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چکیده
در انقالب صنعتی ماشین و درنتیجه خودرو از اهمیت زیادی برخوردار شد .این موضوو سوب شود اشوتیا
جوامع بشری به استفاده روزافزون از خودرو و پیادهسازی سوامانههای تقویتکننوده و تسوهیلکنندۀ حرکوت
خودرو روزبهروز افزایش یابد .دراینبین انسان و جایگاه انسان در حملونقل کمرنو شود .اموروزه یکوی از
چالشهای بسیار مهوم پویش روی کالنشوهرهای ایوران مشوکل حملونقول انسوانمحور اسوت .نداشوتن
برنامهریزی استراتژیک برای توسعه حملونقل انسانمحور عالوه بر اینکه موجو تکورار سورمایهگذاریهای
مشترک در زیرساختهای جامعه میشود ،باعث ناهماهنگی و ناسازگاری سامانههای ایجادشده با یکدیگر نیز
خواهد شد .در همین ارتباط ،زمینه ایجاد و توسعه حملونقل انسانمحور در کالنشهرها میتوانود بوهعنوان
مؤثرترین ابزار هدایت توسعه شهر ،باعث شکلدهی به محیط و ارتقای کیفیت زندگی شهری شوود .مطالعوه
حاضر ازلحاظ هدف به روش کاربردی و از حیث شیوه مطالعه به روش توصیفیتحلیلی شوکل گرفتوه اسوت.
شیوه جمعآوری دادهها بهصورت کتابخانهای و مطالعات میدانی از نو پیمایشی (مصاحبه و پرسشنامه) انجام
شده است .در ابتدا نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدهای توسعه حملونقل انسانمحور تعیین شده و بوا
استفاده از مدل  SWOTتجزیهوتحلیل شدهاند؛ سپس به ارائه استراتژیهای مناس پرداخته شد .یافتههای
تحقیق نشانگر آن است که جهتگیری استراتژی نهایی توسوعه حملونقول انسوانمحور کالنشوهر شویراز
استراتژیای محافظهکارانه بر پایه تقویت نقاط قوت همراه با کاهش نقاط ضوعف و اسوتفاده از فرصوتهای
موجود است.

واژههای کلیدی :حملونقل انسانمحور ،پیادهروی ،دوچرخهسواری ،حملونقل همگانی ،تکنیک
.SWOT
. Se_khorram@yahoo.com
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 -۱مقدمه
در چند دهه گذشته اغل شهرسازان و برنامهریزان شهری کشورهای توسعهیافته ،سفرهای درونشهری
را با دیدگاه استفاده از اتومبیل برناموهریزی کورده و شوبکه ارتبوایی شوهرها را بور اسواس آن یراحوی
میکردند .این شیوه برنامهریزی کشور ما را نیز تحت تأثیر قرار داد (اکبری و اصغری .)3:1388 ،اموروزه
در تفکرات حاکم بر شهر و شهرسازی ،دیگر شهرهای مملو از هیاهوی اتومبیل ،سروصدا ،آلودگی هووا و
 ...مدینه فاضله به شمار نمیروند ،بلکه بوه شوهرهای آرام و منطبوق بوا ویژگیهوای روانوی و جسومی
انسانها توجه میشود و نقش انسان در حملونقل و اصالت بخشی به انسان در مقابل خودرو نمود یافته
است؛ لذا حملونقل متکی بر کرامت انسانها و احترام به حقو تکتک شهروندان ،یکوی از بخشهوای
اصلی شهر انسانمحور را تشکیل میدهد؛ چراکه الزمترین و ضروریترین سیستم آمدوشد شهری بورای
زندگی امروزی در شهرها ،پیادهروی ،دوچرخهسواری و نهایتاً استفاده از سیسوتم حملونقول همگوانی و
انسانمحور است.

توسعه جهت یافته بر اساس حملونقل انسانمحور ،روشی برای ایجاد ناحیوهای بوا توراکم زیواد،
شامل منایق مسکونی ،تجاری ،اداری و عمومی با هسته مرکزی تجاری ،در فاصله مناس پیوادهروی از
ایستگاه خطوط حملونقل عمومی با شعا نیم مایلی و در یول راهروهای حملونقول اسوت کوه باعوث
تشویق ساکنین ،شاغلین و اصناف ناحیه به استفاده بیشتر از حملونقل عمومی و گرایش به پیوادهروی و
دوچرخهسواری در خیابان میشود (الریمیان و همکاران.)3 :1391 ،
در یرح جامع حملونقل شیراز نیز به توسعه حملونقل انسانمحور در افوق یورح ،توجوه ویوژهای
شده است که اهداف کالن آن به شرح ذیل تعریف شده است« :حفظ محیطزیست و سالمت جسومی و
روحی شهروندان» (یرح بهنگام سازی مطالعات جامع حملونقل و ترافیک درونشوهری شویراز:1396 ،
 .)241بوورای دسووتیابی بووه چنووین اهوودافی بایوود اسووتراتژیهای مهووم و تأثیرگووذار شناسووایی شوده و در
برنامهریزیهای عملیاتی بهعنوان راهنمای مسیر استفاده شوند.
این پژوهش میکوشد با استفاده از تکنیوک  swotو گوردآوری نظورات متخصصوین حملونقول
شهری و انسانمحور عوامل و زمینههای قووت ،ضوعف ،فرصوت و تهدیود در ایون زمینوه را شناسوایی و
استراتژیهای توسعه حملونقل انسانمحور در کالنشهر شیراز را استخراج کند.
 -2بیان مسئله
گسترش سریع شهرها ،افزایش تعداد خودروها و وابستگی جوامع و انسانها به خوودرو موجو توأثیرات
منفی بر محیطزیست ،سالمت و ایمنی انسان شده است .رویکرد برنامهریزی شهری در دهههای اخیر در
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جهت انسانمحور کردن فضاهای شهری ،افزایش قابلیوت پیادهموداری آنهوا ،ارتقوای سوط ایمنوی و
سالمت انسان بوده است (خاکساری ،خردمند .)5 :1372 ،به این یریق موضوو حملونقول انسوانمحور
محور توجه اغل برنامهریزان و شهرسازان در نقاط مختلف دنیا قرار گرفته است؛ اما این موضو با فاصله
زمانی وارد کشورهای درحالتوسعهای چون ایران شد .وضعیت نامطلوب زنودگی پیواده در شوهر ،توجوه
ناکافی به مسیرهای عابران پیاده و دوچرخهسواران در یرحهای شهری و وضعیت نابسامان شبکه معابر و
پیادهروها و حملونقل عمومی ازجمله مسائلی هستند که همچنان دامنگیور شوهرهای اموروزی در ایون
منایق هستند (بهرامی)11 :1371،؛ پس ضرورت توجوه بوه آن در تهیوه برناموهها و یرحهوای شوهری
بیشازپیش نمایان است.

با بررسی وضعیت حملونقل کالنشهر شیراز که بهعنوان نمونه موردی در ایون مطالعوه انتخواب
شده است ،مشاهده میشود از سال  1385به بعد بر تعداد وسایل نقلیه شخصی و حجم استفاده از آن در
این شهر افزوده شدهاست؛ درنتیجه مشکالت استفاده از اینگونوه حملونقول ،ازجملوه افوزایش توراکم
ترافیک ،آلودگی صوتی ،کمبود پارکین

وسایل نقلیه و غیره را با خود به همراه داشته است.

با توجه به آمار مطالعات جامع حملونقول کالنشوهر شویراز در سوال  1394بویش از 51/4درصود
سفرهای شهری با وسایل نقلیه شخصی انجام میشود که با اصول و معیارهای حملونقل انسانمحور که
زیرشاخه اصلی حملونقل پایدار است ،در تناقض اسوت .بوا توجوه بوه تغییورات بسویار شودید محیطوی،
سازمانهای امروزی ناگزیر به برنامهریزی بلندمدتی هسوتند کوه نوهتنها آنهوا را در انجوام فعالیتهوای
روزمرهشان یاری رساند ،بلکه بتواند در تعامل با محیط خارجی دور و نزدیک سازمان ،تهدیدات پیش رو را
حدس زده و در خصوص مقابله با آنهوا بوهمنظور اسوتفاده بهینوه از فرصوتهای شناختهشوده موجوود،
راهکارهای اجرایی مفیدی ارائه کند .این برنامهریزیها را برنامهریزیهای اسوتراتژیک مینامنود کوه در
سطوح مختلف سازمانی میتوانند ساری و جاری شوند (اعرابی و دهقان.)32 :1379 ،
مسئله اصلی تحقیق حاضر ارزیابی و تحلیل وضع موجود کالنشهر شیراز در حوزه حملونقل
انسانمحور (شیوههای سفر پیاده ،دوچرخه و حملونقل همگانی( و ارائه راهبردهایی برای ارتقای آن
است.

 -۳اهداف تحقیق
هدف اصلی :ارزیابی و تحلیل وضع موجود کالنشهر شیراز در حوزه حملونقل انسانمحور
(شیوههای سفر پیاده ،دوچرخه و حملونقل همگانی( و ارائه راهبردهایی برای بهبود عملکرد آن است.
اهداف فرعی :این اهداف از هدف اصلی و موضو پروژه سرچشمه میگیرد و آن را ریزتر و
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ملموستر میکند .اهداف فرعی تحقیق حاضر عبارتاند از:

 شناسایی و تقویت نقاط قوت و فرصتهای حوزه حملونقل انسانمحور کالنشهر شیراز؛
 شناسایی و حذف نقاط ضعف و تهدیدهای حوزه حملونقل انسانمحور کالنشهر شیراز؛
 ارائه راهبردهایی برای ارتقای عملکرد حملونقل انسانمحور کالنشهر شیراز.
 -4روش تحقیق
در این پژوهش برای دستیابی به اهداف پژوهش ،از روش توصیفیتحلیلی استفاده شده و نو آن
کاربردی و شیوه جمعآوری دادهها بهصورت کتابخانهای و مطالعات میدانی است .در مرحله اول
مصاحبههایی با افراد ذیربط در حوزه حملونقل شهری انجام شد .در مرحله بعد با یراحی پرسشنامه از
کارشناسان و متخصصین و دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد ،در قال

هفده پرسشنامه

نظرخواهی شد؛ سپس دادههای جمعآوریشده بر اساس مدل  SWOTتجزیهوتحلیل شده و نقاط قوت،
ضعف ،فرصت و تهدید توسعه حملونقل انسانمحور در کالنشهر شیراز مشخص شدند .در ادامه با
استفاده از نظرات کارشناسان وزندهی عاملها انجام شده است؛ درنهایت با توجه به نتایج حاصلشده به
تدوین و ارائه راهبردهایی اجرایی و مناس اقدام شد.
 -5مبانی نظری تحقیق
 -۱-5پیشینه پژوهش
تندیسه و رضایی ( )1392در مقاله خود بوا عنووان برناموهریزی راهبوردی حملونقول پایودار شوهری در
کالنشهرهای ایران ،با استفاده از مدل  SWOTبه این نتیجه دست یافتند که جهت راهبردهای توسعه
حملونقل پایدار کالنشهر مشهد ،تهاجمی بر پایه تقویت نقاط قوت و فرصتهای موجود است .تیموری
کرمانی و محمدیاهری ( )1392در مقاله خود با عنوان شناسایی شاخصهای حملونقل انسوانمحور بوه
استخراج شاخصهای حملونقل انسانمحور در سه بعد پیادهمداری ،دوچرخهسواری و حملونقل همگانی
پرداختهاند .پوراحمد و همکاران ( )1394در پژوهش نقش حملونقول انسوانمحور در پایوداری اجتمواعی
شهرها ،بین استفاده از حملونقل انسانمحور بوا متغیرهوای میوزان آگواهی و وضوعیت فضوای کالبودی
مسیرهای دوچرخهسواری رابطه معناداری وجود دارد .رسوتمی و پرنیوان ( )1394در پژوهشوی بوا عنووان
ارزیابی و ارائه راهبردهای بهبود عملکرد حملونقل انسانمحور با کمک ماتریس  ،SWOTبه این نتیجه
رسیدند که جهت راهبردهای بهبود عملکرد حملونقل انسوانمحور شوهر نیشوابور محافظهکارانوه اسوت.
تشکری هاشومی و همکواران ( )1395در سوند حملونقول انسوانمحور در حملونقول هوشومند ایوران،
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راهحلهای متفاوتی برای کاربران معمولی و آسوی پذیر بوهمنظور راحتسوازی حملونقول بوا توجوه بوه
انسانمحوری پیشنهاد میکنند.
 -2-5حملونقل انسانمحور
شهرها برای ارتقای کیفیت زیستمحیطی ،کاهش سوخت فسیلی ،بهبود سالمت جسمی و روانی انسان،
افزایش روابط متقابل اجتماعی میان شهروندان ،بهبود کیفیات اجتماعی و فرهنگی زندگی در شهر و
کمک به انسانی کردن محیطهای شهری به حملونقل انسانمحور وابستهاند (معینی.)39 :1396 ،
مجمو مطالعات و بررسیها در خصوص حملونقل انسانمحور نشان میدهد این نو حملونقل را
میتوان در سه بعد پیادهروی ،دوچرخهسواری و حملونقل همگانی پیادهسازی کرد (تیموری کرمانی و
محمدیاهری.)4 :1392 ،

الف) پیاده مداری
راه رفتن یکی از تواناییهای بالقوه انسانهاست .پیادهروی قدیمیترین شکل جابهجایی انسان
است که به دلیل کمهزینه بودن یا در دسترس بودن ،بهعنوان اصلیترین الگوی جابهجایی در داخل
کانونهای زیستی برای تمامی گروههای جامعه به شمار میرود .بهرغم پیشرفتهای فناوری و با وجود
پیدایش انوا دیگر جابهجاییها بهویژه در جوامع شهری ،تغییری در شیوه آن به وجود نیامده است و
همگان بر ضرورت استفاده از آن تأکید دارند و آن را حق یبیعی خود میدانند .به دنبال تسخیر شهرها با
وسایل نقلیه و چیرگی آنها بر انسان ،بهیور جدی به پیادگان کمتوجهی شده است؛ درحالیکه امروزه با
استفاده از فناوری پیشرفته حملونقل ،جابهجایی بهصورت پیاده باید ایمن و راحت انجام شود (معینی،
.)17 :1394
ب) دوچرخهسواری
قدیمیترین شواهد پیدایش دوچرخه در تاریخ تمدن بشری به دوران مصر باستان مربوط میشود.
در آن دوران از مرکبی با دو چرخ که به کمک پای انسان به سمت جلو حرکت میکرد ،استفاده میکردند
(مهندسین مشاور گذرراه .)35 :1384 ،تا اوایل دهه پنجاه میالدی دوچرخه کماکان بهعنوان وسیله نقلیۀ
مهمی باقی ماند؛ ولی با گسترش کاربرد اتومبیل با سرعت و قابلیت جابهجایی بیشتر و وجهه اجتماعی
باالتر ،اهمیت استفاده از دوچرخه بهیور چشمگیری کاهش یافت .سیستم راهها نیز که عمدتاً برای تردد
وسایل نقلیه موتوری و بدون توجه به نیازهای دوچرخهسواران یراحی شده بود این روند را تشدید
میکرد .در اوایل دهه هفتاد با افزایش هزینههای حملونقل (بحران انرژی) و مالحظات مربوط به
سالمت عمومی (بحران محیطزیست) دوچرخه تجدید حیات تازهای پیدا کرد؛ ولی نسل جدید
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دوچرخهسواران خیلی زود دریافتند برنامهریزی برای وسایل نقلیه موتوری منجر به ایجاد شبکه راههایی
شده است که دیگر هیچ تناسبی با نیازهای دوچرخهسواران ندارد .این شناخت سرآغاز تالشهای جدیدی
برای برنامهریزی ایجاد تسهیالت دوچرخهسواری شد (مهندسین مشاور گذرراه.)37 :1384 ،
ج) حملونقل همگانی
اصوالً حملونقل شهری در سه گروه عمده تعریف میشود که عبارتاند از حملونقل همگانی،
حملونقل فردی و حملونقل کاال .دراینبین ،هدف حملونقل همگانی یا عمومی فراهم کردن تحرک و
دسترسی دستهجمعی در بخشهای خاصی از شهر است .کارایی این شکل از حملونقل به دلیل تعداد
افرادی است که جابهجا میکند (رودریگو و همکاران .)172 :2006 ،درواقع سیستم حملونقل عمومی به
سیستمی ایال میشود که هر فردی میتواند تحت شرایطی مشخص و تعریفشده مثل خرید بلیت از
آن استفاده کند (خادمی .)4 :1385 ،در سط جهان ،بهخصوص در دهه  1990و به دنبال رواج سیاست
یرفداری از محیطزیست و حفاظت از آن در سط بینالمللی ،گسترش حملونقل سریع در شهرهای
بزرگ ،جزو خطمشی اصلی مدیریت شهری شهرهای بزرگ قرار گرفته است (کامیلو.)99 :2003 ،
سیستمهای سریع همگانی در دو دستۀ عمده ریلی و چرخ الستیکی جای میگیرند که انوا آن عبارتاند
از مترو ،قطار سبک شهری و تراموا ،مونوریل و سیستم سریع اتوبوسی (اداره حملونقل فدرال.)2 :2003 ،
میتوان بیان کرد امروزه مجموعه شرایط حاکم بر شهرها ،از مشکالت ترافیکی ،ناکارآمدی سیستمهای
معمولی ،ضرورت جابهجایی سریع و راحت شهروندان گرفته تا لزوم توجه به مسائل زیستمحیطی در
کنار پیشرفتهای تکنولوژیک ،همه شرایط پیدایش و توجه به سیستمهای حملونقل عمومی باکیفیت را
فراهم کرده است (یاهرخانی.)62 :1386 ،
 -۳-5برنامهریزی استراتژیک
مدیریت استراتژیک ،برنامهای هماهن  ،وجامع و پیوسته است که استعداد ممتواز سوازمان را بوا محویط
پیوند میدهد و منظور از آن ،تحقوق هودفهای سوازمان در چوارچوب اجورای صوحی مودیریت اسوت
(بشردوست .)5 :1390 ،فرآیند مدیریت استراتژیک دربرگیرندۀ سه مرحله اصلی است :تدوین استراتژیها،
اجرای استراتژیها و ارزیابی استراتژیها .تدوین استراتژی به شرح ذیل است :تعیین مأموریوت سوازمان؛
عواملی که در محیط خارجی سازمان را تهدید میکنند یا فرصتهایی به وجود میآورنود؛ نقواط قووت و
ضوعف داخلوی سوازمان؛ هودفهای بلندمودت؛ در نظور گورفتن اسوتراتژیهای گونواگون و انتخواب
استراتژیهای خاص برای ادامه فعالیت.
عواملی که درزمینه تدوین استراتژیها مطرح میشوند عبارتاند از :تعیین نو فعالیتی که سازمان
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تدوین استراتژیهای توسعه حملونقل انسانمحور در کالنشهرها...

میخواهد به آن بپردازد؛ فعالیتهایی که میخواهد متوقف سازد؛ شیوه تخصیص منابع؛ تصمیمگیری
درباره گسترش دادن یا متنو ساختن فعالیتها (یبیبی.)6 :1386 ،
در این پژوهش فقط به بخش اول ،یعنی تدوین استراتژی یا برنامهریزی استراتژیک ،خواهیم
پرداخت.
 -4-5تکنیک SWOT

یکی از مناس ترین فنون برنامهریزی و تحلیل استراتژی ،ماتریس  SWOTاست که امروزه بهعنوان
ابزاری کارآمد برای تحلیل عملکردها و وضعیت شکاف ،یراحان و ارزیابان استراتژیها از آن استفاده
میکنند (نیلسون .)14 :2004،مراحل آن به شرح زیر است:
 -1شناسایی نقاط قوت و ضعف و ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EFI؛
 -2شناسایی اصلیترین فرصتها و تهدیدها و ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EFE؛
 -3تدوین استراتژیها و تشکیل ماتریس تهدیدات ،فرصتها ،نقاط ضعف و نقاط قوت
()SWOT؛
 -4ترسیم ماتریس داخلی-خارجی (.)EI
 -5-4-۱ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ()EFI
در این مرحله ابتدا اصلیترین و مهمترین نقاط قوت و ضعف توسعه حملونقل انسانمحور در کالنشهر
شیراز که بهوسیله پرسشنامه و مصاحبه از کارشناسان و متخصصین درزمینه حملونقل شهری اخذ شده،
فهرست شده است .برای تشخیص میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل ،با توجه به نظر آنها به هر یک
از معیارها از صفر تا یک ارزش و ضری خاصی داده شده است؛ یوری که مجمو این ضرای برابر یک
شود؛ سپس برای مشخص کردن میزان اثربخشی استراتژیهای کنونی و نشان دادن واکنش به عوامل،
به روش زیر نمراتی داده شده است.
 -1نمره  1بیانگر ضعف اساسی؛
 -2نمره  2بیانگر ضعف عادی؛
 -3نمره  3بیانگر قوت عادی؛
 -4نمره  4بیانگر قوت بسیار زیاد.
سپس برای تعیین نمره نهایی ضری

هر عامل در نمره آن ضرب میشود .درنهایت مجمو

نمرههای نهایی محاسبه شده تا نمره نهایی عوامل داخلی به دست آید (نمره نهایی نباید بیشتر از  4و
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کمتر از  1باشد).
 -5-4-2ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EFE
در این مرحله نیز مهمترین فرصتها و تهدیدها پیش روی توسعه حملونقل انسانمحور در کالنشهر
شیراز فهرست شده است .برای تشخیص میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل با توجه به نظر کارشناسان،
به هر یک از معیارها از صفر تا یک ضریبی داده شده است؛ یوری که مجمو این ضرای برابر یک
شود؛ سپس برای مشخص کردن میزان اثربخشی استراتژیهای کنونی به هر یک از آنها از  1تا 4
نمرهای داده شده است؛ همچنین برای محاسبه نمره نهایی ،ضری هر عامل در نمره آن ضرب میشود.
درنهایت مجمو آنها نمره نهایی عوامل خارجی را نشان میدهد.
نتایج تجزیهوتحلیل عوامل داخلی (قوتها و ضعفها)
ردیف
1
2
3
4

نقاط قوت
افزایش زیرساختها و توسعه بهکارگیری سیستمها و سامانههای هوشمند
حملونقل درونشهری؛ نظیر نظارت تصویری ،کنترل مکانیزه سرعت و ...
برنامههای منسجم آموزش فرهن

ترافیک برای رانندگان و دانشآموزان و

 ...از یرف شهرداری شیراز.
توجه ویژۀ مدیریت شهری برای احداث خطوط  BRTو مترو و گسترش
آن در منایق مختلف شهر.
وجود شی مناس برای احداث مسیرهای دوچرخه و پیاده.

وزن

درجهبندی

امتیاز

0/16

2/8

0/06

0/13

2/7

0/05

0/17

3

0/06

0/18

4

0/04

وجود مراکز جذب جمعیت (سینما ،مسجد جامع ،موزه و  )...بهعنوان
5

محلهای مناس برای برقراری تعامالت فرهنگی و اجتماعی ،در خیابان

0/15

3

0/05

مرکزی شهر
6
7
8
9
10
۳0

انجام یرح مطالعاتی حملونقل و نیازمندیهای ترافیکی شهر شیراز
وجود سرزندگی و امکان ایجاد جذابیت در اکثر پیادهروها و خیابانها،
بهعنوان یکی از عرصههای بسیار مهم عمومی شهر.
انعطافپذیری زمانی عرصه معابر شهری شیراز (فعالیتهای شبانه در
کالنشهر شیراز).
اعتقاد و توجه ویژه مدیران شهری به مطالعات ،پژوهش و برنامهریزی
حملونقل انسانمحور یی سالهای اخیر.
فعالیت پارکهای ترافیکی با هدف ارتقای دیدگاه حملونقل انسانمحور.

0/15

3

0/05

0/18

2/9

0/06

0/09

2/9

0/03

0/21

3

0/07

0/07

2/6

0/03

تدوین استراتژیهای توسعه حملونقل انسانمحور در کالنشهرها...

مجمو
ردیف
1

نقاط ضعف
ضعیف بودن امکان نفوذپذیری در بافتهای فرسوده برای ایجاد فضای
مفرح و انسانمحور شهری.

0/49

1/47
وزن

درجهبندی

امتیاز

0/05

1/5

0/03

ضعف ساختارهای حملونقل عمومی ارائهشده به شهروندان )تناوب
2

سرویسدهی ،پوشش شبکه ،سط سرویس و سرعت اندک( و اقبال به

0/12

1/8

0/07

سمت خودروهای شخصی بهویژه خودروهای تکسرنشین.
3
4
5
6
7
8
9
10

ایجاد نشدن دسترسی مناس اغل منایق به حملونقل همگانی ،بهعنوان

0/11

1/9

0/06

اجرا نشدن یرح جامع و بالاستفاده ماندن بخشهای زیادی از پتانسیل آن0/07 .

1/6

0/04

0/02

0/5

0/05

0/00

0/1

0/04

0/06

2

0/03

0/07

1

0/07

0/04

1/5

0/03

0/03

1

0/03

شیوه مکمل پیادهمداری.
ضعف در جذب بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در بخش حملونقل
شهری.
ضعف در گسترش و توسعه پارکسوارها در شهر.
ضعف در تأمین مالی خرید زمین برای مدیریت شهری برای اصالح
هندسی گذرهای پیاده و سواره و همچنین انجام عق نشینیها.
تأمین نشدن آمدورفت ایمن شهروندان پیاده و دوچرخهسوار از عرض و
یول معابر شهری.
کمبود و گاهی مکانیابی نامناس مبلمان شهری (سطل زباله ،نیمکت،
گلدان ،تابلوها و  )...در معابر و پیادهروها.
مناس سازی نشدن معابر (سواره و پیاده) برای عبور افراد دارای مشکل
جسمی (افراد معلول حرکتی ،نابینا ،افراد مسن و .)...
پایین بودن سط فرهن

11

و تبلیغات برای تقویت پیادهروی ،دوچرخهسواری

و استفاده از حملونقل عمومی و نبود برنامهای مدون درزمینه ارتقای سط

0/09

1/5

0/06

اجتماعی و فرهنگی شهروندان.
مجمو

0/51

0/67

۳۱
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نتایج تجزیهوتحلیل عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها)
وزن

درجهبندی

امتیاز

ردیف

0/05

3

0/16

2

وجود امنیت در معابر اصلی و فضاهای فعال شهر.

0/05

2/8

0/14

3

اثرگذاری چشمگیر رسانهها در تغییر دیدگاه ترافیکی شهروندان.

0/03

2/7

0/07

0/04

3/2

0/11

0/04

2/8

0/11

0/04

3

0/12

0/03

26

0/77

0/03

2/9

0/08

0/05

3

0/14

0/04

3

0/12

0/03

3

0/10

1

4
5
6
7
8
9
10
11

فرصتها
حمایت نهادهای سیاسی و افزایش بودجه دولتی برای ساخت و توسعه
سریع مترو و .BRT

وضع قوانین و مقررات جدید در سط ملی در راستای حمایت از
حملونقل شهری.
وجود پتانسیل فنی و اجرایی قوی در توسعه سامانههای هوشمند و
فنآوریهای نوین در ترافیک.
وجود اسناد باالدستی در حوزه حملونقل شهری (یرح جامع حملونقل).
وجود رویکرد چندساله ارگانها و نهادهای دولتی مبتنی بر ارائه خدمات
دولت الکترونیک.
تمایل به افزایش ایجاد کاربریهای مختلط در امتداد معابر اصلی.
پتانسیل ویژه شبکه معابر کالنشهر شیراز و امکان توسعه مسیرهای ویژه
حملونقل در آن (مسیرهای ویژه پیاده ،دوچرخه و اتوبوس).
کالنشهر شیراز بهعنوان پاکترین مرکز استان کشور ازنظر آلودگی هوا.
وجود ظرفیتها و جاذبههای گردشگری یبیعی و تاریخی در شهر و
پیرامون.
مجمو

0/42

تهدیدها

1/91

وزن

درجهبندی

امتیاز

0/04

1/5

0/07

0/05

1/2

0/06

0/04

1/9

0/08

0/05

1/9

0/09

5

دوره بازگشت یوالنی سرمایه در بخش حملونقل ،خصوصاً پیادهمداری.

0/02

2

0/05

6

نداشتن توان مالی کافی شهرداری در اجرای پروژههای عمرانی.

0/05

1

0/05

1
2
3
4

۳2

وجود رویکرد خودرو محوری در توسعه شهری و توجه نداشتن به
تسهیالت پیادهروی و دوچرخهسواری در سالهای گذشته.
رشد بیشتر تسهیالت حملونقل خصوصی نسبت به حملونقل عمومی.
توسعه لجامگسیختۀ شهر یی سالهای اخیر و بیتوجهی به ساختار
یبیعی و بومشناختی که موج ناپایداری در زیستبوم شهر میشود.
وجود تحریمها و دسترسی نداشتن به فناوریهای نوین در حوزه
حملونقل پاک و عمومی.
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7

تقابل بین ارزشها و تصورات توده مردم از پیامد یرح پیادهمداری و

0/05

دوچرخهسواری با منافع و مزایای واقعی این یرح.

0/8

0/04

افزایش جمعیت میانسال و سالمند تا چند سال آینده؛ درنتیجه باید
8

0/03

تسهیالت و امکانات پیادهروی بر مبنای نیاز گروههای خاص ازجمله

2/2

0/06

سالمندان فراهم شود.
9
10
11
12
13

توسعه نیافتن زیرساختهای حملونقل متناس با توسعه شهر.
کمبود قوانین و مقررات تسهیلبخش درزمینه دوچرخهسواری و پیاده
مداری در سطوح کالن (ملی) و خرد (شهری).
نبود مدیریت واحد و یکپارچه شهری در سازمانها و نهادهای متولی در
مدیریت شهری.
توجه نکردن به برنامهریزی همزمان حملونقل و کاربری زمین در
سالهای گذشته.
اثرات نامطلوب ازدحام شدید ترافیکی در ساعت اوج بر عملکرد سامانه
حملونقل عمومی و خصوصی.
مجمو

0/06

2/2

0/12

0/03

2/3

0/06

0/05

1/5

0/07

0/04

1

0/04

0/04

1/9

0/07

0/54

0/86

 -5-5تدوین راهبرهای توسعه حملونقل انسانمحور
ماتریس سوات امکان تدوین چهار انتخاب یا راهبرد متفاوت )دفاعی ،انطباقی ،اقتضایی و تهاجمی) را از
یریق ترکی ماتریس عوامل داخلی و ماتریس عوامل خارجی فراهم میآورد .البته در جریان عمل برخی
از راهبردها با یکدیگر همپوشانی داشته یا بهیور همزمان و هماهن
حس

با یکدیگر به اجرا در میآیند .بر

وضعیت سیستم چهار دسته راهبرد را که ازنظر درجه کنشگری متفاوت هستند ،به شرح زیر

میتوان تدوین کرد:
 -5-5-۱راهبرد دفاعی (حداقل – حداقل)
هدف کلی این راهبرد که میتوان آن را راهبرد بقا نیز نامید ،کاهش ضعفهای سیستم بهمنظور کاهش و
خنثیسازی تهدیدات است و حالت آن تدافعی است.
 -5-5-2راهبرد انطباقی (حداقل– حداکثر)
این راهبرد تالش میکند تا با کاستن از ضعفها بتواند حداکثر استفاده از فرصتهای موجود ببرد .هر
۳۳
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سازمانی ممکن است در محیط خارجی خود متوجه وجود فرصتهایی شود ،ولی بهواسطه ضعفهای
سازمانی خود قادر به بهرهبرداری از آنها نباشد .در چنین شرایطی اتخاذ راهبرد انطباقی میتواند امکان
استفاده از فرصت را فراهم آورد؛ بنابراین این راهبرد ضمن تأکید بر نقاط ضعف درونی ،سعی میکند از
فرصتهای بیرونی بهمنظور رفع نقاط ضعف فراروی توسعه حملونقل انسانمحور در کالنشهر بهره
ببرد.
 -5-5-۳راهبرد اقتضایی (حداکثر – حداقل)
این راهبرد بر پایه بهره گرفتن از قوتهای سیستم برای مقابله با تهدیدها تدوین میشود .هدف آن به
حداکثر رساندن نقاط قوت و به حداقل رساندن تهدیدها است .باوجوداین ،ازآنجاکه تجارب گذشته نشان
داده است کاربرد نابجای قدرت میتواند نتایج نامطلوبی به بار آورد ،هیچ سازمانی نباید بهیور نسنجیده و
غیراصولی از قدرت خود برای رفع تهدیدها استفاده کند.

 -5-5-4راهبرد تهاجمی (حداکثر – حداکثر)
تمام سیستمها خواهان وضعیتی هستند که قادر باشند همزمان قوت و فرصتهای خود را به حداکثر
برسانند .برخالف راهبرد دفاعی که راهحلی واکنشی است ،راهبرد تهاجمی راهحلی کنشگر است .در چنین
وضعیتی تالش میشود تا با استفاده از نقاط قوت از فرصتهای خارجی حداکثر بهرهبرداری انجام شود.
 -5-6ماتریس داخلی – خارجی ()IE
در این مرحله بر حس نمرات نهایی حاصل از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ،وضعیت توسعه
حملونقل انسانمحور در کالنشهر شیراز ،از میان موقعیتهای چهارگانه )تهاجمی ،اقتضایی ،انطباقی و
دفاعی) مشخص میشود .بدین منظور امتیاز وزنی کل ماتریس عوامل داخلی و امتیاز وزنی کل ماتریس
عوامل خارجی را استخراج کرده و در جدول ماتریس داخلی -خارجی( (IEترسیم میکنیم .بنا بر نتایج
بهدستآمده از ارزیابی ماتریس عوامل داخلی ( ،)IFEنمره کل بهدستآمده برابر با  2/14و نمره وزن کل
ماتریس خارجی( )EFEبرابر با  2/77است .سپس آنها را در محور  Xو  Yرسم میکنیم تا موقعیت
توسعه حملونقل انسانمحور در کالنشهر شیراز ،با توجه بهتمامی عوامل نشان داده شود.
با توجه به نتایج بهدستآمده از تحقیق ،وضعیت توسعه حملونقل انسانمحور در کالنشهر شیراز در
موقعیت محافظهکارانه قرار دارد و باید با کاستن از ضعفها بتوان حداکثر استفاده را از فرصتهای موجود
برد تا بتوان در مورد توسعه حملونقل انسانمحور موفق باشیم.

۳4

4

استراتژیهای رقابتی

استراتژیهای تهاجمی

4
2.5

استراتژیهای محافظهکارانه

استراتژیهای تدافعی
1

2.5

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

تدوین استراتژیهای توسعه حملونقل انسانمحور در کالنشهرها...

ماتریس راهبردها و راهکارهای برای توسعه حملونقل انسانمحور در کالنشهر شیراز

ماتریس راهبردهای حملونقل
انسانمحور

فرصتها

تهدیدها

 :O1حمایت نهادهای سیاسی و افزایش بودجه دولتی
برای ساخت و توسعه سریع مترو و BRT
 :O2وجود امنیت در معابر اصلی و فضاهای فعال
شهر
 :O3اثرگذاری چشمگیر رسانهها در تغییر دیدگاه
ترافیکی شهروندان
 :O4وضع قوانین و مقررات جدید در سط ملی در
راستای حمایت از حملونقل شهری
 :O5وجود پتانسیل فنی و اجرایی قوی در توسعه
سامانههای هوشمند و فنآوریهای نوین در ترافیک
 :O6وجود اسناد باالدستی در حوزه حملونقل شهری
(یرح جامع حملونقل)
 :O7وجود رویکرد چندساله ارگانها و نهادهای دولتی
مبتنی بر ارائه خدمات دولت الکترونیک
 :O8تمایل به افزایش ایجاد کاربریهای مختلط در
امتداد معابر اصلی
 :O9پتانسیل ویژه شبکه معابر کالنشهر شیراز و
امکان توسعه مسیرهای ویژه حملونقل در آن
(مسیرهای ویژه پیاده ،دوچرخه و اتوبوس)
 :O10کالنشهر شیراز بهعنوان پاکترین مرکز
استان کشور ازنظر آلودگی هوا
 :O11وجود ظرفیتها و جاذبههای گردشگری
یبیعی و تاریخی در شهر و پیرامون

 :T1وجود رویکرد خودرو محوری در توسعه شهری و
توجه نداشتن به تسهیالت پیادهروی و دوچرخهسواری
در سالهای گذشته
 :T2رشد بیشتر تسهیالت حملونقل خصوصی نسبت
به حملونقل عمومی
 :T3توسعهی لجامگسیخته شهر یی سالهای اخیر و
بیتوجهی به ساختار یبیعی و بومشناختی که موج
ناپایداری در زیستبوم شهر میشود
 :T4وجود تحریمها و دسترسی نداشتن به
فناوریهای نوین در حوزه حملونقل پاک و عمومی
 :T5دوره بازگشت یوالنی سرمایه در بخش
حملونقل خصوصاً پیاده مداری
 :T6نداشتن توان مالی کافی شهرداری در اجرای
پروژههای عمرانی
 :T7تقابل بین ارزشها و تصورات توده مردم از پیامد
یرح پیاده مداری و دوچرخهسواری با منافع و مزایای
واقعی این یرح
 :T8افزایش جمعیت میانسال و سالمند تا چند سال
آینده؛ درنتیجه باید تسهیالت و امکانات پیادهروی بر
مبنای نیاز گروههای خاص ازجمله سالمندان فراهم
شود
 :T9توسعه نیافتن زیرساختهای حملونقل متناس
با توسعه شهر
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 :T10کمبود قوانین و مقررات تسهیلبخش درزمینه
دوچرخهسواری و پیادهمداری در سطوح کالن (ملی) و
خرد (شهری)
 :T11نبود مدیریت واحد و یکپارچه شهری در
سازمانها و نهادهای متولی در مدیریت شهری
 :T12توجه نکردن به برنامهریزی همزمان حملونقل
و کاربری زمین در سالهای گذشته
 :T13اثرات نامطلوب ازدحام شدید ترافیکی در
ساعت اوج بر عملکرد سامانه حملونقل عمومی و
خصوصی
قوتها
 :S1افزایش زیرساختها و توسعه بهکارگیری
سیستمها و سامانههای هوشمند حملونقل
درونشهری (نظارت تصویری ،کنترل مکانیزه
سرعت و )...
 :S2برنامههای منسجم آموزش فرهن
ترافیک برای رانندگان و دانشآموزان و  ...از
یرف شهرداری شیراز
 :S3توجه ویژه مدیریت شهری برای احداث
خطوط  BRTو مترو و گسترش آن در منایق
مختلف شهر
 :S4وجود شی مناس برای احداث
مسیرهای دوچرخه و پیاده
 :S5وجود مراکز جذب جمعیت (سینما ،مسجد
جامع ،موزه و  )...بهعنوان محلهای مناس
برای برقراری تعامالت فرهنگی و اجتماعی ،در
خیابان مرکزی شهر
 :S6انجام یرح مطالعاتی حملونقل و
نیازمندیهای ترافیکی شهر شیراز
 :S7وجود سرزندگی و امکان ایجاد جذابیت در
اکثر پیادهروها و خیابانها ،بهعنوان یکی از
مهمترین عرصههای عمومی شهر
 :S8انعطافپذیری زمانی عرصه معابر شهری
شیراز (فعالیتهای شبانه در کالنشهر شیراز)
 :S9اعتقاد و توجه ویژه به مطالعات ،پژوهش
و برنامهریزی حملونقل انسانمحور بین
مدیران شهری یی سالهای اخیر
 :S10فعالیت پارکهای ترافیکی با هدف
ارتقای دیدگاه حملونقل انسانمحور

۳6

راهبردهای تهاجمی MAX-MAX

راهبردهای اقتضایی MAX-MIN

 :SO1گسترش فضای سبز و استفاده از عناصر
یبیعی در محیط شهری ،بهعنوان حفاظ یبیعی برای
تفکیک معابر سواره و پیاده
 :SO2توجه ویژه به تهیه تجهیزات و توسعه
مسیرهای ویژه حملونقل انسانمحور (دوچرخه،
اتوبوس ،تراموا ،مترو و )...
 :SO3ارائه خدمات بهصورت الکترونیک در ادارات و
فروشگاهها بهمنظور کاهش سفرها و کم کردن حجم
ترافیک
 :SO4بهکارگیری سیستمها و سامانههای هوشمند در
ناوگان حملونقل عمومی و دوچرخه
 :SO5ارتقای فعالیتهای پارک ترافیک برای امور
آموزشی و فرهن سازی حملونقل انسانمحور

 :ST1توجه مسئولین امور شهری به محدود کردن
مسیرهای حرکتی سواره و گسترش مسیرهای پیاده و
دوچرخه همزمان با توسعه حملونقل عمومی (،BRT
مترو و تراموا) با توجه به پتانسیل ویژه شبکه معابر
کالنشهر شیراز
 :ST2جانمایی و توزیع مناس کاربریها بر اساس
مطالعات (مکانیابی کاربریهای جاذب سفر در شعا
قابلقبول پیادهروی)
 :ST3هماهنگی و تطابق توسعه شهری و نظامهای
حملونقلی (درزمینه پیادهمداری ،دوچرخهسواری و
حملونقل عمومی) به کمک تهیه یرحهای مطالعاتی
حملونقلی و نیازمندیهای ترافیکی
 :ST5ایجاد شبکه معابر پیادهروی و دوچرخهسواری
ایمن مطابق با مطالعات مربویه
وضع قوانین حمایتی در ارتباط با افزایش توجه به
حقو پیاده و دوچرخه
 :ST6مطالعه و بازنگری یرح تفصیلی و
متناس سازی کاربری اراضی بهمنظور کاهش سفرها و
افزایش مطلوبیت استفاده از حملونقل انسانمحور

تدوین استراتژیهای توسعه حملونقل انسانمحور در کالنشهرها...

ضعفها
 :W1ضعیف امکان نفوذپذیری در بافتهای
فرسوده برای ایجاد فضای مفرح و انسانمحور
شهری
 :W2ضعف ساختارهای حملونقل عمومی
ارائهشده به شهروندان (تناوب سرویسدهی،
پوشش شبکه ،سط سرویس و سرعت اندک)
و اقبال به سمت خودروهای شخصی بهویژه
خودروهای تکسرنشین
 :W3نبودن دسترسی مناس اغل منایق به
حملونقل همگانی ،بهعنوان شیوه مکمل
پیادهمداری
 :W4اجرا نشدن یرح جامع و بالاستفاده
ماندن بخشهای زیادی از پتانسیل آن
 :W5ضعف در جذب بخش خصوصی برای
سرمایهگذاری در بخش حملونقل شهری
 :W6ضعف در گسترش و توسعه پارکسوارها
در شهر
 :W7ضعف در تأمین مالی خرید زمین برای
مدیریت شهری برای اصالح هندسی گذرهای
پیاده و سواره و همچنین انجام عق نشینیها
 :W8تأمین نشدن آمدورفت ایمن شهروندان
پیاده و دوچرخهسوار از عرض و یول معابر
شهری
 :W9کمبود و گاهی مکانیابی نامناس
مبلمان شهری (سطل زباله ،نیمکت ،گلدان،
تابلوها و  )...در معابر و پیادهروها
 :W10مناس سازی نشدن معابر سواره و
پیاده برای عبور افراد دارای مشکل جسمی
(افراد معلول حرکتی ،نابینا ،مسن و )...
 :W11پایین بودن سط فرهن و تبلیغات
برای تقویت پیادهروی ،دوچرخهسواری و
استفاده از حملونقل عمومی و نبود برنامهای
مدون درزمینه ارتقای سط اجتماعی و
فرهنگی شهروندان

راهبردهای انطباقی MIN-MAX

راهبردهای تدافعی MIN-MIN

 :WT1اعمال قانون مالیات بر ارزشافزوده
 :WO1ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده در بخش
کاربریهای تجاری و مختلط بهمنظور افزایش توان
حملونقل عمومی (تناوب سرویسدهی ،پوشش
شبکه ،قیمت و  )...با توجه به نیازسنجی مطالعات یرح مالی شهرداری برای پروژههای عمرانی
 :WT2تسریع در اجرای پروژههای حملونقلی و
جامع حملونقل
 :WO2تهیه برنامه مدون ارتقای فرهن ترافیک و همچنین کوتاه کردن دوره بازگشت سرمایه و حمایت
از سرمایهگذاران حوزه حملونقل شهری
استفاده از رسانه بهمنظور توسعه
 :WO3بهسازی و ایمنسازی یولی و عرضی معابر  :WT3تهیه بستههای حمایتی برای بهسازی و
نوسازی بافتهای فرسوده و افزایش نفوذپذیری آنها
بهمنظور تسهیل دوچرخهسواری و پیادهروی
 :WO4توزیع بهینه خدمات و مبلمان شهری برای بهعنوان مراکز جذب سفر و تقویت حملونقل
انسانمحور
تسهیل پیادهروی با وجود ظرفیتها و جاذبههای
 :WT4کفسازی مناس و متناس با تردد ایمن
گردشگری
گروههای خاص ازجمله زنان ،کودکان ،سالمندان،
معلولین و افراد دارای مشکل جسمیحرکتی
 :WT5آگاهسازی مردم در خصوص مزایا و منافع
حملونقل انسانمحور در تمام ابعاد اجتماعی،
اقتصادی و زیستمحیطی
 :WT6یکپارچهسازی سامانههای پارکسوار با
خدمات پیاده و دوچرخه و حملونقل عمومی

 -6جمعبندی و نتیجهگیری
گسترش حرکت سوواره و غلبوه الگووی شوهر ماشوینی ،ضورورت پیادهگسوتری ،اسوتفاده از دوچرخوه و
۳7
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حملونقل عمومی را در شهرهای ایران پررن

میکند؛ اما واقعیت این است که کارایی این محورها ،تابع

شرایط متفاوتی است که از انگارههای ثابتی تبعیت نمیکنند و نباید الگوی اجرایوی یوک شوهر بهمنزلوۀ
الگوی اجرایی برای شهرهای دیگر تلقی شود (فیضی و همکواران .)31 :1371 ،تجوارب موفوق جهوانی
نشان داده است برنامهریزی و یراحی فضاهای پیاده و دوچرخه و حملونقل همگانی زمانی موفق خواهد
بود که عالوه بر عوامل کالبدی ،شرایط اجتماعی ،فرهنگی ،اقلیمی و حتی الگوی روانی و رفتاری موردم
در نظر گرفته شود (بمانیان و همکاران)1371 ،؛ بنابراین در برنامهریزیها الزم است روابط متقابل نظوام
حرکتی پیاده و دوچرخه و حملونقل همگانی با دیگر عرصههای حیات شناسایی شده و یرح متناس با
همان محیط ارائه شود؛ همچنین باید گفت بهکار نگرفتن شیوههای درست حملونقل انسانمحور و نبود
تعریف و فرهن سازی مناس در این زمینه اثرات نامطلوب آن را دوچندان کرده است؛ بنابراین به دلیل
گستردگی و پیچیدگی این مسائل ،ضرورت جامعنگری و تحلیل زنودگی پیواده و دوچرخوه و حملونقول
همگانی در شهر بهمنظور حل پایدار مسائل ،ضروری است (.)3
در این مقاله پس از بررسی پیشینه موضو  ،کالنشهر شیراز بهعنوان شهری میانی انتخاب شده و
امکانات و چالشهای پیش روی توسعه حملونقل انسانمحور آن با استفاده از تکنیک  SWOTدر
قال نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید بررسی شده است .نتایج تحلیلها نشان داد کالنشهر شیراز در
حوزه حملونقل انسانمحور (پیادهروی و دوچرخهسواری و حملونقل همگانی) در محیط داخلی با
مشکل مواجه است و ضعفهای موجود بر نقاط قوت غلبه دارد؛ در مقابل فرصتهای زیادی در محیط
خارج برای ارتقای آن وجود دارد؛ بنابراین راهبردهای اتکاپذیر در اینجا راهبردهای  WOاست .البته
برای ارائه یرحی منطقی و اجراشدنی باید تمام راهبردهای چهارگانه مدنظر باشد؛ اما میتوان تمرکز
اصلی بر روی راهبردهای  WOبه قرار زیر باشد.

 :WO1ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده در بخش حملونقل عمومی (تناوب سرویسدهی ،پوشش
شبکه ،قیمت و  )...با توجه به نیازسنجی مطالعات یرح جامع حملونقل؛
 :WO2تهیه برنامه مدون ارتقای فرهن

ترافیک و استفاده از رسانه بهمنظور توسعه حملونقل

انسانمحور؛
 :WO3بهسازی و ایمنسازی یولی و عرضی معابر بهمنظور تسهیل دوچرخهسواری و پیادهروی؛
 :WO4توزیع بهینه خدمات و مبلمان شهری برای تسهیل پیادهروی با توجه به ظرفیتها و
جاذبههای گردشگری.
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حملونقل و ترافیک ،تهران.
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شهری» ،مجله مدیریت شهری ،ص  174تا .197
بمانیان ،محمدرضا و دیگران (« ،)1371تحلیل راهبردی استفاده از فضاهای پیادهمحور در یراحی شهری
با تأکید بر کاهش آالیندههای شهری» ،چهارمین کنفرانس برنامهریزی و مدیریت شهری ،مشهد
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حجم ترافیک درونشهری در محدوده شهرداری منطقه  11تهران» ،شهرداری تهران ،مرکز
مطالعات حملونقل درونشهری.
الریمیان ،تایماز و دیگران (« ،)1391اولویتبندی شاخصهای مؤثر در پیادهسازی رویکرد توسعه مبتنی
بر حملونقل همگانی ( )TODبا بهکارگیری تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی فازی» ،یازدهمین
کنفرانس بینالمللی حملونقل و ترافیک ،برج میالد.
یرح بهنگامسازی مطالعات جامع حملونقل و ترافیک درونشهری شیراز (« ،)1396شناسایی مسائل
حملونقل و ترافیک ،چشمانداز ،اهداف ،راهبردها» ،مرکز تحقیقات حملونقل و ترافیک دانشگاه
شیراز ،ص .241

خاکساری ،علی و خردمند ،مهناز (« ،)1392مقایسه حملونقل انسانمحور و خودرو محور» ،فصلنامه
علمیترویجی راهور ،سال دهم ،شماره  ،22ص  11تا .31
بهرامی ،یوسف (« ،)1391بررسی زندگی پیاده و وضعیت آمدوشد شهری با تأکید بر حملونقل
انسانمحور (مورد :شهر رشت)» ،دوازدهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی حملونقل و ترافیک،
تهران.
اعرابی ،سید محمد و دهقان ،نبیاهلل (« ،)1389تدوین استراتژیهای پورتفولیو کس وکارهای بیمه
مؤسسه فرهنگیان» ،فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت آزاد ابهر ،شماره  ،3ص  31تا .52
تندیسه ،محسن و رضایی ،محمدرضا (« ،)1392برنامهریزی راهبردی حملونقل پایدار شهری در
کالنشهرهای ایران (مطالعه موردی شهر مشهد)» ،مهندسی حملونقل ،سال پنجم ،شماره اول.
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تشکری هاشمی و دیگران (« ،)1395سند حملونقل انسانمحور در حملونقل هوشمند ایران»،
پژوهشکده حملونقل سیستمهای هوشمند ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
رستمی ،زهرا و پرنیان ،سید وحید (« ،)1394ارزیابی و ارائه راهبردهای بهبود عملکرد حملونقل
انسانمحور با کمک ماتریس ( SWOTنمونه موردی :شهر نیشابور)» ،همایش بینالمللی
معماری ،عمران و شهرسازی در هزاره سوم ،تهران.
تیموری کرمانی ،حسین و محمدیاهری ،بهاره (« ،)1392شناسایی شاخصهای حملونقل انسانمحور»،
سیزدهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی حملونقل و ترافیک.
پوراحمد ،احمد و دیگران (« ،)1394نقش حملونقل انسانمحور در پایداری اجتماعی شهرها (نمونه
موردی :بلوار دانش شهر کاشان)» ،فصلنامه برنامهریزی توسعه شهری و منطقهای.
بشردوست ،امید و دیگران (« ،)1390برنامهریزی کمی راهبردی و ارائه راهکارهای بهبود جایگاه عالمت
تجاری با استفاده از ماتریس  ،»QSPMفصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی ،شماره .17
معینی ،سید مهدی ( « ،)1394شهرهای پیادهمدار» ،چ ،4تهران :انتشارات آذرخش.
مهندسین مشاور گذرگاه (« ،)1384تسهیالت دوچرخهسواری مبانی و معیارهای فنی برنامهریزی ،یراحی
و بهرهبرداری» ،انتشارات سازمان حملونقل و ترافیک شهرداری تهران.
خادمی ،نوید ( ،)1385نحوه انتخاب سیستم حملونقل ریلی بهینه در یک کریدور شهری ،پایاننامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.
یاهرخانی ،مهدی (« ،)1386کاربرد تکنیک  TOPSISدر اولویتبندی مکانی استقرار صنایع تبدیلی
کشاورزی در منایق روستایی» ،فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ،ص  59تا .97
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