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چکیده
هدف تحقیق حاضر ،تعیین سهم عوامل مختلف در پیش بیني میزان تولید ترافیک از کاربری های شهری در بخش مرکزی شههر نیاهابور
است .به این منظور ،از روش تحقیق توصیفي -تحلیلي در قالب همبستگي از نوع پیش بین استفاده شدهاست .برای گهردآوری دادهههای
مورد نیاز از پرسانامۀ محقق ساخته بهرهبرداری شدهاست .برای تأثیر تغییرات مربوط به ههریهک از کهاربریههای شههری ،ابتهدا نظهر
متخصصان و مدیران مرتبط با امر ترافیک پرسیده شد و برای مقایسۀ این نتایج ،نسبتبه گردآوری دادههای میداني نیز اقدام شد .نمونهۀ
موردنظر در بخش نظرسنجي از افراد براساس جدول مورگان  26نفر تعیین شد که این افراد به دو گروه مساوی  96نفری برای افراد شاغل
در بدنۀ مدیریت شهری و سایر افراد تقسیم شدند .دادههای گردآوریشده از این طریق با استفاده از نرمافزارههای مختلهف بههخصهو
 SPSSو مدل های آمار توصیفي و استنباطي ازجمله خيدو و تحلیل رگرسیون چندمتغیّره ،تجزیهوتحلیل شد .نتایج ناان داد که از بهین
تمام عوامل مورد بررسي ( تعداد شاغالن در هر کاربری ،محل استقرار ،میزان تراکم و نوع عملکرد) ،تنها تعداد شهاغالن در ههر کهاربری
(تعداد مدیران و کارمندان دائمي و موقت دربرابر سایر مؤلفههای هر کاربری و یا عملکرد) ميتواند میهزان تولیهد ترافیهک ههر کهاربری
(عملکرد شهری) را به طورِ معناداری پیش بیني کند ()P=6/666؛ اما افزودن هر یک از متغیّرهای محل استقرار ،میزان تراکم و نوع عملکرد
به متغیّر تعداد شاغالن ،نميتواند قدرت پیشبیني تولید ترافیک را بهطورِ معناداری افزایش دهد.
کلید واژگان :تولید ترافیک ،کاربریهای تجاری-اداری ،شهر نیاابور.

 -7دانایار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،داناگاه پیام نور ،ایران ،تهران (نویسنده مسؤول)
 -6داناجوی کارشناسي ارشد ،داناگاه پیام نور ،ایران ،تهران

saberifar@yahoo.com

33

مقدمه
پيش بيني آثار و پيامدهای ناشي از هر تصميم ،یک ي از
دلمشغولي های هر مدیر و سياستگ ااری اس ت .ای ن
مهم در ارتباط با مدیریت ترافيک و حملو نقل ش هری
نيز مطرح است؛ به هم ين دلي ل ،تعي ين ع وام ي ک ه
کن د ک ه
بتوان د ب ه م دیران و برنام هری زان اع
مکان گزیني کدا عم کردهای شهری ،در چه من اققي،
چ ه ت ثيراتي روی حج م ترافي ک ب ر ای خواه د
گااش ت ،م ورد تو ه ب ياری از م دیران ش هری
بوده است (خادری ان .)67 :4333 ،در واق  ،،ای ن اف راد
درپ ي آنن د ک ه بدانن د ،تغيي ر عم کرده ا در من اق
مخت ف شهر ،بهخصوص بخش های مرکزی آن ،به چ ه
ميزان حجم ترافيک را افزایش و یا کاهش ميدهد.
پاسخ گویي به این درخواست با تو ه به اینک ه یک ي از
چ الشه ای اساس ي زن دگي ش هری کن وني ترافي ک
فزاینده و رو به رشد شهرهاست ،ب يار مه م و اساس ي
است؛ چراکه ه ماکن ون ،معال ت ترافيک ي در تم ا
ش هرها ب هخص وص بخ شه ای مرک زی ک ه اب
کاربریهای اداری ،سياسي و خ دماتي در آنه ا م تقر
ب وده و ه ر روز ب ر ت راکم به رهب رداری از آن اف زوده
ميشود ،ب يار چالش برانگيز است .این در حالي اس ت
که متوليان شهری بدون آنکه ت ثير تعداد شاب ن را ب ر
ازدیاد ت راکم و ترافي ک بدانن د ،ب ا اعط ای مجوزه ای
مخت ف ،بر معال ت این بخش اضافه ميکنند .ب ياری
اعتقاد دارند که بای تي تما عناصر ش هر هماهن ب ب ا
هم و براساس یک برنامۀ واحد ،قراح ي و س ازماندهي
شود (زریوني)3 :4367،؛ بهعن وانمث ال ،مک انگزین ي
عم کردهای مخت ف با مي زان ش اب ن مع يّن ،مي زان
سفر ش هروندان را ت اح د مشخص ي تح تت ثير ق رار
ميدهد و مطالعات نشان دادهاست ک ه اف زایش مي زان
سفر نيز کندی ترافيک ،ازدح ا  ،آل ودگي و ...را درپ ي
دارد (پورعزیزی و همکاران .)1 :4331،ای ن ش راید در
شهر نيشابور که اکنون به موقعيت دومين شهر اس تان
و تج ارت
خراسان رضوی ارتقا پيدا کرده و کار و ک
در آن به شکل بيرقابلباوری توس عه یافت ه ،ب هوض وح
قابل مشاهده است .ب ه ق وری ک ه در دوم ين انتخ ا
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اعالای ش ورای ش هر ،ش هردار وق ت نيش ابور ،معال ل

ترافي ک در بخ ش مرک زی ای ن ش هر را ب هعن وان
اص ي ترین چ الش ش هرداری و ش ورای ش هر نيش ابور
ق مداد کرده و خواستار رف ،این مشکل اساسي شد .ب ا
این و ود ،بهدليل شراید خاص اقتص ادی و ا تم اعي
حاکمبر این شهر ،همچنان افزایش تراکم س اختماني و
تمرکز کاربری های مخت ف در این بخ ش ادام ه دارد و
این شراید معال ت و تنگناهای اقتصادی ،ا تم اعي و
زی تمحيطي متعددی را درپي داشته است (خادریان،
)441 :4333؛ بهقوریکه با و ود ا رای ق رحه ای
پرهزینه ،ترافيک و تراکم رفتوآمدها ،همچنان تم امي
ابعاد زندگي مرد نيشابور را تحتت ثير ق رار داده و ب ه
حدبحرانرساندهاست(شورایاس ميشهرنيشابور.)4333،
ب ياری از
بهدليل اهميت موضوع و ازآنجاکه برخ
ابعاد ترافي ک ش هری ،در ای ن ح وزه تحقي کام ل و
امعي به انجا نرسيدهاست ،این تحقي درنظ ر دارد
بخش ي از م ا ل و تنگناه ای ت ثير مک انگزین ي و
تغييرات ک اربره ا و عم کرده ای ش هری را ب ر حج م
ترافيک شهری مورد بررسي قرار دهد .ب هعب ارتدیگ ر،
این تحقي درنظ ر دارد نش ان ده د ،ک دا عوام ل را
م يت وان ب رای پ يشبين ي حج م تولي د ترافي ک از
کاربری های مخت ف ش هری م ورد اس تفاده ق رار داد.
بهقوریکه از این قری مدیران بدانند ب ا تغيي ر ک دا
بخش از عم کردهای ش هری ،حج م ترافي ک اف زایش
یافته و با کدا موارد این ميزان تق يل پيدا مي کند و از
این قری  ،قبل از بروز تنشهای سياس ي و ا تم اعي،
ت ثيرتصميماتخود را بر حملونقلشهری ارزیابي کنند.
سئوالهای این تحقي عبارتاند از:
 -4آیا تعداد شاب ن در هر کاربری و یا عم کرد شهری
(ش اب ن دربراب ر وس عت) م يتوان د مي زان ترافي ک
بخشهای پرتراکم شهری را پيشبيني کند؟
 -1آیا افزودن متغيّرهای محل استقرار به متغيّر تع داد
شاب ن هر کاربری ،مي تواند دق ت پ يش بين ي مي زان
ترافيک را افزایش دهد؟
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 -3آیا افزودن متغيّر نوع عم ک رد ب ه متغيّره ای ب ا،،
مي تواند دقت پيشبيني ميزان ترافيک به هر خياب ان و
یا ه تۀ مرکزی شهر را افزایش دهد؟
پیاینۀ موضوع
مطالعات مربوط به ترافي ک ش هری ب ه ق ور دی از
ص نعتي را
زمانيکه ش هرها آث ار و پيام دهای انق
پایرا شدند ،مطرح شد ()Hill, 2005:27؛ چون با وقوع
صنعتي ،شهرنشيني گ ترش عظيمي پيدا ک رد
انق
و ضرورت بهره مندی از شيوه ه ای دی د حم لو نق ل
دوچن دان ش د .در ابت دا ت کي د اص ي ب ر توس عۀ
سي تم ه ای حم لونق ل و اتومبي له ای پرس رعت و
تعریض خيابان ها بود؛ اما ب ا ب روز مش ک ت ترافيک ي،
تجو ب رای رف  ،ای ن مش ک ت و انج ا تحقيق ات
متعدد در این زمينه آباز شد که ه ری ک از آنه ا ابع اد
خاصي از این موض وع را م ورد تو ه ق رار م يدادن د.
تحقيقات مربوطبه ساماندهي کاربریه ا و نق ش آن در
کاهش ترافيک و مش ک ت ناش ي از آن ،از ده ۀ  31و
زماني آباز شد که وراپکين ( )4333کتا معرو خود
را با عنوان «ترافيک شهری به مثاب ۀ ت ابعي از ک اربری
زم ين» منتش ر ک رد ( .)World Bank, 1990: 6ای ن
بررسي ها نخ تينبار در آمریکا و پس از نب ه اني
دو در اروپا مطرح شد (س طاني و همک اران.)4334 ،
این تحقيقات با و ود گ تردگي زیاد ،هم ۀ ابع اد ای ن
تحقيق ات روی
م ئ ۀ اساسي را دربر نگرف ت و اب
بخشهای خاصي از آن متمرکز شد؛ ب ه هم ين دلي ل،
امکان یافتن بررسي هایي که با تحقي حاضر هماهن ب
باشد ،و ود ن دارد و ی ا ح داقل ب يار ان د اس ت؛
درنتيجه در این بخش به معرفي تحقيقاتي م ي پ ردازد
کهبهقوربيرم تقيمباموضوعاینبررسيهمراستا ه تند.
قدمي و همکاران در سال  4331در تحقيق ي ب اعن وان
«ت ثير سياست های فالایي بر ساختار فالایي شهری ب ا
ت کيد بر تراکم ساختماني (مطالعۀ موردی :تهران)» ،ت ا
حدی به اه دا ای ن تحقي نزدی ک ش دند .در ای ن
تحقي با و ود آنکه م ئ ۀ توليد ترافيک از کاربری ه ا
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مطرح نبود ،اما اشاراتي ب يار ز ي ب ه ای ن موض وع
مشاهده ميشود.
فاروقي ( )4331نيز در مقالهای باعن وان «برنام هری زی
ترابری ش هری و توس عۀ ا تم اعي» ب ه ای ن موض وع
اشاراتي دارد .نتایج این بررسي نشان داد ک ه ش هرهای
ایران ،ویژگيهای شهری و تراب ری ک ام متف اوتي ب ا
شهرهای کشورهای توسعهیافته دارند و به همين دلي ل
نميتوان از تجربيات کشورهای درحال توسعه در ای ران
به رهب رداری ک رد .س طاني ( )4334در مقال ۀ خ ود
ب اعن وان «ارزی ابي رض ایتمندی م افران از کيفي ت
سي تم اتوبوس راني ب ا اس تفاده از م دل رگرس يون
رتبه ای» به موضوع ترافيک و ميزان توليد سفر در س ه
م ير ویژه در ش هر ی زد اش اره ک رده و نتيج هگي ری
مي کند که زمان سفر با اتوبوس در مقای ه ب ا خ ودرو
شخصي درحدود دوبرابر بيشتر است که ع يرب م ب ا،
بودن سطح س رویس ناحي ۀ تح ت پوش ش ،منج رب ه
تربي ش هروندان ب رای اس تفاده از خ ودرو شخص ي
ميش ود .س طاني و ف حمنش ادی ( )4334در مقال ۀ
«یکپارچهسازی سي تم حملونقل ،راهک اری در ه ت
دستيابي به حملونقل پایدار (نمونۀ موردی :ک نش هر
ش يراز)» ،ب ه ابع اد دیگ ری از م ئ ۀ هم اهنگي در
برنامهریزی حملونقل اشاره کرده و بي ان م يدارد ک ه
سياس ته ای اری م دیریت ش هری ش يراز ازنظ ر
معياره ای «راهب رد حم لونق ل یکپارچ ه» ،وض عيت
مط وبي ن دارد .از دی دگاه کارشناس ي ،اولوی تبن دی
سياس ته ای یکپارچ هس ازی ب ا محوری ت توس عۀ
حملونقل عمومي و بهترتي شامل افزایش دسترسي و
کارایي اتوبوس راني در من اق ش هری دارای پتان يل
تقاضا ،تخصيصبخشي از عواید ناشي از دریافت عوارض
ش هرداری در بخ ش حم لونق ل عم ومي و ایج اد
م يرهای ویژۀ اتوبوس در کرویدورهای پرتردد و بخش
مرکزی شهر مي باشند .رفيعيان و همکاران ( )4331نيز
در مقالۀ «ارا ۀ فرایند قراحي شهری ا تماعات مح ي
با ت کيد بر رویکرد توس عۀ حم لونق لمح ور ،رویک رد
توسعۀ حمل ونقلمح ور و ی ا  TODرا معرف ي ک رده و
نتيجه گيری مي کنند که بهره گيری از این شيوه ،زمينۀ
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ارتق ای کيفي ت مح يد و ب هتب  ،آن ارتق ای کيفي ت
زندگي در بافت های شهری را فراهم مي آورد .در همين
ارتباط ،ع وهبر محققان قب ي که در ق ي ای ن مطالع ه
به آنها اشاره شد ،افراد دیگری بررس ي ه ا و تحقيق ات
مفص ي انجا دادهاند ک ه برخ ي از آنه ا عب ارتان د از:
مص اح و همک اران ()4333؛ تش تزر ()4331؛
فخارزاده هرمي و ناریان ( )4331و. ...
مباني نظری
م ئ ۀ ساماندهي ترافيک شهری از زماني بهشدت مورد
تو ه قرار گرف ت ک ه ب ياری از خ انواده ه ای مرف ه
بهدليل پيامدهای ناشي از ترافيک سعي کردن د ،مراک ز
پرتراکم شهری را رها کرده و به حومه ه ای ک مت راکم
روی آورند (رفيعيان و همکاران .)71 :4334 ،قرح های
مورد تو ه در این زمينه در ابتدا به افزایش پارکين ب،
تع ریض خياب انه ا و ...مح دود ب ود (ع يالح ابي و
مرادی .)31 :4331 ،در هم ان ابت دا ،ب ياری اعتق اد
داشتند که این راهکارها یگانه راهح ل م ئ ۀ ترافي ک
ت قي ميشود؛ اما بعدها مع و شد ک ه ب ياری از ای ن
راهکارها ،خود تش وی اس تفاده از اتومبي ل و اف زایش
ترافيک را درپي دارد ( .)Aurand, 2010:10زم انيک ه
مشخصشد این راهکارها نتایج مورد انتظار را بههم راه
نخواهد داشت و ناکارآمدی سي تم حملونق ل ش هری
عوارض دی محيطي همانند آلودگي هوا و پيام دهای
منفي ا تماعي و اقتصادی را بهدنبال خواه د داش ت و
باعث ناکارآمدی عم ک رد ش هر می شید ( Hutchison,
 ،)2010: 828ابتکارات و نوآوریه ای دیگ ری م دنظ ر
ق رار گرف ت .تغيي ر ش يوهه ای حم لونق ي ،ک اهش
واب تگي به خودروهای شخصي ،تو ه به پيادهمح وری
شهرها ،استفادۀ بيش تر از دوچرخ ه و ...بخش ي از ای ن
راهکارها بود (صابری ف ر و مرزع اوی)33 :4331 ،؛ ام ا
بررسيهای بع دی نش ان داد ک ه س طح واب تگي ب ه
خ ودرو و تغيي ر در س بک زن دگي ا تم اعي درح ال
افزایش بوده (س طاني و ف ح منش ادی )33 :4334 ،و
این شراید پيام دی ز اف زایش ترافي ک و ت راکم را
بههمراه ندارد .از این زمان بود که مباح ث مرب وط ب ه
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مدیریت سفر و برنامهریزی برای آن بيشازپ يش م ورد

تو ه قرار گرفت.
در مدیریت س فر و برنام هری زی ب رای آن ،مه مت رین
متغيّرهایي که مورد تو ه قرار م يگي رد ،م دت س فر،
هزینه های مرتبد با آن ،راحتي ،ارزشهای مورد تو ه
م افران و س طح خ دماتي ب ود ک ه توس د ش بکۀ
حملونقل مو ود ،به آنه ا ارا ه م يش د ( Cascetta,
 .)2009: 109ب ه عقي دۀ ب ياری از متولي ان عرص ۀ
حملونقل ،بخش قابلم حظه ای از این اهدا با تعبيۀ
خدمات مح ي در یک آستانۀ قاب ل پي ادهروی و توزی ،
ت هي ت در س طح مح ه ،در کن ار پ راکنش مت وازن
مراک ز فع اليتي در پهن ۀ ش هر (رفيعي ان و همک اران،
 ،)74 :4331قابل تحق است .بر همين اساس ،عن وان
ش دهاس ت ،ازآنج اک ه تقاض ای س فر از پ راکنش
کاربری های عمده از م ه محل ک ار ،مراک ز آموزش ي،
مراکز تفریحي و یا مراک ز خ دماتي مش ت م ي ش ود،
بخش ي از ک اهش حج م تقاض ا از مج رای اعم ال
سياست های ساماندهي کاربری زمين قابل حصول است
(س طاني و همک اران .)4 :4334 ،درواق  ،توزی ،
فعاليت ها ،حجم سفر با انواع وسي ۀ نق يه را تحتت ثير
قرار مي دهد و از قر دیگر ،راحتي ن بي در اس تفاده
از انواع وسایل نق يه براساس مک ان گزین ي فعالي ت ه ا
متفاوت است ( .)Mahmoodi, 1994: 92ای ن درح الي
است که برخي اعتقاد دارن د هم ۀ ان واع س فر ب هق ور
یک ان از مقولۀ توزی ،کاربری ت ثير نميپایرند؛ به ای ن
دليل که افزایش دسترسي ناشي از تنوعبخش ي بيش تر
کاربری زمين ،سفرهای با هد خرید را ب يش از س ایر
س فرها تح تت ثير ق رار م يده د ( Limanond and
.)Niemeier, 2003: 219

بههرحال ،مجموع تحقيقات صورتگرفته نشان داد ک ه
توزی ،فالایي کاربری های عمده شامل م کوني ،اداری
و آموزشي در کارآمدی شبکۀ حمل و نقل نق ش زی ادی
دارد ()Zegras, 2004: 11؛ به ای ن دلي ل ک ه ک اربری
زم ين مش خص کنن دۀ مح ل فعالي ت و درنتيج ه،
تعيينکنندۀ فرص ت ه ا ب رای مب ادی و مقاص د س فر
ه تند (س طاني و همکاران.)1 :4334 ،
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تحقيقات بعدی نشان داد که مجموع های از عوام ل در
تولي د و توزی  ،س فرهای درونش هری نق ش دارن د.
درواق ،،تصميمگيری در رابطه با رفتن یا نرفتن به سفر
به اندازۀ زیادی از عوامل ا تماعي-اقتص ادی و ش راید
توزی ،کاربری زمين ت ثير م يپ ایرد ( Jahanshahloo
 .)and Amini, 2005عوامل متع ددی در ای ن ارتب اط
مورد تو ه محققان قرار گرفت که عبارتاند از :کاربری
زم ين ،تولي د و توزی  ،س فر ،تفکي ک وس ي ۀ س فر،
پارکينب و( ...برتون.)371 :4373،
با تو ه به شراید توصيفش ده ،بای د ک اربری زم ين و
حملونقل را دو بخش کام مرتبد با یک دیگر دان ت
که تغيير در یکي از آنها ،در دیگ ری ني ز بازت ا ه ایي
ایجاد مي کند .در واق ،،افزایش کارآمدی در یک بخ ش،
م ت ز اص ح در دیگ ری اس ت ( Boarnet and
 .)Handy, 2010: 3ب ا ای ن و ود ،ای ن تغيي رات و
ساماندهي کاربری های شهری تنه ا ازقری توص يه و
دخال ت آمران ه امک انپ ایر ني ت؛ زی را ب ياری از
کاربری های شهری تمای ل ش دیدی دارن د ت ا ه رچ ه
بيشتر به بخش تجارت مرک زی ش هر (ه تۀ مرک زی
ای ن
شهر) استقرار پيدا کنند (هگ ت )4334 ،و اب
تمای ل ازقری مي زان ا ارۀ پيش نهادی ه ری ک از
کاربری ها کنترل مي شود (صابریفر و آخوندی:4331 ،
)33؛ بنابراین ،در این بخ ش ب ا مجموع های از عوام ل
مرتبد با هم که اندرکنش های متفاوتي دارن د ،روب هرو
ه تيم که هرگونه دخالت ميتواند روی ابع اد متف اوت
ت ثيرگاار باشد که در ابتدا چندان قاب ل لم س ب هنظ ر
نمي رسند .به همين منظور ،برای آنکه امک ان ورود ب ه
این عرصه بهو ود آمده و پيامدهای این دخالت ه ا ب ه
حداقل ممکن برسد ،شناخت عوامل و مؤلفه ه ایي ک ه
بيشترین ت ثير را در توليد ترافيک هریک از ک اربریه ا
داشته و مدیریت آنها با امکانات مو ود ف راهم باش د،
ب يار ضروری بهنظر ميرسيد و ب ه هم ين دلي ل ای ن
تحقي قصد دارد بخشي از آنها را مورد تو ه و بررس ي
قرار دهد.

مواد و روشها
این بررسي ب ه روش تحقي توص يفي -تح ي ي و در
قال همب تگي از نوع پيشبين به انجا رس يدهاس ت.
ب رای گ ردآوری دادهه ای م وردني از از پرسش نامۀ
محق ساخته استفاده شد .برای آنکه تناس و قاب ي ت
این پرسشنامه برای اهدا این تحقي مناس باش د،
روایي و پایایي آن با استفاده از ده درصد نمون ۀ اص ي
مورد سنجش قرارگرفت .به این نحو که ابتدا پرسشنامۀ
اوليه در اختيار متخصصان مربوط قرار گرف ت و بع د از
اعمال نقطهنظرات آنها ،پيشآزمون ب هعم ل آم د و ب ا
تو ه به دادههای دهدرصدی مورد اشاره ،ضری آلف ای
کرونباخ درحد  1/33برای مجموع گویههای م وردنظ ر
بهدست آمد.
امعۀ موردنظر این تحقي  ،شهرهای ایران ب ود ک ه از
آن ميان ه تۀ مرکزی شهر نيش ابور ب هعن وان نمون ۀ
م ورد بررس ي انتخ ا ش د (نقش ۀ ش مارۀ  .)4دلي ل
انتخا این ش هر آن ب ود ک ه نيش ابور قب آخ رین
سرشماری ( ،)4331قری به  331ه زار نف ر معي ت
داشته و بع د از مش هد دوم ين ش هر اس تان خراس ان
رضوی مح و مي شود و ساليانه پایرای قری به 11
مي ي ون م افر و زوّار اس ت (خادری ان.)33 :4333 ،
ع وه بر آن ،در این شهر ،تقریب ا تم امي ک اربریه ای
عمده تج اری و اداری در بخ ش مرک زی تمرک ز پي دا
نموده است .به همين دلي ل ،تقریب ا مب دا و ی ا مقص د
اکثر قری ب ه اتف اس س فرها ،ب ه ای ن بخ ش مرب وط
ميباشد .نکته ب يار مهم دیگر آن است ک ه ب ر خ
اکثر شهرهای هم رده ،این شهر دارای بيشترین س رانه
اتومبيل بوده و قب آمار مو ود ،ب ه ازای ه ر  3نف ر،
یک خودرو در شهر تردد دارد(همان ماخ ا) .ش اید ب ه
همين دليل است که هم اکنون رف ،معال ل ترافي ک و
تراکم بخش مرکزی شهر نيش ابور ،اولوی ت اص ي ک ار
شهردار و نهادهای مرتبد تعيين گردیده اس ت(ش ورای
اس مي شهر نيشابور.)4333 ،
بههرحال و با تو ه به توصيف ارا هش ده ،ب رای ت ثير
تغييرات مربوط به هریک از کاربری های ش هری ،ابت دا
نظ ر متخصص ان و م دیران م رتبد ب ا ام ر ترافي ک و
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ک اني که تحصي ت و تحقيقات خود را در ای ن ح وزه
به انجا رسانده بودند ،مورد پرسش قرار گرفت و ب رای
مقای ۀ این نتایج ،ن بتبه گردآوری داده های مي داني


در ارتباط با حجم توليد ترافيک برخي از ک اربریه ای

عمده شهری نيز اقدا شد.

شکل  :1محدودۀ مورد مطالعه در شهر نیشابور
(منبع :نگارندگان)3131 ،

بههرحال ،نمونۀ موردنظر در بخش نظرسنن ی از افنراد
بر اساس جدول مورگان  06نفر تعیین شد که این افراد
به دو گروه مساوی  16نفری برای افراد شاغل در بدننۀ
مدیریت شهری و سایر افنراد تسسنیم شندند .دادههنای
گردآوریشده از این طریق با اسنففاده از ننر افزارهنای
مخفلف بهخصوص  SPSSو مدلهنای آمنار تو نیفی و
اسننفنباطی بننهخصننوص خ نیدو و تحلیننل رگرسننیون
چندمفغیّره ،ت زیهو تحلیل شند .درواقنع ،بنا توجنه بنه
اینکه قرار بود سهم هر یک از مفغیّرها (تعنداد شناغ ن
در هننر کنناربری ،محننل اسننفسرار ،مینزان تننراکم و نننو
عملکرد) در پیشبینی مفغیّر وابسفه تعیین شود و نظنر
به اینکه یکی از روش هنای مناسن بنرای بررسنی اثنر
ا لی و اثر تعناملی مفغیّرهنای واسنههای (مفغیّرهنای
مسفسل ثانوی که بهمنظور روشننشندن نسنش آنهنا در
رابهۀ بین مفغیّر مسفسل ا لی اولینه و مفغیّنر وابسنفه
منورد مهالعنه قننرار منیگیرننند) ،از تحلینل رگرسنیون
چندمفغیّره با روش گا بهگا اسففاده شد.

تجزيهوتحلیل
افرادی که در این بررسی بهعنوان نمونۀ منورد پرسنش
شرکت کردند ،همگی در ارتباط با برنامهریزی شهری و
حملونسل ،تحصی ت یا ت ربنه داشنفند ،همگنی منرد
بودند .تحصی تِ نزدیک بنه  78در ند از آنهنا درحند
لیسانس ،حدود  7در ند مندارب بنا تر از لیسنانس و
مابسی دارای تحصی تی درحد فوقدیپلم بودند .مفوسط
سنی افراد مورد پرسش هم درحد  13سال بود.
در ارتباط با نسههنظرات نمونۀ مورد بررسنی ،بنهدلینل
آنکه کاربری های مخفلفی در مرکنز شنهر قنرار دارنند،
تمهیدات خا ی درنظر گرففه شند؛ بنه همنین دلینل،
سعی شد در اینن بررسنی و بنهعننوان اولنین مرحلنه،
کناربریهننای خا نی کننه ازطرینقِ نظرسننن ی امکننان
بررسی آنها وجود دارد ،مدنظر قرار گیرد .تأکیند ا نلی
در ابفدا بر وسعت و تعنداد شناغ ن هنر کناربری قنرار
گرفت؛ بهعنوانِمثال ،ابفدا این پرسش مهنر شند کنه
برای نمونه ،تعداد مراجعهکنندگان بانک به کدا عامنلِ
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وسعت یا تعداد کارمندان شاغل بیشفر مربوط میشود؟
بههر ورت با توجه به پیشینۀ موجود در این ارتبناط و
مصاحبههای اکفشنافی قبلنی ،هنر دو منورد وسنعت و
تعداد شناغ ن بنهعننوان عوامنل تعینینکننندۀ تعنداد
مراجعهکنندگان مدنظر پرسششوندگان قرار داشت.
با توجه به شرایط بنا  ،گروهنی وسنعت ینک کناربری
خاص مثل بانک را درنظر نداشفه و تنها به عامل تعنداد
شاغ ن توجه داشفند .بر این اساس ،مث ً اع داشفند
که بهازای هر کارمند بانک ،روزاننه  36مراجعنهکنننده
برای هر بانک قابل تصوّر اسنت .همنانطنورکنه انفظنار
می رفت ،برای فعالیت هر تعداد شاغل در ینک کناربری
خدماتی ،به فضای مشخصی نیاز است؛ به همین دلیل،
گروهی از مراجعهکنندگان اعفساد داشفند که بنراسناس
همین فضا میتوان مراجعهکنندگان بنه هنر کناربری را
مشخص کرد .با توجه به این شرایط ،برای هر دو مفغیّر
اط عات ز گردآوری شد.
در مرحلۀ بعد ،این مسئله مورد توجه قنرار گرفنت کنه
محل اسفسرار هر کاربری مث ً ینک واحند ت ناری و ینا
خنندماتی نیننز نسننش غیننرقابننلانکنناری بننر تعننداد
مراجعهکنندگان دارد؛ درنفی ه ،تعداد مراجعهکننندگان
به انوا کاربریهنای مخفلنف مثنل آموزشنی ،ت ناری،
اداری و خدماتی مورد پرسش قرار گرفنت .یاففنه هنای
این بخش مشخص ساخت که بنهعننوان نموننه بندون
توجه به وسعت و تعداد یک واحد ت اری و یا خدماتی،
هرچه محل اسفسرار واحند بنه بخنش ت نارت مرکنزی
نزدیک تر باشد ،تعداد مراجعان بیشفری را بهسوی خود
جل می کند .این شرایط تسریباً برای اکثر قری بهاتفاق
کاربری ها ادق بود؛ درنفی ه بخشی از اط عات از این
طریق بهدست آمد و نشان از آن داشت که برای نمونه،
اگر یک واحد ت اری خاص در مرکنز شنهر ،تعنداد 86
مراجعهکننده را بهسویِ خود جل می کند ،این مسندار
برای همین واحد ت اری و با وسنعت برابنر ،در منناطق
حاشیۀ بخش مرکزی ،حدود  06و برای منناطق دورتنر
از حاشیه ،حدود  16نفر است .به همین ورت ،شرایط
تراکم جمعیت و اشغال زمین و ...نیز مورد پرسش قنرار
گرفت.

با توجه به اینکه کاربری های مورد توجه در این بخنش
مففاوت بوده و تأثیرات محل اسفسرار ،تعداد کارمنندان،
وسننعت زم نین اشننغالشننده و ...گوننناگون بننود ،ابفنندا
داده های گردآوریشده در اینن ارتبناط یکسنانسنازی
شده و سایر کاربری هایی که وسنعت و تعنداد شناغ ن
آنها با عملکردهای ا لی بخش مرکنزی قابنل مسایسنه
نبننود (مانن ندِ پنناربهننا ،فضنناهای بنناز و )...بننهعنننوان
عملکردهای کاهشدهنندۀ تنراکم و ترافینک ،بنهگوننۀ
دیگری مورد بحث و بررسی قرار گرفنت .بنا توجنه بنه
محدودیت های مخفلف ،ارائۀ همۀ نفایج در اینن بخنش
امکان پذیر نبنوده و بنه همنین دلینل ،تنهنا بخشنی از
یاففههابا توجه تأکیدات خاص این بررسی ارائه میشود.
يافتهها
با توجه بنه م موعنه عملکردهنای ا نلی کنه در اینن
بررسی مورد توجه بود ،ارتباط و همبسفگی اینن منوارد
محاسبه شد که برخی از مهمفرین نفایج در ادامه ارائنه
می شود .به این منظور بهعنوانِ نمونه ،در جدول شمارۀ
 3وضعیت همبسفگی درونیِ بین تعداد شاغ ن و سنایر
مؤلفه های مورد بررسی ارائه شد .همانطورکنه در اینن
جدول مشخص شده است ،بین میزان ترافیک بنرآوردی
و تعننداد شنناغ ن ،محننل اسننفسرار و میننزان تننراکم،
همبسفگی وجود دارد و میتوان گفت کنه بنین مینزان
ترافیک و تعداد شاغ ن ،محل اسفسرار و مینزان تنراکم
رابه نۀ مثبننت و معننناداری وجننود دارد .اط عننات ای نن
ماتریس همچنین نشان می دهد که بین ترافیک و ننو
عملکرد رابهۀ معناداری وجود ندارد.
جدول  .1ماتريس همبستگی درونی بین تعداد شاغالن و ساير
مؤلفههای مورد بررسی
میزان
تراکم

محل
اسفسرار

عوامل

تعداد شاغ ن

میزان تراکم

*6/83

محل اسفسرار

./03

6/38

نو عملکرد

6/68

6/16

6/61

ترافیک

6/30

6/30

6/18

باقیمانده

01330/31

77

083/31

نو
عملکرد

6/30

* تنها همبسفگی بین تعداد شاغ ن و میزان تراکم معنیدار است.
(منب :،نگارندگان)4333 ،
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جدول شمارۀ  1نشانگر نفای ی است که با ورود مفغیّنر
تعداد شاغ ن به معادله بهدسنت آمنده اسنت .در اینن
مرحلننه ،مفغیّننرهننای محننل اسننفسرار ،می نزان تننراکم و
وضعیت کاربری از معادله حذف شدهاسنت .اینن نفنایج
نشان می دهند کنه تعنداد شناغ ن منیتوانند بنهطنورِ
معناداری میزان تراکم را پیشبینی کنند ()P= 0.000؛
اما افزودن هر یک از مفغیّرهای محنل اسنفسرار ،مینزان
تننراکم و وضننعیت کنناربری ،باعننث افننزایش قنندرت
پیش بیننی مینزان ترافینک نمنی شنود؛ بننابراین ،اینن
مفغیّرها از معادله حذف میشوند.


همانطور کنه در جندول  1مشناهده منیشنود ،وقفنی

مفغیّر تعنداد شناغ ن وارد معادلنه منی شنود ،م نذور
همبسننفگی آن  6/16اسننت؛ یعن نی در ای نن شننهر 16
در د واریانس بنین تعنداد شناغ ن و مینزان ترافینک
مشفرب است .بهعبارتِدیگر ،سنهم تعنداد شناغ ن در
پیش بینی میزان ترافیک  16در د است .جدول شمارۀ
 ،3ضرای رگرسیون خا و اسفاندارد تعنداد شناغ ن و
معناداری آن را نشان میدهد.
جدول  .4ضرايب رگرسیون خام و استاندارد میزان ترافیک و
معناداری آن
مفغیّر

جدول  .2تحلیل رگرسیون متغیّر ترافیک بر متغیّر تعداد
شاغالن ،محل استقرار ،میزان تراکم و وضعیت کاربری
عامل

تعداد شاب ن

منب ،تغيير

رگرسيون

مجموع مجاورات

43463/33

در ۀ آزادی

4

ميانگين مجاورات
F

43463/33

تعداد
شاغ ن

1/111

(منب :،نگارندگان)4333 ،

جنندول شننمارۀ  ،1نفننایج منندل را بننرای زمننانی نشننان
میدهد که مفغیّرهای مورد اشناره حنذف شندهانند .بنا
توجه بنه اینن نفنایج ضنری هنای تعینین و خهاهنای
اسفاندارد مشخص میشود.
جدول  .3ضريب تعیین و خطاهای استاندارد برآورد تحلیل
رگرسیون متغیّر ترافیک بر متغیّرهای تعداد شاغالن ،محل
استقرار ،میزان تراکم و وضعیت کاربری
2
R
 Rخطای استاندارد
متغيّر
برآورد
تعداد شاب ن

1/33

./11

ضرای خا
بفا

خهای
اسفاندارد

-13/11

8/00

بفا
-6/33

-1/1

13/73

(منب :،نگارندگان)4333 ،

نفایج جدول شمارۀ  3نشنان از معننادار بنودن ضنرای
رگرسیون تعداد شناغ ن اسنت و نشنان منیدهند کنه
تأثیرات خالص تعداد شناغ ن بنر مینزان ترافینک نینز
معنادار است .برای روشن تر شندن شنرایط همبسنفگی
مفغیّرها ،جدول شمارۀ  0تهیه و تنظیم شنده اسنت .در
ای نن جنندول ،ضننرای بفننا ،مسنندار  tو معننناداری آن و
همبسفگی سهمی مفغیّرهای تنراکم ،محنل اسنفسرار و
وضعیت کاربری ارائه شدهاست.
نفایج جدول شمارۀ  ،0نشنان منی دهند کنه معنناداری
ضری رگرسیون مفغیّرهای میزان تراکم ،محل اسفسرار
و وضعیت کاربری حدود  36در د بوده و وارد معادلنه
نشده اند .بهعبارتِدیگر ،این مفغیّرها نفوانسفهاند قندرت
پیشبینی میزان ترافیک را بهطورِ معناداری با ببرند.

جدول  .5ضرایب بتا ،مقدار  tو معناداری آن و همبستگي سهمي متغیّرهای تراکم ،محل استقرار و وضعیت کاربری

مفغیّر

ضری بفا

مسدار t

سهح معناداری

همبسفگی سهمی

محل اسفسرار

-6/68

-6/38

6/03

-6/60

میزان تراکم

-6/11

-3/13

6/33

-6/38

وضعیت کاربری

-/30

3/11

6/33

6/38

(منب :،نگارندگان)4333 ،

6/666

(منب :،نگارندگان)4333 ،

11/43

سطح معناداری

ضرای
اسفاندارد

T

معناداری
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با توجه به بفای محاسبهشده و ضرای تعینین ،مینزان
تأثیر مفغیّرهای محل اسفسرار ،میزان تنراکم و وضنعیت
کاربری بر ح م ترافیک بهترتین  6/38 ،6/60و 6/38
در د و ضری تنأثیر آنهنا بنهترتین  -6/11 ،-/68و
 6/30است .با توجه به این شنرایط ،معادلنۀ اسنفاندارد
رگرسیون را میتوان به شکل زیر ارائه و پیشنهاد کرد:
traffic= 0.49z land use+0.894
بر این اساس و با توجه به یاففه های بهدسنت آمنده در
شهر مورد بررسی ،اگر سایر عوامل را ثابت فرض کنیم،
با اسففاده از محل اسفسرار کاربری ،میزان تراکم موجود
در محل و وضعیت کاربری ،می توانیم ح م ترافینک را
در محننل مشننخص بننرآورده کننرده و بننر آن اسنناس،
برنامه ریزی کنیم .در این روند ،برای آنکه اینن شنرایط
با واقعیت های میدانی مسایسه شود ،مینزان کنل تولیند
سفر در سهح شهر نیشابور بنرای برخنی از کناربریهنا
گردآوری شده است که در جدول شنمارۀ  0نشنان داده
شدهاست .این میزان سفر با توجه به ترکی هنرینک از
کاربری های منورد بررسنی (خندماتی ،آموزشنی ،اداری
و ،)...از مراجننع مربننوط و همچنننین آمننارگیریهننای
ان ا شنده در شنرایط اوج ترافینک و سناعات مخفلنف
بهدست آمدهاست .داده های ارائهشنده در اینن جندول،
ضمن آنکه وضعیت کلنی ترافینک در شنهر نیشنابور را
مشخص می سازد ،قابلینت اعفمناد و نحت داده هنای
حا ل از بررسی میدانی را نینز تعینین منیکنند .اینن

داده ها نشانگر آن است که تعداد سفرهای ورتگرففه
در سننهح شننهر بننا تسری ن بس نیار مناس ن بننا معادل نۀ
اسننفاندارد رگرسنیون بننهدسننت آمننده در اینن مهالعننه
هماهنگی دارد (جندول  .)0تفناوت موجنود در مینزان
سفر برآوردی با میزان واقعی سفر بیانگر آن اسنت کنه
ع وهبر آنکه تنو و اخف ط کاربری ها نسش اساسی بنر
میننزان تولینند ترافیننک دارد ،نسننش کنناربریهننای
کاهشدهندۀ ترافیک را نباید در اینن مینان ازنظنر دور
داشت .درواقع ،هرچه کاربری های کاهشدهندۀ تنراکم
ازجمله پاربها و فضاهای باز افزایش پیدا کند ،مینزان
ترافیک و سفرهای ای اد یا جنذ شنده ،کناهش پیندا
میکند.
با توجه آنچه بیان شد می توان به سؤا ت مهنر شنده
در ابفدای بررسنی ،ایننگوننه پاسنگ گفنت کنه تعنداد
شنناغ ن در هننر کنناربری (تعننداد منندیران و کارمننندان
دائمی و موقت دربرابر سایر مؤلفههای هر کناربری و ینا
عملکرد) می توانند مینزان تولیند ترافینک هنر کناربری
(عملکرد شهری) را بهطورِ معناداری پیش بینی کند؛ اما
افزودن هر یک از مفغیّرهای محل اسفسرار ،میزان تراکم
و نو عملکرد به مفغیّر تعداد شاغ ن ،نمیتواند قندرت
پیش بینی تولید ترافیک را بنهطنورِ معنناداری افنزایش
دهد.

جدول  .6میزان سفرهای جذبشده در سطح شهر نیشابور
سفر شغلی

سفر تحصیلی

سفر تفریحی

سفر خدماتی

کل سفر واقعی

کل سفر برآوردی

اخف ف

نواحی شهری

36833

11613

0001

3363

13818

33017

3733

حوزۀ شمال

3133

31031

3010

1008

10673

10811

103

حوزۀ شرقی

1173

33738

0703

030

13031

13077

10

مرکزی

10178

0300

3070

136

11713

11073

800

حوزۀ غربی

3788

11003

8181

1377

03738

03381

300

حوزۀ جنو

منبع( :شهرداری نیشابور 3131 ،و بررسیهای میدانی نویسندگان.)3131 ،

نتیجهگیری
تعداد شاغ ن در هر کاربری (تعداد مدیران و کارمندان
دائمی و موقت دربرابر سایر مؤلفههای هر کناربری و ینا
عملکرد) ،می تواند مینزان تولیند ترافینک هنر کناربری

(عملکرد شهری) را به طورِ معنناداری پنیشبیننی کنند
()P=6/666؛ اما افنزودن هنر ینک از مفغیّرهنای محنل
اسفسرار ،میزان تراکم و نو عملکنرد بنه مفغیّنر تعنداد
شاغ ن ،نمی تواند قدرت پیش بیننی تولیند ترافینک را
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بهطورِ معناداری افزایش دهد .یاففنههنای اینن تحسینق
نشان داد که تعداد شاغ ن در هر کاربری شنهری و ینا
عملکرد مسفسر در آن ،نسش غیرقابلانکاری در افنزایش
می نزان تولی ند ترافی نک کاربرهننای شننهری دارد .سننایر
مفغیّرهای مورد اشاره اگرچه بنا مینزان تولیند ترافینک
رابهه دارند؛ اما نمی توانند آن را پیش بینی کننند .اینن
در حالی است که داده های میدانی و اخذشده از مراجع
رسمی نیز این یاففه ها را تأیید می کرد .بهطوریکنه در
این بررسی نیز مشخص شد که تعنداد شناغ ن در هنر
کاربری یا عملکرد (بهعنوانِمثال تعنداد کارمنندان هنر
بانک) می تواند تعداد جمعیت ورودی به آن کناربری را
تعیین کرده و درنفی ه قادر است ترافیک آن محندوده
را مشخص سازد .بنر اسناس اط عنات گنردآوری شنده
مشننخص شنند کننه ع ن وهبننر طننر هننای مربننوط بننه
تمرکززدایی کاربری های خاص از بخش های پرترافینک
شهر ،می توان با اسفسرار برخی از کاربری های خاص که
از آنها با عنوان کاربریهای تعدیلکننده ننا منیبرنند،
میزان ترافیک در بخش های مفراکم و هسفه های اداری
و ت اری شهر را تاحد زینادی کنم کنرده و ینا از فشنار
بیشازحد آنها کاست.
همننانطننور کننه از نفننایج جنندول شننمارۀ  0مشننخص
میشود ،میزان سفر و درنفی ه تولید ترافیک بنرآوردی
با میزان سفر واقعی بسیار نزدیک است و اخف ف بهجز
یک مورد ،بنهقندری انندب اسنت کنه منیتنوان از آن
رفنظنر کنرد؛ درنفی نه از یاففنه هنای اینن تحسینق
می توان برای برآورد نفایج تغییر کناربریهنای مخفلنف
اسففاده کرده و مسدار قابلم حظهای در وقت و هزیننه
رفهجویی کرد .با این وجود ،بنا توجنه بنه اینکنه اثنر
هریک از کاربری هنا در انندرکنش بنا یکندیگر در اینن
تحسیق مورد توجه قرار نگرففنه و اخنف ف مربنوط بنه
میزان برآورد سفر و میزان واقعی آن در بخنش جننوبی
بسیار بیشفر از این میزان برای حوزۀ شرقی است ،بایند
بررسی های بیشفری را با نمونه های مففناوت بنه ان نا
رساند تا این یاففهها در سایر شنهرهای اینران و جهنان
قابل تعمیم باشد.

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هشتم ،شماره  ،62بهار 7931


با توجه به نفایج این تحسیق میتوان گفت کنه مندیران

شهری بایسفی قبل از دور هرنو م وزی برای تغییر
کاربری و ینا مکنان گزیننی کناربری هنا و عملکردهنای
خاص ،مینزان ترافینک ناشنی از آن را بنرآورد کنرده و
تأثیرات آن را بر کل شبکۀ حملو نسنل ارزینابی کننند.
درواقع ،این روش تعیین پیامندهای تغیینرات کناربری،
ع وهبر اینکه ازنظرِ هزیننه ای از روش هنای آزمنایش و
خها در شرایط بهفری قرار دارد ،سرعت و دقنت بسنیار
با تری نیز دارد.
منابع
برت ون ،مایک ل .)4373( .برنام هری زی حم لونق ل .تر م ۀ
محمدح ن شهيدی .تهران :سازمان ترافيک .چاپ اول.
پور عزیزی  ،محمد ابراهيم و آل شيخ ،ع ي اصغر . )4333( .ارا ه
س رویس ه ای مک اني تعام ل پ ایر در نم ایش و پ ردازش
مشاهدات سنجنده ها نمونه موردی تهران .مج ه س نجش از
دور و  Gisایران.دانشگاه شهيدبهشتي ،شماره  ،4صص .4-43
تشتزر ،منوچهر .)4331( .ت ری ،حرکت ت هيل دسترسي ،لزو
ت في برنامههای حملونق ل و ک اربری زم ين ،ش هرداریه ا.
وزارت کشور ،سال دوازدهم ،شمارۀ  ،37-33صص .41-13
خادری ان ،احم د .)4333( .بررس ي مي زان ترافي ک تولي دی از
کاربریهای ش هری .پای اننام ۀ کارشناس ي ارش د غرافي ا و
برنامهریزی شهری .دانشگاه پيا نور مرکز فردوس.
رفيعيان ،مجتبي؛ پور عفر ،محمدرضا؛ تقوایي ،ع ياکبر؛ صادقي،
ع ي .)4331( .ارا ۀ فرایند قراحي شهری ا تماعات مح ي ب ا
ت کيد بر رویکرد توسعۀ حم ل و نق ل مح ور ،توس عۀ ش هری.
داشکاه فردوسي ،سال دو  ،شمارۀ  ،7صص .33-63
رفيعيان ،مجتبي؛ رضازاده ،راضيه؛ محم دی آی دبميش ،فاقم ه.
( .)4334توسعۀ ا تماعي مح ي با بهرهگيری از ظرفي ته ای
مشارکتي در رویکرد دارایي مبنا ،برنامهری زی و آم ایش فال ا.
دانشگاه تربيت مدرس ،سال دوازدهم ،شمارۀ  ،7صص .36-37
زریوني ،محمدرض ا .)4367( .برنام هری زی حم لونق ل ،آب ادی.
وزارت راه و شهرسازی ،سال اول ،شمارۀ  ،1صص .41-13
س طاني ،ع ي .)4334( .ارزیابي رضایتمندی م افران از کيفي ت
سي تم اتوبوسراني با استفاده از مدل رگرسيون رتبهای (نمونه:
شيراز) ،مطالعات شهری .دانشگاه کردستان ،سال اول ،ش مارۀ
 ،1صص .414-441

33

پيشبيني ترافيک توليدی از کاربریهای شهری مورد شناسي :شهر نيشابور ...

س طاني ،ع ي؛ سقاپور ،قيبه؛ ایزدی ،ح ن؛ پاکش ير ،عبدالرض ا.
( .)4334توليد سفرهای درون ش هری و ت ثيرپ ایری از تن وع
کاربری زمين (نمونۀ موردی :چهار محدودۀ م کوني در ش هر
شيراز) ،مطالعات و پژوهش های شهری و منطق های .دانش گاه
اصفهان ،سال دوازدهم ،شمارۀ سو  ،صص .4-47

خدمات شهری :روشي مبتن ي ب ر س امانۀ اق ع ات مک اني و
ت في حمل و نق ل و ک اربری ،س نجش از دور و  GISای ران.
دانشگاه شهيد بهشتي ،سال اول ،شماره  ،1صص .33-71
هگ ت ،پيت ر .)4334( .غرافي ا ترکيب ي ن و .تر م ۀ ش اپور
گودرزینژاد .د دو  .تهران :سمت .چاپ اول.

س طاني ،ع ي؛ ف ح منش ادی ،اف روز .)4334( .یکپارچ هس ازی
سي تم حملونقل راهکاری در هت دستيابي ب ه حم لونق ل
پایدار (نمونۀ موردی :ک ن ش هر ش يراز) ،مطالع ات ش هری.
دانشگاه کردستان ،سال دو  ،شمارۀ  ،3صص .36-71

Aurand, A. (2010). Density, Housing Types and
Mixed Land Use: Smart Tools for Affordable
Housing? Urban Studies, 47(5) 1015–1036.

شورای اس مي شهر نيشابور .)4333( .مصوبات شورای ش هر در
شش ماهۀ اول س ال  ،4333نيش ابور :ش ورای اس مي ش هر
نيشابور.

Boarnet, M; Handy, S. (2010). DRAFT Technical
Background Document
on
the Impacts
of
Residential Density Based on a Review of the
Empirical Literature. http://www.arb.ca.gov/cc/sb375/
5.9.pdf, 15/5/2010.

صابری فر ،رستم؛ آخوندی ،محم د ع ي .)4331( .برنام ه ری زی
شهریدر انق سو شهری .مشهد:انتشاراتاق يدوس.چاپ اول.
صابری فر ،رستم؛ مزرعاوی ،عماد .)4331( .مقدمه ای ب ر توس عۀ
پایدار شهری .اهواز :انتشارات کتيبۀ سبز .چاپ اول.
ع ي الح ابي ،مه ران؛ س مان م رادی .)4331( .تبي ين مفه و
توسعۀ مبتني بر حمل و نقل عمومي و معيارهای تعي ين مراک ز
آن (مطالعۀ موردی :خ د  4مت رو ش يراز) ،فص نامۀ ع م ي-
پژوهشي هنرهای زیبا (معماری و شهرسازی) .دانشگاه ته ران،
سال دوازدهم ،شمارۀ  ،34صص .31-36
فاروقي ،فرزین .)4331( .برنامه ری زی تراب ری ش هری و توس عۀ
ا تماعي ،مطالعات شهری .دانشگاه کردستان ،دورۀ  ،4ش مارۀ
 ،7صص .33-413
فخ ارزاده هرم ي ،ع يرض ا؛ ناری ان ،باب ک ( .)4331ض رورت و
تبيين زمينههایي از بهينهسازی در مدیریت فع ي حم لونق ل
شهری کشور ،ع و پایه .دانشگاه الزهرا ،سال شانزدهم ،شمارۀ
 ،1صص .31-33
قدمي ،مصطفي؛ لطفي ،صدیقه؛ خال نيا ،کوک  .)4331( .بررسي
ت ثير سياستهای فالایي بر ساختار فالایي شهری با ت کيد ب ر
تراکم ساختماني (مطالعۀ موردی :ته ران) ،مطالع ات ش هری.
دانشگاهکردستان ،سال اول ،شمارۀ  ،7صص .33-413
مص اح  ،س يد مجدال دین؛ ق العي ،محم د؛ عب ادی ،حمي د؛
س طاني ،ع ي .)4333( .ب رآورد ریزش بيه س از دسترس ي ب ه

Cascetta, M. (2009). Land use and traffic. London:
Bradly.
Hill, M. (2005). Urban Settlement and land Use.
London: Hodder Murray.
Hutchison, H. (2010), Controlling capital? Legal
restrictions and the asset composition of
international financial flows. Journal of International
Money and Finance. 29 (2010) 828–839.

Jahanshahloo, L; Amini, A. (2005). Urban planning
and its role in achieving sustainable urban
transport. Islamic Azad University. Tehran:
Science and Research Branch.
Limanond, T; Niemeier, D. (2003). Accessibility
and
Mode-Destination Choice
Decisions:
Exploring Travel in Three Neighborhoods in
Puget Sound. WA. Environment and Planning B.
2(30). 219-238.
Mahmoodi, A. (1994). Land use and urban transport.
Journal of Geographic Research. 2 (33) 91-92.
The World Bank. (1990). Urban Transport and City
Efficiency, In a World Bank Policy Study, UN,
New York.
Zegras, P. (2004). The influence of land use on
travel behavior: empirical vidence from Santiago
de Chile. Transportation Research Board (TRB).
83th Annual Meeting. Washington, D.C: CDROM.

33

جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای ،سال هشتم ،شماره  ،62بهار 7931




