

 عرضه ضمن تا دشومي سبب يشهردرون  معابر توسعه   

 مرا ينو ا يابد كاهش سفر هزينه ،نندگيرا ايبر بيشتر يفضا

 ننشا تتحقيقا. ستا نقليه سايلاز و بيشتر دهستفاا قمشو

ــه نداداده ــيتهاالست ك  تعريض با طتبادر ار فيكاتر يتقاضا يس

ــ ي،شهردرون  معابر ــع 1و  0 ينبـ ــت در واقـ  صددر 1 اسـ

در  يشافزا صددر 1از  كمتر به منجر معبر ظرفيتدر  يشافزا
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 فيكاتر نتيجه نداتومي يشافزا ينا .دشومي سفر يتقاضا

 سطهوا به كه ستا ميدمر سفر به طمربو كه باشد نتقاليا

را  دخو مسير ،معبر يك تعريض يا جديد مسير گشاييزبا

 حتترو را ترتخلو ،جديدتر مسيراز  تا هنددمي تغيير

 تساعادر  ننشد رگرفتا ايبر قبالً كه كساني يا كنند دهستفاا

 ماا ،شدندمي رجخا امبداز  زمال نمااز ز ترزود ،فيكاتراوج 

 نماز بهرا  نجشاوخر نماز ،مسير نشد تخلو با نكنوا

 يسفرها ان،ندوشهر ستا ممكن حتي. هنددمي تغيير اهلخود

 فصر هااز آن محاازد دجوو ليلد به قبال كهرا  وريضر غير

 سراز  رهبادو يشهر معبر نشد تخلو با ،نددميكر نظر

. هدرخ د تغيير نيز سفر نياوافردر  بترتي بدينو  گيرند

  . ستا لقاييا يسفرها به طمربو فيكاتر يناز ا ييگرد بخش

 حركت سرعت نمكاو ا جديد مسير دجوو ليلد به دممر   

 ميكنند بنتخاا ندگيو ز ركا ايبررا  يتردور نمكا ،باالتر

ازاي  به هشد طي مسافت انميز يشافزا به منجر نهايتدر  كه

 ايبر شتال ،لقاييا فيكاتر دجوو با. دميشو يهنقل سيلهو هر

 مانند ،جديد يشهردرون  معابر ساخت با فيكاتر معضل فعر

 دككوايبر كه ينا يا ستاكمربند دنكر شل با چاقي با مقابله

 ينا نتيجه. در دشو اريخريد تر رگبز كفش ،شدر لحادر 

 ركا محلاز  تردور تا ميكنند اپيد يبيشتر تمايل دممر ام،قدا

 محاو ازد شلوغياز  نندابتو طريق يناز ا تا كنند ندگيز دخو

 ينا به يبيشتر ادفرا ن،ماز ورمر به. باشنددور  شهرها مركز

 يسفرها مسير نتيجهو در  ندآورميروي  تصميمها عنو

 رگرفتا شهر خليدا بخش مانند ،برعكسو  شهر به ايحومه

 ادتعد يشافزا رستااخو رهبادو ننشينا حومهو  هشد محاازد

 ارتكر ،چرخه ينا ترتيب بدينو  شوند مي ريعبو يمسيرها

  ). 2000همكاران ، و  ي(دوان دميشو

 سفر نپنها يتقاضا با يشهردرون  معابر غلبآن، ا بر وهعال 

 ظرفيت ،يابد كاهش معابر يندر ا محاازد گرا ،نداجهامو

 مسيرها يندر ا نندگيرا به كه دشو مي پر اديفرا توسط

از  ،پيشتر كه باشند كساني ننداميتو ادفرا ين. انداهشد ترغيب

 ،نددميكر دهستفاا عمومي نقلوحمل همانند يگرد يگزينهها

از  دهستفاا سمت به نندگيرا سهولت ليلد به نكنوا ،ماا

 سطهوا به كه كساني يا نداروي آورده شخصي يهادروخو

 معابر ينا ورتمجادر  يشهردرون  معابر نمواپير يتوسعهها

و  ي(ســلطان ميكنند دهستفاا ددتر ايبر هاو از آن هشد ساكن

  ).1390فرد، يبحران

 منجاا مسير يكروي  بر سفر يك كه هنگامي ،كلي رطو به

 توسط مستقيماً كه هزينههايي( قعيوا هزينه شامل دشومي

و  سوخت هزينه مانند ميشوند ختداپر هكنند دهستفاا

 فصر كه مانيز هزينه( فرصت هزينه) و اريهدرا ارضعو

   نمادر ارزش ز سفر نماز بضراز  عموماًو  دميشو سفر

 هزينه ،مييابد كاهش محاازد قتي. وددگرمي) يدآمي ستد به

در  تغيير ينو ا مييابد كاهش عمومي هزينه نتيجهو در  سفر

 نشد غشلو ،بيشتر سفر منجاا به منجر دخو ،هزينه انميز

 ،مسير تعريض يابر دمجد هزينه تحميلو  معابر رهبادو

  ).1390فرد، يو بحران ي(سلطان دميشو

 ديجاا ،معابر توسعه يهاوژهپر تمد بلند اتثرا يگرد از   

 ن،ماز لطو. در ستا دروخو به بستهوا مينز يبرركا يلگوا

 دروخو به بيشتر مينز يبرركا يلگوو ا نقلو  حمل سيستم

  . ميشوند بستهوا

 كاالاز  صخا سطح يك هب نندابتو ينكهاايبر دممر ،ينانابرب  

 به رمجبو يشهر درون معابر تعريض ،يابند ستد تخدماو 

  ). 1999و همكاران ، ي(ل ميشوند بيشتر نندگيرا

 سفر يشافزو ا هشد ها حومه سمت به شهر نخزيد موجب  

  و  خانهها  دارد. پيرا در  دروخو به بستگيو وا

 توسعه زهتا يمسيرها ادمتددر ا كه يجديد يها هشگاوفر

 ينا سمت بهرا  يبيشتر ننندگارا ،ميشوند اثحدا افتهي

 . ميكشاند حيانو

 يك گرا ستا معتقد نپرينستو هنشگادا دستاا برنستين يويدد  

و  سفر ايبررا  نمكا يك قعدر وا ،كنيد تعريضرا  معبر

 طتبادر ار مهم تموضوعا از يكي. كنيدمي ترابجذ ندگيز

 تأثير منهدا ،يشيزا يكفاترو  يشهردرون  معابر تعريض با

. ستا مينز يبرركا يلگوروي ا بر يشهردرون  معابر

 جمعيتي نظراز كماتر كم حيانو ي،شهر معابر ظرفيت يشافزا

و  شكل ارينو شگستر بهرا  شهرها ايحاشيه حيانو مانند

 كه) شهر شخز به تشويق( ميكند تشويق دهــــايجا دقتصاا

  ).2009،يتمناست. (ل همعجا به ضافيا هزينه تحميلآن  نتيجه

  

  معابر  حركت تنظيم جهت راهكار ب)

 تمشكال حل رمنظو به معابر توسعه حل راه مقابل در  

 دنكر يكطرفه( ،معابر حركت جهت تنظيم ركا راه ،فيكياتر

 به كه دارد ارقر ...) و نخيابا جهت دننمو سمعكو ن،خيابا

 ردمو فتهر فتهر ،فيكاتر مديريت يهااربزا از يكي انعنو



 1401 تابستان، 111، شماره دوم، سال بيستم، دوره فصلنامه علمي جاده

 

31 

 

 در يكطرفه يهانخيابا يشبكهها. دميگير ارقر يبيشتر توجه

 يشاپيد .نداهنيامد دجوو به ناگهاني رطو به رگبز يشهرها

 ههد چند ضعر در كه باشدمي مختلف قايعو از ناشي هاآن

 حمطر ورتضر يك انعنو به را يكطرفه يهانخيابا شبكه

 از پيش دوره در. )1390فرد، يو بحران ي(سلطانساختند

 توسعه از قبل تا تومبيلا يشاپيد ايبتدا از يعني ،هااهگرربز

   متما كزامر شهرها ريتجا كزامر يشهر يهااهگرربز

 آن افطرا ودهمحد و شهر جتماعيا و فرهنگي يهافعاليت

 ا،مواتر ،تومبيلا ددتر محل شهر مركز يهانخيابا. نددبو

 با نقل و حمل سايلو ينا از يك هر حركت. نددبو ستوبوا

 كم سرعت با تومبيلا و دهپيا عابر. دبو هماهنگ يگرد سايلو

 پيشه نصاحبا دوره ينا در .نددميكر حركت هم ركنا در

. نددنميكر طي ديياز مسافت دخو ركا محل به نسيدر ايبر

 عمومي نقليه سايلو و دبو نگرفته شكل نشيني حومه زهنو

 ومد جهاني جنگ. نددنميكر فعاليت طوالني يمسافتها در

 از يكي. شتدا اههمر به يبشر معاجو ايبر گيربز يهادرس

  د. بو هااهگرربز يشاپيد جنگ ينا اتثرا

 سترسيد با يهااهگرربز ديجاا با جنگ لخالدر زينا نلماآ  

 طنقا به سريعاً را زانسربا و ارفزا جنگ دبو نستهاتو ودمحد

 از پس ).1389افندي زاده وهمكاران،( رد نظر انتقال دهدمو

 اهگرربز ساخت به وعشر نجها يهاركشو از ريبسيا گجن

 به آن بيشتر كه شتدا ديياز منافع هااهگرربز يشاپيد. نددنمو

 را نمكاا ينا نهمزما ليو ميشد طمربو رتتجا شگستر

 دور دخو ركا محل از حتيرا به تا كه دنمو همافر دممر ايبر

 مركز يهانخيابا در نكنندگا دهستفاا بين هماهنگي. شوند

 وجخر و ورود تسهيل به يبيشتر لويتاو و ردخو هم به شهر

 و قديمي يهانخيابا يگرد پس ينا از. شد داده مسافرين ينا

 در سفر شديد يتقاضا ينا يبگواجو شهر مركز ضعر كم

در پيش گيري وحذف اين قبيل  نددنبو ظهر از بعد و صبح

مشكالت، تنظيم جريان ترافيك به طور جدي مورد توجه 

اغلب به  يتراكم در مناطق شهر .)1990(ورث، شد واقع

شود. مشكل يم يدترها شد يابانتعداد خودروها در خ يلهوس

 ي،شامل برخورد در حركات چرخش يكيدر حركت تراف

 يلانواع وسا ينبرخورد ب ياده،وپ يهنقل يلوسا ينبرخورد ب

روشن  يموضوع وقت ين) است. ايسوار يون،كام يت،(ترانز

موجود به طور موثر  انيزمخودروها با مك يناشود كه  يم

  قابل كنترل نباشد.

  هاي يكطرفهشبكه خيابان

  استفاده  يكبرطرف كردن تراكم تراف يهااز راه يكي  

است كه ازجمله آنها به  يكتراف يريتمد يهااز روش

معابر  يدر شبكه ها يكطرفه يهايستمس يواجرا يطراح

به  يشتريب يعرض عبور فهيكطر يهايستماشاره كرد. در س

بر تعداد  و عمالً يافتهجهت اختصاص  يكدر  يهنقل يلوسا

كشش و  يب،ترت ينشود. به ايم زودهاف يخطوط عبور

 يانكنترل جرا ين. همچنيابديم يشها افزايابانخ يتظرف

شود. يكاسته م يرهاتاخ يزانها آسانتر و از متقاطع در يكتراف

پرتراكم جهت  يكتراف يطق داراعموما در منا يكطرفهمعابر 

 يلوسا ياندر عبور مرور، به حداقل رساندن برخورد م يلتسه

 يانجر ييدر كارا يشافزا ياده،و عابران پ بايكديگر يهنقل

به سطح  يافتهاختصاص  ياز فضاها يشترو استفاده ب يكتراف

  .)1999و همكاران ، ي(ل شونديم يشبكه معابر طراح

 يكطرفه هاييابانشبكه خ يطراح ،يابانيشبكه خ يك در  

   هايابانكدام خ ينكهدر مورد ا يريگيمعبارت است از تصم

عمل كردن در  يكطرفه ينعمل كنند و ا يكطرفهبه صورت 

 ينهمورد با هدف به يندر ا يريگ يمباشد. تصم يچه جهت

كار  ين. ايردگيحمل و نقل صورت م يستمساختن عملكرد س

  كنندگان انجام ان كل سفركردن زمينهبا كم معموالً

  .)1379(ممتحن، شوديم

منابع  يصتخص ينوع يابانكردن خ يكطرفهبرنامه  طرح   

در شبكه است. در  يكحركت) به حجم تراف يموجود (فضا

 يكها به استفاده ترافيابانخ يبخش سواره رو يحالت عاد

 ي،شود. وليداده م يصتخص يطور مساوه در دو جهت ب

امكانات به حركت  ينامساو يصرت تخصضرو يليبنابه دال

  درصد 100- 0درصد تا 50-50يفدر دو جهت، در ط

  شود.يدرصد) مطرح م0-100 يا(

شش طرفه به صورت  يابانخ يكنمونه، ممكن است  براي  

 يابانخط به حركت در دو جهت خ 6- 0 يا 1،4-5- 2،3- 3

. در حالت يابد يصدرآن) تخص يك(متناسب با حجم تراف

جهت حركت به اصطالح  يكدر  يابانخ )6-0( يراخ

  شده است. »يكطرفه«

   يتمنديرضا

 يهااز مباحث مهم دهه يتمنديو شناخت رضا يابيارز  

خدمات  ييسنجش كارا يهااز روش يكيامروزه  است رياخ

برداران و نظر بهره يابيارز ،هيناح كيدر  موجود التيو تسه
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لي نژاد، حاج ع( خدمات است نياستفاده كنندگان از ا

در  زشيو انگ يتمنديرضا يبررس نهيشيپ تي. رضا)1387

  گردد يبر يعلم تيريپدر مد لوريتا كيها به فردرسازمان

توسعه،  اتيدر ادب يمند )1380 ،يو بوستان يرفرديم(

و  يديخدمات تول ريتأث جهينت يروشن و به طور كل يريمتغ

 Del Bosque( گردديقلمداد م يو مال يرفاه اجتماع

Rodríguez, et al  ،2006( احساس  كيوجود  تيرضا

كننده  افتيدر ايدر مصرف كننده  تياست كه در نها مثبت

احساس به واسطه برآورده شدن  نيشود. در اصل ايم جاديا

   ديآيو عملكرد عرضه كننده به وجود م يانتظارات مشتر

   ).1388 ،دادخواه(

 طيبت به محنس يو عاطف يواكنش شناخت كي تيرضا  

  را اعالم  شيازهايآن فرد ارضا ن يباشد كه ط يم رامونيپ

مراجعان از  يابيارز )1394،و همكاران يآباد يزنگ( كنديم

   يمندتيكاالها و خدمات مورد استفاده را رضا تيفيك

شهروندان  يكل يتمنديرضا) Fecikova2004,( .نديگويم

 يا عملكرد شهرداردر ارتباط ب ،يقضاوت جمع كيعنوان  به

 Van,( .شوديم فيتعر يخدمات شهر تيفيبا توجه به ك

Ryzin2004( توان عكس العمل يشهروندان را م يتمنديرضا

دانست. مقوله  يمؤثر شهروندان به عملكرد سازمان شهردار

از عملكرد  تياست. رضا تيرياز مباحث مد تيرضا

 يانسان يوريكه ن ديبرخوردار گرد تياز اهم يزمان ينسازما

 يبازرگان ديتول اي ياقتصاد دياز عناصر مهم تول يكيبه عنوان 

 شيافزا ).1386 ،يو موسو ايحكمت ن( مطرح شد

اعتماد و مشاركت  شيشهروندان، ضمن افزا يتمنديرضا

را سبب شده، روند  يجامعه و اقتدار مل ييهمگرا ،يعموم

  .سازديتوسعه همه جانبه را ساده م

 جاديدر ا يمهم اريها نقش بسرد سازمانعملك اصوالً   

 يدارند. در عملكرد سازمان يتينارضا اي تيرضا

 يمثبت و منف يوجود دراد كه باعث نگرش ها يي،عملكردها

 يعملكردها گردد. اگر چه يشهروندان نسبت به سازمان م

شوند، اما هدف  يرا شامل م يگسترده ا اريبس فيط يسازمان

 يتمنديو رضا نسازمانيارتباط ب ن عملكردهايهمه ا يينها

بتواند  يشهردار يكه عملكردها يشهروندان است. زمان

شهروندان  يتمنديسازند رضا شهروندان را برآورده يازهاين

و  يفردوس سجاد. )1384 ،يو ذهان دفريمع( شوديم جاديا

 يكبا عنوان كاهش معضالت تراف يقي) تحق1393جاه ( يروزف

جهت حركت معابر انجام  يمتنظ يكردبا رو يشهر درون

عنوان  به "هسته مركزي شهر دامغان"پژوهش  يناند. در ا داده

و باهدف رفع  يليتحل -يفيبه روش توص ينمونه مطالعات

واسطه اصالح جهت حركت  شهري به يكيمعضالت تراف

منظور حل مشكالت  قرارگرفته و به يمعابر موردبررس

  اند. حل مطرح كرده نوان راهع را به يريتيابزارهاي مد يكي،تراف

تأثير  يبا عنوان ارزياب يقي) تحق1392و همكاران ( ماكوش  

بابل انجام  ينيامام خم يابانكردن خ طرفه يكپروژه  ياجتماع

با استفاده از دو روش مطالعه كمي  يادشده يقاند، در تحق داده

مشاهده ميداني،  يها صورت تلفيقي، از روش به يفيو ك

كه  نفعان ذيايش و اسنادي با محوريت تحليل مصاحبه، پيم

به ارزيابي تأثير  شود، ينوعي اقدام مشاركتي محسوب م

بابل  ينيكردن خيابان امام خم طرفه يكاجتماعي، طرح 

 ينا يجاند. نتا و سنگ پل پرداخته يدانم حدفاصل بين سبزه

مختلف  هاي يدگاهكه اين طرح از د دهد يپژوهش نشان م

 استفادهت و ضعف بوده و اجراي آن باعث داراي نقاط قو

بيشتر از وسيله نقليه عمومي شده است ولي در طرف  ينسب

مشكالتي براي اهالي منطقه و كساني كه  يجادمقابل موجب ا

 مير ها در محدوده موردمطالعه بوده، شده است. محل كار آن

روش  سساا بر دخو هشوپژ) در 1383( ازيشير جالليه

 ايبررا  مناسبي يپيكربند شده، سازي يهبش دنكر مگرو  دسر

 دهكر مشخص ازشير شهردر  طرفهو دو طرفه يك هاي يابانخ

 به نسبت شبكه ضعيتو دبهبو رمعيا ،هشوپژ ين. در استا

 ساعتكنندگان در  استفاده كل سفر نماز كاهش ،قبل حالت

 گزينه بهترين يتو درنها ستشده ا گرفته نظردر  فيكاتر وجا

 هست. ها ينهگز يرزمان سفر نسبت به سا نيكمتر يدارا

 با نتيكژ يتمرلگوا سساا بر دخو هشوپژ) در 1382( ميرطا

 شهر شبكه ايبر مناسبي هاي ينهكروموزوم كه گز 25 ساخت

 جهت تعييندر  نشناساركا نظراند و درواقع  بوده ينوقز

 يندر ا جهشو  تكثير ،تركيب به امقداست، ا دهبو معابر

 سساا بر يتو درنها دهنمو نتيكژ يتمرلگوا ساسا برها  شبكه

 سفر نماآمده و ز دست به يها روي شبكه بر تخصيص نتايج

در  سفر نماز مقايسه به امقدها ا ها و تقاطع روي كمان بر
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عنوان برتر  به شبكه بهترينو  دهنمو رمزبو يها شبكه

 يباهدف طراح 1994در سال  يانگو  لي است. شده يمعرف

و دوطرفه بامنظور كاهش زمان  طرفه يك هاي يابانشبكه خ

را  گيري يممورد تصم يابانكنندگان، هر خ سفر كل استفاده

 يك يررا نظ گيري يمتصم يها كمان و مجموعه يك يرنظ

اند.  را سه عضوي فرض كرده يمتصم يها كمان و مجموعه

مسئله را در بزرگ بودن آن  يسخت اتنه يزها ن مجموع آن در

شبكه  هاي يتو نه محدود ها يكربنديپ يادتعداد ز يعني

 يكياند،  ه كردهيها دو روش براي حل مسئله ارا . آناند يدهد

 يهابتكاري بر پا يتمالگور يگريو د يژهابتكاري و يتمالگور

 گيري يجهنت يانو در پا شده سازي يهكردن شبروش سرد و گرم

محاسبه روش سرد و گرم  ينهكه هرچند هز دان كرده

 يشترب ياربس يژهابتكاري و يتمنسبت به الگور شده ازيس يهشب

 ياربس يادخصوص در تقاضاهاي ز استفاده از آن به ياست ول

 يافتن) باهدف 1997( يو وسولوسك درزنر كاراتر است.

شبكه  يكو دوطرفه در  طرفه يك هاي يابانخ ينهبه يكربنديپ

دگان، كنن كردن زمان سفر استفاده ينهبا تابع هدف كم يابانيخ

كمان فرض  يكرا معادل  گيري يممورد تصم يابانهر خ

 ينهر كمان سه عضو دارد. در ا يمو مجموعه تصم كنند يم

براي شبكه منظور نشده است، جز  حدوديتيم يچپژوهش ه

وجود داشته باشد.  يريمس يدهر مبدأ و مقصد با ينب ينكها

 هاي يتاندازه و نه در محدود يدشواري مسئله فقط در بزرگ

موفق شدند از دشواري  ياتسري فرض يكها با  آن است. آن

به دست آوردن تابع هدف بكاهند و درواقع حل مسئله 

 يلدو گره تقل ينب يرمس ينتر تن كوتاهيافرا به  يصتخص

شود يم گيري يجهنت ينباال چن يقاتاز تحق يطوركل به دهند.

 يحت يا يدجد يرهايهمچون اضافه كردن مس يكه اقدامات

اثر  يكجز  يريتأث ي،شهر نمودن معابر درون طرفه يك

 ينندارد. ا يكبر شهرها و مشكالت تراف شناختي يباييز

 دممر تشويق موجب تنها يشهر درون معابر ظرفيت يشافزا

 ثردر ا كهاز  نيميمدت،  و در كوتاه هشد بيشتر نندگيرا به

 سفرزمان  در مدت جديد يشهر درون معابر ساختن

 ها ييجو صرفه ينا رود يم رنتظاو ا رود يم بيناز  ده،يجادشا

  .دشو ناپديد كامالًمرورزمان  به

  روش پژوهش

 يقتحق يكحاضر كه از نظــر هدف،  يقدر اجــراي تحق 

كاربردي و از لحاظ مدت زمان انجــام، جــزو مطالعات 

شــود از دو روش مطالعه كمــي و مقطعي محســوب مي

و اســنادي  يمايشاز روش هاي پ يقيبه صــورت تلف يفيك

نفعان كه نوعي اقدام مشاركتي ذي يــلتحل يتبا محور

استفاده شده است. در روش كمي كه  شود،محسوب مي

  شود با مي يدهنام يمايشــيپ-يفيتحت عنوان روش توص

اطالعات  يفهاي آماري براي توصروش يريبه كارگ

 يتررســي وضعبه ب يداني،گردآوري شــده از مطالعه م

حاضر جامعه آماري از  يقموجود پرداخته شده كه در تحق

ساكن در محدوده  وارهايخان يةســه بخش كلي شــامل، كل

كسبه، تجار و صنوف موجود در محدوده  يةمكاني طرح؛ كل

 ماموران پليس راهنمايي و رانندگيعابران و  يةطرح و كل

هاي به عمل شــده است كه با توجه به بررســي يلتشــك

 يريگهاي نمونهآمده براي هر بخش از جامعه آماري از روش

استفاده شده است: در بخش اول  يرمختلفي به صورت ز

جامعه آماري، شــامل، خانوارهاي ساكن در محدوده مكاني 

كسبه، تجار و صنوف موجود در محدوده طرح،  يةطرح؛ كل

 يا يدخر يافرادي كه برا ي،عابران و رانندگان تاكس يةكل

بهداشــتي به  يحي،تفر ي،اســتفاده از خدمات اداري، مذهب

 يسپل يروين يزوآمد دارند و ن رفت يسبلوار شهدا فرد

 يريگاست. روش نمونه شده يل)، تشكيو رانندگ يي(راهنما

  مورد استفاده در بخش دوم جامعــه آمــاري، روش 

اداري، اســاس واحدهــاي  ينمنظم بوده، بر ا يريگنمونه

تجاري، خدماتي، بهداشتي، و ... در دو ضلع غربي و شرقي 

روش بــه  يــنمحدوده مكاني مورد بررسي با استفاده از ا

  انتخاب شــدند. روش  يريگعنوان واحدهاي نمونــه

مورد اســتفاده در بخش سوم جامعه آماري، از  يريگنمونه

  تصادفي در دسترس آسان، يرغ يريگنمونهروش 

 ينمالحظات مكاني و زماني اســتفاده شــده است. بر ابا 

اســاس كل محدوده مكاني مورد بندي شده و سپس در 

هاي طول روز، به تصادف از عابران بررســي به بلوك
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دهنده انتخاب به عنوان پاسخ يافراد يابان،خ يممختلفي تقس

  شدند. 

 يبرا با محاسبه تعداد حجم نمونه با استفاده  فرمول كوكران

و  ييراهنما يسنمونه؛ پل 50نمونه و كسبه  96ساكنان

نمونه انتخاب شــده  20مراجعان به محل و نمونه 30يرانندگ

 يهاشود تعداد نمونهياست. همان طور كه مالحظه م

  نمونه بوده اســت و ابزار  196كل  يمحاسبه شده برا

 ياناز پاســخگو يبيپروژه ترك يناطالعــات در ا يآورجمع

  مشاهده و مصاحبه استفاده شده است. مه،پرسشنا
  

  قلمرو پژوهش

اسـتان البـرز اسـت كـه در      يهـا  از شهرستان يكي يسفرد   

گسترش  يسفرد يراخ يها شده است، در سال جنوب آن واقع

شده است.  يفراوان يها شهرك يو خود دارا يداكردهپ ياديز

شهرك در شمال و  يشهرك طالقان توان يآن م يها از شهرك

قسـمت   ينتـر  خانه (دهكده) در غـرب آن را نـام بـرد. مهـم    

 يـز ن يبزرگـ  يشـهدا اسـت كـه مركـز تجـار      بلـوار  يسفرد

  .شود يمحسوب م

  

  يسفرد يبلوار شهدابخش شمالي 

 يس،شـهر فـرد   يانياز معـابر شـر   يكيعنوان  شهدا به بلوار   

بـوده و   جنـوبي  – يشـمال  يدر راستا ها يدسترس كننده ينتأم

از  يـادي . تعـداد ز رود يشهر به شمار مـ  ين بلوار اصلعنوا به

منشــعب  يمعبــر اصــل يــنشــهر از ا يو فرعــ يمعــابر اصــل

 يبلوار كه شامل چهار تقاطع به اسـام  يبخش شمال شوند؛ يم

. باشـند  يفلكه اول، فلكه دوم و فلكه سـوم مـ   يه،راه حافظ سه

  ) مشـخص اسـت،   2طـور كـه در شـكل (    محدوده همان ينا

از شرق به جاده مالرد، از جنوب  يه،حافظ يابانخاز شمال به 

و  ينامـام حسـ   يو از غرب به بلوارهـا  يسبه فلكه سوم فرد

  .گردد يم يرضا منته ماما
  

  يسفرد يبلوار شهدا يمشخصات بخش شمال

اسـت كـه نقـش     يسشهر فـرد  يانيشهدا از معابر شر بلوار  

رد. دا جنوبي – يشمال يدر راستا ها يدسترس يندر تأم يمهم

 – يبلوار معابر شـرق  يدر محدوده بخش شمال ين،عالوه بر ا

 يـه ها معبر حافظ آن ينتر قرارگرفته كه مهم يازن يمتعدد غربي

شـهدا در   رمعـابر منشـعب از بلـوا    يرو بلوار بهاران است. سا

ـ   يانا  يـان كننـده جر  و جمـع و پخـش   يمقطع عملكـرد محل

  رادارند. يكتراف

متر است. بافت  2000حدود بلوار  يكل محدوده شمال طول  

بـوده و   اداري – يتجار يسفرد يعمده محدوده بلوار شهدا

 يابانقرار دارد. خ يزن يمسكون هاي يكاربر ي،بعد هاي يهدر ال

آن عملكرد دوطرفه دارند. در محدوده  يو امتداد غرب يهحافظ

ـ  يشـرق  يدوم و سـوم، دو بـازو   يهـا  فلكه  يـادين م يو غرب

 طرفه يكعملكرد  يو دارا نمايند يعمل م يصورت خروج به

  به سمت شرق و غرب هستند. 

عملكرد دوطرفه  يفلكه اول دارا يو شرق يغرب يدو بازو    

دو بلوار امام رضا و امام  يز. در ضلع غرب محدوده نباشند يم

صـورت   با بلوار شهدا قرار دارند، بـه  يطور مواز حسن كه به

ونقـل و   و حمـل  . (معاونـت عمـران  ينـد نما يدوطرفه عمل م

  )13:1397يس،فرد يشهردار يكتراف

متـر اسـت و در هـر     30عـرض پوسـته    يبلوار شهدا دارا   

 اي يهپـارك حاشـ   يخط برا يكو  يجهت آن، دو خط حركت

 اليـه  يمذكور و تقاطع واقع در منته يادينقرار دارد. عالوه بر م

 يهـا  )، در حدفاصل فلكـه يهراه حافظ بلوار شهدا (سه يشمال

است با بلوار  يزو سوم، بلوار بهاران كه موسوم به كانال ن دوم

تقـاطع بـه    يزيكـي ف يتتقـاطع اسـت كـه وضـع     يشهدا دارا

گرد وجـود   است كه فقط امكان انجام حركات راست يصورت

 يوســتهصــورت پ داشــته و تــردد در طــول بلــوار بهــاران بــه 

 طرفه يك يبرا يدو حالت كل يبه طور كل  يست.ن يرپذ امكان

جنـوب بـه    يراول، مس يودن بلوار وجود دارد كه در سنارنمو

شـمال بـه جنـوب آن     يربـوده و مسـ   ييرشمال معبر بدون تغ

اسـتفاده   يهمگـان  يـه نقل يلو وسـا  يـاده پ ينجهت تردد عابر

 ييرشمال به جنوب بدون تغ يردوم مس يوخواهد شد. در سنار

 مورداستفاده قـرار  يگرجهت موارد د يشرق باندخواهد بود و 

 يوعنـوان سـنار   كه به ينهگز ينبر موارد فوق، در ا عالوه .يردگ

 يـز معبر امام حسـن ن  يسوم شناخته خواهد شد، جهت حركت

و جهت دو معبر پنجم  شود يبه سمت شمال در نظر گرفته م

بـه سـمت غـرب خواهنـد بـود كـه        طرفه يك يزو پانزدهم ن

. باشـند  يبـه سـمت شـمال غـرب مـ      يدسترسـ  كننـده  ينتأم

 يركه از سمت جنوب قصد ادامه مس يهنقل يلوسا لمثا وانعن به

به سمت شمال غـرب رادارنـد، از محـدوده فلكـه دوم وارد     

 يرمعبر پانزدهم و امام حسن شده و به سمت شمال ادامه مس

  .خواهند داد
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  1399ماخذ: نگارنده: ،فرديس شهرداريماخذ:  ،فرديسشهر موقعيت  .1نقشه 

  
 

  
  1399ماخذ: نگارنده: ،بلوار شهداي فرديسبخش شمالي   .2شكل

  
  1399ماخذ: نگارنده: ،فرديس بلوار شهدايبخش شمالي جهات حركتي شبكه معابر  .3شكل
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  هانتايج و يافته-4
  نامه پرسشاعتماد)  يت(قابل پايايي

 يجنتا يري،گ آن است كه ابزار اندازه يايياز وجود پا مقصود   

داده در برداشته باشد.  يورآ بار جمع ينرا در چند يكساني

 يآلفا يببه نام ضر ياز شاخص ياييپا يريگ اندازه يبرا

 ييرتغ يكصفرتا  ينو اندازه آن ب شود يكرونباخ استفاده م

 869/0با  برها برا كل پرسشنامه يايي. مقدار پاكند يم

 يبرا يبضر ينا يزانم يانگرب 1شده است. جدول  محاسبه

  .است يقتحق يرهايمتغ يتمام

  

ــي   ــيفي ويژگ ــي توص ــت بررس ــاي جمعي ــناختي  ه   ش

  دهندگانپاسخ

هاي فردي اعضاي جامعه و  در اين بخش به بررسي ويژگي  

  هـا اعضـاي جامعـه موردمطالعـه بـه       تحليل توصـيفي پاسـخ  

 شده است.    هاي پرسشنامه پرداختهگويه

  

 1399ماخذ: نگارنده:ها مأخذ:  ضرايب آلفاي كرونباخ مؤلفه .1جدول 

 آلفاي كرونباخ تغيرهاي تحقيقم

 893/0  تصادفات
 812/0  ترافيك

 840/0  رضايتمندي
  

 1399ماخذ: نگارنده:توزيع فراواني سن نمونه  .2جدول 

 درصد فراواني سال

 5/25  50 30تا  20

 4/43 85 40تا  31

  4/22 44  50تا  41

  2/8  16  50بيش از 

  100  196  مجموع
  

 
 

 1399: نگارنده،مأخذنه توزيع سن نمو .1نمودار

  

بيشترين عضو نمونه را با حدود حاكي از آن است كه  نتايج

سال قرار دارند. كمترين  40تا  31درصد در رده سني  43

درصد مربوط به رده سني  8عضو نمونه نيز تنها با حدود 

  سال است. 50بيش از 
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 تحصيالت

  1399ه،: نگارندمأخذتوزيع فراواني تحصيالت نمونه  .3جدول 

 مدرك فراواني مطلق فراواني نسبي

  ديپلم و زير ديپلم  48  5/24

  كارداني 43 9/21

  كارشناسي 73  2/37

  ارشد و باالتر  32  3/16

  مجموع  196  100

  

  
1399: نگارنده،مأخذنمايش توزيع تحصيالت نمونه . 2نمودار  

  

دهند كه بيشترين عضو نمونه  باال  نشان مي  و نمودار  جدول

 از  باشد. پـس  درصد داراي مدرك كارشناسي مي 37حدود با 

 آن افراد ديپلمه و زير ديپلم، كـارداني و كارشناسـي ارشـد و   

 هاي بعدي قرار دارند. باالتر در رده

  

 جنسيت

  1399: نگارنده،مأخذيع فراواني جنسيت نمونه توز. 4جدول

 جنسيت فراواني درصد

 مرد 117 5/59

 زن 79 3/40

  وعمجم  196  100
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  1399: نگارنده،مأخذنمايش توزيع جنسيت نمونه  .3نمودار

   

اين بخش از پژوهش به بررسي و ارزيابي كيفيت خدمات 

هاي تكميل شده اختصاص شهري و تحليل نتايج پرسشنامه

شود.دارد. در ادامه نتايج اين بخش از پژوهش تشريح مي  

شي يكطرفه اثربخهاي صورت گرفته در زمينه نتايح ارزيابي   

نمودن بلوار شـهداي شـهر فـرديس بـر ترافيـك و رضـايت       

ـ  شهروندان ـ ارا )5(در جـدول شـماره   رديس شهر ف ه شـده  ي

طرفـه   افرادي كه اعتقاد به تأثير زياد يا خيلي زياد يـك است. 

در پرسشـنامه دارنـد    شـده  مطرحي ها شاخصكردن معابر بر 

ي كم دارند. بيش از افرادي است كه اعتقاد به تأثير كم يا خيل

درصد اعضاي نمونه اعتقاد به  50در اغلب موارد نيز بيش از 

طرفه كردن بلوار شهداي فـرديس   تأثير زياد يا خيلي زياد يك

  .دارند

  هابررسي فرضيه

هـا، نتـايج    در اين بخـش پـس از بيـان هريـك از فرضـيه        

هـاي آمـاري موردبررسـي قرارگرفتـه      آمده از تحليـل  دست به

نظر در بهبود وضـعيت   طرفه كردن معبر مورد كاست. تأثير ي

تصادفات در قالب سه فرضـيه فرعـي    ترافيك و كاهش وقوع

تـك   tاز آزمون  ها هيفرضبررسي  منظور بهشده است.  بررسي

ي شده است. الزمه استفاده از اين آزمـون،  بردار بهرهي ا نمونه

  است. مطالعه موردنرمال بودن متغيرهاي 

1399: نگارنده،مĤخذي پرسشنامه ها پرسشبه   ها پاسخد فراواني يع درصتوز. 5جدول   

  ها شاخص  

خيلي 

  كم
  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم

 15,8 53,6 9,2 10,2 11,2 وآمد در بخش مركزي شهر هاي رفت كاهش هزينه  1

 30,1 45,9 6,6 10,2 7,1 كاهش زمان سفر  2

 24,5 44,4 10,2 16,3 4,6 كاهش ميزان مصرف سوخت دارندگان وسايل نقليه.  3

 21,4 42,9 18,9 11,7 5,1 افزايش زيباي مناظر عمومي محدوده بلوار  4

 21,9 45,9 10,7 14,8 6,6 سروصدا و بوق زدن) در محدوده بلوار( كاهش آلودگي صوتي  5

 25,5 45,4 6,6 18,4 4,1 كاهش آلودگي هوا در محدوده بلوار  6

 17,3 35,2 20,4 20,9 6,1 وده بلوارها اطراف محد تغيير قيمت مغازه  7
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 17,9 32,7 18,4 25,5 5,6 هاي اطراف محدوده خيابان كاهش درآمد مغازه  8

 12,2 41,8 18,4 19,9 7,7 هاي برخي از صنوف در محدوده مركزي شهر نوع فعاليت تغيير  9

 23,5 28,1 12,2 30,1 6,1 فروشان در محدوده مركزي شهر افزايش فعاليت دست  10

 28,6 42,9 10,7 12,8 5,1 هاي ناشي از آن در محدوده مركزي شهر كاهش تخلفات رانندگي و تنش  11

 30,1 38,8 8,2 16,8 6,1 افزايش تمايل استفاده شهروندان از ناوگان عمومي ازجمله اتوبوس و تاكسي 12

 20,4 46,4 11,7 15,8 5,6 سهولت دسترسي به محل كار و منزل  13

 30,1 47,4 5,6 13,3 3,6 تر شدن جابجايي عت متوسط وسايل نقليه و آسانافزايش سر  14

 19,4 31,1 10,7 34,2 4,1 اختالل در دسترسي عابريم پياده به فضاهاي محلي  15

 18,9 48,0 13,8 15,3 4,1 آسايش و امنيت رواني شهروندان در مقايسه با قبل  16

 23,5 39,3 15,8 17,3 4,1 توجه تصادفات در محدوده كاهش قابل  17

  بررسي نرمال بودن متغيرها

  شده است. هيارا) 6( برداري گرديده است. نتايج در جدول اسميرنف بهره-منظور بررسي نرمال بودن متغيرها از آزمون كلموگروف به

  1399مأخذ: نگارنده،  اسميرنف نرمال بودن متغيرها- آزمون كلموگروف .6 جدول

  يسطح معنادار zآماره   متغير

 053/0 286/1  تصادفات

 055/0 293/1  ترافيك

 068/0 158/1  رضايتمندي

  

داري در مورد  بودن سطح معنا 05/0تر از  با توجه به بزرگ

شده و  ها پذيرفته تمامي متغيرها، فرضيه نرمال بودن آن

  استفاده كرد. tتوان از آزمون  مي

  

   ياتك نمونه يآزمون ت

در  ياتك نمونه يش از آزمون تپژوه يهاافتهي ليتحل يبرا  

 يآزمون دارا نياستفاده شده است. ا SPSSنرم افزار  طيمح

  . استادامه  دو فرض به شرح

  

يكطرفه نمودن بخش از  اثربخشي تيصفر= وضع فرض

   است.  )3( برابر با حد متوسط شمالي بلوار 

يكطرفه نمودن بخش شمالي  اثربخشي تيوضع= كي فرض

  . ستين )3( د متوسطبرابر با حبلوار 

 باشديم 5تا  1 نيشده، نمرات ب ميپرسشنامه تنظ براساس  

  متوسط است،  زانيكه م 3مقدار آزمون را برابر  نيبنابرا

باشد  3از  شتريب يمندتيرضا نيانگي. اگر مميادر نظر گرفته

 رينشان دهنده تاث 3كمتر از  نيانگيو م شتريب رينشان دهنده تاث

 SPSSافزار  مكه از نر )5( وجه به جدولكمتر است. با ت
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 يسطح معن ايو  Sigمقدار  ديگرفته شده است، با يخروج

گفت كه اگر مقدار سطح  ديبا نهيزم نيشود. در ا ريتفس يدار

  . ميريپذيباشد فرض صفر را م 05/0از  شتريب يدار يمعن

ها برابر با حد متوسط است. در داده عيمعنا كه توز نيبه ا

شود  05/0از  كمتر Sigكه مقدار  يبل در صورتطرف مقا

  شود.يفرض صفر رد م

  

  ها آزمون فرضيه

  طرفه كردن بلوار شهداي فرديس بر كاهش تصادفات تأثير دارد. يكفرضيه اول: 

  1399ماخذ: نگارنده: ي در مورد كاهش تصادفاتا نمونهتك  tآزمون  .7جدول 

 T ميانگين  مؤلفه

درجه 

  آزادي

سطح 

  داري يمعن

  فاصله اطمينان

  كران باال  كران پايين

 743/0 528/0 000/0 195 633/11 636/3  كاهش تصادفات

  

برابر با صفر  tداري آزمون  ) سطح معني7( در جدول   

داري آزمون كمتر از  باشد. با توجه به اينكه سطح معني مي

باشد، فرضيه صفر مبني بر تأثير  مي 05/0خطاي آزمون يعني 

گردد. از طرفي با توجه به  طرفه كردن رد مي كمتوسط ي

مثبت بودن حدود اطمينان، ميزان تأثير بيشتر از متوسط و در 

 95ديگر با اطمينان  عبارت گردد. به سطح زياد برآورد مي

طرفه كردن بلوار  درصد، ازنظر اعضاي جامعه آماري، يك

  شهداي فرديس بر كاهش تصادفات تأثير دارد.

طرفه كردن بلوار شهداي فرديس بر كاهش  يك دوم: فرضيه

  ترافيك تأثير دارد.

 

  1399ماخذ: نگارنده:ي در مورد كاهش ترافيك ا نمونهتك  tآزمون  .8جدول 

 T ميانگين  مؤلفه

درجه 

  آزادي

سطح 

  داري يمعن

  فاصله اطمينان

  كران باال  كران پايين

 736/0 0./525 0./000 195 775/11 630/3  كاهش ترافيك

  

برابر با صفر هست.  tداري آزمون  )، سطح معني8( در جدول

داري آزمون كمتر از خطاي  با توجه به اينكه سطح معني

هست، فرضيه صفر مبني بر تأثير متوسط  05/0آزمون يعني 

گردد. از طرفي با توجه به مثبت بودن  طرفه كردن رد مي يك

سطح زياد  حدود اطمينان، ميزان تأثير بيشتر از متوسط و در

درصد، ازنظر  95ديگر با اطمينان  عبارت گردد. به برآورد مي

طرفه كردن بلوار شهداي فرديس  اعضاي جامعه آماري، يك

  بر كاهش ترافيك تأثير دارد.

طرفه كردن بلوار شهداي فرديس برافزايش  يكسوم:  فرضيه

  رضايتمندي تأثير دارد.
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  1399 د افزايش رضايتمندي مأخذ: نگارنده،ي در مورا نمونهتك  tآزمون  .9جدول 

  T ميانگين  مؤلفه
درجه 

  آزادي

سطح 

  داري يمعن

  فاصله اطمينان

  كران باال  كران پايين

 0./585 399/0 000/0 195 10./468 492/3  افزايش رضايتمندي
  

  

برابر با صفر  tداري آزمون  )، سطح معني9( در جدول  

داري آزمون كمتر از  عنيهست. با توجه به اينكه سطح م

هست، فرضيه صفر مبني بر تأثير  05/0خطاي آزمون يعني 

گردد. از طرفي با توجه به  طرفه كردن رد مي متوسط يك

مثبت بودن حدود اطمينان، ميزان تأثير بيشتر از متوسط و در 

 95ديگر با اطمينان  عبارت گردد. به سطح زياد برآورد مي

طرفه كردن بلوار  آماري، يكدرصد، ازنظر اعضاي جامعه 

  يش رضايتمندي تأثير دارد.برافزاشهداي فرديس 

  بندي عوامل رتبه

    

  

  

  

    

  

  بندي عوامل رتبه

طرفه كردن  بندي موارد متأثر از يك منظور رتبه به ،همچنين

برداري شده است.  اي فريدمن بهره بلوار مذكور از آزمون رتبه

  شده است. هيارا) 10( نتايج در جدول

ر آماره مربع كاي آزمون برابر )، مقدا10( بر اساس جدول  

هست. با توجه به  020/0داري  با سطح معني 7,784با 

، 05/0داري از مقدار خطاي  تر بودن سطح معني كوچك

طرفه كردن معبر  داري بين ميزان تأثير يك تفاوت معني

اي  ها وجود دارد. بر اساس ميانگين رتبه موردنظر بر مؤلفه

شت كه ازنظر اعضاي جامعه، توان اظهار دا شده مي محاسبه

و  »كاهش تصادفات«بيشترين تأثير را بر  طرفه كردن بلوار يك

 دارد. »رضايتمندي«كمترين تأثير را بر 

  

  

  ي عواملبند رتبهآزمون فريدمن در مورد  .10جدول 

سطح   آماره مربع كاي

  يدار يمعن

ميانگين   مؤلفه

  يا رتبه

  رتبه

  1 2./11  تصادفات  200/0  784/7

  2 05/2  ترافيك

  3 84/1  رضايتمندي

  

  گيرينتيجه -5
   

از  ريبسيادر  ،شهرهادر  فيكياتر تمعضال حلمنظور  به   

 ضعيتتا با توسعه معابر و ستا دهبو ينا بر شتال ارد،مو

 كمي موفقيت باها  حل راه ينا ماا دشو هبخشيد دبهبو فيكاتر

 تا شود يم سبب يشهر درون معابر توسعه. ستا ده،بو اههمر

 كاهش سفر هزينه ،نندگيرا ايبر بيشتر يفضا عرضه ضمن

  . ستا نقليه سايلاز و بيشتر دهستفاا قمشو مرا ينو ا يابد

 تمشكال حلمنظور  به معابر توسعهحل  راه مقابلدر 

 دنكر طرفه يك( معابر حركت جهت تنظيمكار  راه ،فيكياتر

 كهرد دا ارقرو...)  نخيابا جهت دننمو سمعكو ن،خيابا

 ارقرتوجه  مورد ،فيكاتر مديريت يهااربزاز ا يكيعنوان  به

كه با مشكالت  يسفرد يراستا بلوار شهدا ين. در همگيرد يم

حجم  ينچن و هم يعبور يتظرف يتكفا عدم يلبه دل يا عمده

توجه تردد و توقف در آن همراه باوجود عوامل متعدد  قابل

عنوان  به كند، يم موپنجه نر در دو جهات دست يتكاهنده ظرف

 ينيدر ارتباط با ع. يدپژوهش انتخاب گرد يمطالعه مورد

با استفاده  ها، يهاز فرض يكاثبات هر ينفعان،ذ يدگاهايكردن د
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قرار  يموردبررس يآمار هاي يلآمده از تحل دست به يجاز نتا

كردن بلوار  طرفه يك يججامعه، نتا يگرفت كه ازنظر اعضا

پژوهش  ياتفرض يكبر هر يبخششهدا در ارتباط با اثر

  عبارتند از:

حاصل شد كه  يجهنت يناول و دوم، ا يهدر ارتباط با فرض- 1

 يكردن بلوار شهدا طرفه يكازنظر شهروندان و كسبه محل، 

بر كاهش  11/2 يارتبه يانگينرا با م يرتأث يشترينب يسفرد

  دارد. يكتصادفات و تراف

ه ازنظر شهروندان حاصل شد ك يجهنت ينسوم، ا يهدر فرض- 2

را  يرتأث ينتر كم يسفرد يكردن بلوار شهدا طرفه يكو كسبه، 

  شهروندان دارد. يتمنديبر رضا 11/2 يرتبه ا يانگينبا م

 ينچنشده و هم انجام يدانيم يهايلبا توجه به تحل يتدرنها  

در  يتشبكه معابر محدوده، اعمال هرگونه محدود يتوضع

بلوار شهدا و انتقال  يلدر بخش شما يهنقل يلتردد وسا

مشكالت  يدموجب تشد يگزينموجود به معابر جا يتقاضا

نسبت به وضع موجود خواهد  يتو بدتر شدن وضع يكيتراف

بافت  يلاقدامات مذكور به دل ياجرا ين. عالوه بر ادش

 –يتبعات اجتماع يبلوار شهدا، دارا اداري–يمتراكم تجار

 يتيموجبات نارضا دگرد يم بيني يشبوده و پ يزن ياقتصاد

اقدامات  يراز مردم كه تحت تأث يحداقل بخش يا يعموم

   .خواهد شد يرند،مذكور قرار بگ

  پيشنهادات

سازي و بهينه كردن استفاده بهينه عموم از حمل فرهنگ - 

تواند با ترافيكي بلوار درو شخصي ميونقل عمومي بجاي خو

   .ندكمك ك كرا كاسته و به پويايي جريان ترافي

مهندسي و تك بعدي صرفا و كنار گذاردن نگرش  يزپره - 

ي مردم از طريق پرسشنامه و رمشاركت دان فعال و غيرصو

هاي مشاوره قبل و بعد اجراي طرح درجهت باال بردن كارگاه

  احساس مسوليت پذيري و مشاركت شهروندان.

 ياجـرا  نيبلوار شهدا، ا اداري–يبافت متراكم تجارباتوجه -

 –يتبعـات اجتمــاع  يدارا رفـه نمــودن كـل معبــر  طـرح يكط 

از  يموجبـات بخشـ   ،گـردد  يم ينيب شيبوده و پ زين ياقتصاد

اقـدامات مـذكور    ريتحت تأثاصناف  م بخصوص كسبه ومرد

  خواهد شد. رند،يقرار بگ

 نيشده و هم چن انجام يدانيم يهاليبا توجه به تحل - 

در  تيشبكه معابر محدوده، اعمال هرگونه محدود تيوضع

بلوار شهدا و انتقال  يدر بخش شمال هينقل ليتردد وسا

مشكالت  ديموجب تشد نيگزيموجود به معابر جا يتقاضا

  نسبت به وضع موجود  تيشدن وضعو بدتر يكيتراف

  خواهد شد. 

هاي توان مؤلفهمي هاي كيفي و فرهنگي بحثعالوه بر - 

هاي ارافز هاي نرمديگري را موردبررسي قرارداد. از خروجي

مصرف سوخت، ميزان تردد، ميزان آلودگي هوا، شبيه سازي 

ها در واحد زمان، چگالي، زمان سفر، ميزان تعداد توقف

د عامل مهمي در نتوانمي، تأخير درقبل و بعد و... اشاره كرد

هاي بعدي پژوهش باشد. در اصالح بلوارگيري براي تصميم

  مورداستفاده قرارگيرند
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ABSTRACT 

Background and Aim: The purpose of this study is to investigate the effectiveness  

of unilateral zing the northern part of Ferdis Martyrs Boulevard on reducing urban traffic, 

accidents and increasing the satisfaction of Ferdis citizens. The type of research is applied 

in terms of nature, analytical-deductive and in terms of purpose, and library and field 

methods have been used to collect data and related studies. The statistical population of the 

study consists of three general sections, all households living in the spatial area of the 

project; All businesses, traders and guilds are within the scope of the project and all 

pedestrians and traffic police officers; The sample size was estimated to be 196 people 

using the Cochran's formula, which was distributed among the members of the community 

using a simple random method of questionnaires. To analyze the obtained data, descriptive 

and inferential techniques (one-sample t-test) were used in GIS and SPSS25 software. 

Results: The results of statistical analysis showed that in relation to the three research 

hypotheses, the level of significance was more than 0.05 and there is a significant 

relationship between the implementation of the project and the reduction of urban traffic. 

According to community members, one-way boulevard with an average rating of 2.11 has 

the greatest impact on "reducing accidents and traffic" and the least impact with an average 

of 1.84 on "people's satisfaction". 
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