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  چكيده
 يشهر مناسب يزيربرنامه عدم ه،ينقل ليوسا شيافزا ،يتجار مراكز تراكم ت،يجمع تراكم چون يليدال به اسوجي شهر يمركز افتب

روش  از ياسوج بود. شهر يمركز محدوده در كيتراف يمكان يشناس بيآس ليتحل . هدف اين تحقيق است ينيسنگ كيتراف يدارا...  و

بود.  اسوجيشهر  يدرمحدوده مركز هينقل ليوسا يشد. جامعه آماري شامل كليه شهروندان دارا استفاده يليتحقيق توصيفي ـ تحل

شدند انجام شد.  يشهر وارد م يمختلف به محدوده مركز هينقل ليكه با وسا يشهروندان انياز م  يبه صورت تصادف يرينمونه گ

در  كيو كارشناسان تراف رانيپرسشنامه توسط مد 50تعداد و يپرسشنامه توسط شهروندان عاد 151 ادبا استفاده از كوكران تعد

 نيدرصد)، مهمتر 80( كه اكثر كارشناسان نشان داد هاافتهي شدند. يشده بودند، جمع آور ليتكم اسوجيسطح ادارات تابعه شهر 

، عوامل اسوجين درشهر شهروندان ساك از ياساس نظرخواه گزارش كردند. بر يو خدمات يرا مراكز تجار كيتراف عامل مؤثر در

تجمع  ك،يتراف يو نظارت رو تيريضعف مد نگ،يو مقررات، كمبود پارك نيقوان تيعبارت از عدم رعا كيتراف ديو تشد جاديمهم ا

 يبر خالف شهرها اسوج،يشهر  يارتباط شبكه بودند. يشبكه ارتباط يهارساختينامناسب بودن ز ،يو تجارت خدماتي – يمراكز ادار

به آن كم  يمنته يهاكوچه و ابانهايعرض خ نيبود و همچن از نوپا بودن شهر يبرخوردار است كه ناش يبافت شطرنج از يميقد

 فيكعوامل در ايجاد ترا رياز سا شتريو اداري موجود در مركز شهر ب خدماتي –. عوامل تجاري ندبود يعرض و فاقد انسجام خاص

  .ندموثر بود اسوجيمركز شهر 

  

  اسوجي شهر ،يمركز بافت ك،يتراف ،يشناس بيآس :يديكل هايهواژ

  

  مقدمه-1
 يهيبد مسائل از گريد نقطه به يا نقطه از كاال و انسان ييجابجا

   يا دهيپد شيدايپ به عموما ييجا جابه نيا .است جامعه هر

 مختص يموتور هينقل وسائط رشد .انجامد يم كيتراف نام به

 دهيپد كي بلكه ست،ين توسعه حال در اي و شرفتهيپ يكشورها

 از نظر صرف ،يشخص خودرو اردياپل ريتعب به. است يجهان

ترافيك  .باشد يم شرفتيپ ينمادها از كاذب، اي يواقع ازين

امروزه در ايران خصوصاً در كالنشهرهاي جامعه با زندگي 

ست و يكي از مسائل مهم و روزمره شهروندان عجين شده ا

قوانين راهنمايي و مديريت شهري است. نقض  پيچيده

عدم  رانندگي، عدم جامعه پذيري الگوهاي رفتاري ترافيكي،

نظارت و كنترل اجتماعي بر كردارهاي ترافيكي، نبودن فرهنگ 

هاي فرهنگ عابرين پياده، ضعف دستگاه 		رانندگي و صحيح
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و عدم متولي  مشخص نبودن مديريت اجرايي 	اجرايي،

 ،عدم حمل ونقل عمومي ،هاتوزيع نامناسب كاربري ،ترافيك

نشانگر اين است كه اين افزايش حمل و نقل شخصي همگي 

  وجوده معضل اجتماعي و شهري پيامدهاي وخيمي را ب

 جوامع اكثر در يموتور هينقل وسائط رشد هرحال  بهمي آورد.  

 و حركت در ريتأخ تراكم، جمله از مختلف صور به يشهر

 يبرخ به كه كند يم بروز يداريشن و يداريد يهايآلودگ

 تصادفات از يناش يهاتيمعلول و يجان تلفات و هايماريب

 تيريمد يعموم يها طرح گرچه ران،يا در .شود يم منجر

 و يشهر  ونقل حمل جامع طرح عنوان تحت غالبا كيتراف

 انجام آن رينظا و يعموم نقل و حمل يسامانده طرح

 در يانسان اسيمق حفظ  چون ياهداف كنيل رد،يپذ يم

 حد از شيب شيافزا از يريجلوگ محله، يطراح و يزير برنامه

 يها يمش خط با يسازگار محله، يها ابانيخ يطيمح  تيظرف

 برنامه با كينزد ارتباط حفظ و يقراربردر  يشهر يزير برنامه

 ،يعموم نقل و حمل ياصل يازهاين نيتام معماران، و زانير

 ،يعموم نقل و ملح شامل شد و آمد يرهايمس ياصول كيتفك

 گرفتن نظر در اده،يپ نيعابر و دوچرخه ن،يسنگ يها ونيكام

 يهماهنگ دوچرخه، و ادهيپ شبكه به يدسترس تياولو

 مداوم حركت اجازه منظور به ها تقاطع كننده كنترل يها چراغ

 مجدد حركت و توقف از يناش يآلودگ  كاهش و كيتراف

 يطراح در  متنوع افتب و يرنگ سطوح از استفاده ه،ينقل وسائط

 كاهش منظور به باال ياستانداردها ،اعماليابانيخ مبلمان

 توجه مورد چندان آن رينظا و بناها  لرزش و يصوت يآلودگ

 ساختن محدود چون يموارد اوقات غالب در. باشند ينم

 كيتراف كاهش ،ياصل يتجار ينواح در خودرو از استفاده

 در كيتراف معضل. رديگ يم قرار نظر مد سرعت  كنترل ،يگذر

 و حمل زانير برنامه يها چالش از يكي زين هاشهر يمركز بافت

 كوشند، يم همواره زانير برنامه كه شود يم محسوب يشهر نقل

 تا يارتباط شبكه اصالح و بهبود و يشهر يها طرح قيطر از

 ليدل به ها شهر مركز اما. بكاهند يكيتراف مشكالت از يحدود

 يزمان ازين و دهيا اساس بر و دارند يخيرتا قدمت نكهيا

 ندارد يخوان هم يفعل زمان طيشرا با اند، گرفته شكل خودشان

 تردد تر ديجد يهاواحد آمدن وجود به آن كنار در يطرف از و

 اسوجي شهر. دهند يم قرار ريتأث تحت را ها بافت گونه نيا در

 با آن يمركز بخش كهيبطور نبوده يمستثن قاعده نيا از زين

در  ينقل و حمل شبكه يدارا مساحت هكتار 243 حدود

 نظر طبق. است متر 5023 طول به خيابان هاي اصلي

 نيا در خودروها متوسط سرعت حاضر درحال كارشناسان

 كه است يحاك نيا باشد يم ساعت در لومتريك 17 محدوده

 قبل سال هشت در اسوجي يشهردار كيتراف گزارش براساس

 وجود انگريب خود نيوا است بوده ساعت در لومتريك 30

 يكيتراف گزارش( باشديم شهر مركز در يكيتراف معضل

 يعوامل يسر كي رابطه نيا در). 1388 اسوج،ي يشهردار

 بلكه شونديم كيتراف آمدن بوجود باعث تنها نه كه هستند

 با كه گردنديم روز از يخاص درساعات آن ديتشد موجب

  آورنده بوجود عوامل مطالعه مورد محل از هياول مطالعات

  :باشديم ريز شرح به

  يواحدها ها، فروشگاه جمله از مختلف يها يكاربر تراكم- 

 ،يتجار يواحدها و يدولت ادارات ،يخدمات مراكز ،يديتول

 سفرها تعداد شيافزا باعث كه شهر مركز در...  و پاساژها

  .شوند يم

 منجر كه يخدمات امور لحاظ به يشهر مناطق ييخودكفا عدم- 

  .گردد يم شهر چهارگوشهء در ياضاف يسفرها ديتول  به

   يضرور ريغ يسفرها ديتول باعث كه موجود يادار نظام- 

  .گردد يم اسوجي در

 مترو ليقب از شرفتهيپ يعموم ونقل حمل يها شبكه وجود عدم- 

 هينقل ليوسا تا است شده باعث اتوبوس و يشهر سبك قطار و

  .رديگ عهده بر ونقل حمل ليوسا  نيب در را اول نقش يشخص

 موجب عرض كم معابر وجود و شهر مركز يميقد بافت- 

 .شود يم منطقه نيا در هينقل ليوسا كشش  يكند

ترافيك رانندگي و همچنين نحوه  فرهنگ نييپا اريبس سطح- 

هاي غلط رانندگي وتداخل با حركت عابرين پياده باعث توقف

 در كشش يكندو  سفر يزمان ريختأ اضافي شده و در نتيجه

شهر ياسوج  در محدوده مركزي شده است. شهر ياصل معابر

  ريزي نيز با توجه به بافت شهري، فرهنگ مردم، برنامه

نه چندان مفيد مسئوالن و عوامل ديگر سبب شده تا ترافيك 

سنگيني بر اين محدوده حاكم شود. لذا در اين مطالعه قصد 

  ن اين عوامل بپردازيم.داريم به بررسي مهمتري

  

  پيشينه تحقيق-2
شهر گنبد كاووس به بررسي ارتباط  در)، 1380صادقي (   

به دستاوردهايي از  و اربري اراضي با حمل و نقل پرداختك

ريزي هم زمان كاربري اراضي شهري و  جمله ضرورت برنامه
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حمل و نقل براساس يك فرايند منطقي به داليلي مانند شبكه 

...  به عنوان يكي از اجزاي اصلي ساختار شهر و حمل و نقل

 به بررسي رابطه متقابل) 1387سلطاني و سقاپور (دست يافت. 

ها و حمل و نقل پرداختند و در اين زمينه به نتايجي  كاربري

هاي شهري  دست يافتند كه عبارتند از: افزايش تنوع در كاربري

هاي  مسافتنقش بسزايي در كاهش توليد سفر، افزايش سرانه 

و همچنين و مسافت سفر  طي شده در روز، افزايش طول

الديني و همكاران افزايش سرانه عبور و مرور سواره دارد. سيف

  شهري اراضي كاربري نوين ريزي) در تحقيق برنامه1391(

 نمونه شهري، ترافيك ساماندهي در ICTاز  گيريبهره با

  بيان داشتند:  سمنان شهر: موردي

 گسترش و ارتباطات و اطالعات آوري فن عسري رشد

 تغيير انسان، زندگي شئونات در تمامي آن گذاري اثر هايحوزه

. است پديد آورده مختلف هايعرصه در را شگرفي تحوالت و

 هدف تريناصلي شهري، جامعه در ICTمهم  نقش به توجه با

 نوين، عنصري عنوان به آن خصوصيات و ICTپژوهش  اين

 كاربري ريزي برنامه و تغييرات توسعه بر ICTرات تاثي تشريح

 شهر در ترافيك و نقل و حمل بر تاكيد با شهري، اراضي

 تحقيق يك آن هدف نظر از حاضر تحقيق. باشد سمنان مي

   گردآوري كه توصيفي تحليلي آن تحقيق روش و كاربردي

 گرفته صورت پرسشنامه از استفاده با و پيمايشي آن در هاداده

 سمنان شهر شهروندان از نفر 384نمونه مورد مطالعه  .است

 ايمرحله چند ايخوشه گيرينمونه روش به كه هستند؛

 انتخاب ساده تصادفي صورت به و جامعه حجم با متناسب

 و خطي الگوي و رابطه يك وجود بر نتايج تحقيق. شدند

 كاربري و ساماندهي فضايي ICTتاثير  بين آماري مستقيم

 بر شهري اراضي كاربري فضايي ساماندهي و يشهر اراضي

 فرضيات تمامي كه ايگونه به دارد، ترافيك حكايت كاهش

  تاييد شدند. ICTتاثير  بر مبتني تحقيق

 تيريمد و ياراض كاربريبررسيبا ) 1393( رضايي

 كاربري تحليل كرد كه شهري درون نقل و حمل و كيتراف

 ازي نشدن جدا جزء دو ،شهري انتقاالت و نقل و حمل و نيزم

 از نيزم كاربري الگوي ،است ساختارشهري يعموم ستميس

 از حاصل ييفضا ساختار و يمسكون ريغ و يمسكون نوع

 هايآمد و رفت مبناي و اساس ،آنها انيم رفتاري زميمكان

   مبدأ حركت به آنها كيتفك با كه دهنديم ليتشك را شهري

   ،ونقل حمل تقاضاي و هعرض هايكانون به آنها صيتخص با و

 يطرف از ،كرد يطراح را شهري آمد و رفت الگوهاي توانيم

 قيطر از ،شهر يستميس تيماه ليدل به شهري ياراض كاربري

 ميمستق ارتباط در آنها يكيتراف هايانيجر و يارتباط هايشبكه

 نقل و حمل زييربرنامه ليدل نيهم به و ،هستند متقابل و

 شكل و شهر توسعه و تيهدا ابزار نيوثرترم بعنوان شهري

  . باشديم مطرح طيمح به يده

 مردم از رييكث عده مسافرت جهت ونقل حمل تقاضاي

 از استفاده حداكثر مستلزم ،شهري مناطق گوناگون هايبخش

 يطراح در است الزم ،نيبنابرا ،است موجود امكانات تمام

 كي در ونقل حمل كامل ستميس ،ونقل حمل ديجد التيتسه

 تيريمد و نقل و حمل ستميس كارآمدي ،باشد مدنظر منطقه

 كامالً زييربرنامه كه بود خواهد سريمي سازمان شهر كيتراف

 ريز تمام در فراوان مطالعات هيبرپا و باشد داشته يجامع

  .باشد بوده شهر نيا بالقوه هاي تيظرف و هاتوان و ساخت

 ينيب شيپ مطالعهبه  ژاپن در )2008( كاوايمور ائووي

 مطالعات از يبخش در كه ،پرداخت يشهر نيب سفر يتقاضا

 تابع از سفر عيتوز مرحله يعني سفر مقصد نييتع يبرا خود

 تابع در موجود يرهايمتغ از يكي. اند نموده استفاده تيمطلوب

 از ان محاسبه يبرا كه است بوده مقصد تيجذاب ت،يمطلوب

  .است شده( AHP) يمراتب سلسله ليتحل روش

 براي مطالعه به يجنوب كره سئول شهر در )2009( سون

 يرضروريغ ادهيپ عابر يهاپل حذف يبرا ياريمع هيارا

 عدم و يا سازه دوام پل، يكاركرد يپارامترها از. پرداخت

 استفاده ها پل حذف يبرا يشهر داريپا يها استيس با تطابق

 يها جموعهم ريز تياهم و وزن نييتع يبرا و است نموده

 يسازگار آمد، و رفت بهبود يعني پل يكاركرد يپارامترها

 سلسله ليتحل و يزوج سهيمقا از كيتراف يمنيا و يطيمح

  .است نموده استفاده يمراتب

 حمل يها پروژه جينتا سهيمقا، )2010( همكاران و تودال 

 چند يابيارز روش و دهيفا -نهيهز زيآنال يها روش با ينقل و

 چند يابيارز يبرا خود مطالعات در آنها. ارائه دادندرا  ارهيمع

 از يبخش ضيتعر يبرا يمراتب سلسله ليتحل روش از ارهيمع

 جينتا كه داد نشان آنها مطالعه. نمودند استفاده يليش در راه

   زيآنال به نسبت يمراتب سلسله ليتحل از آمده بدست

 است بوده تر كينزد نيمسئول يينها ماتيتصم به نهيهز - سود

 يكم يپارامترها بر عالوه پارامترها ريسا نمودن ليدخ كه

 نسبت يريگ ميتصم تينها در و يابيارز بهبود باعث ياقتصاد
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 گريد مطالعات جمله از .باشديم نهيهز – سود ليتحل حالت به

 و پارك مطالعه به توان يم ،يمراتب سلسله ليتحل نهيزم در

 نهيزم در گريد مطالعات در آنها. نمود اشاره )2012( همكاران

 بار حمل دهندگان سيسرو يابيارز يبرا يمراتب سلسله ليتحل

 سيسرو يابيارز يبرا شانيا. پرداختند يجنوب كره كشور در

 ،يراحت ،يمنيا دقت، سرعت، چون ييپارامترها از دهندگان

 استفاده كاربران نگاه از نانياطم تيقابل و ياقتصاد صرفه

 سلسله ليتحل در يزوج سهيمقا براساس تينها در آنها. نمودند

 سيسرو نهيهز اي متيق كه دنديرس جهينت نيا به يمراتب

 كاربران توسط بار حمل سيسرو انتخاب در پارامتر نيمهمتر

ارتباط آماري بين مسافت )، 1995همكاران ( ناس و .باشديم

 بررسيشهر به كل مسافت بر نفر در شهر اسلو را  از مركز

كه فاصله بين خانه و مركز  يج اين تحقيق نشان دادنتاكردند. 

شهر در كنار عواملي همچون مالكيت خودرو بيشترين تأثير بر 

  ميزان مصرف انرژي حمل و نقل دارد.

  

  روش تحقيق  -3
و  ميداني ،اين مطالعه از نوع تحقيق توصيفي ـ تحليلي  

جامعه آماري شامل كليه شهروندان حاضر در  د.بو اسنادي

گيري به صورت نمونهبود و وده مركزي شهر ياسوج محد

  تصادفي و از ميان شهرونداني كه با وسايل نقليه مختلف 

صورت  ،بودندبه محدوده مركزي شهر ياسوج وارد شده 

  مركز شهربا توجه به اينكه تعداد جمعيت حاضر در  .گرفت

هاي و تعدادي از پرسشنامهنبود به صورت دقيق مشخص 

نشده تكميل ها به صورت كامل و گويا ين نمونهتوزيع شده ب

 ، داراي اشكاالتي بود و قابل كد گذاري و آناليز نبود بودو

 پرسشنامه 151تعداد  با استفاده از جدول كرجسي و مورگان

 50 تعدادتكميل شده توسط شهروندان در مركز شهر و 

 نظران وصاحب كارشناسان ،رانيمد نيبتكميل شده  پرسشنامه

به  اسوجيشهر تابعه ادارات سطح در ونقل وحمل كيتراف

 رانيمد يبرا افراد نيا تيوموقع سمت به باتوجه و دست آمد

 كارشناسان و يرانندگ و ييراهنما اداره كارشناسان ،3 ازيامت

 ريسا و 2 ازيامت يشهرساز و مسكن و يشهردار يشهرساز

 در اين تحقيق از .شد گرفته درنظر 1 ازيامت كارشناسان

  و مطالعات اسنادي  پرسشنامه تنظيم شده توسط محقق

ها  اي و ميداني استفاده گرديد. ابزار جمع آوري دادهيا كتابخانه

سوال و پرسشنامه  22ويژه كارشناسان با شده پرسشنامه ساخته 

با استفاده از آزمون آلفاي  باشد.سوالي ويژه شهروندان مي 21

جه به خروجي جدول و با تو SPSSكرونباخ در نرم افزار 

درصد بود كه اعتبار پرسشنامه  90نمره كل پرسشنامه باالتر از 

هاي طرح  مورد تأييد قرار گرفت. براي تأييد محتوايي پرسش

با استفاده از نظرات صاحبنظران، اساتيد،  شده در پرسشنامه

متخصصين آمار و ... مشورت انجام و بر اساس تحليل و 

هاي  مچنين مراجعه به پرسشنامهنظرات اين صاحبنظران و ه

مشابه در تحقيقات انجام شده قبلي، پرسشنامه اصالح و آماده 

 پذيرش مورد كرونباخ آلفاي تست با نيز آن پايايي اجرا گرديد.

  .گرفت قرار

  

 موقعيت جغرافيايي شهر ياسوج -1- 3

استان كهگيلويه و بوير  شرقيشهرستان بوير احمد در شمال    

جمعيت  1390و بر اساس سرشماري سال  احمد واقع شده

نفر در مناطق  122480كه  باشدنفر مي 243771شهرستان 

 ).1390استانداري استان سالنامه آماري، ( شهري ساكن هستند

شهر ياسوج در است.  شهرستان بويراحمدمركز  ياسوجشهر 

دقيقه عرض شمالي از خط  28درجه و  30موقعيت جغرافيايي

 النهار نصف از شرقي طول دقيقه 36 و درجه 51 و استوا

 دنا، ارتفاعات به از شمال شهر اين .است گرفته قرار گرينويچ

 مشرق طرف از نجف آباد، خلف آباد، كريم آباد، به جنوب از

 شرف آباد مهريان، به مغرب و شمال غربي از و به محمودآباد

). شهر ياسوج در سال 1369اكبري، ( شودمي محدود بلكو و

 1344ريزي شد و در سال با اهداف سياسي و اداري پايه 1342

مساحت شهر . مركزيت فرمانداري كل انتخاب گرديد به عنوان

 100000 بر هكتار و جمعيتي بالغ 1801، 1385ياسوج در سال 

بيش از  به1390نفر بوده است و جمعيت اين شهر در سال 

محله  23اين شهر از چهار ناحيه و هزار نفر رسيده است.  108

. شكل زير موقعيت )1387 (داستار، تشكيل شده است

  .دهدشهر ياسوج را نشان مي جغرافيايي
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  موقعيت جغرافيايي شهر ياسوج .1تصوير 

  

   شهر ياسوجمركز ها در توزيع كاربري -2- 3

درصد بيشترين  42,9در مركز شهر ياسوج شبكه معابر با   

اده و در رتبه اول قرار ا به خود اختصاص در هاسهم كاربري

 17,1كاربري تجاري با  و 21,3هاي مسكوني با دارد و كاربري

هاي اداري اند و كاربريهاي دوم و سوم قرار گرفتهدر رتبه

هاي بعدي جاي موزشي در رتبهآ، بهداشتي درماني و انتظامي

الزم به ذكر است كه در محدوده بافت مركزي شهر  .اندگرفته

، اراضي زراعي ، صنعتي، باغ و بوستانحمل و نقل هايكاربري

  اند.و اراضي باير درصدي را به خود اختصاص نداده

  

  هاوضعيت خيابان -الف

هاي با توجه به اينكه بافت مركزي عمدتاً داراي كاربري   
ها نشانگر آن است كه لذا بررسي .خدماتي است- عمده تجاري

در اطالعات  وجود دارد. ايتقاضاي بيشتري براي پارك حاشيه
مجاز براي پارك از ميداني به دست آمده با كسر مقاطع غير

، هاي اصليمعابر منتهي به خيابان ها،قبيل قبل و بعد از تقاطع
ها، طول مجاز پارك ها، نقاط پارك غير مجاز و ايستگاهكوچه

محاسبه گرديد كه با تقسيم آن بر طول استاندارد محل پارك 
  شود. آمار مربوط تعداد پارك مجاز تعيين مي متر، 5,5

به پارك وسايل نقليه در بافت مركزي شهر ياسوج  به دست 
آمد و محاسبات مربوط به ظرفيت پارك و همچنين ضريب 
اشغال مربوط به معابر بافت مركزي شهر ياسوج مشخص 

شهر ياسوج به  گرديد كه در جدول زير نمايان شده است.
هاي عريض  ت اوليه خود داراي خياباننسبت وسعت و جمعي

هاي اخير با افزايش جمعيت و و طويلي بوده است. در سال
ها به چشم ، عريض بودن اين خيابانتعداد فراوان وسايل نقليه

نيامده و در حل مشكالت ترافيك سهم به سزايي را از خود 
نشان نداده اند. سطوح تحت پوشش معابر درصد بااليي از 

  را به خود اختصاص داده است. در مجموع وسعت شهر 
هاي مركز شهر ياسوج نتيجه توان گفت كه عرض كم خيابانمي
برنامگي مسئوالن شهرسازي در طرح جامع شهري بوده و بي

اگر ياسوج از  و شودنگري در آن ديده نميگونه آيندههيچ
توان اين توجيه را پذيرفت كه اين هاي قديمي بود ميشهر

معضل نتيجه شهرنشيني قبل از شهرسازي است ولي براي شهر 
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رسد قابل ي آن به پنجاه سال اخير مينوپاي ياسوج كه سابقه
  توجيه نيست.

  

  ها وضعيت شبكه معابر و خيابان -ب
هاي شهر ياسوج به تبعيت از عوامل  بندي خيابان شبكه

هر، شكل گرفته است. معابر بافت گيري اين ش مؤثر در شكل
باشد و بر اساس متر مربع مي 1043812حدود  مركز شهر

هاي ميداني به عمل آمده سلسله مراتب شبكه ارتباطي  بررسي
   2هاي شرياني درجه  اين شهر در دو گروه عمده خيابان

يك بخشي از  اند كه هر بندي شده هاي محلي تقسيم و خيابان
تباطي اين شهر را به خود اختصاص داده ها و شبكه ار خيابان

ان شبكه عنوهاي شرياني اصلي كه به است. خيابان
نمايند شامل خيايان ورودي  بندي شهر ياسوج عمل مي استخوان

به شهر ياسوج (از سمت جنوب) است. اين خيابان به عنوان 
فاصل ميدان آزادي  خيابان شرياني اصلي از ميدان معلم تا حد

  لوار امام خميني، خيابان جمهوري اسالمي باست. همچنين 
تا ميدان بسيج و بلوار مطهري از تقاطع امام خميني تا ميدان 

عالوه بر اين  ز جزء خيابان اصلي شهر ياسوج است.كشاورز ني
سخت و بلهزار  هاي ورودي به شهرياسوج از سمت سي خيابان

 آيند. نيز جزء خيابان شريان اصلي شهر ياسوج به حساب مي

اهللا طالقاني، خيابان معلم،  بلوار شهيد چمران، خيابان آيت
تير فلكه ساعت  7خيابان منتظري، ميدان امام حسين، ميدان 

  هاي معلم به مطهري، وليعصر  (شهدا) جانبازان و تقاطع
با طالقاني، منتظري با مطهري و معلم، طالقاني با جمهوري، 

هاي فرعي (جمع  يانهاي شر خيابان باشند. جمهوري با ابوذر مي
هاي  ها) در سطح شهر ياسوج عبارتند از خيابان كننده و پخش

اهللا  ميدان شيرازي، ابوذر، آيت ،پاسدران ،ساحلي، شهيد رجايي
كاشاني، خيابان جمهوري اسالمي از ميدات بسيج تا تقاطع 

اهللا سعيدي،  آيت متري ارم، 40اهللا طالقاني، ارم، آيت - ابوذر
هاي  خيابان متري سيد كمال الدين. 30رز و شهيد قرني، كشاو

محلي بخش ديگري از شبكه ارتباطي شهر ياسوج هستند كه 
درصد بااليي از شبكة ارتباطي اين شهر را به خود اختصاص 

  ها و اهميت خود  هاي محلي به ترتيب ويژگي اند. خيابان داده
به دو دسته خياباني محلي اصلي و خيابان محلي فرعي 

هاي محلي اصلي شهر  اند. خيابان بندي شده ) تقسيم(انشعابي
باهنر، باقرخان، شهيد  هاي ابن سينا، شهيد خيابان ياسوج شامل

شهيد قندي، قدوسي، فردوسي،  چمران، خيابان سينما، مصلي،
متري  30شهيد محمد منتظري، معلم، تختي، شهيد داورپناه، 

  ها و جاده آبشار است. ها، شيعه، رضايي رضايي

  

  مهمترين عوامل بوجود آورنده ترافيك درمركز شهر ياسوج طبق نظر شهروندان. 1جدول 

  درصد  فراواني  عامل

  1/15  23  عدم رعايت قوانين ومقررات رانندگي

  8/13  21  خيابان) كمبود تعداد كمبود زيرگذر وروگذر، ها (عرض كم،وضعيت خيابان

  9/10  16  مراكز تجاري

  10  15  بهداشتي خدماتي مثل آموزشي و كزمرا مراكز اداري دولتي و

  6/10  16  كمبود پاركينگ

  2/4  6  )عدم توجه به مسائل برنامگي وبي ،(كمبود متخصص ضعف مديريت

  5/3  5  نحوه برخورد) تفاوتي و، بينحوه تظارت پليس (عدم حضور

  8/5  9  فرهنگ رانندگي

  9/1  3  تراكم جمعيت

  8/4  7  هاوجود بانك

  3/2  4  اسب خودروها دركنار خيابانپارك نامن

  8/6  10  خودروهاي شخصي حجم زياد

  8/5  9  عدم استقبال مردم از آن كمبود وسائل نقليه عمومي و

  5/4  7  نامناسب بودن كاربري زمين

  100  151  جمع
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  مشخص شدن رفتار شهروندان درتردد  طرف ديگر براي از   

اي سؤاالتي اي نمونههشهر ياسوج ازطريق پرسشنامه مركز به 

  زير مطرح گرديد كه در درراستاي شناخت عوامل تأثيرگذار

  .ها به آنها اشاره شده استبه همراه فراواني پاسخ

  

   ياسوج به مركز شهر سفر تعداد .2جدول 

  سفر 6از  بيشتر  سفر6-4  سفر 4 تا 2  سفر 2از  كمتر  سفر تعداد

  13  18  50  70  فراواني

  

  ياسوج استفاده براي ورود به مركز شهر نقليه مورد نوع وسيله .3جدول 

  پياده  اتوبوس وميني بوس  دوچرخه موتور و  تاكسي  شخصي  نوع وسيله

  3  2  6  55  85  فراواني

  

  ياسوج به مركز شهر علت سفر .4 جدول

  تفريح  خدماتي  خدمات فرهنگي  خريد  آموزشي  شغلي  اداري  علت سفر

  6  6  1  40  13  54  29  فراواني

  

  اولويت تأثيرگذاري روي ترافيك مركز شهر. 5 جدول

  عدم رعايت قوانين  مراكز تجاري  تراكم جمعيت  كاربري اراضي  تعداد خودرو  عامل

  31  21  18  34  47  فراواني

  

  متوسط مدت توقف درترافيك .6 جدول

  بيش ازسي دقيقه  دقيقه 30-20  دقيقه 20-10  دقيقه 10-5  دقيقه 5كمتراز  (دقيقه) مدت

  3  12  40  72  24  فراواني

  

جهت تعيين رابطه داليل سفرباعوامل ترافيك ازآزمون خي    

جدول زيرنتايج آن آمده است  دو چندگانه استفاده شد كه در

دهد. نشان مي هاي اين آزمون راوجداول بعدي خروجي

 درمورد تعداد معناداري شود مقدارهمانطور كه مشاهده مي

 ،(عدم رعايت قوانين كمي اغماض عوامل ترافيك با و سفر

قابل قبول يعني كمتر  حد ) در... خدماتي و مراكز تجاري و

  ه مقدار آن بسيار باال كه بقي صورتي باشد درمي 08/0از

  .باشدكه بيان كننده تأييد اين فرضيه ميباشد مي

  

  هاتحليل داده -4
استفاده از نرم افزار  با و  AHPاين مرحله با روش در   

Exppert Choice همديگر مقايسه شدند كه  ها باشاخص

  را  هازيرآمده است. اگر شاخص ها دروزن هريك از شاخص

، هاي حمل ونقل عموميبه دودسته فيزيكي (زيرساخت

  مديريتي  شبكه ارتباطي) و پاركينگ و روگذر، زيرگذر و

 سامانه هوشمند و ، حضورپليس ومديريت ريزي و(برنامه

درصد سهم  52حدود  در ،بندي كنيمسيمتق )كاربري اراضي

درصد عوامل فيزيكي در ترافيك نقش  48 بخش مديريت و

 311/0مديريت با وزن  ريزي وطرفي بعد از برنامه . ازدارند

رتبه دوم  واحد در 163/0شاخص شبكه با وزن  ،واحد

كه عنوان گرديد اگر شبكه ارتباطي را  همانطور قراردارد و

  اين صورت  امل فيزيكي تلقي كنيم درعو اي ازمجموعه

 شهر تأثيرمركز ترافيك  توان پذيرفت كه شبكه ارتباطي درمي

  ندارد.
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  مورد بررسي هايدهي شاخصوزن .2تصوير 

  

   گيرينتيجه -5

  ها بر اساس جداول توصيفي مشخصات دموگرافيك نمونه  
  به صورت زير است:

صد مرد و بقيه زن در8/76به مقدا  اكثريت پاسخ دهندگان
سال و مابقي  30زير  درصد51 اكثريت پاسخ دهندگان .بودند

به مقدار اكثريت پاسخ دهندگان  باالي سي سال دارند.
 به مقدار پاسخ دهندگان .بودنددرصد متأهل و بقيه مجرد 9/60
به پاسخ دهندگان  ند.بوددرصد داراي مدرك كارشناسي  4/38

هزار تومان تا يك  500 درصد داراي درآمد بين 45مقدار
 3/58به مقداراكثريت پاسخ دهندگان  ند.بودميليون تومان 

 .بودنددرصد داراي شغل دولتي و مابقي داراي شغل آزاد 
درصد داراي خودرو  6/59به مقدار اكثريت پاسخ دهندگان 

اي نيستند. اكثريت پاسخ داراي وسيله نقليه 8/31شخصي، 
دهند كمتر از دو سفر انجام ميدرصد) در روز  4/46دهندگان (

دهند. اكثريت پاسخ سفر انجام مي 4تا  2درصد  1/33و 
درصد در سفر خود به مركز شهر به  43 به مقدار دهندگان

ند از: عبارت كنند و ساير مسيرها به ترتيبهفت تير سفر مي
شهيد منتظري، خيابان  يابانفلكه ساعت، شصت متري، خ

 7/45حدود اكثريت پاسخ دهندگان  د.بودن طالقاني، فلكه جهاد
درصد در سفر خود به مركز شهر از مسير فلكه جهاد وارد 

ند از: د و ساير مسيرها به ترتيب عبارتشونبافت مركزي مي
 هاي منتهي به مركز شهرشصت متري، خ شهيد منتظري، كوچه

درصد در سفر  3/56به مقداردهندگان اكثريت پاسخ بودند.
كنند و ر از خودروي شخصي استفاده ميخود به مركز شه

ند از: تاكسي، موتور يا وسايل نقليه به ترتيب عبارت ينساير
اكثريت پاسخ . بودند دوچرخه، پياده، اتوبوس يا ميني بوس

درصد در سفر خود به مركز شهر،  8/27به مقداردهندگان 
  . شتخودروي شخصيشان حداقل دو سرنشين دا

 كم باالتري نسبت به سايرهسته مركزي شهر داراي ترا
باالي  تا نفر 250مناطق شهربوده بطوري كه تراكم جمعيت از 

باشد ولي درپيرامون آن ازتراكم جمعيت كمتري نفر مي 300
ها طبيعتاً تمركز اين گونه فعاليت . تراكم وبرخوردار است

 .پي خواهد داشت افزايش تردد براي دسترسي به آنها را در
عنوان مهمترين ه را ب خدماتي مراكز تجاري وبيشتركارشناسان 

نظر اندازه ميزان  همين طور از دانند وعامل مؤثر درترافيك مي
براساس  .اندتأثيرگذاري آن را زياد تا بسيار زياد عنوان نموده

مورد  ياسوج در شهر شهروندان ساكن در نظرخواهي از
است كه ، بيانگر آن مركز اين شهر مهمترين عوامل ترافيك در

، ضعف مديريت مقررات، كمبود پاركينگ عدم رعايت قوانين و
، خدماتي –، تجمع مراكز اداري نظارت روي ترافيك و

باريك بودن هاي شبكه ارتباطي (بودن زيرساختنامناسب
عوامل  ) از، كمبود زيرگذر و روگذر و كمبود خيابانهاخيابان

كنار آن تراكم جمعيت  باشد درتشديد ترافيك مي مهم ايجاد و
اين بخش از شهر ذكر شده  اسلوب دركاربري اراضي نا و

براي ارزيابي سازگاري با واقعيت يا به عبارت ديگر است. 
ها ازطريق نظر كارشناسان براي تأثيرداشتن توزيع اثبات فرضيه

ترافيك طبق فرض تحقيق  خدماتي در واحدهاي تجاري و
 معناداري ده شد كه مقداراستفا T- One Sampleازآزمون 
شده است كه باتوجه به منفي بودن حد باال و  05/0كمتراز 

 اداري خدماتي و، تجاريذاري واحدهاي گپايين فرض تأثير
 با جهت تعيين رابطه داليل سفر .گرددروي ترافيك تائيد مي

 آزمون خي دو چندگانه استفاده شد كه مقدار عوامل ترافيك از
 كمي اغماض عوامل ترافيك با و سفر درمورد تعداد معناداري

قابل  ) درحد... خدماتي و مراكز تجاري و (عدم رعايت قوانين،
كه بقيه مقدار آن  صورتي در .باشدمي 08/0قبول يعني كمتر از

 باشد.باشد كه بيان كننده تأييد اين فرضيه ميميبسيار باال 

محدوده  رد 1396مقايسه كاربري زمين شهري درسال 

هاي دهد بيشتر فعاليتكل شهر ياسوج نشان مي مركزي و

مركز شهر متمركز شده  اقتصادي شهر ياسوج در اجتماعي و

بودن درصد ها نيز بيانگر باال. تطبيق توزيع كاربرياست

تجاري،  ،، آموزشيشبكه ارتباطي ،هاي مسكونيكاربري

 از .باشدر ميمركز شهر به نسبت كل شه ، اداري دربهداشتي
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توجه شود مشاهده ارتباطي  نقل و طرفي اگر به شبكه حمل و

 تأسيسات حمل و هاي ارتباطي وگردد كه درصد كاربريمي

  تشكيل  هاي مركز شهر رادرصد كاربري 30نقلي درحدود 

كل  درصد 5/13كل شهر در حدود  كه در صورتي دهد درمي

 مركز شهر از ي درشبكه ارتباط. دهدها را نشان ميكاربري

   پيرامون آن را بلوار و شبكه شطرنجي برخوردار بوده و

بندي با . اين نوع شبكهدهدهاي دوطرفه تشكيل ميخيابان

علت  شهرهايي كه از قدمت بيشتري برخوردارند تفاوت دارد و

شواهد  كه اسناد و چرا ،بودن شهر ياسوج است آن نيز نوپا

شروع به رشد كرده  1340ز دهه دهد اين شهر عمدتاً انشان مي

   نفر 34از  جمعيت آن 1335سال  كه در بطوري .است

سال  50يعني طي  .رسيده است 1385سال  نفر در 100000 به

. بنابراين ساليانه داشته است درصد متوسط رشد 17حدود  در

، شبكه شهر مركز عليرغم توزيع متمركز فعاليت و جمعيت در

اگر  تأثير كاربري زمين درترافيك باشد وكننده تواند توجيهنمي

اين عامل در ايجاد  ازديد كارشناسان نيز توجه شود تأثير

 را بيشترفرضيه سوم  امراين  ،اردقرار د ششمرده  ترافيك در

برخالف  شهر ياسوج شبكه ارتباطي. دادتأييد قرار  مورد

نجي برخوردار است كه حاكي از شهرهاي قديمي از بافت شطر

نقشه مشاهده  كه در از طرفي همانطوري .ودن شهر داردنوپا ب

 هاي منتهي به آن كم عرض وهچها وكوشود عرض خيابانمي

زاده ام، ام، تل زاليفاقد انسجام خاصي است. بلوار امام خميني

 جمهوري اسالمي كه پيرامون محدوده مركزي شهر را قاسم و

   علم وخيابان م دو متر و60داراي عرض  ،فراگرفته است

 متر و 40 جنوبي باعرض سعيدي بصورت شمالي و اهللايتآ

شهيد محمد  ، خيابان طالقاني و، سردار جنگلهاي شاهدخيابان

 عاًمتر مجمو 40همان عرض غربي با منتظري بصورت شرقي و

بقيه  وگيرد مي بر در اسكلت ارتباطي اين قسمت از شهر را

 اً شرقي غربي باجهت عمدت با ها بصورت موازي وخيابان

 مديگر پيوند ه تا دوازده متر شبكه اصلي را به 10عرض 

 و نظر بگيريم در دهند اگر توزيع واحدهاي تجاري شهر رامي

گردد عمده تراكم جمعيت را مدنظر قرار دهيم مشخص مي

نيمه شرقي محدوده  واحدهاي تجاري در تراكم جمعيت و

داراي عرض كم ها اناكثر خياب مركزي شهر قرار گرفته است و

هاي خيابان متر و 40هاي اصليابانيكه خ بطوري .باشندمي

هاي قرينه آنها در غرب خيابان از يفرعي داراي عرض كمتر

بيشتر آنها داراي ده متر عرض دارند كه براي  محدوده بوده و

 غيره رو ب ازاين .آيندجابجايي تردد بسيار باريك به حساب مي

 ،جريان ترافيكي روان برخوردار است كه از از خيابان قدوسي

اگر  .باشندها داراي ترافيك متوسط وسنگين ميبقيه خيابان

هاي حمل ونقل دسته فيزيكي (زيرساخت را به دو هاشاخص

 ) وشبكه ارتباطي پاركينگ و روگذر، ، زيرگذر وعمومي

سامانه  پليس و ، حضورمديريت ريزي ومديريتي (برنامه

شوند، درحدود تقسيم بندي  )كاربري اراضي و هوشمند

درصد عوامل فيزيكي در  48 درصد سهم بخش مديريت و52

مديريت كه  ريزي وطرفي بعد از برنامه . ازترافيك نقش دارند

 واحد در 163/0واحد و شاخص شبكه با وزن  311/0با وزن 

همانطوركه عنوان گرديد اگر شبكه  و شتدا رتبه دوم قرار

اين  در كرد،عوامل فيزيكي تلقي  اي ازطي را مجموعهارتبا

ترافيك شهر  توان پذيرفت كه شبكه ارتباطي درصورت مي

 ندارد.    تأثير

  گردد.پيشنهادات زير براي بهبود كار ارايه مي

بايد  به محدوده شهر خدماتي و اداريتجاري،  مراكز انتقال -

  د. ريزي مسئوالن شهري قرار گير در اولويت برنامه

 با شهر جديد محالت ريز شهري بايد در مسئوالن برنامه -

 مراكز ايجاد به نسبت گذاران سرمايه از دعوت و ريزيبرنامه

 مركز در تمركز از و نمايند اقدام بزرگ خدماتي-تجاري

 شهر مركز يهسته در باال ترافيكي بار ايجاد و شهر

  .كنند جلوگيري

هاي مختلف در  با بررسي توانند مسئوالن شهري مي - 

يابي و شروع فعاليت متناسب با تعداد سفر و ميزان  مكان

تقاضا، تعيين مبداء و مقصد و نوع مسيرهاي انتخابي با توجه 

، شهرهابه اصول حاكم بر مهندسي ترافيك و وضعيت موجود 

  .دهند انجام ترافيك كاهش راستاي	اقدامات خود را در

خدمات در نقاط مختلف ايجاد مراكز تأمين نيازهاي كاال و  - 

  .بار شهر مثل ميادين ميوه و تره

دوديت واگذاري اراضي جديد براي توسعه كاربري مح - 

   .در مركز شهر تجاري و اداري

پيگيري مسئوالن مربوطه جهت تامين بودجه مورد نياز   -

براي ساماندهي سيستم حمل و نقل عمومي جهت عموم و 

  .اداره جات محدوده مركز شهر

 هاي طبقاتي مورد نياز جهت مراكز تجاري،اركينگايجاد پ -

  .خدماتي و اداري در مركز شهر
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 هاي اينترنتيتشويق عموم مردم به استفاده از خدمات سامانه -

  .جهت كاهش سفر به مركز شهر

هماهنگي كامل بين مسئوالن و كارشناسان مربوطه و همكاري - 

حل  اي جهتقبيله و هاي سياسيخارج از بحث عموم مردم

 معضل ترافيك.
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ABSTRACT 

The central part of Yasooj city has heavy traffic for reasons such as population density, 

density of commercial centers, increase of vehicles, lack of proper urban planning, etc. The 

aim of this research was to analyze the spatial pathology of traffic in the central area of 

Yasouj city. Descriptive-analytical research method was used. The statistical population 

included all citizens with vehicles in the central area of Yasouj city. Random sampling was 

done among the citizens who entered the central area of the city by different vehicles. Using 

Cochran, 151 questionnaires were completed by ordinary citizens and 50 questionnaires were 

collected by managers and traffic experts at the level of subordinate departments of Yasouj 

city. The findings indicate that most of the experts (80 percent) reported that the most 

important factors affecting traffic were commercial and service centers. Based on opinion 

polls from citizens living in Yasouj city, the important factors of creating and aggravating 

traffic were non-observance of laws and regulations, lack of parking, weak traffic 

management and monitoring, accumulation of administrative-service and commercial centers, 

inappropriateness of communication network infrastructure. The communication network of 

Yasouj city, unlike the old cities, has a checkered texture, which was due to the city's 

newness. Also, the width of the streets and alleys leading to it was narrow and lacked any 

particular cohesion. The commercial-service and administrative factors in the city center were 

more effective than other factors in creating traffic in Yasooj city center. 
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