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 چکیده 
 یطیمح یها  ویژگی یگذارتأثیر زانیو سنجش م یابیپژوهش حاضر با هدف ارز

 یسفر یبر الگو یعملکرد یمحورها یو اجتماع یاقتصاد یها  ویژگیو 
نوع پژوهش كاربردی و روش . اجرا گردیدشهر همدان  کیشهروندان در منطقه 

, یعتیشر) یکردسه محور عمل ینمونه برا محج. است یلیتحل -یفیآن توص
كوكران،  شهر همدان با استفاده از فرمول کی( در منطقه هیدیسع, یعشق رزادهیم

ساده  یتصادف یریروش نمونه گ. تعیین گردید(265 ،290 ،225) برابر با بیبه ترت
 جینتا. استفاده گردید SPSSاز نرم افزار ها  داده لیو تحل هیتجز یبرا. بوده است

 یدورهایمحورها و كر یطیمح یها  ویژگیو  اتیوصجدا از خصكه  دادنشان 
 - یاجتماع یها  ویژگیچون  یپنهان ی، عوامل شهر ییدر ساختار فضا یعملکرد
 نیینقش تع جایی  جابه یوهاالگ یریگ در شکل یعملکرد یمحورها یاقتصاد
 یبر الگو یطیمح یها  ویژگی یگذارتأثیر های تحقیق طبق یافته. دارند یا كننده
و  یاقتصاد یها  ویژگی یگذارتأثیراز  شیمحورها ب نیشهروندان در ا یسفر

حمل و ) مرتبط یسفر یو الگو عملکرد نیبا توجه به ا جهیدر نت. است یاجتماع
طول سفر(  -مسافت سفر) گذارتأثیر یطیمح یها  ویژگی زی( و نینقل عموم

آن سترش گو  هامحور نیدر ا یحمل و نقل عموم ستمیس کیبه ارائه  نتوا می
 . محورها پرداخت ریدر سا
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Abstract  

The goal of the present study was to evaluate and measure the 

impact of environmental and socio-economic characteristics 

of the functional corridors on the citizens' travel patterns in 

Hamedan city. The type of research was applied descriptive-

analytical method. Sample size for three functional corridors 

(Shariati, Mirzadeh Eshghi, Saeidiyeh) were determined in 

the study region by adapting Cochran formula (225, 290 and 

265 respectively). Simple random sampling method was used. 

SPSS software was applied to analyze the data. The results of 

this study indicated that apart from the environmental 

characteristics and functional corridors in the spatial structure 

of the city, hidden factors such as socio-economic features of 

functional corridor played a decisive role in the formation of 

the patterns of displacement. According to the research 

findings, the effect of environmental characteristics on the 

citizens' journey pattern in these corridors was greater than the 

impacts of economic and social characteristics. As a result, 

due to this function and related travel pattern (public 

transportation) and the influential environmental 

characteristics (travel distance and travel length), it was 

possible to provide a public transportation system in these 

corridors and extend it to other areas.  
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 ، ...سفر یتردد بر الگوها یساختار -یعملکرد یمحورها یگذارتأثیر لیتحلحاتمی و همکاران: *

 

 مقدمه 
عناصر و مراكز  ،ها پهنه یاگر ساختار شهر را به سه بخش اصل

ادعا كرد كه  نتوا می ،میكن میتقس یعملکرد یهاو محور یاصل
اجزاء در  نیا نیب رابطه یبرقرار لیدله ب یعملکرد یمحورها

 یهستند كه در الگو یجزء ساختار شهر نیمهمتر یساختار شهر
و دسترسی، اساس . جابجایی نددار یادیز تأثیرشهروندان  یسفر

 ها  آنن سفر انساجتماعی هر شهر بوده و جریا  -اقتصادیهای  فعالیت
 آن را به یک اندام ها و خدمات در شهر برای دسترسی به فعالیت

با توجه به . (Grazi; Bergh, 2008: 634) كند زنده تبدیل می
، عوامل مؤثر بر تغییر  تحقیقات انجام شده در مورد الگوی سفر

گروه اول : توان به دو گروه، تقسیم بندی كرد الگوهای سفر را می
 ها  آنفردی و خانوادگی هستند كه مهمترین ی ها ویژگی

گروه . جنسیت، سن، تركیب خانوار، درآمد و مالکیت ماشین است
های محل سکونت در  دوم نیز بر تأثیر فرم شهری و ویژگی

نیز به دنبال نشان دادن  نابعبرخی م. كنند الگوی سفر، تأكید می
 . (Curtis, 2006: 7) تأثیر هم زمان دو گروه هستند

شهروندان با توجه به شرایط و عوامل فردی و محیطی گوناگون، 
های پیاده روی، دوچرخه سواری، وسایل حمل و نقل  یکی از شیوه

 شخصی نقلیه وسایل و( ...و اتوبوس، تاكسی، مترو ) عمومی
جایی بین منزل و بموتورسیکلت( را برای جا و شخصی خودرو)

رفتار سفر به این دلیل  اهمیتكنند.  انتخاب میمراكز جاذب سفر 
روانی و  های اقتصادی، اجتماعی مختلف، هزینههای  است كه شیوه

 دارند به دنبالمحیطی متفاوتی را با توجه به سوخت مصرفی،  زیست
(Grazi; Bergh, 2008: 634) . 

 یدهنده ساختار شهر لیتشک یاصل ءاز اجزا یکی چنین هم
 ینوع الگو نییدر تع یادیز تأثیرهستند كه  یعملکرد یمحورها

ی ها  ویژگیو  یطیمحی ها  ویژگی. شهروندان در محور دارند یسفر
شهروندان  یسفر یدر الگو گذارتأثیر ریدو متغ زین یو اجتماع یاقتصاد

 یعملکرد وردر هر مح ریدو متغ نیمشخص گردد كه ا دیهستند كه با
 یبر الگو نندتوا می زانیشهروندان به چه م یسفر یدر الگو گذارتأثیر
 ینوع بررس نیدر واقع ا. باشند مؤثرمرتبط با عملکرد محور  یسفر
 . و حمل و نقل انجام دهد یشهر یزیر به برنامه یانیكمک شا ندتوا می

و  زانیر كه در شهرها برنامه یبزرگهای  از چالش یکیامروزه 
 یکیچالش مشکالت تراف ،با آن مواجه هستند یشهر احانطر
از آن عدم توجه به نوع عملکرد  یش بزرگبخ کیكه  باشد می

 یسفر یعدم توجه به الگو چنین همساختار شهر و  یمحورها
 . باشد می محورها نیدر ا ها  آن گذارتأثیر یرهایو متغ شهروندان

انتخاب سه  باهمدان و شهر  كالن کیمنطقه  درمطالعه حاضر 
حمل و  یکیبا توجه به مشکالت تراف. انجام شده است یمحور عملکرد

متمركز  یاز شهرها یکیو شکل و ساختار شهر همدان كه و نقل 

است  شیشهر روز به روز در حال افزا نیا یکیمسائل تراف ،كشور است
 نیهمدان بر اشهر  كالن حمل و نقل مناسب در ستمیو نبود س

و  یعملکرد یمحورها ییشناسا بیترت نیبه ا .افزوده است شکالتم
و  یو اقتصاد یطیمحی ها  ویژگیاز  کیهر  یگذارتأثیر زانیم

شهروندان و توجه به  یسفر یبر الگو یعملکرد یمحورها یاجتماع
به هدف  دنیدر جهت رس یند كمکتوا می یگذارتأثیر نیا زانینوع و م

در  یباشد كه گامحمل و نقل  تیعبهبود وض یعنیپژوهش  نیا یاصل
 . باشد می شهر همدان یکیجهت كاهش مشکالت تراف

 

 مبانی نظری

 یطیمح یها  ويژگی

 اتیو خصوص ها  ویژگیاز جمله  انجام یافته،مطالعات  براساس
 یها تیفعال یریگ در شکل ییسزاه كه نقش ب یشهر طیمح کی

اجزاء  یمکان یکربندیو پ دمانیچ، كند می فایافراد ا یاجتماع
. (:Jiang, 2004 163) است یشهر طیآن مح (یساختار مکان)

 یاجزا در فضا شیآرا یچگونگ یمکان بیو ترك دمانیمنظور از چ
 یکیتوپولوژهای  یدگیچیپ نیا. باشد می گریکدینسبت به  یشهر

افراد در  یابیند در راهتوا می یشهری ها  آنابیشبکه خ یو هندس
 یشهر اناتیدر جر گذارتأثیر یبوده و عامل مؤثرها  شبکه نیا

 . (Hillier, 2005: 479) باشند
با  ،یشهر طیمح کی یمکان یکربندیه، ساختار و پطور خالصه ب

درون  یها به مسافرت یده شکل جهینتبر نحوه تردد افراد و در  تأثیر
ند توا می خود ،یو اقتصاد یاجتماع یها تینمود فعال عنوان به ،یشهر

 ;Jiang) اجزا داشته باشد ریعملکرد سا یریگ در شکل یمؤثرنقش 

Claramunt, 2004: 163).  

 

 یو اجتماع یفرد یها  گیويژ

های فردی و  ر بر رفتار سفر شهروندان در دو گروه ویژگیمؤث عوامل
. شود می ساختار شهری( بررسی) های محیطی خانوادگی و ویژگی

فردی و خانوادگی سن، جنس، تحصیالت، مالکیت های  ویژگی
 بر خودرو، درآمد، نوع مسکن و عوامل دیگر فرهنگی و اجتماعی را در

مردم موجب نگرش متفاوت  اوتشخصیتی متفهای  ویژگی. یردگ می
 شود و در ، امنیتی و رفاهی میمحیطی زیستنسبت به مسائل  ها  آن

 ,Schwanen, 2001) گذارد می تأثیر ها  آنبر رفتار سفر  نتیجه

177; Souche, 2010, 128: Grdzelishvili; Sathre, 

2011, 38) . 
عی در رفتار حمل و نقلی اجتماهای  در مورد تأثیر شاخص

  امروزه این اماانجام شده است؛  یكمكنون مطالعات تا وندان،شهر
 دهند ینشان م جینتا و به سرعت رو به افزایش استها  پژوهش نوع

 یریگ پنهان در شکل یشکل شهر، عوامل اتیجدا از خصوص
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از فرهنگ،  یناش نندتوا مینقش دارند كه  جایی  جابه یالگوها
 جایی  جابههای  وهیافراد نسبت به ش شاتیو گرا دیعقا ،یسبک زندگ

 ;Mokhtarian, 2001: 357; Anable, 2005: 71) باشد

Van Acker, 2014: 91) . 

 
 
 

 
 

 

و  یطیمح اتیشهروندان با خصوص یسفر یالگو رابطه. 1 شکل
 یو اقتصاد یاجتماع اتیخصوص

 

  (یمعابر عملکرد) یعملکرد یها محور

در شبکه  ها  آنر رده بندی معابر شهری نقش عامل مهم د یک
منظور از نقش معبر، سهم معبر در تأمین دسترسی، . باشد می معابر

باشد كه در ادامه توضیحاتی در این  می جابجایی و نقش اجتماعی
نقش به عهده  کیبیش از  معابر معموال. گردد می خصوص ارائه

طراح . تعارض هستند در کدیگری باها  گیرند و بعضی از این نقش می
بندی و همچنین تعیین اجزای راه، باید به همه  به هنگام تعیین گروه

های  نقش. كه معبر به عهده خواهد گرفت، توجه كندهایی  نقش
اصلی مورد نظر در معابر مختلف شهری، نقش جابجایی، نقش 

 . (AASHTO, 2004: 13) دسترسی و نقش اجتماعی است
 

 سفر شهروندان وهیو ش یعملکرد یمحورها

 یو فرم شهر یساختار یمحورها یقابل توجه چگونگ نکته
  .باشد میسفر افراد  یها وهی( و رابطه آن با شیعملکرد یمحورها)

 ها، تیو مکان فعال ها  آنانس یمحل زندگ انیحركت و رابطه م
 عنوان به ،ینقل شهر كارآمد حمل و ستمیس کیمستلزم وجود 

حمل و نقل،  ستمیس. باشد می یشهر اتیح یاصل یها از جنبه یکی
رشد شهر را در  نهیقرار داده و زم تأثیرشهر را تحت  ییساختار فضا

 کی، یونیسیپعقیده به . سازد یمتفاوت فراهم م یو الگوها اسیمق

 ییو ساختار فضا ینقل شهر حمل و تیماه نیب یکینزد رابطه
و فرم  ییر فضاكه ساختا دهند ینشان م یادیمطالعات ز. وجود دارد

 باشد میسفر روزانه  وهیش نییمهم در تع یاز فاكتورها یکیشهر 
(Bertaud, 2002: 110; Pacioni, 2001: 248, 

Rodrigue, 2009: 102) . 
ن به توا می سفر، وهیدر ش ییساختار فضا ینینقش آفر یراستا در

 ،یشامل تراكم ساختمان نیزم یكاربر یاز فاكتورها یعیوس فیط
 یها ینحوه اتصال كاربر ،یكاربر بیها، ترك یكاربر ییفضا عیتوز

 نیزم یكاربر التیتسه یطراح و نقل مختلف به شبکه حمل و
و  یپراكنش مکان یو الگو نیزم ازرو نحوه استفاده  نیاز ا. اشاره كرد

 مشخص نیزم یكاربر یزیر برنامه ندیآكه در فر ها یكاربر ییفضا
 دهد یقرار م تأثیرفر را تحت سهای  تقاضا و مسافت گردد، می

(Lau, 2004: 90; Bertaud, 2002: 6; Thinh, 2002 : 5).  
و  ها یاظهار داشت كه سهولت دسترس نتوا میبنابراین 

از  یادیز زانیبه م یشهر یدر سفرها یعملکرد یمحورها
و فرم شهر،  ییساختار فضا یالگو یعنیاز فاكتورها،  یا مجموعه

 وهیحاصل از آن، كه در انتخاب ش اناتیشبکه حمل و نقل و جر
به  ازیاساسا چرا ما ن. ردیپذ می تأثیردارند،  یسفر نقش اساس

ما دوست  رایز ،میما مجبور رایز ،مینتوا می ما رای؟ زمیحركت دار
 یروهایانواع متفاوت ن میتقس یبند فرمول نیتر ساده نیا. میدار
حمل و نقل های  وهیو انتخاب ش یسفر رانندگ یرفتارها یزشیانگ

 یحت ،حركت هستند یدارا یبه نوع یزندگهای  همه سبک. است
در  شهیحال ر نیو در ع دیروزانه به سمت خورش یریگ اگر جهت

حركت  ازمندین زین یوانیح یزندگ گرید انیبه ب. داشته باشد نیزم
. هاست گونه یحفظ بقا یغذا سرپناه و انتخاب جفت برا یبرا
 میبخواه مااست كه اگر  نیا یبند فرمول نیا یتبع جیاز نتا یکی

 الزامات سبک ،امکان سفر میدار ازین ،میده رییرفتار سفر فرد را تغ
را  یفرد تیفعال یافراد به شکل دادن به فضا لیم ایو  یزندگ

 . (810: 2011 ،پورتر) میمتحول ساز

 
 

 

 
 

 (Garling, 2005) رفتار سفر یكننده اصل نییعوامل تع. 2شکل

 

 اقتصادی - اجتماعی خصوصیات

 مصنوع محیط تخصوصیا
 الگوی سفری افراد

 انتخاب فعالیت

 سفر

 سازماندهی فضایی محیط

 سیستم حمل و نقل

 تقاضای سفر

 اانتخاب شیوه سفر
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 سفر یالگو

الگوها از  نیا یدگیچیباشند پ ینم کنواختیافراد  یحركت یالگوها
به  یو دسترس نیزم یكاربر,  یتیچون تراكم جمع یعوامل مختلف

  .(Newman, 1999: 106) كند می تیتبع یعموم هینقل لیوسا
 راتییشاهد تغ شهری، یزیر برنامه ستمیدر س ریاخهای  در سال

توسعه  یبه الگوها یابیدست تدر جه تر  یشبكه  میا بوده یشگرف
فشرده  ین به الگوتوا می ها  آن نیتر از مهم و باشند یم داریپا

 یشهرهای  طیمح جادیبه ا یمندعالق. اشاره نمود نیزم یكاربر
 بر ریاخ یها سفر با خودرو در سال یتقاضا برا شیفشرده به افزا

 وا تراكم باالتر فشرده ب یمناطق مسکون گرید یاز طرف. گردد یم
در كاهش  یا عمده نند سهمتوا می تر  بیش یاختصاص كاربر

 متاثر از استفاده از خودرو داشته باشند یمنف یطیمح اتتأثیر
(Newman, 1989: 56; Banister, 1997) .یاغلب سفرها 

و  ینقل عموم دوچرخه، حمل و اده،یپ یها صورت به یشهر
 . (86: 1380،یحسنابوال) ردیگ یصورت م یشخص لیاتومب

از جمله : سفر شهروندان نقش دارند وهیش نییدر تع یعوامل مختلف
 چنین همسفر و  انیمتقاض یفرد یها  ویژگیبه  نتوا میعوامل  نیا

آنچه  .(Schwanen, 2001: 178) ساختار شهر اشاره نمود یالگو
 یملکردع یمحورها تأثیر یچگونگ ابد،ی یم تیاهم نجایكه در ا
 . شهروندان است یسفر یابر الگوه

 

 جربیت نهیشیپ
 دریافتند، سکویدر سانفرانس یا در مطالعه (،2004) انیچو و مختار

عوامل مؤثر بر انتخاب مدل خودرو  نییدر تع جیراهای  برخالف مدل
فرد،  تینگرش فرد نسبت به سفر، شخص مانند یتوسط افراد، عوامل

وع خودرو توسط در انتخاب ن جایی  جابهو عوامل  یسبک زندگ
 . Choo; Mokhtarian, 2004)) كنند می فایا یشخص نقش مهم

رابطه بین  با عنوان توسط میالكیس پژوهشی ،2008در سال 
شکل شهری و رفتار سفر در آتن یونان و مقایسه آن با اروپای غربی 

المللی  مریکای شمالی به مقایسه برخی پارامترها در سطح بینآو 
قایسه اختالفاتی راجع به آستانه تراكم و نقش پرداخته شد، این م

در حالی كه نتایج مربوط به تراكم . كاربری مختلط زمین آشکار نمود
اقتصادی در  -اجتماعیهای  مسکونی، فاصله از مركز شهر و ویژگی

ولی  .ریکا و اروپا دارای تاثیرات مشابهی بودندآمرابطه با شهرهای 
 مربوط بههای  شت كه خط مشینمونه آتن این نظریه را بیان دا

 توانند ابزاری برای تغییر رفتار سفر ایجاد نمایند. كاربری زمین نمی
پارامترهای شکل شهری ممکن است از كشوری به كشوری  بنابراین

دیگر تغییر یابند و در نتیجه هیچ استاندارد جهانی در این رابطه قابل 
 (. (Milakis, 2008: 202 قبول نیست

  بر حركت افراد در یشناخت روان اتشبکه و تأثیر اترتأثی یبررس
 .شد جراا ،2005بود كه در سال  یموضوع یشهر طیمح کی

 نکهیاول ا: داللت بر سه نکته داشت قیتحق نیحاصل از ا جینتا
در  یمهم اریشهرها نقش بس یکیو توپولوژ یهندس یساختارها

 نکهیوم انکته د. دارند یدرون شهر یترددها یبه الگو یده شکل
مختلف  طیدر شرا ها  آنابیخ یگراف مربوط به خطوط محور

 درون یبر ترددها یساختار اتتأثیراز  یخوب اریبس نیتخم
 و یهندس یاختارهاسرود  انتظار می نکهیباشد و سوم ا می یشهر

 بر یگذاربا تأثیر یهای حمل و نقل شهر شبکه یکیتوپولوژ
نقاط  یاراض یربركا یوالگ یدرون شهر یها مسافرت یالگو

 یشهر طیمح کیدر  یزندگ یكل الگو جهیمختلف شهر و در نت
 (. Hillier; Iida, 2005: 475را تحت تأثیر قرار داد )

 شاتیو همکاران در رابطه با رفتار و گرا لویهای مطالعه سوس افتهی
كه  دهد یدر انگلستان، نشان م دیجد یدر توسعه شهر یطیمح
 یآگاه یطیده راجع به معضالت محاشخاص پرسش شون تیاكثر

آنان لزوما با رفتار سفر آنان مطابقت  شاتینظرات و گرا یداشته، ول
 یافراد تنها با سفرها یطیمطالعه مالحظات مح نینداشته است. در ا

داشته  یمحکم رمرز محله رابطه معنادا کیو نزد یا درون محله ادهیپ
 شاتیخود از گرا از محققان در مطالعات یتعداد چنین هماست. 

استفاده  بر رفتار سفر گذارتأثیر یتحت عنوان عوامل ذهن یرفتار
به  مطالعات تر  بیشو  (Mokhtarian, 2001: 359اند ) نموده

 یكه صرف نظر از تأثیر عوامل اجتماع اند دهیرس بهمشا جهینت نیا
شدت متأثر از ه تقاضا شده توسط افراد ب یتعداد سفرها ،یاقتصاد

 باشند یمعتقد م نیاز محقق گرید یباشد. برخ می یفرد شاتیگرا
 اتیهمچون خصوص ینیتأثیر عوامل ع ،یكه با كنترل عوامل ذهن

زده  نیتخم یتر قیدق صورت به جایی  جابه وهیمصنوع بر ش طیمح
 (. Acker, 2011: 94) شود می
 

 روش تحقیق
روش  ثیای و از ح توسعه -كاربردی نوعپژوهش حاضر از 

با استفاده از پرسشنامه باشد. گردآوری  می یلیتحل -یفیتوص
شهر  کیمنطقه  مورد بررسیجامعه آماری  چنین هم. گرفت انجام

 هیدیسع ، یعشق رزادهیم ،یعتیشر یردمحور عملکدر سه همدان 
در هر محور  تیو با توجه به شناور بودن جمعبوده است 

 نییتع رمولفاستفاده از با استفاده از حجم نمونه با  یعملکرد
 . دیگرد نییتعنفر  780كوكران  حجم نمونه نامعلوم

 

                                                                        
1. Sosilly 
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است  S²به برآورد دارد  ازیكه ن یپارامتر نیتر فرمول مهم نیا در
 یتعداد S²محاسبه  یبرا. است هینمونه اول انسیكه همان وار
مقدار . شود می محاسبه هینمونه اول انسیشده و وار عیپرسشنامه توز

( α) و سطح خطا نانیمقدار ثابت است كه به فاصله اطم ،کی
 در نظر درصد 1 ای درصد 5سطح خطا  معموال. دارد یبستگ

در نظر  05/0برابر  یسطح معنادار ایاگر سطح خطا  یعنی. رندیگ می
 زین dمقدار . خواهد بود درصد 95برابر با  نانیگرفته شود سطح اطم

شود. در نظر گرفته می 05/0برابر  ایهمان سطح خطا  براساس
 : داشت میفرمول مذكور خواه در

 نظر در 96/1 زانیم، 05/0مقدار ثابت برابر با سطح خطا  =
گرفته شده 

S² = هینمونه اول انسیمقدار وار  
d =  مقدارd  شود.  در نظر گرفته می 05/0برابر  ایبراساس سطح خطا 
n =  حجم نمونه 

جامعه مورد  انسیآوردن مقدار وار دست به یبرااین تحقیق  در  
و  گردید نفر استفاده 30مطالعه از پیش آزمون با حجم نمونه 

به طور  مورد مطالعه یسه محور عملکرد یحجم نمونه برا
 آمد.  دست به ،1طبق جدول جداگانه 

و  متخصصان ابزار با استفاده از نظر رواییدر مطالعه حاضر، 
آلفای  آزمون و پایایی آن از طریق تادان مورد تایید قرار گرفتاس

 . تایید شد 0/ 99با مقدار كرونباخ 

 محدوده مورد مطالعه
 ی،عتی)شری سه محور عملکرد شامله مطالع مورد محدوده

شهر  كالن 1منطقه  از ی( در ساختار شهرهیدیسع ی،عشق رزادهیم
  .استبوده همدان 

مورد  یعملکرد یمحورها عنوان بهه محور س نیانتخاب ا لیدال  
 همدان شهر 1 در منطقه یعملکرد یمحورها ریسا نیمطالعه از ب

 ،معابر یدر عملکرد محورها )دسترس گذارتأثیر ریاستفاده از سه متغ
 رهایمتغ نیباشد كه با توجه به ا می (سرعت حركت ی،تنوع كاربر

را  یگذارترتأثیرتر و  نقش پر رنگی، سه محور عملکرد گذارتأثیر
  داشتند.
شهر همدان  کیدر منطقه  یعملکرد سه محور نیا تیموقع

( از یعتیشر ابانی)خ کیاست كه محور شماره  بیترت نیبه ا
 ابانیمحور شماره دو )خ ی،عتیشر دانی)ره( تا م ینیامام خم دانیم
دانشگاه و  دانیشروع و تا م یعتیشر دانی( كه از میعشق رزادهیم

 یعشق رزادهیم ابانی( كه از خهیدیسع ابانیه سه )خمحور شمار
.(2و جدول 3)شکل شروع و تا بلوار ارم ادامه دارد

 یهر محور عملکرد یحجم نمونه انتخاب. 1جدول  

 سعیديه محور نمونه حجم یعشق میرزاده محور نمونه حجم شريعتی محور نمونه حجم

225 290 265 

جج

 ای موقعیت محورهای عملکردی انتخابی در منطقه یک شهر همدان نقشه ماهواره. 3شکل
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جدول 2. معرفی خصوصیات محورهاي مورد مطالعه
 محورهای عملکردی

 متغیر
 ديهمحور سعی محور میرزاده عشقی محور شريعتی

 نوع(11از  تر  كممتوسط ) نوع(11از  تر  بیشباال ) نوع(11از  تر  بیشباال ) تنوع كاربری

 دسترسی(30از  تر  بیشبسیارباال ) دسترسی(20از  تر  بیشباال ) دسترسی(20از  تر  بیشباال ) میزان دسترسی

 كم متوسط باال تنوع فعالیت ها

 km/s30-45 km/s35-45 km/s 40-30 سرعت حركت

M6وM5و M4زیادM4وM3متوسط M3وM2كم  تراكم ساختمانی

 كم متوسط بسیار باال تراكم جمعیتی و تردد افراد پیاده

 ها یافته
 عملکرد محورها

  ، ارائه گردیده3طرفه در جدول نتایج آزمون تحلیل واریانس یک
در واقع طبق آزمون صورت گرفته در هر محور مشخص است. 

باشند. طبق  هر محور دارای یک ماهیت چندعملکردی میگردید كه 
تر  ها همیشه پررنگ آمده، یک عملکرد از سایر عملکرد دست بهنتایج 

عملکرد  2تر است )برای مثال محور میزاده عشقی دارای  و مشخص
 /T=8)باشد كه عملکرد دسترسی با میزان  می جایی  جابهدسترسی و 

كه عملکرد دسترسی این  (T=5/ 836)با میزان  جایی  جابهو  (616
مورد نظر  های شاخص چنین هم تر است(. تر و قوی محور پررنگ

 عبارت بود از:  حاضر، برای سنجش عملکرد محورها در مطالعه 
 ای محورهای مورد بررسی از طرف شهروندان چه نوع استفاده   

 ای محورهای مورد بررسی از طرف شهروندان چه نوع استفاده
به عبارت دیگر میزان و نوع استفاده از آن محور توسط  دارد؛

شهروندان چگونه است؟ زیرا مخاطبان و استفاده كنندگان اصلی 
مثال این مهم در  عنوان بهباشند.  از آن محور شهروندان می

خصوص محور عملکردی شریعتی به دو صورت اقتصادی و 
در  دسترسی دیده شده است. یعنی آن كه این محور عملکردی

ساختار شهری برای استفاده كنندگان دارای استفاده اقتصادی و 
استفاده از این محور به این دو شکل  تر  بیشباشد و  دسترسی می

است. البته این به آن معنا نیست كه تمام متغیرهای مؤثر حذف و 
یا نادیده گرفته شوند؛ بلکه باید متغیرهای تأثیرگذاری در كنار 

رتری مانند نوع استفاده شهروندان از آن محور متغیرهای تأثیرگذا
 قرار گرفته و مورد بررسی قرار گیرند. 

 تحلیل مورد محورهای عملکرد. 3جدول   

 انحراف معیار میانگینT مقدار عملکرد

 45333/0 264/5 اقتصادی شریعتی

 44444/0 108/5 دسترسی

 66207/0 616/8 دسترسی میرزاده عشقی

 43103/0 836/5 جايی  جابه

 78491/0 782/10 دسترسی سعیدیه

 47925/0 199/6 جايی  جابه

 برای تعیین عملکرد محور شریعتی طرفه تی یکنمونه نتیجه آزمون . 4جدول 

آماره  اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی
اختالف 95ینان %فاصله اطم

پايین تر  پايین تر

 0294/0 -3316/0 -15111/0 100/0 224 -650/1 جايی  جابه

 6159/0 2730/0 44444/0 000/0 224 108/5 دسترسی

اجتماعی 801/0 224 424/0 07111/0 1038/0- 2460/0 

 6230/0 2836/0 45333/0 000/0 224 264/5 اقتصادی

 4958/0 1620/0 32889/0 000/0 224 883/3 مختلط



و  های محیطی محورهای عملکردی  ويژگی بین رابطه

سفری  های اجتماعی و اقتصادی شهروندان با الگوی  ويژگی

 (سعیديه عشقی، میرزاده شريعتی،) انتخابی محور در سه

گردید كه آیا بین دو متغیر ویژگی  در گام اول باید مشخص می

دی و اجتماعی با الگوی سفری رابطه های اقتصا  محیطی و ویژگی

( مشخص 5وجود دارد؟ طبق نتایج آزمون ضریب همبستگی )جدول

 عملکردی محورهای محیطیی ها  گردید كه بین دو متغیر )ویژگی

شهروندان( با الگوی سفری  اقتصادی و اجتماعیی ها  ویژگی و

شهروندان در محورهای عملکردی رابطه شدیدی )ضریب 

وجود دارد. در واقع این رابطه نشان  به عدد یک( نزدیک همبستگی

های محیطی متغیر   مثال در ویژگی عنوان بهدهنده این است كه 

های   مسافت و طول سفر یا دیگر متغیرهای آن و یا در ویژگی

اقتصادی و اجتماعی متغیر مالکیت وسیله نقلیه و یا دیگر متغیرها بر 

انه شهروندان )حمل و انتخاب هر یک از الگوهای سفری چهارگ

دوچرخه( تأثیرگذار هستند.  وسیله نقلیه شخصی، پیاده، نقل عمومی،

باید توجه داشت كه این رابطه پایه این پژوهش را كه  چنین هم

 محیطیی ها  ویژگی تأثیرگذاری میزان سنجش و مبتنی بر ارزیابی

شهروندان  سفری الگوی بر اجتماعی و اقتصادیی ها  ویژگی و

كند؛ اما نکته دارای اهمیت دیگر در این  می تر  کممح است را

های محیطی   آزمون آن است كه میزان ضریب همبستگی ویژگی

با الگوی سفری شهروندان در هر سه محور عملکردی )شریعتی و 

های   از ضریب همبستگی ویژگی تر  بیشمیرزاده عشقی و سعیدیه( 

( 6است )جدول  اقتصادی و اجتماعی شهروندان با الگوی سفری

  .های بعدی پژوهش مشخص شده است كه دلیل آن در آزمون

 های محیطی و الگوی سفری شهروندان محور میرزاده عشقی  نمونه آزمون ضریب همبستگی بین ویژگی. 5جدول 

های محیطی  ويژگی الگوی سفری  

 الگوی سفری

یهمبستگ بيضر  000/1  995/0 **

000/0 0 سطح معناداری

جم نمونهح  290 290

محیطی های  ويژگی  

یهمبستگ بيضر  995/0 ** 000/1

000/0 سطح معناداری  0 

290 290 حجم نمونه

 های اقتصادی و اجتماعی با  های محیطی و ویژگی  نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپرمن بین ویژگی.  6جدول 

الگوی سفری شهروندان در محورهای مورد بررسی 

 انتخابی عملکرد به توجه با انتخابی سفری بررسی الگوی

ها بر الگوی سفری  تأثیر هر يک از عملکردو ها  محور

 انتخابی

بین رابطه  چنین همپس از مشخص شدن عملکرد هر محور و 
های اقتصادی و اجتماعی   های محیطی محورها و ویژگی  ویژگی

باید مشخص  ،شهروندان در هر محور با الگوی سفری شهروندان
ن گردد كه هر عملکرد بر چه نوعی از الگوی سفری شهروندا

تأثیرگذار است. به عبارت دیگر با توجه به شناسایی الگوی سفری 
مرتبط با هر عملکرد و میزان تأثیرگذاری هر عملکرد بر هر یک 

ن با استفاده از تحلیل توا میاز الگوهای سفری شهروندان 
طرفه در مرحله بعد میزان تأثیرگذاری هر یک از  واریانس یک

اقتصادی و اجتماعی محورهای های   های محیطی و ویژگی  ویژگی
عملکردی بر الگوی سفری شهروندان را محاسبه كرد. آنچه در 
این بخش مشخص گردید، این بود كه هر عملکرد بر نوع خاصی 
از الگوهای سفری تأثیرگذار است كه این نوع و میزان تأثیرگذاری 
در بین عملکرد اصلی و فرعی هر محور متفاوت بوده است 

مثال در محور عملکردی میرزاده عشقی  عنوان به(. 7)جدول 
عملکرد دسترسی بر الگوی سفری حمل و نقل عمومی تأثیرگذار 

ها تعداد باالیی از  آمده از آزمون دست بهبوده و طبق نتایج 
سفرهای صورت گرفته در این محور عملکردی كه با الگوی 
سفری حمل و نقل عمومی صورت گرفته است، در رابطه با 

این مهم در رابطه با  چنین همدسترسی این محور بوده و  عملکرد

 های محیطی با الگوی سفری شهروندان  رابطه ويژگی های اجتماعی و اقتصادی با الگوی سفری شهروندان  رابطه ويژگی لکردیمحورهای عم

 989/0 982/0 محور شريعتی

 995/0 992/0 محور میرزاده عشقی

 997/0 989/0 محور سعیديه

دو فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهاي بومشناسیشهري، سال نهم، شماره 1، پیاپی17، بهار و تابستان 1397                   81
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نیز الگوی سفری وسیله نقلیه  این محور، جایی  جابهعملکرد 
باشد. كه این موضوع رابطه و تأثیرگذاری هر یک از  شخصی می

عملکردهای محورها را با نوع خاصی از الگوهای سفری 
در محورهای ، 8دهد. نتیجه آزمون در جدول  شهروندان نشان می

  شود. عملکردی نیز مشاهده می
به  جایی  جابهتأثیرگذاری مشترک محورها با عملکرد دسترسی و 

ترتیب بر الگوی سفری )حمل و نقل عمومی و وسیله نقلیه شخصی( 
باشد كه این امر در رسیدن به هدف اصلی این پژوهش )ارزیابی و  می

های   یژگیهای محیطی و و  سنجش میزان تأثیرگذاری ویژگی
اقتصادی و اجتماعی محورهای عملکردی بر الگوی سفری 

باشد.  شهروندان در جهت بهبود وضعیت حمل و نقلی( گام مهمی می

زیرا با تشخیص عملکرد هر محور و نوع و میزان تأثیرگذاری آن بر 
های   تحلیل هر یک از ویژگی چنین همالگوی سفری شهروندان و 

دی و اجتماعی محورهای عملکردی در های اقتصا  محیطی و ویژگی
ها بر الگوی سفری   محورها میزان تأثیرگذاری هر یک از ویژگی

 صیدر واقع نکته مهم در تشخشود.  شهروندان مشخص می
آن است كه با مشخص  ،مؤثر در عملکرد و نقش محورها یرهایمتغ

 ایدر جهت كاهش  نتوا می گذارتأثیر یرهایمتغ نیاز ا کیشدن هر 
با توجه به رابطه  جهیدر عملکرد محور و در نت رهایمتغ نیا شیافزا

گذاشت  میمستق ریو غ میتأثیر مستق یانتخاب یسفر یعملکرد و الگو
ها  آننقش  یفایعملکرد محورها و بهبود ا تیو در جهت ارتقاء وضع

  .مثبت برداشت یشهر گام ییساختار فضا در

اصی از الگوهای سفریتأثیرگذاری هر عملکرد بر نوع خ. 7جدول 

طرفه برای تأثیر عملکرد دسترسی بر الگوی سفری در محور شریعتی نمونه نتیجه آزمون تی یک.  8جدول شماره 

 

های محیطی محورهای عملکردی   میزان تأثیرگذاری ويژگی
 بر الگوی سفری شهروندان 

پس از مشخص شدن الگوی سفری مرتبط با هر یک از 
گردید كه هر یک از  عملکردها در محورها باید مشخص می

متغیرهای ویژگی محیطی در محورهای عملکردی به چه میزان 
الگوی سفری شهروندان تأثیرگذار هستند. با استفاده از آزمون  در

طرفه مشخص گردید كه هر یک  پارامتریک تحلیل واریانس یک
 سرعت سفر، طول و محور، مسافت مکان موقعیتاز متغیرهای )

( به چه میزان در الگوی ها كاربری محور، جمعیتی تراكم سفر،
(. 9ر هستند )جدولسفری مرتبط با هر محورعملکردی تأثیرگذا

ها كه در هر یک از محورهای عملکردی  نتایج این آزمون
جداگانه صورت  صورت بهسعیدیه(  میرزاده عشقی، )شریعتی،

دهد كه بسته به عملکرد هر محور و نوع الگوی  گرفت نشان می

سفری شهروندان در محور هر یک از متغیرها به میزان متفاوتی 
اند. در واقع با توجه به  یرگذار بودهبر الگوی سفری شهروندان تأث

این كه هر عملکرد بر نوع خاصی از الگوهای سفری شهروندان 
های محیطی نیز   تأثیرگذار است به تبعیت از این عملکرد ویژگی

 عنوان بهبر الگوی سفری مرتبط با آن عملکرد تأثیرگذار هستند. 
فت و مثال در عملکرد دسترسی میزان تأثیرگذاری متغیر )مسا

 عنوان بهطول سفر( در محور شریعتی و میرزاده عشقی 
تأثیرگذارترین متغیرهای ویژگی محیط محور بر الگوی سفری 
شهروندان مشخص گردید. اما این متغیر در عملکرد دسترسی و 

 محور سعیدیه مهم تشخیص داده نشده است. جایی  جابه
ر در واقع علت عدم تشخیص مهم بودن این متغیر در محو 

در این  جایی جابهعملکردی سعیدیه این است كه نقش و عملکرد 
تر از عملکرد دسترسی در این محور است و به  تر و قوی محور پررنگ

 الگوی سفری انتخابی انحراف معیار میانگین  T مقدار عملکرد محور عملکردی

 شريعتی
پیاده 78222/0 20/9 اقتصادی

 حمل و نقل عمومی 69778/0 858/7 دسترسی

 میرزاده عشقی
 حمل و نقل عمومی 42069/0 238/5 دسترسی

 یوسیله نقلیه شخص 50000/0 357/6 جايی  جابه

 سعیديه
 حمل و نقل عمومی 68302/0 580/8 دسترسی

 وسیله نقلیه شخصی 72453/0 147/9 جايی  جابه

مقدار تی  اختالف میانگین سطح معناداری یدرجه آزاد

اختالف 95فاصله اطمینان %

تر پايین  باالتر

پیاده 422/7 224 000/0 64889/0 4766/0 8212/0 

وسیله نقلیه شخصی 298/6 224 000/0 56889/0 3909/0 7469/0 

حمل و نقل عمومی 858/7 224 000/0 69778/0 5228/0 8728/0 

دوچرخه 188/0- 224 851/0 01778/0- 2040/0- 1684/0 
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همین دلیل در متغیرهای ویژگی محیطی این محور متغیرهای 
دیگری چون )سرعت سفر( مهم تشخیص داده شده است. زیرا متغیر 

از این محور در اولویت بوده و این  سرعت سفر برای استفاده كنندگان
باشد. در  این محور می جایی  جابهموضوع در رابطه مستقیم با عملکرد 

شود، متغیرهای  ، مالحظه می10نهایت همان طور كه در جدول
محیطی در هر محور عملکردی مورد بررسی بسته به نوع عملکرد 

گذار هستند محور به میزان متفاوتی بر الگوی سفری شهروندان تأثیر
 (. 9)جدول 

 ی محیطی محور عملکردی شریعتی بر الگوی سفری شهروندانها  ویژگینمونه آزمون تأثیرگذاری هر یک از متغیرهای . 9جدول 

 
 

 شهروندان سفری الگوی بر عملکردی محورهای محیطیی ها  ویژگی گذاریتأثیر میزان در آمده دست به جنتای. 10جدول 

 

 

 

 

 
 آماره

 
 اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی

اختالف 95فاصله اطمینان %  

 باالتر پايین تر

668/8 موقعیت مکانی محور  224 000/0  79556/0  6147/0  9764/0  

537/14 مسافت و طول سفر  224 000/0  33333/1  1526/1  5141/1  

921/11 سرعت سفر  224 000/0  07111/1  8941/0  2482/1  

045/11 تراکم جمعیتی محور  224 000/0  05778/1  8691/0  2465/1  

502/12 کاربری ها  224 000/0  11444/1  9388/0  2901/1  

 مقدار تی انحراف معیار میانگین متغیرهای محیطی هر محور عملکرد محور عملکردی

 دسترسی و اقتصادی محور شريعتی

 668/8 79556/0 محور مکانی موقعیت

 537/14 33333/1 سفر طول و مسافت

 921/11 07111/1 سفر سرعت

 045/11 05778/1 محور جمعیتی تراكم

 502/12 11444/1 ها كاربری

 جايی  جابهدسترسی و  محور میرزاده عشقی

 109/9 76207/0 محور مکانی موقعیت

 629/21 66207/1 سفر طول و مسافت

 377/19 43103/1 سفر سرعت

 872/11 83444/0 محور جمعیتی تراكم

 962/11 86638/0 ها كاربری

 و دسترسی جايی  جابه محور سعیديه

 916/5 40755/0 محور مکانی موقعیت

 971/10 81132/0 سفر طول و مسافت

 433/18 39623/1 سفر سرعت

 147/4 34340/0 محور جمعیتی تراكم

 039/18 33302/1 ها كاربری
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اجتماعی و اقتصادی شهروندان  های  میزان تأثیرگذاری ويژگی

 بر الگوی سفری شهروندان

های محیطی محورهای عملکردی در   و ویژگی خصوصیات از جدا

نقش جایی  جابه الگوهای گیری شکل در پنهان عواملی ،ساختار شهر

 های گرایشو  عقاید زندگی، سبک فرهنگ، از ناشی نندتوا می كه دارند

برخی از حاضر باشد. در پژوهش  یی جا جابههای  شیوه به نسبت افراد

های اقتصادی و اجتماعی مورد   این عوامل با عنوان متغیرهای ویژگی

بر الگوهای سفری شهروندان در هر  ها  آنبررسی قرار گرفت و تأثیر 

یک از محورهای عملکردی بررسی گردید. طبق آنچه از نتایج 

 دست به( 11ل طرفه )جدو های پارامتریک )تحلیل واریانس یک آزمون

آمد، متغیرهای ویژگی اجتماعی و اقتصادی با تبعیت از عملکرد 

گذارند. همانگونه كه در جدول  محورها بر الگوهای سفری تأثیر می

شود، محور عملکردی شریعتی با عملکرد دسترسی و  ، مالحظه می12

اقتصادی به ترتیب و بر حسب میزان تأثیرگذاری متغیرهای 

 مالکیت وسیله نقلیه و در نهایت  نقل عمومی، )دسترسی به حمل و

ان در این محور وضعیت شغلی شهروندان( بر الگوی سفری شهروند)

  تأثیرگذار هستند.

این مهم نشان دهنده آن است كه استفاده كنندگان از این محور كه    

با نقش و عملکرد دسترسی این محور در رابطه بوده  ها  آننوع استفاده 

الگوی سفری مرتبط با این عملکرد نیز الگوی سفری حمل  و در نهایت

متغیرهای ذكر شده همانند متغیر دسترسی به  باشد، و نقل عمومی می

حمل و نقل عمومی در انتخاب این الگوی سفری تأثیرگذار است. در 

واقع باید این طور گفته شود كه متغیرهای ذكر شده در نوع الگوی 

كاتالیزور را دارند و تسهیل كننده این سفری انتخابی به نوعی نقش 

این  چنین هم. باشند الگوی سفری در محور عملکردی شریعتی می

تأثیرگذاری در محور عملکردی میرزاده عشقی با عملکرد دسترسی و 

مالکیت  در متغیرهای )دسترسی به حمل و نقل عمومی، جایی  جابه

در محور عملکردی  وسیله نقلیه و در نهایت میزان درآمد شهروندان( و

متغیرهای )مالکیت وسیله  جایی  جابهسعیدیه با عملکرد دسترسی و 

دسترسی به حمل و نقل عمومی و در نهایت وضعیت شغلی  نقلیه،

اطالعات  شهروندان( بر الگوی سفری شهروندان تأثیرگذار هستند.

، میزان تأثیرگذاری متغیرها بر حسب میزان تأثیرگذاری هر 11جدول 

محورهای عملکردی بر الگوی سفری شهروندان با یکدیگر  یک از

متفاوت است. اما نکته قابل توجه این است كه متغیرهای )دسترسی 

به حمل و نقل عمومی و مالکیت وسیله نقلیه( در محورهای شریعتی 

تر بودن عملکرد و نقش دسترسی در  و میرزاده عشقی به دلیل پررنگ

ول و دوم میزان تأثیرگذاری بر الگوی این محورها به ترتیب در رده ا

های اقتصادی   سفری شهروندان قرار گرفتند به این معنا كه در ویژگی

و اجتماعی عملکرد دسترسی متغیرهای )دسترسی به حمل و نقل 

ین تأثیرگذاری را بر الگوی تر  بیشعمومی و مالکیت وسیله نقلیه( 

یدیه متغیرهای سفری شهروندان دارند. اما در محور عملکردی سع

دسترسی به حمل و نقل عمومی و در نهایت  )مالکیت وسیله نقلیه،

وضعیت شغلی( در رتبه اول تا سوم تأثیرگذاری بر الگوی سفری 

های اقتصادی و اجتماعی این محور قرار گرفتند   شهروندان در ویژگی

بندی متغیرها در این محور به  و این نسبت متفاوت تأثیرگذاری و رتبه

نسبت به عملکرد دسترسی  جایی  جابهیل نقش و عملکرد پررنگ دل

(. در نتیجه آنچه از این آزمون دریافت 8در این محور است )جدول 

های اقتصادی و اجتماعی   گردید آن است كه متغیرهای ویژگی

تأثیرگذار در الگوی سفری شهروندان بسته به عملکرد هر محور و 

 (. 11ت )جدول میزان تأثیرگذاری آن متفاوت اس
 

 های اقتصادی و اجتماعی شهروندان در   نمونه آزمون تأثیرگذاری هر یک از متغیرهای ویژگی. 11جدول 

 محور عملکردی شریعتی بر الگوی سفری شهروندان 

 

 

 

 اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی آماره 
اختالف 95فاصله اطمینان %  

 باالتر پايین تر

-856/10 جنسیت  289 000/0  28966/0-  3422/0-  2371/0-  

سی به حمل و نقل عمومیدستر  568/15  289 000/0  90000/0  7862/0  0138/1  

-091/2 سن  289 037/0  13103/0-  2544/0-  0077/0-  

646/13 میزان درآمد  289 000/0  51724/0  4426/0  5918/0  

027/13 مالکیت وسیله نقلیه  289 000/0  62069/0  5269/0  7145/0  

-127/2 مالکیت مسکن  289 034/0  10690/0-  2058/0-  0080/0-  

-665/7 تحصیالت  289 000/0  36207/0-  4550/0-  2691/0-  

584/6 وضعیت شغلی  289 000/0  29310/0  2055/0  3807/0  
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 دراقتصادی و اجتماعی شهروندان  یها  ویژگی گذاریتأثیر میزاناز بررسی  آمده بدست نتایج. 12جدول 

 شهروندان سفری الگوی بر عملکردی محورهای 

 

های محیطی   مقايسه میزان تأثیرگذاری هر يک از ويژگی

های اجتماعی و اقتصادی   محورهای عملکردی و ويژگی

 شهروندان بر الگوی سفری شهروندان

های   پس از مشخص شدن شدت تأثیرگذاری هر یک از ویژگی
های اجتماعی و اقتصادی محورهای عملکردی بر   محیطی و ویژگی

ای بین میزان  در این بخش باید مقایسه ندان،الگوی سفری شهرو
ها بر الگوی سفری شهروندان   تأثیرگذاری هر یک از این ویژگی

های محیطی   صورت گیرد و مشخص گردد كه كدام یک از ویژگی
های اقتصادی و اجتماعی شهروندان در محور   محور و ویژگی

د؟ بنابراین ین تأثیرگذاری را بر الگوی سفری شهروندان دارنتر  بیش
 ( استفاده گردید. HMRاز تحلیل رگرسیون چندگانه )
( میزان تأثیرگذاری هر HMRهای ) با توجه به نتایج آزمون

های اقتصادی و اجتماعی بر   های محیطی و ویژگی  یک از ویژگی
الگوی سفری شهروندان در هر یک از محورهای عملکردی مورد 

ه( مشخص گردید كه در سعیدی میرزاده عشقی، بررسی )شریعتی،
های محیطی بر الگوی سفری   مجموع میزان تأثیرگذاری ویژگی

های اقتصادی و اجتماعی   از این میزان ویژگی تر  بیششهروندان 
های محیطی   است و ضریب تبیین )میزان ایجاد تغییرات( ویژگی

های   بر الگوی سفری شهروندان نسبت به این میزان در ویژگی
است كه البته این میزان در محور  تر  بیشتماعی اقتصادی و اج

از سایر محورهای مورد  989/0عملکردی سعیدیه با ضریب تبیین 
( و در مرحله بعدی تجزیه و تحلیل 15بررسی باالتر است )جدول 

این آزمون در محورها مشخص گردید كه میزان تأثیرگذاری 
(Beta) در های محیطی بر الگوی سفری شهروندان   ویژگی

باشد  های اقتصادی و اجتماعی می  محورها باالتر از ویژگی تر  بیش
 96/0كه این میزان نیز در محور عملکردی سعیدیه با ضریب تبیین 

آمده، در دو  دست بهاست. نتایج  تر  بیشنسبت به سایر محورها 
، ارائه گردیده است. 13محور میرزاده عشقی و سعیدیه در جدول 

های   ریب تبیین و میزان تأثیرگذاری ویژگیدلیل این افزایش ض
محیطی محور عملکردی سعیدیه نسبت به میزان تأثیرگذاری این 
ویژگی در سایر محورها دقیقا به عملکرد محورها مربوط است. در 

های محیطی محور سعیدیه بر   واقع این میزان تأثیرگذاری ویژگی
محور  جایی  جابهالگوی سفری شهروندان به دلیل نقش و عملکرد 

نسبت به نقش دسترسی  جایی  جابهتر بودن نقش  سعیدیه و پررنگ
های شریعتی و میرزاده  در این محور است و این عملکرد در محور

  های فرعی محور هستند. عشقی جزء نقش
با  تر  كمبه دلیل آنکه  جایی  جابهباید توجه داشت كه عملکرد 

با متغیرها و  تر  بیشدارد و های اقتصادی و اجتماعی رابطه   ویژگی
مسافت  طول سفر، های محیطی محور چون )موقعیت مکانی،  ویژگی

ین تأثیرگذاری تر  بیشنتیجه علت در  سفر، ...(، رابطه دارد
های محیطی بر الگوی سفری شهروندان در این محور نسبت   ویژگی

محور  جایی  جابهبه سایر محورهای مورد بررسی نقش و عملکرد 
(؛ اما علت اینکه چرا در محور شریعتی 14باشد )جدول  دیه میسعی

های   ی نسبت به ویژگیتر  كمهای محیطی میزان تأثیرگذاری   ویژگی

محور 

 عملکردی

 عملکرد

و میزان اثر 

 گذاری

 ويژگی اقتصادی و اجتماعیهای  متغیر

محور 

عملکردی 

 شريعتی

عملکرد 

دسترسی و 

 اقتصادی

 جنسیت

 دسترسی

 و حمل به

 عمومی نقل

 درآمد میزان سن
 وسیله مالکیت

 نقلیه

 مالکیت

 مسکن
 شغلی وضعیت تحصیالت

انحراف معیار 

 میانگین
32444/0- 27111/1 

08444/0
- 

36000/0 60000/0 23556/0 01333/0- 50222/0 

 282/10 -198/0 003/4 384/11 884/6 -191/1 548/17 -372/10 مقدار تی

محور 

عملکردی 

میرزاده 

 عشقی

عملکرد 

دسترسی و 

 جايی  جابه

 جنسیت

 دسترسی

 و حمل به

 عمومی نقل

 ددرآم میزان سن
 وسیله مالکیت

 نقلیه

 مالکیت

 مسکن
 شغلی وضعیت تحصیالت

انحراف معیار 

 میانگین
28966/0- 90000/0 

13103/0
- 

51724/0 62069/0 10690/0- 36207/0- 29310/0 

 584/6 -665/7 -127/2 027/13 646/13 -091/2 568/15 -856/10 مقدار تی

محور 

عملکردی 

 سعیديه

عملکرد 

دسترسی و 

  جايی جابه

 جنسیت

 دسترسی

 و حمل به

 عمومی نقل

 درآمد میزان سن
 وسیله مالکیت

 نقلیه

 مالکیت

 مسکن
 شغلی وضعیت تحصیالت

انحراف معیار 

 میانگین
30943/0- 64906/0 

18113/0
- 

10189/0- 74340/0 26038/0 35094/0- 54340/0 

 618/12 -990/6 927/5 633/14 -292/2 -760/2 473/13 -876/10 مقدار تی
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اقتصادی و اجتماعی دارند، آن است كه در این محور هم عملکرد 
شود و هم عملکرد اجتماعی محور نسبت به سایر  اقتصادی دیده می

تیاز باالتری برخوردار است. هر چند این محورهای مورد بررسی از ام
باشد؛ اما عملکرد اجتماعی  محور دارای نقش دسترسی و اقتصادی می

شود. در نتیجه باید توجه داشت كه میزان  نیز در این محور دیده می
های اقتصادی و   های محیطی و ویژگی  تأثیرگذاری هر یک از ویژگی

مستقیم و تنگاتنگی با  اجتماعی بر الگوی سفری شهروندان رابطه
های   عملکرد محورها دارند. مسلم است، میزان تأثیرگذاری ویژگی

محیطی، اقتصادی و اجتماعی بر الگوی سفری شهروندان رابطه 
تنگاتنگی با عملکرد محورها دارند و بسته به نوع عملکرد محورها 

ند تأثیرگذاری متفاوتی را بر الگوی سفری شهروندان داشته توا می
 اشد.ب

  و عملکردی محورهای محیطیی ها  ویژگی از یک هر تأثیرگذاری میزان HMRآمده از آزمون  دست بهنتایج . 13جدول 

 شهروندان سفری الگوی بر شهروندان اقتصادی و اجتماعیی ها  ویژگی

 

 های تأثیرگذار در الگوی سفری شهروندان  رابطه هر عملکرد با انواع ویژگی. 14جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 های محیطی بر  تأثیرگذاری ویژگی HMRخالصه مدل آزمون . 15جدول 

 یدیهالگوی سفری شهروندان در محور عملکردی سع 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ضريب تبیین دهمیزان تأثیرگذاری استاندارد ش ضريب تبیین )تغییرات( میزان تأثیرگذاری عملکرد محور عملکردی

 951/0 975/0 947/0 973/0 دسترسی و اقتصادی شريعتی

 971/0 985/0 980/0 990/0 جايی  جابهدسترسی و  میرزاده عشقی

 960/0 980/0 989/0 995/0 و دسترسی جايی  جابه سعیديه

گی تأثیرگذارويژ  عملکرد محور 

های اقتصادی و اجتماعی  ویژگی  دسترسی و اقتصادی 

های محیطی  ویژگی جایی جابهدسترسی و     

های محیطی  ویژگی و دسترسی جایی  جابه   

 برآورد میزان خطا تنظیم میزان تبیین کنندگی ضريب تبیین متغیر وابسته همبستگی پیرسون

995/0 a 989/0  989/0  12177/0  
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 گیري بحث و نتیجه
 تأثیرگذاری میزان سنجش و هدف مطالعه حاضر، ارزیابی

 محورهای اجتماعی و اقتصادی های  ویژگی و محیطی های  ویژگی
سه محور عملکردی  شهروندان سفری الگوی بر عملکردی

شهر  شریعتی و میرزاده عشقی و سعیدیه در منطقه یک كالن
 همدان بوده است.

های محیطی و   ها نشان داد كه سنجش ویژگی نتایج آزمون
ند در توا میهای اقتصادی و اجتماعی محورهای عملکردی   ویژگی

ل مفید واقع گردد. با تشخیص راستای بهبود وضعیت حمل و نق
ن الگوی سفری مرتبط با هر عملکرد را شناسایی توا میعملکردها 

نموده و با توجه به آن به ارائه سیستم حمل و نقل مناسب دست 
های تحقیق، نقش و عملکرد یک  توجه به نتایج آزمونبا  یافت.

عرض  محور عالوه بر مشخصات فنی محور مانند )طرح هندسی،
های مربوط به  تعداد پاركینگ و ...( كه در پژوهش معابر،
ریزی حمل و نقل شهری برای تعیین نوع عملکرد معابر  برنامه

شود، نوع دیگری از متغیرها وجود دارند كه دارای  استفاده می
اهمیت به مراتب باالتری نسبت به مشخصات فنی معابر درون 

و میزان شهری برای تعیین عملکرد معابر هستند و آن نوع 
استفاده شهروندان از آن محور است. در واقع این نوع استفاده 

نماید. این  شهروندان از محورها، عملکرد هر محور را مشخص می
امر هر سه محور مورد بررسی، در نظر قرار گرفته شد و مشخص 
گردید كه محور شریعتی دارای عملکرد اقتصادی و دسترسی، 

و محور  جایی  جابهسترسی و محور میرزاده عشقی، عملکرد د
 باشند.  و دسترسی می جایی  جابه دارای عملکردسعیدیه 

با مشخص شدن این كه آیا بین هر یک از  چنین هم
اجتماعی محورهای  و اقتصادی های  ویژگی و محیطی های  ویژگی

عملکردی با الگوی سفری رابطه وجود دارد و ضریب همبستگی 
دارد و رابطه و تأثیرگذاری هر یک باالیی در هر سه محور وجود 

از عملکردها بر الگوی سفری شهروندان مشخص شد كه هر 
اجتماعی به  و اقتصادیی ها  ویژگی و های محیطی  كدام از ویژگی

چه نوعی از الگوی سفری در محورهای عملکردی تأثیرگذار 
ها بخشی از محورهای عملکردی بوده و   هستند؛ زیرا این ویژگی

با توجه و تبعیت از تأثیرگذاری محورهای  ها  آنری تأثیرگذا
 باشد.  عملکردی بر الگوی سفری شهروندان می

های محیطی متغیرهای )مسافت   طبق نتایج در ویژگی چنین هم   
های   ها( و در ویژگی ی و طول سفری، سرعت سفر، كاربر

اقتصادی و اجتماعی متغیرهای )دسترسی به حمل و نقل عموم ، 
ت وسیله نقلیه، وضعیت شغلی( تأثیرگذارترین متغیرهای دو مالکی

اقتصادی بر الگوی سفری شهروندان  -ویژگی محیطی و اجتماعی
باشند و در تحلیل رگرسیون چندگانه  در محورهای عملکردی می

(HMR)  مشخص گردید كه در مجموع میزان تأثیرگذاری
از این  تر  بیشهای محیطی بر الگوی سفری شهروندان   ویژگی

های اقتصادی و اجتماعی است. در این مقایسه،   میزان در ویژگی
های محیطی و میزان تأثیرگذاری آن بر   مشاهد شد كه ویژگی

الگوی سفری شهروندان )در محور عملکردی سعیدیه( نسبت به 
 تر  بیشهای اجتماعی و اقتصادی )در محور میرزاده عشقی(   ویژگی

های محیطی محور   أثیرگذاری ویژگیاست. در واقع این میزان ت
سعیدیه بر الگوی سفری شهروندان به دلیل نقش و عملکرد 

 نسبت به جایی  جابهمحور سعیدیه و پررنگتر بودن نقش  جایی جابه
 های نقش دسترسی در این محور است و این عملکرد در محور

های فرعی محور هستند.  شریعتی و میرزاده عشقی جزء نقش
های   با ویژگیتر  كمجایی  جابهید توجه داشت كه عملکرد با چنین هم

های   ویژگیبا متغیرها و   تر  بیشاقتصادی و اجتماعی رابطه دارد و 
طول سفر، مسافت سفر و ...(  محیطی محور چون )موقعیت مکانی،

های   بودن تأثیرگذاری ویژگی تر  بیشدر نتیجه علت  .رابطه دارد
وندان در این محور نسبت به سایر محیطی بر الگوی سفری شهر

محور سعیدیه  جایی  جابهمحورهای مورد بررسی نقش و عملکرد 
 های  و ویژگی از خصوصیات جدااست. در نتیجه باید توجه داشت كه 

، عواملی پنهان مانند  محیطی محورهای عملکردی در ساختار شهر
های  به شیوه افراد نسبت گرایشات و عقاید فرهنگ، سبک زندگی،

اقتصادی محورها و  -های اجتماعی  جایی كه از ویژگی جابه
گیری الگوهای  در شکل آیند، به وجود می ها  آنكنندگان از  استفاده

   دارند. نقش جایی  جابه

 راهکارها 
 شود: آمده پیشنهاد می دست بهبا توجه به نتایج  
  با شناسایی عملکرد هر محور و نوع تأثیرگذاری هر عملکرد بر 

یک از الگوهای چهارگانه حمل و نقل میزان تأثیرگذاری هر  هر
های اقتصادی و اجتماعی   های محیطی و ویژگی  یک از ویژگی

در محورهای عملکردی را بر الگوی سفری شهروندان تشخیص 
داده و در مسیر حل مسائل ترافیکی محورها و بهبود و تسهیل 

ه بهتر ایفای به بهبود هرچ چنین همحركتی الگوی سفری و 
 لکردی در ساختار شهری قدم برداشت؛نقش محور عم

   با توجه به عملکرد و الگوی سفری مرتبط باحمل و نقل عمومی
طول سفر(  -های محیطی تأثیرگذار )مسافت سفر   و نیز ویژگی

ن به ارائه یک سیستم حمل و نقل عمومی در این محور و توا می
  داخت؛توسعه آن در سایر محورها پر بسط و

   تصویر و نمودار  شکل، پیشنهادهای تحقیق را به 4و  3شکل
 دهد.  نشان می
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 اجتماعی   -محیطی و  اقتصادی   نحوه تأثیرگذاری دو ویژگی. 3شکل

 بر بهبود كارایی سیستم حمل و نقل و محورهای عملکردی محورهای عملکردی 

 توسعه آن در سایر محورهای عملکردی و نقل عمومی وپیشنهاد طراحی سیستم حمل . 4شکل

تشخیص عملکرد هر محور با توجه به متغیر 
اصلی نوع و میزان استفاده شهروندان از آن 

محور

شناسایی الگوی سفری مرتبط با هر عملکرد

تشخیص میزان تاثیرگذاری هر یک از ویژگی 
قتصادی و اجتماعی های محیطی و ویژگی های ا

محورهای عملکردی بر الگوی سفری شهروندان 

شناسایی تاثیرگذارترین ویژگی و همچنین موثرترین 
متغیر در آن ویژگی بر الگوی سفری شهروندان

افزایش كارایی و بهبود سیستم حمل و نقلی با ارائه یک سیستم حمل و نقلی با توجه به محورهای 
لی و تاثیرگذار در افزایش كارایی آنها در عملکردی و الگوی سفری مرتبط و شناسایی متغیرهای اص

 های اقتصادی و اجتماعی تاثیرگذار  های محیطی و ویژگی هر یک از ویژگی
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