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ضايي شهر بر رفتار سفر شهروندان مطالعه تـأثير ساختار ف
   شهر رشتموردي؛

  5/5/91:                  پذيرش نهايي23/3/90:دريافت مقاله
 243-267 :صفحات

   رشت-دانشگاه پيام نور استان گيالن  برنامه ريزي شهري و جغرافيا   استاديار:سيد علي حسيني
Email:hosieniali@yahoo.com 

  1 رشت-كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه پيام نور استان گيالن : سف بهرامييو
Email:Bahrami.2009@gmail.com 

  چكيده 
توسعه سريع شهرنشيني و به دنبال آن گسترش صنعت و عرضه اتومبيل، باعث 

زايش رشد ناموزون شهري، آلودگي هوا، حجم باالي ميزان ترافيك و تصادفات و اف
نقل به تشديد اين عوامل  و هاي مناسب حمل زمان سفر شده و عدم بكارگيري شيوه

نقل شهري، ترغيب  و ريزي حمل در اين راستا مهمترين هدف برنامه. منجر شده است
پرسش اصلي تحقيق . باشد نقل مي و شهروندان به استفاده از ساير سيستم هاي حمل

امناسب شهر رشت و افزايش سفرهاي درون اين است كه آيا بين ساختار فضايي ن
هدف مقاله نيز تعيين عوامل موثر بر رفتار سفر شهروندان . شهري رابطه وجود دارد

اي   توسعه-در اين مطالعه، نوع تحقيق كاربردي. در رابطه با سازمان فضايي شهر است
ر جامعه آماري اين پژوهش كليه شهروندان شه.  است"پيمايشي"و روش انجام آن 

 نفر تعيين گرديد، و در عين حال 382رشت مي باشد كه با استفاده از جدول مورگان 
 و به منظور تجزيه. اي است گيري نيز  جهت شناسايي نمونه ها خوشه شيوه نمونه

 آماري  داري بين متغيرها، از آزمون  براي تعيين ميزان رابطه معني،تحليل اطالعات 
 SPSSافزار  بعدي در نرم  در قالب جداول دو"ناسپيرم"متغيره  ناپارامتريك دو

اين پژوهش پس از واكاوي شواهد اذعان دارد كه بين متغيرهاي . استفاده شده است
شهري  موجود در ساختار فضايي نامناسب شهر رشت و نحوه سفرهاي درون

  .داري وجود دارد شهروندان رابطه معني 
  

  كيت اتومبيل، رفتار سفر، شهر رشت ساختار فضايي، فرم شهري، مال: واژگانكليد

                                                 
-1957:كدپستي . گيالن، رشت، بلوار امام خميني، خ پيام نور، دانشگاه پيام نور مركز رشت: مسئول سندهينو .1
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    مقدمه
بررسي مراحل رشد و توسعه ي كالبدي شهرهاي جهان از گذشته تا به امروز نشان مي دهد 
كه تغييرات تكنولوژيك قرن اخير بخصوص تكنولوژي حمل و نقل، باعث رشد سريع فيزيكي 

 همين دليل در سالهاي به. اين شهرها و تبديل شهرها از فرم ارگانيك به  گسترده شده است
 "پراكندگي".  بوده ايم"رشد هوشمند"اخير شاهد واكنشي به پراكندگي شهري در شكل طرح 

به علت هزينه هاي فزاينده مسكن، تراكم باالي ترافيك و به وجود آمدن هزينه هاي زيرساختي 
رار دادن غير ضروري مورد انتقاد واقع شده است، در حالي كه هدف رشد هوشمند در تعادل ق

در اين راستا، ). 166: 1387قرباني و نوشاد، (نيازهاي افراد با مشاغل و توسعه اقتصادي است 
تالش هايي براي محدود كردن رشد شهري يا تغيير شكل آن به خاطر سه نگراني زير به اجرا 

به خاطر حفظ فضاي باز و ايجاد توسعه شهري كه از نظر زيبا شناختي جذاب تر ) 1: درآمد
به خاطر كاهش وابستگي به اتومبيل ) 3به خاطر كاهش هزينه هاي خدمات عمومي و ) 2باشد 

  ).Bento, et al,2004:1(شخصي كه باعث بوجود آمدن پراكنش شهري شده است 
در طول دو دهه اخير، شمار زيادي از مطالعات مخصوصا در شهرهاي امريكا و اروپايي به اين 

؛ اين مولفه ها نداي شكل شهر بر شيوه سفر شهروندان تاثير گذار  كه مولفه هاندنتيجه رسيده 
كاربري مختلط اراضي، آرايش فضايي خيابان ها  شكل و فرم شهر، تراكم هاي شهري،: شامل

)leck Eran,2006:37( و نحوه دسترسي ها مي باشد )C.M.H.C1,2007.( ليكن راهبرد قابل 
رش ناموزون شهرها، رشد هوشمند مي باشد كه در قبول براي جلوگيري از اثرات زيانبار گست

نهايت به خلق الگوهاي كاربري اراضي قابل دسترس، بهبود فرصت هاي حمل و نقلي، خلق 
  .)litman, 2005:5( جوامع قابل زيست و كاهش هزينه هاي خدمات عمومي مي انجامد

يه جنوبي طي سه دهه گذشته شهر رشت هم ، به عنوان بزرگترين مركز شهري در حاش
 و به دنبال آن تغيير در حمل و نقل  درياي خزر شاهد تغييرات قابل توجهي در ساختار شهري

طريق تعريض و گشودن محورهاي تغييرات شبكه هاي ارتباطي از . و شيوه سفر بوده است
 در بخش مركزي و تبديل شبكه خياباني بي نظم و آشفته گذشته به شبكه نيمه شعاعي، جديد

 ساختمانهاي تك واحدي با ساختمانهاي چند طبقه ، تغييرات الگوي معماري جايگزيني
ساختمانها ، ساخت مجتمع هاي مسكوني در داخل و پيرامون شهر و رشد زياد ساختمان سازي 

به ). 1: 1384عظيمي، (  از موارد مهم تغييرات ساختار شهري در رشت محسوب مي شوند
 شهرهاي كشور با دو مقوله رشد سريع جمعيت و عالوه شهر رشت همانند برخي ديگر از

                                                 
1. Canada Mortage and Housing Corporation   
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با توجه به ساختار نامناسب شبكه هاي ارتباطي . افزايش نرخ مالكيت اتومبيل روبرو بوده است
ظرفيت تحمل پذيري ترافيك اين شهر اكنون به مرحله اشباع رسيده است و اقدامات توسعه 

 برابري نمي كند به طوري كه در شبكه هاي ارتباطي به هيچ وجه با آهنگ افزايش اتومبيل
 نفر داراي يك خودرو شخصي مي باشند و طول كل معابر سطح شهر 7,5وضعيت موجود هر 

، به همين خاطر امروزه ازدحام روزافزوني در )100: 1390بهرامي، ( كيلومتر مي باشد 47,255
 و روز افزون اين شهر وجود دارد كه در تركيب با فرهنگ ضعيف رانندگي منجر به نرخ باال

در شهر 1385به طوري كه در سال ). 15 :1387عظيمي و فاروقي، ( حوادث ترافيكي مي شود
 درصد از كل تصادفات استان گيالن را 68,6 حادثه درون شهري رخ داده كه 20801رشت 

عالوه بر حوادث ترافيكي باال، مصرف ). 1385سالنامه آماري استان گيالن، ( شامل مي شود
نرژي، انتشار آالينده ها و انتشار گازهاي گلخانه اي نيز از تبعات منفي مالكيت بيش از باالي ا

حد اتومبيل در سطح شهر مي باشد كه اين مسايل زمينه بوجود آمدن مشكالت فراوان موجود 
  .و آينده توسعه شهر است

   

  روش تحقيق 
گردآوري .  است توسعه اي و روش آن پيمايشي-اين پژوهش، نوع تحقيق كاربرديدر 

صورت گرفته ) پرسشنامه( اطالعات نخست از طريق مطالعات كتابخانه اي و مشاهدات ميداني
و با استفاده از )  محله92( جامعه آماري پژوهش كليه محالت شهر رشت انتخاب گرديد. است

روايي پرسش نامه از طريق .  نفر بدست آمد382جدول مورگان در نهايت نمونه اي با حجم 
محاسبه گرديده % 78ذ نظر اساتيد محترم و پايايي آن از طريق ضريب آلفاي كرونباخ برابر اخ

 آزمون اسپيرمن جهت تعيين همبستگي  ، ازSPSSدر اين پژوهش با استفاده از نرم افزار . است
اين آزمون براي تحليل متغيرهاي رتبه . استفاده شده است بين دو متغيير ترتيبي يا رتبه اي 

بعبارت ديگر ضريب همبستگي اسپيرمن زماني بكار مي رود كه نمره ها رتبه . ار مي روداي بك
و يكي از موارد رتبه بندي متغيرها نيز  دبندي شده باشند و به جاي اعداد رتبه ها استفاده گرد

بنابراين بين ). 190  :1390 كياني،(استفاده از طيف ليكرت جهت تعيين رتبه متغيرها است 
نبود سازمان " و متغيرهاي هاي مستقل رتبه اي "رفتار سفر شهروندان"بسته رتبه اي متغير وا

، )عادالنه بودن(  قابليت دسترسي ،)پايداري خدمات شهري( محله اي، سرزندگي محله اي
 همبستگي "تناسب و ساير متغيرهاي تاثير گذار  ضعف نظارت مناسب، ژيك، جدايي گزيني اكولو

  .   شده استآنها محاسبه و تحليل
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  پيشينه تحقيق
 "1ترافيك شهري به مثابه تابعي از كاربري زمين"، با انتشار كتاب كالسيك 1954در سال 
تكامل روند برنامه ريزي « منتشر شد، اقدام مهمي در زمينه "2ميچل و راپكين"كه به قلم 
 سفرها و محسوب گرديد، آنها به دنبال تجزيه و تحليل داده هاي مربوط به» حمل و نقل

كاربردهاي زمين فيالدلفيا به اين نتيجه رسيدند كه كاربري هاي مختلف، جريان هاي ترافيكي 
در . متغيري را موجب مي شوند و جريان هاي ترافيكي مي تواند به علوم عملياتي نيز وارد شود

ايي  كه ضرورت مطالعه جامع جابج"ترافيك شهرها") 1963(انگلستان به دنبال انتشار گزارش 
 اولين مطالعه از 1964ها و طبيعتا، تحليل كاربري زمين را مورد تاكيد قرار داد، در آوريل 

، »مطالعه حمل و نقل ميدلنز غربي «سلسله مطالعات كاربري زمين و حمل ونقل، تحت عنوان 
و ) 1964( »گالسكو «مورد تصويب قرار گرفت و به دنبال آن در سال هاي بعد، مطالعاتي براي 

 1990در سال ). 11: 1380صادقي، (و ساير شهرها تهيه و تصويب شد ) 1965( »لفاست ب«
 به سرپرستي " تاثير ساختار فضايي شهر بر تقاضاي سفر در اياالت متحده "پژوهشي با عنوان 

 منطقه شهري امريكا صورت گرفت بيان داشت كه تراكم 114، كه در رابطه با 3آنتونيو بنتو
معيت، فاصله محل كار از خانه و شكل شهر تاثير مهمي بر طول سفر ساالنه جاده اي، تراكم ج

كه در شهرهايي كه داد يافته هاي اين تحقيق نشان ؛ و انتخاب شيوه سفر شهروندان دارند
  كهساختار فضايي فشرده اي دارند خانوارها تمايل كمتري به استفاده از خودروي شخصي دارند

همچنين متغيرهاي ديگر نيز .  سفر ساالنه خانوارها تاثير گذار استاين امر از نظر كمي بر طول
 نيز پژوهشي ديگر با عنوان 2008در سال . توجهي دارندبر متوسط طول سفر ساالنه تاثير قابل 

رابطه بين شكل شهري و رفتار سفر در آتن يونان و مقايسه آن با اروپاي غربي و امريكاي "
 به مقايسه برخي پارامترها در سطح بين المللي "4نشتوسط ميالكس و همكارا "شمالي

آشكار پرداخته شد، اين مقايسه اختالفاتي راجع به آستانه تراكم و نقش كاربري مختلط زمين 
 - در حالي كه نتايج مربوط به تراكم مسكوني، فاصله از مركز شهر و ويژگي هاي اجتماعي.نمود

 ولي نمونه آتن اين بودندپا داراي تاثيرات مشابهي اقتصادي در رابطه با شهرهاي امريكا و ارو
كه خط مشي هاي مربوط به كاربري زمين نمي توانند ابزاري براي تغيير داشت نظريه را بيان 

پس پارامترهاي شكل شهري ممكن است از كشوري به كشوري ديگر . رفتار سفر ايجاد نمايند

                                                 
Urban Traffic A Fuction of Land Use.1   
Mitchell and Rupkin.2   
Antonio Bento.3   
Milakis et al.4   
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 Milakis et( نيستاين رابطه قابل قبول تغيير يابند و در نتيجه هيچ استاندارد جهاني در 

al,2008( تابعي » شكل خوب شهر« كه دادنشان » 1كوين لينچ«در نهايت مطالعات ارزشمند ؛
قابل تشخيص، سازمان (  ، معني دار بودن)پايداري، ايمني و هم آهنگي( سرزنده بودن: است از

انطباق نزديك شكل و ( ب بودن، متناس)يافته، سازگار، شفاف، خوانا، قابل درك و با اهميت
 قابل ،متنوع، عادالنه( ، قابليت دسترسي)رفتاري كه با ثبات، قابل دستكاري و برگشت باشد

سازگار، مطمئن، جوابگو و بطور متناوب ( و نظارت مناسب) اداره كردن در سطح محلي باشد
د و در عين حال مكاني  و همه اينها بايد با عدالت و كارآيي دروني حاصل شو؛)نرم و آزاد باشد

  ).307: 1376لينچ، (پيوسته، مرتبط و آزاد و زمينه ساز توسعه باشد 
شد و پرداخته در شهر گنبد كاووس ارتباط كاربري اراضي با حمل و نقل به اي در مطالعه 

ها باعث افزايش بازدهي شبكه  كه توزيع مناسب و حساب شده كاربرياين نتايج به دست آمد 
 و مي تواند موجبات كاهش تعداد و زمان سفر را در برنامه ريزي حمل و نقل ارتباطي شده

در مقاله اي رابطه بين شكل متراكم و شكل . )1380صادقي، ( درون شهري فراهم نمايد
مل و نقل و تاثير هريك از اين اشكال را بر كيفيت زندگي و شيوه ح  شدبررسيپراكنده شهري 

 كه شكل متراكم شهري مي تواند موجبات به دست آمد نتيجه و اين گرفتمورد ارزيابي قرار 
 درصد شود و همزمان موجب كاهش 70كاهش استفاده از خودروهاي شخصي به ميزان 

  ).1381مثنوي، (نمايد درصد را فراهم 75مسافت طي شده براي سفرهاي غير شغلي تا 
اين نتايج بدست آمد و  رفتمورد مطالعه قرار گل كاربري ها و حمل و نقل بررسي رابطه متقاب

 نقش بسزايي در كاهش توليد سفر، افزايش  مي تواندكه افزايش تنوع در كاربري هاي شهري
سرانه مسافت هاي طي شده در روز، افزايش طول سفر و هم چنين افزايش سرانه عبور و مرور 

  ).1387سلطاني و سقاپور، (فراهم نمايدسواره 
  

  تار فضاييچارچوب نظري و مولفه هاي ساخ
  فرم گسترده شهر 

شكل گسترده شهري، رشد بدون برنامه و تصادفي شهري است كه از طريق دسترسي 
مدارس، : شامل( مسكوني، اشتغال و خدمات عمومي: نامناسب به كاربري هاي اراضي مانند

و مي توان از طريق خانه هاي  )Ballard et al,2002:1( شناخته مي شود) پاركها و فضاي سبز
يك و دو طبقه، توسعه مسكوني تك خانواري، تراكم محدود و عدم وجود مركزيت شهري، آن را 

                                                 
1.Kevin Linch  
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به طور ذاتي كشورهاي ). Burchall & Shad,1998:1( از ديگر اشكال شهري تشخيص داد
                         اروپاي غربي و اياالت متحده در پارادايم هاي مربوط به حمل و نقل با همديگر اختالفاتي دارند

)Cesme & Subramani,2010( طول  در زير نشان مي دهد كه چگونه اندازه شهر، در1، شكل 
بنا ). 1شكل (ر در فناوري حمل و نقل توسعه پيدا كرده است  سال گذشته در نتيجه تغيي200

بر بررسي هاي انجام شده، در اوايل قرن بيستم، اتومبيل به طور چشمگيري توسعه و عموميت 
 نفر در امريكا يك خودرو وجود داشت و در سال 11 براي هر 1920 به طوري كه در سال هافتي

 )Arbury,2005:21(  نفر يك خودرو تغيير يافت4,5 اين مقدار به طور چشمگيري به هر 1930
و بدين ترتيب اتومبيل بيش از هر نوع فنĤوري ديگري باعث پراكندگي شهري در اكثر شهرهاي 

 1980 و 1970براي مثال، در طول دهه هاي . ي، استراليا و نيوزلند شده استامريكاي شمال
 درصد از رشد جمعيتي امريكا در شهرهاي بيروني مناطق حومه اي آن رخ داده 95بيش از 

 2008داده هاي دپارتمان حمل و نقل اياالت متحده در سال  .)Jabareen,2006:44( است
 درصد از كل سفرها بوسيله خودروهاي شخصي صورت 86,5نشانگر آن است كه در اين كشور، 

.  درصد مي باشد10,3مي پذيرد، در حالي كه اين رقم براي پياده روي و دوچرخه سواري تنها 
 درصد از كل سفرها در اياالت 25بيان مي كنند كه تقريبا ) 2001 (1كيلينگ ورث و اشميد

 درصد از اين سفرها 75 اما باز هم حدود مسافت دارند)  كيلومتر1,6(متحده كمتر از يك مايل 
به طور خالصه، در . )Burbidge & Goulias,2008:3 (با خودروي شخصي صورت مي گيرد

كاربري اراضي جدا از هم، تاكيد بر : ند ازتعاريف مربوط به شكل گسترده، مشخصات شهر عبارت
توسعه شهر در اطراف اتومبيل براي حمل و نقل، تراكم هاي كم مسكوني و اشتغال، رشد و 

  .)Johnson,2001:721( منطقه مادر شهري
  
  
  

                                                 
1. Killingsworth and Schmid  
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) امريكا و اروپا (تاثير تكنولوژي حمل و نقل بر شكل گيري شهر در دوره هاي زماني مختلف )1(شكل 

  )Arbury,2005:44(: خذما
  

  فرم فشرده شهر
مختلط اراضي شهر فشرده نيز به معناي شهري است كه داراي تراكمي نسبتا باال و كاربري 

بوده و براساس يك نوع سيستم حمل و نقل عمومي كارآمد شكل گرفته باشد و همچنين داراي 
به طور كلي، در . )Arbury,2005:44( سواري باشد روي و دوچرخه معيارهايي براي تشويق پياده

شهرهايي كه ساختار فضايي آنها فشرده و متراكم است به دليل فشردگي بافت و نزديكي 
ليت ها به يكديگر فاصله ها كاهش يافته و دسترسي به مراكز مختلف شهر در حداقل زمان فعا

بصورت پياده ... بدين ترتيب دسترسي به اكثر مراكز خريد، آموزش، تفريح و . امكان پذير است
يا دوچرخه امكان پذير است و درصورت ارايه تسهيالت مناسب حمل و نقل عمومي به آساني 

ن سيستم ها بهره گرفت، با اين وضع استفاده از خودروي شخصي براي رفتن به مي توان از اي
كاهش يافته و به تبع آن بسياري از مشكالت و مسايل شهري حل شده ... محل كار، مدرسه و 

به طور خالصه، چارچوب شهر پايدار شامل . و زمينه دستيابي به شكل پايدار شهري فراهم شود
باالي زمين، كاهش استفاده از اتومبيل، آلودگي كمتر، احياء مسكن، كاربري فشرده با كارايي 
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سبك زندگي مناسب، اقتصاد پايدار، اكولوژي اقتصادي سالم، مشاركت مردم در سطح محلي و 
  ).200 :1389؛ سينيح(مداخله اجتماعي و حفظ توان هاي بومي است 

اكم است به دليل فشردگي به طور كلي، در شهرهايي كه ساختار فضايي آنها فشرده و متر
بافت و نزديكي فعاليت ها به يكديگر فاصله ها كاهش مي يابند و دسترسي به مراكز مختلف 

از طرف ديگر كاربري هاي اراضي شهري در مجاورت . شهر در حداقل زمان امكان پذير است
عد مسافت يكديگر و به صورت مختلط و تركيبي مكان يابي مي شوند كه اين امر نيز به كاهش ب

بدين ترتيب دسترسي به اكثر مراكز جهت . براي دسترسي به خدمات شهري منجر مي شود
با پاي پياده يا دوچرخه امكان پذير است و درصورت ارايه تسهيالت ... خريد، آموزش، تفريح و 

مناسب حمل و نقل عمومي به آساني مي توان از اين سيستم ها بهره گرفت، با اين وضع 
بسيار كم مي شود و بسياري از ... ز خودرو شخصي براي رفتن به محل كار، مدرسه و استفاده ا

 و زمينه دستيابي به شكل پايدار شهري فراهم مي  شدمشكالت و مسايل شهري حل خواهند
  .آيد

  
   مقايسه اي از جنبه هاي منفي شكل گسترده و جنبه هاي مثبت شكل فشرده)1(جدول 

  نگارندگان: منبع
  

  تراكم و رفتار سفر
نيز مهمترين عامل موثر در تغيير الگوي سفر در اكثر شهرهاي جهان ) تشديد فعاليتها(تراكم 
 تراكم معموال بعنوان شمار افراد، كارگران يا .)Newman and Kenworthy,2006( مي باشد

، هكتار، كيلومترمربع يا مايل "معادل يك جريب است"اكر (واحدهاي مسكوني در واحد سطح
اندازه گيري مي شود كه مي تواند در مقياس هاي مختلف ملي، منطقه اي، محلي، بلوك ) مربع

  )شكل فشرده(جنبه هاي مثبت   )تردهشكل گس(جنبه هاي منفيرديف
  كاهش چشمگير استفاده از خودرو شخصي  استفاده مفرط از خودروي شخصي  1
  كاهش تقاضاي سفر  افزايش تقاضاي سفر  2
  كاهش طول و هزينه سفر  افزايش هزينه و  طول سفر  3
  كاربري هاي مختلط و تركيبي اراضي  كاربري هاي مستقل و تك عملكردي  4

ربنايي سيستم هاي حمل و نقل ضعف زي  5
  عمومي

ارتقاء سيستم حمل و نقل عمومي، دوچرخه سواري و پياده
  روي

افزايش هزينه هاي ناشي از احداث زيرساخت   6
  ...)جاده،  پاركينگ و (ها 

جاده، (كاهش هزينه هاي ناشي از احداث زيرساخت ها
  ...)پاركينگ و 

  بي به توسعه و شكل پايدار شهريدستيا  عدم دستيابي به شكل پايدار شهري  7
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به طور كلي، در صورت دو برابر كردن تراكم هاي . قابل اندازه گيري باشد... هاي سرشماري و 
 ewing and(  درصد كاهش مي يابد30 تا 25شهري، سفر با وسايل نقليه به ميزان 

server,2010(. تجزيه و تحليل هاي انجام شده بوسيله كوچلمن )و اوينگ و سرورو) 1995 
نشان مي دهد كه تغييرات سفر، در درجه اول نتيجه فاكتورهاي مرتبط با تراكم مانند ) 2010(

ممكن است در منطقه اي . دسترسي، كاربري مختلط اراضي و قابليت پياده روي در آن هستند
تراكم بااليي وجود داشته باشد اما هنوز با سطح بااليي از سفر با خودرو شخصي را شاهد باشيم 

و يا اينكه تراكم نسبتا پاييني وجود داشته باشد اما يك سيستم ) مانند ايالت لس آنجلس(
 Litman and( حمل و نقل مناسب با سرانه پايين سفرها با وسايل نقليه را شاهد است

Steele,2011:12(.  
شهري و دسترسي آسان به  هاي درون اند با كاهش مسافت ها توانسته هر يك از اين مولفه

نقل ايفا كنند و با تغيير رفتار سفر  و هاي حمل خدمات نقش بسزايي در تعديل و تغيير شيوه
هاي پايدار   شيوهشهروندان تحت تاثير اين شكل و فرم فشرده شهري، زمينه بكارگيري ديگر

نقل عمومي،  و نقل افزايش مي يابد و با استفاده شهروندان از سيستم حمل و حمل
جويي كالني در مصرف بنزين و سوخت هاي فسيلي خواهد  روي صرفه سواري و پياده دوچرخه

  .شود شد و از انتشار گازهاي گلخانه اي و آالينده هاي مضر نيز به ميزان قابل توجهي كاسته مي
  

  محدوده ي مورد مطالعه
 ثانيه طول 45 دقيقه و 35 درجه و 49شهر رشت در مركز جلگه گيالن، در محدوده بين 

مساحت آن حدود .  ثانيه عرض شمالي واقع شده است30 دقيقه و 16 درجه و 37شرقي و 
اين شهر از شمال به بخش خمام، از جنوب به دهستان الكان و شهرستان .  هكتار است10240

بار، از غرب به صومعه سرا و شهرسان شفت و از شرق به بخش كوچصفهان و سنگر محدود رود
ي و گوهررود از جانب  هاي زرجوب در شرق و شمال شرق رودخانه).2شكل شماره (شود مي

: 1389باباپور، ( كيلومتر است 325فاصلة رشت از تهران . يان دارندشهر رشت جرجنوب و غرب 
 درصد از 4/23 نفر، حدود 557366با جمعيت 1385ماري سال اين شهر در سرش). 36ص

ترين نقطة شهري رشت به عنوان اولين و بزرگ. جمعيت استان را به خود اختصاص داده است
استان و حاشية جنوبي درياي خزر و به عنوان يكي از شهرهاي بزرگ كشور در ردة جمعيتي 

شود  اداري استان گيالن محسوب مي-اسي ميليون نفري قرار دارد و مركز سي1 هزار تا 500
 ).1385سازمان برنامه و بودجه، (
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   موقعيت جغرافيايي شهر رشت در شهرستان، استان و كشور)2(شكل

  
  شهري نقل و حمل و شد و آمد نظام ارتباطي، شبكه اصلي خصوصيات بررسي

  رشت شهر معابر شبكه تاريخچه
منطقه  دو بين روستايي بصورت گذشته ادوار در باشد مي گيالن استان مركز كه رشت شهر
 چون و داشته قرار) بوده فومن آن مركز كه بيه پيش و الهيجان آن مركز كه بيه پس، (گيالن

 كاروان استفاده مورد كه بوده گاههايي توقف از يكي بود، شده واقع ارتباطي در مسير محل اين
 مراكز رشت، در اصلي ماشين رو هاي هشبك آمدن بوجود از قبل. است قرار گرفته عبوري هاي

 يكديگر با و خم پيچ پر و كم عرض مسيرهاي توسط مراكز ساير و مسكوني اماكن و دادوستد
  .باشند مي خم و پيچ پر و عرض كم موجود معابر از برخي نيز هم اكنون كه بودند ارتباط در

  
  رشت و وضعيت ترافيك شهر موجود معابر بندي شبكه سيستم

 از معابر گيري شكل كه كرد درك توان مي سطح بندي معابر شهر، نقشه به گاهن يك در
 باتوجه شهر اين در ،)3شكل شماره (كند  نمي پيروي متعارف قبول ترافيكي قابل نظم و قانون

 معابر از جديد معابر پيروي از ناشي آن و ضعف دارد شهر مركز در كه ضعيف هاي دسترسي به
اند، عالوه بر اين، معابر اصلي شهر  شده پديدار راهي سه به صورت ابرمع اغلب باشد، مي قديم
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داراي عرض مناسبي هستند و اكثر آنها با دو و سه خط عبور از ظرفيت بااليي برخوردارند 
سازمان مسكن ( هزار وسيله نقليه در ساعت در دو طرف معبر قادر به تردد هستند 9طوري كه 

باتوجه به سيستم شبكه بندي معابر موجود، با هر عرضي در ولي  ؛)1386و شهرسازي گيالن ،
براي حل اين مشكل بايستي از يك طرف وضعيت . بافت مركزي شهر شاهد ترافيك خواهيم بود

 در مبادي ورودي شهر 1شبكه بندي معابر ساماندهي شده و از طرف ديگر احداث كنارگذر
  .نمايدمي يك برون شهري به داخل شهر ضروري جهت عبور تراف

  

  
  سطح بندي معابر شهر رشت) 3(شكل 

  
 اتومبيل يك داراي  نفر7,5موجود، هر وضعيت در رشت شهر طبق مطالعات انجام يافته در

 يك نفر 10 هر براي ايران در شخصي اتومبيل مالكيت ميانگين كه حالي در .هستند شخصي
 در كه هايي بيني پيش مطابق .باش نقليه مي وسيله يك نفر 5 هر از تهران براي و نقليه وسيله
 براي از تهران غير به ايران شهرهاي در كه گرديده برآورد گرفته انجام 1410 سال براي ايران
سازمان مسكن و شهرسازي گيالن (باشد  مي انتظار قابل شخصي اتومبيل يك نفر 4 هر
 سيستم قشن دارد بحراني وضعيت آن ترافيك كه رشت همانند شهرهايي در). 114ص: 1386،

                                                 
1. Bypass  
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 جابجايي براي دقيق و صحيح ريزي برنامه رو، اين از .است مهم بسيار نقل عمومي و حمل هاي
 سيستم آن ارزانترين و اولين .نمايد مي طلب را عمومي نقل حمل و سيستم انواع طريق از

  دستگاه،76مسير با  24 در رشت شهر در حال حاضر در كه است بوسراني ميني و اتوبوسراني
 تحت هاي بوس ميني در قسمت و اتوبوس دستگاه 79 با جمعاً دانشگاه هاي سرويس با اههمر

مسافر در سطح شهر  جابجايي به مشغول ميني بوس دستگاه 16 با و خط 5 سازمان نظارت
 كيلومتر از طول راههاي شهر را در بر 432اين محورها تنها ). 129ص: 1386همان ،(هستند 

ر معدود براي شهري مثل رشت كه از لحاظ استفاده باالي شهروندان مي گيرد؛ اين تعداد محو
از خودرو شخصي در وضعيت بحراني قرار دارد بسيار كم بوده به طوري كه نمي تواند تمام 

 500عالوه بر اين اگر شهروندان حداكثر در فاصله . مسيرهاي شهر را در تحت پوشش قرار دهد
متري با پاي پياده بتوانند به اين سرويس ها دسترسي پيدا كنند باز هم اين سيستم هاي حمل 

  ).4شكل (و نقل نمي توانند كل سطح شهر را تحت پوشش قرار دهند 
  

  
   منطقه تحت پوشش مسير اتوبوس هاي شركت واحد)4(شكل 

در جدول زير با توجه به نقشه منطقه تحت .  هكتار مي باشد10240ت مساحت كل شهر رش
پوشش مسير اتوبوس هاي شركت واحد، نتايج نشان مي دهد كه اتوبوس هاي حمل و نقل 

از كل سطح شهر رشت را تحت پوشش قرار مي )  درصد38,69( هكتار 3962همگاني تنها 
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ت تحت پوشش مسير اتوبوس هاي از كل سطح شهر رش)  درصد61,31( هكتار 6278دهند و 
  ).2جدول (عمومي نمي باشد

  
   ميزان سطوح تحت پوشش اتوبوس هاي حمل و نقل همگاني)2(جدول

  جمع كل  فاقد دسترسي   منطقه تحت پوشش  گويه
  10240  6278  3962  )هكتار(سطح 
  100  61,31  38,69  درصد

  يافته هاي پژوهش: منبع
  

  جزيه و تحليل يافته هاي تحقيقت
اين بخش، پس از گردآوري داده ها توسط پرسش نامه در مراحل قبل به دسته بندي و در 

در بخش تجزيه و تحليل .  پرداخته شدSPSS و Excelتحليل داده ها با استفاده از نرم افزار 
داده ها ابتدا ويژگي هاي جمعيت شناختي و فردي پاسخ گويان، سپس با استفاده از آزمون 

  .ني داري در جهت رد يا تاييد فرضيه تحقيق تالش شده استهاي آماري و سطح مع
  

  يافته هاي توصيفي پژوهش
   جنس-

ارقام .  نشان داده شده است5توزيع فراواني و درصد متغير جنسيت پاسخ دهندگان در شكل 
 نفر پاسخگويان، بيشترين فراواني مربوط به مردان 382نمودار نشان مي دهد كه از مجموع 

 133( درصد 36,7از پاسخ دهندگان را تشكيل مي دهند و )  نفر233(درصد  63,3است كه 
           ).5شكل (از پاسخگويان را نيز زنان تشكيل مي دهند ) نفر

                                                                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   نمودار درصد جنسيت پاسخ دهندگان)5(شكل 
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                                          سن-
- 34 نفر از پاسخگويان، دو گروه سني 382 مالحظه مي شود از مجموع 6همانطور كه در شكل 

درصد برخوردار هستند كه اين ) 32,1(و )46,5( از بيشترين فراواني به ترتيب با 35-49 و 20
ار هستند؛ از طرف ديگر، دو گروه فعال جامعه در مبحث حمل و نقل از اهميت خاصي برخورد

       ).6شكل (درصد تعلق گرفته است  )1,4( سال با 20كمترين مقدار نيز به گروه سني زير 
                                                     

  
  نمودار درصد گروه سني طبقه بندي شده) 6(شكل 

  

     ميزان استفاده از خودرو شخصي-
 رشت از لحاظ ساختار فضايي، داراي دو نوع بافت كامال متفاوت از در نگاهي كلي، شهر   

يكديگر مي باشد، از يك طرف داراي بافتي بسيار فشرده و متراكم در هسته مركزي و محالت 
قديمي شهر بوده و از طرف ديگر داراي بافتي كامال گسترده و ناهمگون در بيرون از اين 

بافت شهري، تحت تاثير ميزان تراكم ها و نحوه در هريك از اين دو نوع . محدوده است
 .جايگزيني كاربريهاي اراضي، زمان، هزينه، طول و نحوه سفر شهروندان با يكديگر متفاوت است

با توجه به شكل شهر در طول روز چند بار "در اين رابطه سؤالي براي شهروندان مطرح شد كه 
اسخ گويان به تفكيك دو نوع بافت  جواب پ"مجبور به استفاده از خودرو شخصي هستيد؟

 نشان داده شده است كه آمار باالي استفاده از خودرو شخصي 7در شكل ) فشرده و گسترده(
 38,2 درصد افراد ساكن در بافت فشرده و 49بين شهروندان را تاييد مي نمايند به طوري كه 

روزانه حداقل يك بار از درصد افراد ساكن در بافت در بافت گسترده شهري اعالم كرده اند كه 
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خودرو شخصي خود استفاده مي كنند، عالوه بر اين درصد بااليي از افراد جامعه آماري نيز بيان 
داشته اند كه روزانه دو يا سه و حتي چهار بار از خودرو شخصي خود براي سفرهاي درون 

                ).7شكل (شهري استفاده مي كنند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ودار استفاده از خودرو شخصي در طول روز نم)7(شكل 
  

  آزمون فرضيه پژوهش
فرضيه اصلي تحقيق اين است كه بين ساختار فضايي نامناسب شهر رشت و افزايش سفرهاي 

 متغير در قالب طيف ليكرت، 20با توجه به موضوع پژوهش، . درون شهري رابطه وجود دارد
 ميزان جابجايي هاي روزانه افراد طراحي براي تعيين ميزان رابطه متغيرهاي ساخت شهر با

سازمان محله اي و رابطه آن با رفتار سفر شهروندان در اين مقاله بر اساس ). 8شكل ( گرديد
و متغيرهايي مانند نبود سازمان محله اي، سرزندگي فضايي، ) نظريه لينج( پيشينه مطالعات

  ارت مناسب، قابليت دسترسي در سطح محالت، جدايي گزيني اكولوژيك، نظ
اين متغيرها با استفاده از . تناسب و ساير متغيرهاي تاثيرگذار مورد تحليل قرار گرفته است

 و سطح معني داري آنها در ذيل ، و ضريب همبستگي تحليل"اسپيرمن"آزمون ناپارامتريك 
  .  بررسي و محاسبه مي گردد
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   شهر بر رفتار سفر شهروندانمدل الگوي سنجش رابطه بين متغيرهاي ساختار فضايي )8(شكل 
  )نگارندگان: منبع(
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 همانطور كه در جدول زير ):نبود سلسله مراتب خدمات و معابر(نبود سازمان محله اي .1
مشاهده مي گردد، ضريب همبستگي بين نبود سازمان محله اي و ميزان جابجايي روزانه افراد 

) 05/0(عني داري آن هم باالتر از سطح م. است+) 086/0(براي سفرهاي درون شهري برابر با 
است، و اينگونه تفسير مي شود كه با نبود خدمات محله اي و معابر در سطح محالت، بر ميزان 

 ).2جدول (سفرهاي درون شهري افراد در محالت شهر رشت افزوده مي شود 
 ضريب همبستگي بين اين متغير ):پايداري خدمات(سرزندگي سازمان فضايي محله . 2
مي ) 116/0(مي باشد و سطح معني داري آن ) -303/0(ميزان جابجايي روزانه افراد برابر با با 

باشد، به اين معني كه اين دو متغير مستقل از يكديگر بوده و با هم رابطه معني داري 
  ).3جدول(ندارند

  
   محاسبات ضريب همبستگي متغيرهاي مورد بررسي در نمونه ها با آزمون اسپيرمن)3(جدول 

  آزمون متغير شاخص ميزان سفرهاي درون شهري
086/0 Correlation Coefficient 

0,0127  Sig. (2-tailed) 

382 N 

نبود سازمان -1
 محله اي

0,0333- Correlation Coefficient 
0,116 Sig. (2-tailed) 

382 N 

سرزندگي  -2
سازمان فضايي 

 محله

spearman's rho 

Sig: 0/05  
 

 ضريب همبستگي بين اين متغير با ميزان جابجايي ):عادالنه بودن(قابليت دسترسي . 3
مي باشد، پس قابليت دسترسي به ) 66/0(و سطح معني داري آن ) 00/0(روزانه افراد برابر با 

صورت عادالنه به سيستم هاي حمل و نقل شهري با ميزان جابجايي هاي روزانه افراد در ارتباط 
اين امر ازيك سو با كمبود امكانات ومنابع .  رابطه اي معني دار و مستقيم نداردنبوده و با آن

شهرداري رشت رابطه مستقيم داشته واز سوي ديگر با برنامه ريزي عادالنه و توزيع مناسب آنها 
 شهروند يك 1000 در هر شهر، به ازاي هر اتوبوسمتوسط استاندارد . نيز در ارتباط است
هزار نفر يك دستگاه اتوبوس  ت كه اين ميزان در شهر رشت براي هر چهاردستگاه اتوبوس اس

  ). 4جدول ). (1389صيامي، (است 
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+) 759/0( ضريب همبستگي اين متغير با جابجايي افراد برابر با :جدايي گزيني اكولوژيك. 4
مي باشد؛ پس جدايي گزيني هاي نژادي، قومي و ) 175/0(بوده و سطح معني داري آن هم 

رهنگي بر ميزان جابجايي هاي روزانه و سفرهاي درون شهري جامعه بخصوص در قسمت هاي ف
تاثير گذار است و مي تواند ) ديانتي، سليمان داراب و شهرك قدسمحالت مانند (جنوبي شهر 

سفر  بنابراين بين جدايي گزيني اكولوژيك و رفتار. باعث تغيير رفتار سفر شهروندان گردد
  ). 4جدول (معني داري وجود ندارد شهروندان رابطه 

 با توجه به رابطه سازمان فضايي شهر، در ارتباط با متغير ):سازگاري(نظارت مناسب . 5
نظارت مناسب توسط مديريت شهري بر كيفيت امكانات و خدمات محله اي و رفتار سفر 

جايي روزانه شهروندان، مي توان تحليل كرد كه ضريب همبستگي بين اين متغير با ميزان جاب
مي باشد كه بيانگر عدم رابطه بين اين ) 473/0(و سطح معني داري آن +) 164/0(افراد برابر با 

  ).4جدول (دو متغير در سطح محالت شهر رشت است 
  

  محاسبات ضريب همبستگي متغيرهاي مورد بررسي در نمونه ها با آزمون اسپيرمن). 4(جدول 
ميزان سفرهاي 
 درون شهري

 آزمون رمتغي شاخص

000/0 Correlation 
Coefficient 

657/0  Sig. (2-tailed) 
382 N 

 قابليت دسترسي

759/0  Correlation 
Coefficient 

175/0 Sig. (2-tailed) 
382 N 

 جدايي گزيني -2
 اكولوژيك

164/0  Correlation 
Coefficient 

473/0  Sig. (2-tailed) 
382  N 

 نظارت مناسب-3

spearman's rho 

Sig: 0/05  
  

متغيرهاي تناسب و ساير متغيرهاي تاثير گذار بر رفتار سفر شهروندان در شهر . 6
نتايج ناشي از تحليل اين متغيرها تاثير شكل نامناسب شهر بر رفتار سفر شهروندان را : رشت

است كه ) 183/0(و سطح معني داري آن +) 1/0(تاييد مي كند؛ ضريب همبستگي آن برابر با 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  ي؛ شهر رشتتـأثير ساختار فضايي شهر بر رفتار سفر شهروندان مطالعه مورد
 

261

ساير متغيرهاي تاثير . بيانگر عدم رابطه بين اين دو متغير در سطح محالت شهر رشت است
گذار نيز مانند كارآيي سازمان فضايي و نظام حمل و نقل عمومي، فرهنگ استفاده از خودروي 

، نبود برنامه ريزي محله اي توسط سازمان )اتوبوس( عمومي، تعداد محدود خدمات عمومي
سراني و تاكسي راني، سبك زندگي شهروندان و پراكندگي افقي جمعيت در سطح شهر اتوبو

كه خود . است) 396/0(رشت و رابطه آنها با رفتار سفر شهروندان بيانگر سطح معني داري 
  ). 5جدول(گوياي عدم رابطه بين اين متغيرها با رفتارسفر شهروندان دارد 

  
  هاي مورد بررسي در نمونه ها با آزمون اسپيرمن محاسبات ضريب همبستگي متغير)5(جدول 

ميزان سفرهاي 
 درون شهري

  آزمون متغير شاخص

1/0 Correlation Coefficient 
183/0  Sig. (2-tailed)  

382 N 

  تناسب-1

02/0 Correlation Coefficient 
396/0 Sig. (2-tailed) 

382 N 

 ساير متغيرهاي -2
 تاثيرگذار

spearman's rho 

Sig: 0/05 
  

 متغير تحليل 20 مشاهده مي شود از بين 5با اين توصيف، همانطور كه در جدول شماره 
متغيرها مي باشد، با توجه ) =331/0Sig(و  سطح معني داري29/0شده، ضريب همبستگي آنها 

  نتيجه مي شود كه بين سازمان فضايي نامناسب شهر )tailed -2(به دو دامنه بودن آزمون 
نبود سلسله مراتب، قابليت دسترسي، جدايي گزيني اكولوژيكي، نظارت مناسب، تناسب (رشت 

و ميزان سفرهاي درون شهري رابطه معني داري  وجود دارد ) و ساير متغيرهاي تاثيرگذار
)331/0Sig= .( نظام هاي حمل و نقل شهري بدليل ضعف منابع  رضايت پايين شهروندان از

وبوس هاي همگاني و عدم پوشش كليه مسيرها، دسترسي ضعيف شهروندان مالي و تعداد كم ات
به ايستگاههاي حمل و نقل همگاني، نظارت ضعيف و شكل پراكنده شهري مي تواند از داليل 

  ).6جدول (اين عدم رابطه باشد
  
  
  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  92، بهار 28 شماره ،علوم جغرافيايي سال سيزدهمتحقيقات كاربردي نشريه 
 

262

   ضريب ميانگين وزني متغيرهاي مورد بررسي در نمونه ها با آزمون اسپيرمن)6(جدول 
فرهاي ميزان س
 درون شهري

 آزمون متغير شاخص

29/0 Correlation Coefficient 
331/0 Sig. (2-tailed) 
382 N 

ضريب ميانگين وزني 
 متغيرها

spearman's rho 

Sig: 0/05 
  

بنابراين با توجه به نتايج حاصل از آزمون رواسپيرمن مي توان نتيجه گرفت كه بين ساختار 
بعبارت ديگر .  رفتارسفر شهروندان رابطه معني داري وجود داردفضايي نامناسب شهر رشت و

سازمان نامناسب محله اي با توجه به منابع و ظرفيتهاي محدود شهر رشت، امكان خدمات 
رساني به كل شهر را با مشكل مواجه كرده و اين امر شهروندان را تشويق به افزايش سفر با 

ه تحقيق كه ساختار فضايي نامناسب شهر رشت و بنابراين فرضي. خودروهاي شخصي كرده است
متغيرهاي مورد بررسي تاثيري معني دار بر رفتار سفر شهروندان دارند مورد تاييد قرار مي 

  . گيرد

   
  نتيجه گيري 

ورود اتومبيل به جوامع شهري، ضمن ايجاد سهولت و افزايش سرعت سفر، خود موجب 
تلف و ساخت معابر و شبكه هاي ارتباطي به توسعه فضاهاي شهري، احداث كاربري هاي مخ

اين توسعه خواه ناخواه، افزايش تقاضا و ميزان سفر . عنوان استخوان بندي اصلي شهر شده است
را در پي داشته و در مواردي كه با سياست هاي كنترل و مديريت توسعه همراه نباشد، موجب 

 در شهرهاي بزرگ كشور در اين پديده كه سالهاست. تشديد گسترش سطحي شهر شده است
حال بروز است، در شهر رشت نيز آثار و تبعات خود را بروز داده است و نتايج آن نه تنها موجب 
مالكيت و افزايش بيش از حد خودرو شخصي گرديده بلكه حوادث ترافيكي باال، انتشار آالينده 

كيفيت زندگي شهروندان ها، افزايش طول، زمان و هزينه سفر از تبعات منفي آن مي باشد كه 
و توسعه پايدار فرم شهري را مختل نموده و مشكالت فراوان اقتصادي، اجتماعي، كالبدي و 

با وجود آگاهي از مسايل و مشكالت فوق و تبعات . زيست محيطي را موجب گرديده است
طلوب بحراني ناشي از آن، بهترين راهكار علمي و عملي براي به حداقل رساندن اين اثرات نام
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» )TOD1(توسعه شهري بر مبناي حمل و نقل عمومي « ناشي از خودرو شخصي، مي تواند 
باشد اين راهكار در بسياري از كشورهاي مدرن جهان حتي كشورهايي كه داراي بافتي گسترده 
و پراكنده بوده اند توانسته است با بهره گيري از اين سيستم حمل و نقل همگاني به عنوان 

 نفر 7,5در شهر رشت در وضعيت موجود هر . مل و نقل بر مشكالت فائق آينداهرم اصلي ح
داراي يك خودروي شخصي مي باشند در حالي كه ميانگين مالكيت خودرو شخصي در ايران 

از داليل .  نفر يك خودرو مي باشد5 نفر يك خودروي شخصي و براي تهران هر 10براي هر 
ندگي شهري و افزايش مسافت ها، تعداد كم اتوبوس اين افزايش مالكيت در شهر رشت، پراك

بنابراين تحليل . مي باشند... هاي شركت واحد، نبود برنامه ريزي براي تعريف محورهاي جديد و
و تعيين فرم شهري پايدار و شناخت و ارزيابي كاركردهاي جاذب سفر جهت تقليل تبعات ناشي 

  .رشت بسيار حائز اهميت مي باشداز استفاده بيش از حد خودرو شخصي در سطح شهر 
پرسش اصلي تحقيق اين است كه آيا بين ساختار فضايي نامناسب شهر رشت و افزايش 

هدف مقاله نيز تعيين عوامل موثر بر رفتار سفر . سفرهاي درون شهري رابطه وجود دارد
شناسايي بنابراين در اين پژوهش پس از . شهروندان در رابطه با سازمان فضايي شهر رشت است

مولفه هاي موجود و موثر در ساختار فضايي شهر، با بررسي هاي به عمل آمده مشخص گرديد 
كه شهروندان شهر رشت نسبت به بافت شهري كه در آن ساكن هستند رفتار سفر متفاوتي از 
خود نشان مي دهند، بدين معني كه بافت و فرم شهري بر نحوه سفرهاي درون شهري آنها 

م گذاشته است تا جايي كه پراكندگي و گستردگي شهري باعث شده است كه تأثيري مستقي
عالوه . اكثر شهروندان براي دسترسي به نيازهاي روزانه خود از خودرو شخصي استفاده نمايند

بر اين به دليل فشردگي و تراكم بيش از حد كاربري ها و فعاليت ها در بافت مركزي شهر  
وندان از طريق پياده روي سفرهاي روزانه خود را انجام مي فواصل سفر كوتاهتر شده و شهر

ضعف سازمان فضايي، قابليت (ي معني داري بين سازمان محله اي دهند كه در نهايت رابطه 
) دسترسي، جدايي گزيني اكولوژيكي، نظارت مناسب، تناسب و ساير متغيرهاي تاثيرگذار

  . وجود ندارد) =331/0Sig(بررفتار سفر شهروندان 
در نتيجه استفاده مفرط از خودرو شخصي در شهر رشت ناشي از ضعف سازمان فضايي شهر و 
كاركردهاي اصلي آن در سطح محالت بوده و عالوه بر آن شكل پراكنده شهر نيز به همراه 
ضعف منابع مالي و امكانات فني بر رفتار شهروندان در يك فرايند بلند مدت تاثير گذاشته و 

  .نگ حمل و نقل و رفتار ترافيكي مردم گرديده استموجب تغيير فره

                                                 
1. Transit  Oriented Development  
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  پيشنهادات
با توجه به به وضعيت حمل و نقل و نحوه سفرهاي درون شهري افراد در وضع موجود و 

  :همچنين نتايج حاصل از يافته هاي پژوهش، پيشنهاداني به شرح زير ارائه مي شود
هر، پيشنهاد مي گردد تا سلسله به منظور كاهش بار ترافيكي مخصوصا در بافت مركزي ش. 1

مراتب خدماتي در سطح مراكز محالت شهري در  رشت مجددا بررسي، نيازسنجي ، مكان يابي، 
 . اولويت بندي و برنامه ريزي گردد

با توجه به كمبود امكانات و منابع مالي برنامه ريزي حمل و نقل عمومي در سطح كل شهر، . 2
لذا تهيه طرح راهبردي حمل و نقل . امري الزامي استتهيه طرح جامع حمل و نقل عمومي 
  . اولويت اصلي شهر پيشنهاد مي گردد

ازداليل استفاده باالي شهروندان از خودرو شخصي و استفاده ناچيز از سرويس هاي حمل و . 3
نقل عمومي، نارضايتي از سيستم حمل و نقل عمومي و نبود خطوط حركت مجزا براي سرويس 

 عمومي وعبور آنها از مسيرهاي پرتردد شهر بوده است؛ بنابراين پيشنهاد مي هاي حمل و نقل
جداگانه براي (BRT) سير هت ايجاد مسيرهاي ويژه و سريع الگردد طرح جامع و مدون ج

  .اتوبوس هاي شركت واحد اجرا گردد
در تدوين راهبردهاي حمل و نقل شهري در طرح هاي راهبردي شهري، نظام حمل و نقل . 4
  .  ياده و دوچرخه خصوصا در مسيرهاي منتهي با بافت مركزي شهر مورد توجه قرار گيردپ

پيشنهاد مي گردد با مشاركت مردم، برنامه بلندمدت تغيير و بهبود فرهنگ رفتار ترافيكي . 5
زيرا با ارتقاء زيرساخت هاي فرهنگي، تعلق، هويت محله اي و انسجام . شهروندان اجرا گردد

ايش يافته و مردم جهت حل مشكالت سازمان محله اي و كل شهر مشاركت اجتماعي افز
  . آگاهانه و فعال خواهند كرد

  
  
  

   و ماخذمنابع
 فضايي مكان گزيني مراكز درماني شهر -تحليل مكاني) 1389(باباپور ورجاري، هودا . 1

  .، پايان نامة كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد رشترشت
: مورد(تار سفر شهروندان تأثير ساختار فضايي شهر بر رف) 1390(وسف بهرامي، ي. 2

  .پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور رشت، شهر رشت
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، رشت، اصول و مباني برنامه ريزي شهري و روستايي) 1389(حسيني، سيد علي . 3
  .انتشارات درياي دانش، چاپ اول

يج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن نتا) 1385(سازمان برنامه و بودجه . 4
  .شهرستان رشت

، مشاور طرح كاوش، طرح جامع شهر رشت) 1386(سازمان مسكن و شهرسازي گيالن . 5
  .جلد دوم و سوم

، انتشارات زمان برنامه و بودجه استان گيالنسا) 1385 (سالنامة آماري استان گيالن. 6
  .1388 تا 1383ي سازمان برنامه و بودجه استان گيالن، سالها

، مجله رابطه متقابل كاربري اراضي و حمل و نقل) 1387(سلطاني، علي و طيبه سقاپور . 7
  58ترافيك، شماره 

مكان يابي كاربري اراضي شهري با تاكيد بر برنامه ريزي ) 1380(صادقي، شعبان . 8
: ، تهران پايان نامه كارشناسي ارشد،)شهر گنبد كاووس: مورد(حمل و نقل درون شهري 
  .دانشگاه علم و صنعت ايران

ارزيابي حمل و نقل عمومي و نيمه عمومي شهر رشت بر ) 1389(صيامي، رسول . 9
  .، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد واحد رشتGISاساس تكنيك 

، شهر رشت در ايران: تغييرات مورفولوژي شهري، مورد) 1384(عظيمي، نورالدين . 10
  .1384، پاييز 53رافيايي، شماره پژوهشهاي جغ

الگوهاي فضايي حوادث ترافيك ) 1387(فاروقي، محمد رضا و  عظيمي، نورالدين. 11
  .51-33:، صص1387، پاييز 65، پژوهشهاي جغرافياي انساني، شماره درون شهري در رشت

  .چاپ پنجم، نشگاه پيام نور دا ،كاربرد كامپيوتر در علوم انساني )1390(ژده  ، م كياني. 12
  .سيد حسين بحريني، دانشگاه تهران: ، ترجمهشكل خوب شهر) 1376(لينچ، كوين . 13
بررسي پراكنش كاربري ) 1391 (ي و مظفربهمن اورامان مسعود؛ حميدرضا وارث،تقوايي. 14

مركز : مورد (AHPهاي پزشكي و تاثير آن بر روي ترافيك شهري با استفاده از مدل 
  .7-35: ، صص17مه راهور، سال نهم، شماره  فصلنا،)شهركرمانشاه

راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهري، اصول ) 1387(نوشاد سميه  وقرباني، رسول . 15
  .163-180: ، صص12، جغرافيا و توسعه، شماره و راهكارها
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: توسعه پايدار و پارادايم هاي جديد توسعه شهري) 1381(مثنوي، محمد رضا . 16
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