
 

 

 شهرهاکالندر  محورانسان ونقلحملتوسعه  یهایاستراتژتدوین 

 شیراز( شهرکالن)مطالعه موردی: 

 

 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز         صدیقه خرم دهنوی

 کارشناسی ارشد مهندسی حمل و نقل ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد استهبان     محمدحسن جعفری

، دانشگاه علوم دکتری عمران، گرایش برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک              باورمحمد صدیق 

 و تحقیقات تهران 
 

 چکیده

 د اشوتیا شو سوب  موضوو  این شد. برخوردار زیادی اهمیت از خودرو جهیدرنت و ماشین صنعتی انقالب در

 حرکوت ۀکنندلیتسوه و کننودهتیتقو یهاسوامانه یسازادهیپ و خودرو از روزافزون بشری به استفاده جوامع

 از یکوی شود. اموروزه رنو کم ونقلحمل در انسان جایگاه و انسان نیبنیدرا .یابد افزایش روزروزبه خودرو

 نداشوتن .اسوت محورانسوان ونقولحمل مشوکل ایوران یشوهرهاکالن روی پویش بسیار مهوم یهاچالش

 یهایگذارهیاسورم تکورار موجو  نکهیابر  عالوهمحور ونقل انسانحمل توسعه ی استراتژیک برایزیربرنامه

 نیز یکدیگر اب جادشدهیای هاسامانه ناسازگاری و باعث ناهماهنگی ،شودیم جامعه یهارساختیز در مشترک

 عنوانبوه توانودیم شهرهاکالن در محورانسان ونقلحمل توسعه و ایجاد زمینه ارتباط، همین خواهد شد. در

. مطالعوه شوود شهری زندگی کیفیت ارتقای و محیط به یدهشکلباعث  شهر، توسعه هدایت ابزار نیمؤثرتر

اسوت.  گرفتوه تحلیلی شوکلتوصیفی روش به مطالعه شیوه حیث از و روش کاربردی به هدف ازلحاظحاضر 

 انجام رسشنامه(پ و مصاحبه) پیمایشی نو  از میدانی مطالعات و یاکتابخانه صورتبه هاداده یآورجمع شیوه

 بوا شده و تعیین محورانسان ونقلحمل توسعه یدهایو تهد هافرصت ضعف، و قوت نقاط ابتدا در است. شده

 یهاافته. یشد پرداخته ی مناس هایاستراتژ ارائه به اند؛ سپسشده لیوتحلهیتجز SWOT مدل از استفاده

 شویراز شوهرکالن محورانسوان ونقولحمل توسوعه نهایی استراتژیی ریگجهت که است آن نشانگر تحقیق

 یهافرصوت زا اسوتفاده و قوت همراه با کاهش نقاط ضوعف تقویت نقاط پایه بر کارانهمحافظه ایاستراتژی

 است. موجود

 تکنیک  همگانی، ونقلحمل ی،سواردوچرخه ی،روادهیپ ،محورانسان ونقلحملکلیدی:  یهاواژه

SWOT. 

                                                           
. Se_khorram@yahoo.com  
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 مقدمه -۱

 یشهرروند سفرهای ،افتهیتوسعه کشورهای شهری ریزانبرنامه و شهرسازان اغل  گذشته دهه چند در

 یراحوی آن اسبور اسورا  شوهرها ارتبوایی شوبکه و ی کوردهزیربرناموهاتومبیل  از استفاده دیدگاه با را

 (. اموروزه3:1388، و اصغری اکبریداد ) قرار تأثیر تحت نیز را ما کشور یزیربرنامه شیوه این .کردندیم

و  هووا لودگیآ سروصدا، اتومبیل، هیاهوی از مملو شهرهای دیگر شهرسازی، و شهر بر حاکم تفکرات در

 جسومی و روانوی یهوایژگیو بوا منطبوق و آرام شوهرهای بلکه بوه ،روندینم شمار به فاضله مدینه ...

 یافته نمود وخودر مقابل در انسان به بخشی اصالت و ونقلدر حمل انسان شود و نقشتوجه می هاانسان

ی هوابخش از یکوی شهروندان، تکتک حقو  به احترام و هاانسان کرامت بر متکی ونقلحمل است؛ لذا

بورای  ریشه آمدوشد سیستم نیتریضرور و نیترالزم چراکه ؛دهدیم تشکیل را محورانسانشهر  اصلی

 همگوانی و ونقولحمل سیسوتم از استفاده نهایتاً و یسواردوچرخه ی،روادهیپ شهرها، در امروزی زندگی

 .است محورانسان

 زیواد، توراکم بوا یاهیوناح ایجاد برای روشی ،محورانسان ونقلحمل بر اساس یافته جهت توسعه

از  یروادهیوپ مناس  فاصله در تجاری، مرکزی هسته با عمومی اداری و تجاری، مسکونی، شامل منایق

باعوث  کوه اسوت ونقولحمل یول راهروهای در و مایلی نیم شعا  با عمومی ونقلحمل خطوط ایستگاه

 و یروادهیوپه ب گرایش و عمومی ونقلحمل از بیشتر استفاده به ناحیه اصناف و شاغلین ساکنین، تشویق

 (.3: 1391الریمیان و همکاران، ) شودمی خیابان در یسواردوچرخه

ی اژهیوو توجوه یورح، افوق در محورانسان ونقلحمل توسعه به نیز شیراز ونقلحمل جامع یرح در 

ی و و سالمت جسوم ستیزطیمححفظ » :است شده تعریف ذیل شرح به آن اهداف کالن که است شده

: 1396ی شویراز، شوهردرونو ترافیک  ونقلحمل)یرح بهنگام سازی مطالعات جامع  «روحی شهروندان

ده و در شناسووایی شوو رگووذاریتأثی مهووم و هایاسووتراتژ(. بوورای دسووتیابی بووه چنووین اهوودافی بایوود 241

 شوند. استفادهراهنمای مسیر  عنوانبهی عملیاتی هایزیربرنامه

 ونقولحملمتخصصوین  نظورات گوردآوری و swotاستفاده از تکنیوک  با کوشدیم پژوهش این 

سوایی و ی قووت، ضوعف، فرصوت و تهدیود در ایون زمینوه را شناهانهیزمعوامل و  محورانسان و شهری

 شیراز را استخراج کند. شهرکالندر  محورانسان ونقلحملی توسعه هایاستراتژ

 

 مسئله بیان -2

 توأثیرات موجو  خوودرو به هاانسان و جوامع وابستگی و خودروها تعداد افزایش شهرها، سریع گسترش

 در اخیر یهادهه در شهری یزیربرنامه رویکرد است. شده انسان ایمنی ، سالمت وستیزطیمح بر منفی
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 و ایمنوی سوط  ارتقوای ،هواآن موداریپیاده قابلیوت شهری، افزایش فضاهای کردن محورانسان جهت

 محورانسوان ونقولحمل موضوو  یریق این به (.5: 1372)خاکساری، خردمند،  است بوده انسان سالمت

 فاصله با موضو  این اما؛ گرفته است قرار دنیا مختلف نقاط در شهرسازان و ریزانبرنامه اغل  محور توجه

 توجوه شوهر، در پیواده زنودگی نامطلوب شد. وضعیت ایران چون یاتوسعهدرحال کشورهای وارد زمانی

 و معابر شبکه نابسامان وضعیت و شهری یهایرح در سواراندوچرخه و پیاده عابران مسیرهای به ناکافی

 ایون در اموروزی شوهرهای ریوگدامن همچنان که هستند لیئمسا ازجمله عمومی ونقلحملو  روهاادهیپ

 شوهری یهوایرح و هابرناموه هیوته در آن بوه توجوه (؛ پس ضرورت11: 1371)بهرامی، هستند منایق

 .است نمایان شیازپشیب

 انتخواب مطالعوه ایون در موردی نمونه عنوانبه شیراز که شهرکالن ونقلحمل وضعیت بررسی با 

 در آن از ادهاستف حجم و شخصی نقلیه وسایل تعداد بر بعد به 1385 از سال شودیم مشاهده است، شده

 توراکم یشافوزا ازجملوه ،ونقولحمل گونوهنیا از استفاده مشکالت درنتیجه شدهاست؛ افزوده شهر این

 .است هداشت همراه به خود با را رهیو غ نقلیه وسایل پارکین  کمبود صوتی، آلودگی ترافیک،

درصود 4/51بویش از  1394شویراز در سوال  شوهرکالن ونقولحملبا توجه به آمار مطالعات جامع  

 کهمحور انسان ونقلحمل معیارهای و اصول با که شودیمسفرهای شهری با وسایل نقلیه شخصی انجام 

محیطوی،  بوا توجوه بوه تغییورات بسویار شودید اسوت. تناقض در است، پایدار ونقلحمل اصلی رشاخهیز

ی هواتیفعالرا در انجوام  هواآن تنهانوهی هسوتند کوه بلندمدتریزی ی امروزی ناگزیر به برنامههاسازمان

را  رو شیپت ، تهدیدایاری رساند، بلکه بتواند در تعامل با محیط خارجی دور و نزدیک سازمان شانروزمره

موجوود،  شودهشناختهی هافرصوتاسوتفاده بهینوه از  منظوربوه هواآنحدس زده و در خصوص مقابله با 

کوه در  نامنودیمی اسوتراتژیک هایزیربرنامهرا  هایزیربرنامهاین  .راهکارهای اجرایی مفیدی ارائه کند

 (.32: 1379ساری و جاری شوند )اعرابی و دهقان،  توانندیمسطوح مختلف سازمانی 

 ونقلحمل حوزه در شیراز شهرکالن موجود وضع تحلیل و ارزیابی حاضر تحقیق اصلی مسئله  

 آن ارتقای برای راهبردهایی ارائه و) همگانی ونقلحملو  پیاده، دوچرخه سفر یهاوهیش) محورانسان

 .است

 

 تحقیق اهداف -۳

 محورانسان ونقلحمل حوزه در شیراز شهرکالن موجود وضع تحلیل و ارزیابی اصلی: هدف 

 آن است. عملکرد بهبود برای راهبردهایی ارائه و) همگانی ونقلحملو  دوچرخه پیاده، سفر یهاوهیش)

 و ریزتر را آن و ردیگیم سرچشمه پروژه موضو  و اصلی هدف از اهداف اینفرعی:  اهداف 
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 :از اندعبارت حاضر تحقیق فرعی اهداف .کندیم ترملموس

 شهر شیراز؛کالن محورانسان ونقلحمل حوزه یهافرصت و قوت نقاط تقویت و شناسایی 

 شهر شیراز؛کالن محورانسان ونقلحمل حوزه تهدیدهای و ضعف نقاط حذف و شناسایی 

 شیراز. شهرکالن محورانسان ونقلحمل عملکرد ارتقای برای راهبردهایی ارائه 

 

 تحقیق روش -4

 آن نو  و شده استفاده تحلیلیتوصیفی روش از پژوهش، اهداف به دستیابی برای پژوهش این در

 اول رحلهم در است. میدانی مطالعات و یاکتابخانه صورتبه هاداده یآورجمع شیوه و کاربردی

 از پرسشنامه راحیی با بعد مرحله در انجام شد. شهری ونقلحمل حوزه در ربطیذ افراد با ییهامصاحبه

 رسشنامهپ هفده قال  در ارشد، کارشناسی و دکترا مقطع دانشجویان و متخصصین و کارشناسان

 قوت، طنقا و شده لیوتحلهیتجز SWOT مدل اساس بر شدهیآورجمع یهاداده شد؛ سپس نظرخواهی

 با دامها شدند. در مشخص شیراز شهرکالن در محورانسان ونقلحمل توسعه تهدید و فرصت ضعف،

 به شدهحاصل نتایج به توجه با است؛ درنهایت انجام شده هاعامل دهیوزن کارشناسان نظرات از استفاده

 شد. اقدام مناس  و اجرایی راهبردهایی ارائه و تدوین

 

 مبانی نظری تحقیق -5

 پیشینه پژوهش -5-۱

پایودار شوهری در  ونقولحملی راهبوردی زیربرناموه( در مقاله خود بوا عنووان 1392تندیسه و رضایی )

به این نتیجه دست یافتند که جهت راهبردهای توسعه  SWOTی ایران، با استفاده از مدل شهرهاکالن

ی موجود است. تیموری هافرصتمشهد، تهاجمی بر پایه تقویت نقاط قوت و  شهرکالنپایدار  ونقلحمل

بوه  محورانسوان ونقلحملی هاشاخص( در مقاله خود با عنوان شناسایی 1392) یمحمدیاهرکرمانی و 

همگانی  ونقلحملی و سواردوچرخهمداری، در سه بعد پیاده محورانسان ونقلحملی هاشاخصاستخراج 

در پایوداری اجتمواعی  محورانسوان ونقولحمل( در پژوهش نقش 1394همکاران )اند. پوراحمد و پرداخته

یرهوای میوزان آگواهی و وضوعیت فضوای کالبودی بوا متغ محورانسان ونقلحملشهرها، بین استفاده از 

( در پژوهشوی بوا عنووان 1394رسوتمی و پرنیوان ) ی رابطه معناداری وجود دارد.سواردوچرخهمسیرهای 

، به این نتیجه SWOTبا کمک ماتریس  محورانسان ونقلحملارزیابی و ارائه راهبردهای بهبود عملکرد 

اسوت.  کارانوهمحافظهشوهر نیشوابور  محورانسوان ونقلحملرسیدند که جهت راهبردهای بهبود عملکرد 

هوشومند ایوران،  ونقولحملدر  محورانسوان ونقولحمل( در سوند 1395تشکری هاشومی و همکواران )
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بوا توجوه بوه  ونقولحملسوازی منظور راحتبوه ریپذ یآسوی متفاوتی برای کاربران معمولی و هاحلراه

 کنند.ی پیشنهاد میمحورانسان

 

 محورانسان ونقلحمل -5-2

نسان، اوانی ی، کاهش سوخت فسیلی، بهبود سالمت جسمی و رطیمحستیزشهرها برای ارتقای کیفیت 

هر و گی در شزند افزایش روابط متقابل اجتماعی میان شهروندان، بهبود کیفیات اجتماعی و فرهنگی

(. 39: 1396معینی، اند )وابسته محورانسان ونقلحملی شهری به هاطیمحکمک به انسانی کردن 

 را ونقلحمل نو  این دهدیم نشان محورانسان ونقلحمل خصوص در هایبررس و مطالعات مجمو 

تیموری کرمانی و ) کرد یسازادهیپ همگانی ونقلحمل و یسواردوچرخه ی،روادهیپ بعد سه در توانیم

 .(4: 1392محمدیاهری، 

 الف( پیاده مداری

یی انسان جاجابهشکل  نیتریمیقدی روادهیپ. هاستانسانی بالقوه هاییتواناراه رفتن یکی از  

یی در داخل جاجابهالگوی  نیتریاصل عنوانبه بودن یا در دسترس بودن، نهیهزکماست که به دلیل 

ا وجود ی و بورافنی هاشرفتیپ رغمبه. رودیمی جامعه به شمار هاگروهبرای تمامی  ی زیستیهاکانون

ت و امده اسجود نیودر جوامع شهری، تغییری در شیوه آن به  ژهیوبه هاییجاجابهپیدایش انوا  دیگر 

شهرها با  ل تسخیر. به دنبادانندیمدارند و آن را حق یبیعی خود  دیتأکهمگان بر ضرورت استفاده از آن 

امروزه با  کهیرحالدی شده است؛ توجهکمادگان یور جدی به پیبر انسان، به هاآنوسایل نقلیه و چیرگی 

عینی، م)شود  ت انجامپیاده باید ایمن و راح صورتبهیی جاجابه، ونقلحملاستفاده از فناوری پیشرفته 

1394 :17.) 

 یسواردوچرخهب( 

. شودیمشواهد پیدایش دوچرخه در تاریخ تمدن بشری به دوران مصر باستان مربوط  نیتریمیقد 

کردند یم، استفاده کردیمدر آن دوران از مرکبی با دو چرخ که به کمک پای انسان به سمت جلو حرکت 

 ۀوسیله نقلی عنوانبه(. تا اوایل دهه پنجاه میالدی دوچرخه کماکان 35: 1384مهندسین مشاور گذرراه، )

یی بیشتر و وجهه اجتماعی اججابهبا سرعت و قابلیت  لیاتومبمهمی باقی ماند؛ ولی با گسترش کاربرد 

برای تردد  عمدتاًنیز که  هاراهچشمگیری کاهش یافت. سیستم  یوربهباالتر، اهمیت استفاده از دوچرخه 

یراحی شده بود این روند را تشدید  سواراندوچرخهی ازهاینوسایل نقلیه موتوری و بدون توجه به 

)بحران انرژی( و مالحظات مربوط به  ونقلملحی هانهیهزاوایل دهه هفتاد با افزایش  در .کردیم

ی پیدا کرد؛ ولی نسل جدید اتازه( دوچرخه تجدید حیات ستیزطیمحسالمت عمومی )بحران 
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یی هاراهی برای وسایل نقلیه موتوری منجر به ایجاد شبکه زیربرنامهخیلی زود دریافتند  سواراندوچرخه

ی جدیدی هاتالشندارد. این شناخت سرآغاز  سواراندوچرخهی ازهاینشده است که دیگر هیچ تناسبی با 

 (.37: 1384مهندسین مشاور گذرراه، شد )ی سواردوچرخهی ایجاد تسهیالت زیربرنامهبرای 

 همگانی ونقل( حملج

همگانی،  ونقلحملاز  اندعبارتکه  شودیمشهری در سه گروه عمده تعریف  ونقلحمل اصوالً 

حرک و کردن ت همگانی یا عمومی فراهم ونقلحمل، هدف نیبنیدراکاال.  ونقلحملفردی و  ونقلحمل

اد به دلیل تعد ونقلحمل. کارایی این شکل از استی خاصی از شهر هابخشی در جمعدستهدسترسی 

عمومی به  ونقلملحسیستم  درواقع(. 172: 2006رودریگو و همکاران، کند )یم جاجابهافرادی است که 

از  مثل خرید بلیت شدهفیتعرتحت شرایطی مشخص و  تواندیمکه هر فردی  شودیمی ایال  سیستم

بال رواج سیاست و به دن 1990در دهه  خصوصبه(. در سط  جهان، 4: 1385خادمی، ) آن استفاده کند

ای سریع در شهره ونقلحملی، گسترش المللنیبو حفاظت از آن در سط   ستیزطیمحیرفداری از 

 (.99: 2003کامیلو، است )ی اصلی مدیریت شهری شهرهای بزرگ قرار گرفته مشخط، جزو بزرگ

 اندعبارتن که انوا  آ رندیگیمعمده ریلی و چرخ الستیکی جای  ۀدستی سریع همگانی در دو هاستمیس

(. 2: 2003رال، فد ونقلحملاداره ) یاتوبوس عیسراز مترو، قطار سبک شهری و تراموا، مونوریل و سیستم 

ی هاتمسیسمدی کارآبیان کرد امروزه مجموعه شرایط حاکم بر شهرها، از مشکالت ترافیکی، نا توانیم

ی در طیمحستیزیی سریع و راحت شهروندان گرفته تا لزوم توجه به مسائل جاجابهی، ضرورت معمول

را  تیفیباکعمومی  ونقلحملی هاستمیسی تکنولوژیک، همه شرایط پیدایش و توجه به هاشرفتیپکنار 

 (.62: 1386یاهرخانی، است )فراهم کرده 

 

 ی استراتژیکزیربرنامه -5-۳

 محویط بوا را سوازمان ممتواز که استعداد است پیوسته و هماهن ، وجامع یابرنامه استراتژیک، مدیریت

 اسوتمودیریت  صوحی  اجورای چوارچوب در سوازمان یهاهودف آن، تحقوق از منظور و دهدیم پیوند

 ،هایاستراتژ یناست: تدو اصلی مرحله سه ۀرندیدربرگ استراتژیک مدیریت (. فرآیند5: 1390بشردوست، )

سوازمان؛  تیوأمورم به شرح ذیل است: تعیین استراتژی . تدوینهایاستراتژ ارزیابی و هایاستراتژ اجرای

 و قووت ؛ نقواطآورنودیم وجود به ییهافرصت یا کنندیم تهدید را سازمان خارجی در محیط که عواملی

 و انتخواب گونواگون یهایاسوتراتژ گورفتن نظور بلندمودت؛ در یهاهودفداخلوی سوازمان؛  ضوعف

 .فعالیت ادامه برای خاص یهایاستراتژ

 سازمان که نو  فعالیتی تعیین از: اندعبارت شوندیم مطرح هایاستراتژ تدوین نهیدرزمکه  عواملی
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 یریگمیتصممنابع؛  تخصیص شیوه سازد؛ متوقف خواهدیمکه  ییهاتیفعال بپردازد؛ آن به خواهدیم

 (.6: 1386 ی،بییبا )هتیفعال ساختن متنو  یا دادن درباره گسترش

 خواهیم استراتژیک، یزیربرنامه استراتژی یا تدوین یعنی اول، بخش به فقط پژوهش این در

 .پرداخت

 

 SWOTتکنیک  -5-4

 عنوانبهوزه است که امر SWOTی و تحلیل استراتژی، ماتریس زیربرنامهفنون  نیترمناس یکی از 

ستفاده از آن ا هایاستراتژابزاری کارآمد برای تحلیل عملکردها و وضعیت شکاف، یراحان و ارزیابان 

 :است(. مراحل آن به شرح زیر 14: 2004نیلسون،) کنندمی

 (؛EFIماتریس ارزیابی عوامل خارجی )شناسایی نقاط قوت و ضعف و ایجاد  -1

 (؛EFE) یخارجو تهدیدها و ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل  هافرصت نیتریاصلشناسایی  -2

 تقو، نقاط ضعف و نقاط هافرصتو تشکیل ماتریس تهدیدات،  هایاستراتژتدوین  -3

(SWOT؛) 

 (.EI) یخارج-ترسیم ماتریس داخلی -4

 

 (EFI) یداخلماتریس ارزیابی عوامل  -5-4-۱

 شهرکالن در محورانسان ونقلحمل ضعف توسعه و قوت نقاط نیترمهم و نیتریاصل ابتدا مرحله این در

 شده، اخذ شهری ونقلحمل نهیدرزم متخصصین و کارشناسان از مصاحبه پرسشنامه و وسیلهبه که شیراز

 یک هر به هانآ نظر به توجه با عوامل، از یک میزان تأثیرگذاری هر تشخیص است. برای شده فهرست

 یک برابر رای این ض مجمو  شده است؛ یوری که داده خاصی ضری  و ارزش یک تا صفر از از معیارها

 عوامل، هب واکنش دادن نشان و کنونی یهایاستراتژ یاثربخش کردن میزان مشخص برای سپس شود؛

 است. شده داده نمراتی زیر به روش

 اساسی؛ بیانگر ضعف 1 نمره  -1

 عادی؛ ضعف بیانگر 2 نمره -2

 عادی؛ بیانگر قوت 3 نمره  -3

 بسیار زیاد. قوت بیانگر 4 نمره -4

 مجمو  تیدرنها. شودیم ضرب آن نمره در عامل هر ضری  نهایی نمره برای تعیین سپس 

 و 4 از بیشتر نباید نهایی نمره) دیآ دست به داخلی نمره نهایی عوامل تا شده محاسبه نهایی یهانمره
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 باشد(. 1 ازکمتر 

 (EFE) یخارج عوامل ارزیابی ماتریس -5-4-2

 شهرکالن در محورانسان ونقلحمل روی توسعه پیش تهدیدها و هافرصت نیترمهم نیز مرحله این در

 کارشناسان، نظر به توجه با عوامل از یک هر تأثیرگذاری میزان تشخیص است. برای شده شیراز فهرست

 یک برابر ی ضرا این مجمو  که داده شده است؛ یوری ضریبی یک تا صفر از معیارها از یک هر به

 4 تا 1 از هاآناز  یک هر به کنونی یهایاستراتژ یاثربخش میزان کردن برای مشخص شود؛ سپس

. شودیم ضرب نآ نمره در عامل هر ضری  نمره نهایی، محاسبه برای است؛ همچنین شده داده یانمره

 .دهدیم نشان را خارجی عوامل نهایی نمره هاآن مجمو  تیدرنها

 

 (هاضعفو  هاقوتعوامل داخلی ) لیوتحلهیتجزنتایج 

 ردیف نقاط قوت وزن یبنددرجه امتیاز

06/0  8/2  16/0  
 هوشمند یهاسامانه و هاستمیسی ریکارگبهو توسعه  هارساختیزافزایش 

  ... و سرعت مکانیزه کنترل تصویری، نظارت رینظ ی؛شهردرون ونقلحمل
1 

05/0  7/2  13/0  
 آموزان وی منسجم آموزش فرهن  ترافیک برای رانندگان و دانشهابرنامه

 ی شیراز.شهردار... از یرف 
2 

06/0  3 17/0  
 و گسترش و مترو BRT خطوط احداث برای شهری مدیریت ۀویژ توجه

 شهر. مختلف منایق در آن
3 

04/0  4 18/0  4 مسیرهای دوچرخه و پیاده. احداث برای مناس  شی  وجود 

05/0  3 15/0  

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

 یابانخ در اجتماعی، و فرهنگی تعامالت برقراری مناس  برای یهامحل

 شهر مرکزی

5 

05/0  3 15/0  6 ازشیرشهر  ترافیکی یهایازمندین و ونقلحمل مطالعاتی یرح انجام 

06/0  9/2  18/0  
، هاابانیخ و روهاادهیپ در اکثر امکان ایجاد جذابیت و سرزندگی وجود

 شهر. عمومی ی بسیار مهمهاعرصه از یکی عنوانبه
7 

03/0  9/2  09/0  
 در شبانه یهاتیفعال) شیراز شهری معابر عرصه زمانی یریپذانعطاف

 شیراز(. شهرکالن
8 

07/0  3 21/0  
 یزیرهبرنام و پژوهش مطالعات، شهری به مدیران ویژه توجه و اعتقاد

 اخیر. یهاسال یی محورانسان ونقلحمل
9 

03/0  6/2  07/0  10 .محورانسان ونقلحملارتقای دیدگاه  ترافیکی با هدف یهاپارک فعالیت 
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49/0   47/1  مجمو  

 ردیف نقاط ضعف وزن یبنددرجه امتیاز

03/0  5/1  05/0  
ضای برای ایجاد ف فرسوده یهابافت نفوذپذیری در امکان ضعیف بودن

 شهری. محورانسانمفرح و 
1 

07/0  8/1  12/0  

 تناوب (شهروندان به شدهارائه عمومی ونقلحمل ساختارهای ضعف

و اقبال به  )اندک سرعت و سرویس شبکه، سط  پوشش ی،دهسیسرو

 .نیسرنشتکخودروهای  ژهیوبهسمت خودروهای شخصی 

2 

06/0  9/1  11/0  
 عنوانبه همگانی، ونقلحمل به منایق اغل  مناس  ایجاد نشدن دسترسی

 مداری.پیاده مکمل وهیش
3 

04/0  6/1  07/0  4 آن. انسیلپت از زیادی یهابخش ماندن بالاستفاده و جامع یرح اجرا نشدن 

05/0  5/0  02/0  
 ونقلحملی در بخش گذارهیسرماضعف در جذب بخش خصوصی برای 

 شهری.
5 

04/0  1/0  00/0  6 شهر. در سوارهاپارک توسعه و گسترش ضعف در 

03/0  2 06/0  
 اصالح برای شهری مدیریت برای زمین خرید مالی نیتأمضعف در 

 .هاینینشعق  همچنین انجام و سواره و پیاده گذرهای هندسی
7 

07/0  1 07/0  
عرض و  از سواردوچرخهشهروندان پیاده و  ایمن آمدورفت نشدن نیتأم

 شهری. معابر یول
8 

03/0  5/1  04/0  
 مکت،نی زباله، شهری )سطل مبلمان نامناس  یابیمکان گاهی و کمبود

 .روهاادهیپ و معابر ا و ...( درتابلوه گلدان،
9 

03/0  1 03/0  
 مشکل ایدار افراد عبور پیاده( برای و )سواره معابر ی نشدنسازمناس 

 مسن و ...(. افراد حرکتی، نابینا، معلول جسمی )افراد
10 

06/0  5/1  09/0  

ی سواردوچرخهی، روادهیپ تقویت برای تبلیغات و فرهن  سط  بودن پایین

 سط  رتقایا نهیدرزم مدون یابرنامه و نبود عمومی ونقلحملو استفاده از 

 شهروندان. فرهنگی و اجتماعی

11 

67/0   51/0  مجمو  
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 و تهدیدها( هافرصتعوامل خارجی ) لیوتحلهیتجزنتایج 

 ردیف هافرصت وزن یبنددرجه امتیاز

16/0  3 05/0  
ه وسعحمایت نهادهای سیاسی و افزایش بودجه دولتی برای ساخت و ت

 .BRTسریع مترو و 
1 

14/0  8/2 05/0  2 .وجود امنیت در معابر اصلی و فضاهای فعال شهر 

07/0  7/2 03/0  3 .انها در تغییر دیدگاه ترافیکی شهروندرسانه چشمگیر یاثرگذار 

11/0  2/3 04/0  
 وضع قوانین و مقررات جدید در سط  ملی در راستای حمایت از

 .ونقل شهریحمل
4 

11/0  8/2 04/0  
هوشمند و  یهادر توسعه سامانه قویوجود پتانسیل فنی و اجرایی 

 .نوین در ترافیک یهایآورفن
5 

12/0  3 04/0  6 (.ونقلیرح جامع حمل)ونقل شهری وجود اسناد باالدستی در حوزه حمل 

77/0  26 03/0  
ات ه خدمرائها و نهادهای دولتی مبتنی بر اوجود رویکرد چندساله ارگان

 .دولت الکترونیک
7 

08/0  9/2 03/0  8 .صلیامختلط در امتداد معابر  یهایتمایل به افزایش ایجاد کاربر 

14/0  3 05/0  
ژه ای وییرهشهر شیراز و امکان توسعه مسپتانسیل ویژه شبکه معابر کالن

 .ونقل در آن )مسیرهای ویژه پیاده، دوچرخه و اتوبوس(حمل
9 

12/0  3 04/0  10 .ی هواودگمرکز استان کشور ازنظر آل نیترعنوان پاکشهر شیراز بهکالن 

10/0  3 03/0  
 وگردشگری یبیعی و تاریخی در شهر  یهاو جاذبه هاتیوجود ظرف

 .پیرامون
11 

91/1   42/0  مجمو  

 تهدیدها وزن یبنددرجه امتیاز

07/0  5/1  04/0  
 به نداشتن وجود رویکرد خودرو محوری در توسعه شهری و توجه 

 .گذشته یهادر سال یسوارو دوچرخه یروادهیتسهیالت پ
1 

06/0  2/1  05/0  2 .ونقل عمومیونقل خصوصی نسبت به حملحملرشد بیشتر تسهیالت  

08/0  9/1  04/0  
 به ساختار یتوجهیاخیر و ب یهاشهر یی سال ۀختیگسلجام توسعه

 .شودیشهر م بومستیکه موج  ناپایداری در ز یشناختیبیعی و بوم
3 

09/0  9/1  05/0  
 نوین در حوزه یهایبه فناورنداشتن و دسترسی  هامیوجود تحر

 .ونقل پاک و عمومیحمل
4 

05/0  2 02/0  5 .مداریخصوصاً پیاده، ونقلدوره بازگشت یوالنی سرمایه در بخش حمل 

05/0  1 05/0  6 .عمرانی یهاتوان مالی کافی شهرداری در اجرای پروژهنداشتن  
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04/0  8/0  05/0  
ی و مدارپیادهها و تصورات توده مردم از پیامد یرح تقابل بین ارزش

 .با منافع و مزایای واقعی این یرح یسواردوچرخه
7 

06/0  2/2  03/0  

ید با درنتیجه؛ و سالمند تا چند سال آینده سالانیافزایش جمعیت م

خاص ازجمله  یهامبنای نیاز گروه بر یروادهیتسهیالت و امکانات پ

 .سالمندان فراهم شود

8 

12/0  2/2  06/0  9 .ونقل متناس  با توسعه شهرحمل یهارساختیز نیافتن توسعه 

06/0  3/2  03/0  
ه و پیاد یسواردوچرخه نهیبخش درزمکمبود قوانین و مقررات تسهیل

 .ملی( و خرد )شهری()مداری در سطوح کالن 
10 

07/0  5/1  05/0  
ی در تولمها و نهادهای نبود مدیریت واحد و یکپارچه شهری در سازمان

 .مدیریت شهری
11 

04/0  1 04/0  
ر دونقل و کاربری زمین زمان حملهم یزیربه برنامهنکردن توجه 

 .گذشته یهاسال
12 

07/0  9/1  04/0  
مانه د ساترافیکی در ساعت اوج بر عملکر شدیداثرات نامطلوب ازدحام 

 ی.ونقل عمومی و خصوصحمل
13 

86/0   54/0  مجمو  

 

 محورانسان ونقلحملی توسعه راهبرها تدوین -5-5

 از را تهاجمی( و ضاییاقت انطباقی، ی،دفاع (راهبرد متفاوت  یا انتخاب چهار تدوین امکان سوات ماتریس

 برخی عمل ریانج در البته .آوردیم فراهم خارجی عوامل ماتریس و داخلی ترکی  ماتریس عوامل یریق

 بر .ندیآیمدر  اجرا به یکدیگر با هماهن  و زمانهم یوربهیا  ی داشتهپوشانهم یکدیگر با راهبردها از

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

 تدوین کرد: توانیم

 

 حداقل( – )حداقل دفاعی راهبرد -5-5-۱

 کاهش و منظوربه سیستم یهاضعف کاهش نیز نامید، بقا را راهبرد آن توانیم که راهبرد این کلی هدف

 .است تدافعی آن حالت و است ی تهدیداتسازیخنث

 

 حداکثر(– حداقل) یانطباق راهبرد -5-5-2

 ببرد. هر موجود یهافرصت از حداکثر استفاده بتواند هاضعف از کاستن با تا کندمی تالش راهبرد این
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 یهاضعف واسطهبه ولی شود، ییهافرصت وجود متوجه خود خارجی در محیط است ممکن سازمانی

 امکان تواندیم انطباقی راهبرد اتخاذ شرایطی نیدر چن .نباشد هاآن از یبرداربهره به قادر خود سازمانی

 کند ازمی سعی درونی، نقاط ضعف بر دیتأک ضمن راهبرد این بنابراین؛ دآور فراهم را فرصت از استفاده

بهره  شهرکالندر  محورانسان ونقلحمل توسعه فراروی ضعف نقاط رفع منظوربه بیرونی یهافرصت

 ببرد.

 حداقل( – )حداکثر اقتضایی راهبرد -5-5-۳

 به آن هدف شود.می تدوین تهدیدها مقابله با برای سیستم یهاقوت از گرفتن بهره پایه بر راهبرد این

 نشان گذشته تجارب ازآنجاکه ،نیباوجودااست.  تهدیدها رساندن حداقل به و نقاط قوت رساندن حداکثر

و  نسنجیده یوربه نباید یسازمان هیچ آورد، بار به نامطلوبی نتایج تواندیم قدرت نابجای کاربرد است داده

 .کند استفاده تهدیدها رفع برای خود قدرت از غیراصولی

 

 حداکثر( – حداکثر) یتهاجم راهبرد -5-5-4

 حداکثر به را خود یهافرصت و قوت زمانهم باشند قادر که هستند وضعیتی خواهان هاستمیس تمام

 چنین است. در ی کنشگرحلراه تهاجمی راهبرد است، واکنشی یحلراه که راهبرد دفاعی برخالف .برسانند

 انجام شود. یبرداربهره حداکثر خارجی یهافرصت از قوت از نقاط استفاده با تا شودیم تالش وضعیتی

 

 (IE) یخارج – داخلی ماتریس -5-6

 توسعه ، وضعیتخارجی و داخلی ارزیابی عوامل ماتریس از حاصل نهایی نمرات حس  بر مرحله این در

 و قتضایی، انطباقیا ی،تهاجم (چهارگانه یهاتیموقع میان از شیراز، شهرکالندر  محورانسان ونقلحمل

 ماتریس کل زنیو امتیاز و داخلی عوامل کل ماتریس امتیاز وزنی منظور بدین .شودیم ی( مشخصدفاع

 نتایج بنا بر .میکنیم ترسیم IE) )خارجی -داخلی ماتریس جدول در و کرده استخراج خارجی را عوامل

 وزن کل نمره و 14/2 با برابر آمدهدستبه کل نمره (،IFE)عوامل داخلی  ماتریس ارزیابی از آمدهدستبه

 موقعیت تا میکنیم رسم Y و X محور را در هاآن سپس است. 77/2 با برابر( EFE)خارجی ماتریس

 شود. داده نشان عوامل یتمامبه توجه با شیراز، شهرکالن در محورانسان ونقلحملتوسعه 

 در شیراز شهرکالن در محورانسان ونقلحملتوسعه  وضعیت تحقیق، از آمدهدستبه نتایج به توجه با

موجود  یهافرصت از را ادهبتوان حداکثر استف هاضعف از کاستن باید با و دارد قرار کارانهمحافظهموقعیت 

 .باشیم موفق محورانسان ونقلحمل مورد توسعه در بتوان برد تا
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 ی رقابتیهایاستراتژ ی تهاجمیهایاستراتژ

 

 های تدافعیاستراتژی کارانهمحافظهی هایاستراتژ

 

 

 نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

  

 شیراز شهرکالن در محورانسان ونقلحمل برای توسعه راهکارهای و راهبردها ماتریس

 ونقلحملماتریس راهبردهای 

 محورانسان

 هافرصت

O1دولتی بودجه افزایش و سیاسی نهادهای : حمایت 

 BRT و مترو سریع توسعه و ساخت برای

O2فعال فضاهای و اصلی معابر در امنیت : وجود 

 شهر

O3 :دیدگاه تغییر در هارسانه چشمگیر یاثرگذار 

 شهروندان ترافیکی

O4در ملی سط  در جدید مقررات و قوانین : وضع 

 شهری ونقلحمل از حمایت راستای

O5توسعه در قوی اجرایی و فنی پتانسیل : وجود 

 ترافیک در نوین یهایآورفن و هوشمند یهاسامانه

O6شهری ونقلحمل حوزه در باالدستی اسناد : وجود 

 (ونقلحمل جامع یرح)

O7لتیدو نهادهای و هاارگان چندساله رویکرد : وجود 

 الکترونیک دولت خدمات ارائه بر مبتنی

O8در مختلط یهایکاربر ایجاد افزایش به : تمایل 

 اصلی معابر امتداد

O9و شیراز شهرکالن معابر شبکه ویژه : پتانسیل 

 آن در ونقلحمل ویژه مسیرهای توسعه امکان

 (اتوبوس و دوچرخه پیاده، ویژه مسیرهای)

O10 :مرکز نیترپاک عنوانبه شیراز شهرکالن 

 هوا آلودگی ازنظر کشور استان

O11گردشگری یهاجاذبه و هاتیظرف : وجود 

 پیرامون و شهر در تاریخی و یبیعی

 تهدیدها

T1و شهری توسعه در محوری خودرو رویکرد : وجود 

 یسواردوچرخه و یروادهیپ تسهیالت نداشتن به توجه

 گذشته یهاسال در

T2نسبت خصوصی ونقلحمل تسهیالت بیشتر : رشد 

 عمومی ونقلحمل به

T3 :و اخیر یهاسال یی شهر ختهیگسلجام یتوسعه 

 موج  که یشناختبوم و یبیعی ساختار به یتوجهیب

 شودیم شهر بومستیز در ناپایداری

T4نداشتن به دسترسی و هامیتحر : وجود 

 عمومی و پاک ونقلحمل حوزه در نوین یهایفناور

T5بخش در سرمایه یوالنی بازگشت : دوره 

 مداری پیاده خصوصاً ونقلحمل

T6اجرای در شهرداری کافی مالی توان : نداشتن 

 عمرانی یهاپروژه

T7یامدپ از مردم توده تصورات و هاارزش بین : تقابل 

 یایمزا و منافع با یسواردوچرخه و مداری پیاده یرح

 یرح این واقعی

T8سال چند تا سالمند و سالانیم جمعیت : افزایش 

 بر یروادهیپ امکانات و تسهیالت باید درنتیجه آینده؛

 فراهم سالمندان ازجمله خاص یهاگروه نیاز مبنای

 شود

T9متناس  ونقلحمل یهارساختیزنیافتن  : توسعه 

 شهر توسعه با

4 

2.5 

1 2.5 

ل  4
ی عوام

س ارزیاب
ی ماتری

نمره نهای
ی

داخل
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T10نهیدرزم بخشتسهیل مقررات و قوانین : کمبود 

 و( ملی) کالن سطوح در مداریپیاده و یسواردوچرخه

 (شهری) خرد

T11در شهری یکپارچه و واحد مدیریت : نبود 

 شهری مدیریت در متولی نهادهای و هاسازمان

T12ونقلحمل زمانهم یزیربرنامه نکردن به : توجه 

 گذشته یهاسال در زمین کاربری و

T13در ترافیکی شدید ازدحام نامطلوب : اثرات 

 و عمومی ونقلحمل سامانه عملکرد بر اوج ساعت

 یخصوص

 هاقوت

S1: یریکارگبه توسعه و هارساختیز افزایش 

 ونقلحمل هوشمند یهاسامانه و هاستمیس

 مکانیزه کنترل تصویری، ی )نظارتشهردرون

 ...(و  سرعت

S2 :فرهن  آموزش منسجم یهابرنامه 

 زا... و  آموزاندانش و رانندگان برای ترافیک

 شیراز یشهردار یرف

S3احداث برای شهری مدیریت ویژه : توجه 

 منایق در آن و گسترش مترو و BRT خطوط

 شهر مختلف

S4احداث برای مناس  شی  : وجود 

 پیاده و دوچرخه مسیرهای

S5مسجد )سینما، جمعیت جذب مراکز : وجود 

 مناس  یهامحل عنوانبه (... و موزه جامع،

 رد اجتماعی، و فرهنگی تعامالت برقراری برای

 شهر مرکزی خیابان

S6و ونقلحمل مطالعاتی یرح : انجام 

 شیراز شهر ترافیکی یهایازمندین

S7در جذابیت ایجاد امکان و سرزندگی : وجود 

 از یکی عنوانبه ،هاابانیخ و روهاادهیپ اکثر

 شهر عمومی یهاعرصه نیترمهم

S8 :شهری معابر عرصه زمانی یریپذانعطاف 

 (شیراز شهرکالن در شبانه یهاتیفعال) شیراز

S9پژوهش مطالعات، به ویژه توجه و : اعتقاد 

 بین محورانسان ونقلحمل یزیربرنامه و

 اخیر یهاسال یی شهری مدیران

S10هدف با ترافیکی یهاپارک : فعالیت 

 محورانسان ونقلحمل دیدگاه ارتقای

 MAX-MAXراهبردهای تهاجمی 

SO1 گسترش فضای سبز و استفاده از عناصر :

 حفاظ یبیعی برای عنوانبهیبیعی در محیط شهری، 

 تفکیک معابر سواره و پیاده

SO2 توجه ویژه به تهیه تجهیزات و توسعه :

)دوچرخه،  محورانسان ونقلحملمسیرهای ویژه 

 اتوبوس، تراموا، مترو و ...(

SO3 و  الکترونیک در ادارات صورتبه: ارائه خدمات

منظور کاهش سفرها و کم کردن حجم به هافروشگاه

 ترافیک

SO4 :ی هوشمند درهاسامانهو  هاستمیسی ریکارگبه 

 عمومی و دوچرخه ونقلحملناوگان 

SO5 ی پارک ترافیک برای امورهاتیفعال: ارتقای 

 محورانسان ونقلحملی سازفرهن آموزشی و 

 

 MAX-MINراهبردهای اقتضایی 

ST1 توجه مسئولین امور شهری به محدود کردن :

 مسیرهای حرکتی سواره و گسترش مسیرهای پیاده و

، BRTعمومی ) ونقلحملبا توسعه  زمانهمدوچرخه 

معابر  پتانسیل ویژه شبکه با توجه به (مترو و تراموا

 شیراز شهرکالن

ST2  بر اساس  هایکاربر: جانمایی و توزیع مناس

  ی جاذب سفر در شعاهایکاربری ابیمکانمطالعات )

 ی(روادهیپ قبولقابل

ST3 ی هانظام: هماهنگی و تطابق توسعه شهری و

ی و سواردوچرخهمداری، پیاده نهیدرزمی )ونقلحمل

ی مطالعاتی هایرحبه کمک تهیه  (عمومی ونقلحمل

 ی ترافیکیهایازمندینی و ونقلحمل

ST5 ی سواردوچرخهی و روادهیپ: ایجاد شبکه معابر

 ایمن مطابق با مطالعات مربویه

ه بوضع قوانین حمایتی در ارتباط با افزایش توجه 

 دوچرخهحقو  پیاده و 

ST6 مطالعه و بازنگری یرح تفصیلی و :

 ومنظور کاهش سفرها ی کاربری اراضی بهسازمتناس 

 محورانسان ونقلحملافزایش مطلوبیت استفاده از 
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 هاضعف

W1یهابافت در نفوذپذیری امکان : ضعیف 

 محورانسان و مفرح فضای ایجاد برای فرسوده

 شهری

W2عمومی ونقلحمل ساختارهای : ضعف 

 ی،دهسیسرو تناوب) شهروندان به شدهارائه

اندک(  سرعت و سرویس سط  شبکه، پوشش

 ژهیوبه شخصی خودروهای سمت به اقبال و

 نیسرنشتک خودروهای

W3به منایق اغل  مناس  دسترسی : نبودن 

 مکمل وهیش عنوانبه همگانی، ونقلحمل

 مداریپیاده

W4بالاستفاده و جامع نشدن یرح : اجرا 

 آن پتانسیل از زیادی یهابخش ماندن

W5برای خصوصی بخش جذب در : ضعف 

 شهری ونقلحمل بخش در یگذارهیسرما

W6سوارهاپارک توسعه و گسترش در : ضعف 

 شهر در

W7برای زمین خرید مالی نیتأم در : ضعف 

 گذرهای هندسی اصالح برای شهری مدیریت

 هاینینشعق  انجام همچنین و سواره و پیاده

W8 :شهروندان ایمن آمدورفتنشدن  نیتأم 

 معابر یول و عرض از سواردوچرخه و پیاده

 شهری

W9نامناس  یابیمکان گاهی و : کمبود 

 گلدان، نیمکت، زباله، )سطل شهری مبلمان

 روهاادهیپ و معابر ( در... و تابلوها

W10 : و سواره معابر ی نشدنسازمناس 

جسمی  مشکل دارای افراد عبور برای پیاده

 (... و مسن نابینا، حرکتی، معلول )افراد

W11تبلیغات و فرهن  سط  بودن : پایین 

 و یسواردوچرخه ی،روادهیپ تقویت برای

 یابرنامه نبود و عمومی ونقلحمل از استفاده

 و اجتماعی سط  ارتقای نهیدرزم مدون

 شهروندان فرهنگی

 MIN-MAXراهبردهای انطباقی 

WO1 در بخش  شدهارائه: ارتقای کیفیت خدمات

ی، پوشش دهسیسروعمومی )تناوب  ونقلحمل

ح ت یری مطالعاازسنجینبا توجه به  ...(شبکه، قیمت و 

 ونقلحملجامع 

WO2تهیه برنامه مدون ارتقای فرهن  ترافیک و : 

 توسعه منظوربهاستفاده از رسانه 

WO3 ر ی یولی و عرضی معابسازمنیا: بهسازی و

 یروادهیپی و سواردوچرخهتسهیل  منظوربه

WO4 توزیع بهینه خدمات و مبلمان شهری برای :

ی هاجاذبهو  هاتیظرفی با وجود روادهیپتسهیل 

 گردشگری

 MIN-MINراهبردهای تدافعی 

WT1 افزودهارزش: اعمال قانون مالیات بر 

 منظور افزایش توانی تجاری و مختلط بههایکاربر

 ی عمرانیهاپروژهمالی شهرداری برای 

WT2 ی و ونقلحملی هاپروژه: تسریع در اجرای

ت همچنین کوتاه کردن دوره بازگشت سرمایه و حمای

 شهری ونقلحملحوزه  گذارانهیسرمااز 

WT3 ی حمایتی برای بهسازی و هابسته: تهیه

 هاآنه و افزایش نفوذپذیری ی فرسودهابافتنوسازی 

 ونقلحمل تیتقومراکز جذب سفر و  عنوانبه

 محورانسان

WT4سازی مناس  و متناس  با تردد ایمن : کف

، سالمندان، کودکان زنان، ازجملهی خاص هاگروه

 حرکتیمعلولین و افراد دارای مشکل جسمی

WT5 :ی مردم در خصوص مزایا و منافع سازآگاه

در تمام ابعاد اجتماعی،  محورانسان ونقلحمل

 یطیمحستیزاقتصادی و 

WT6با  سوارپارکی هاسامانهی سازکپارچه: ی

 عمومی ونقلحملخدمات پیاده و دوچرخه و 

 

 یریگجهینت و یبندجمع -6

دوچرخوه و  از اسوتفاده گسوتری،پیاده ضورورت ماشوینی، شوهر الگووی غلبوه و سوواره حرکت گسترش
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 تابع محورها، این کارایی که است این واقعیت کند؛ امامی پررن  ایران شهرهای در را عمومی ونقلحمل

 ۀمنزلوبه شوهر یوک اجرایوی الگوی نباید و کنندینم تبعیت ثابتی یهاانگاره از که است متفاوتی شرایط

 جهوانی موفوق (. تجوارب31: 1371فیضی و همکواران، ) شود تلقی دیگر شهرهای برای اجرایی الگوی

 خواهد موفق زمانی همگانی ونقلحملدوچرخه و  پیاده و فضاهای یراحی و یزیربرنامه داده است نشان

 موردم رفتاری و روانی الگوی حتی و اقلیمی اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، شرایط عوامل بر عالوه که بود

 متقابل نظوام روابط است الزم هایزیربرنامه در نی؛ بنابرا(1371)بمانیان و همکاران،  شود گرفته نظر در

 با متناس  یرح و شده شناسایی حیات یهاعرصه دیگر با همگانی ونقلحملپیاده و دوچرخه و  حرکتی

 نبود و محورانسان ونقلحمل درست یهاوهیش نگرفتن کاربه باید گفت شود؛ همچنین ارائه محیط همان

 دلیل به بنابراین؛ است کرده دوچندان را آن نامطلوب اثرات زمینه این در مناس  یسازفرهن  و تعریف

 ونقولحملدوچرخوه و  پیواده و تحلیل زنودگی و ینگرجامع ضرورت ،مسائل این پیچیدگی و گستردگی

 (.3) است ضروری ،مسائل پایدار حل منظوربه شهر در همگانی

 و شده انتخاب میانی شهری عنوانبه رازیشهر شکالن موضو ، پیشینه بررسی از پس مقاله این در 

 در SWOT تکنیک از استفاده با آن محورانسان ونقلحمل توسعه روی ی پیشهاچالش و امکانات

 در شیراز شهرنکال داد نشان هالیتحل نتایج بررسی شده است. تهدید و فرصت ضعف، قوت، نقاط قال 

 با داخلی همگانی( در محیط ونقلحملی و سواردوچرخه و یروادهیپ) محورانسان ونقلحمل حوزه

 محیط در زیادی یهافرصت در مقابلدارد؛  غلبه قوت نقاط بر موجود یهاضعف و است مواجه مشکل

 . البتهاست WO هایراهبرد اینجا در اتکاپذیر راهبردهای بنابراین دارد؛ وجود آن ارتقای خارج برای

 تمرکز توانیم ماا باشد؛ مدنظر چهارگانه راهبردهای تمام باید شدنیاجرا و منطقی یرحی برای ارائه

 .باشد به قرار زیر WOراهبردهای  روی بر اصلی

WO1 ی، پوششدهسیسروعمومی )تناوب  ونقلحملدر بخش  شدهارائه: ارتقای کیفیت خدمات 

 ؛ونقلحملی مطالعات یرح جامع ازسنجینبا توجه به  ...(شبکه، قیمت و 

WO2 ونقل ه حملتوسع منظوربه: تهیه برنامه مدون ارتقای فرهن  ترافیک و استفاده از رسانه

 محور؛انسان

WO3 ی؛روادهیپی و سواردوچرخهتسهیل  منظوربهی یولی و عرضی معابر سازمنیا: بهسازی و 

WO4 و هاتیرفظی با توجه به روادهیپ: توزیع بهینه خدمات و مبلمان شهری برای تسهیل 

 ی گردشگری.هاجاذبه
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