
 

 

  

 3، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، زمستان 

  ي سيستم حمل و نقل عمومي درون شهريدتحليل  كاركر

شهر ايالم)مورد پژوهي:(   

  2، سجاد دارابي*1يلطفعلي كوزه گر كالج

  دانشگاه شهيد بهشتي دانشكده علوم زمين-1

  كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه شهيد بهشتي تهران،ايران-2
kozegarkaleji@gmail.com  

  16/10/1397تاريخ پذيرش:                                                                                     06/10/1397تاريخ دريافت:

  :چكيده

زيادي مشكالت  ر كشورهاي در حال توسعه باعث به وجود آمدنرشد روز افزون جمعيت شهرها بخصوص د   

هاي همچون ونقل درون شهري مي باشد كه چالشاست كه يك بخش آن مربوط به بحث حمل شدهدر شهرها 

رواني دنبال دارد. لذا مديران شهري به دنبال سيستم  و مشكالت روحي آلودگي زيست محيطي، افزايش زمان سفر،

مي باشد. در همين  هاهاي جايگزين براي كاهش استفاده از خودرو شخصي و تردد آسان و سريع در داخل شهر

ونقل عمومي به عنوان يكي از راهكارها در جهت كاهش حجم استفاده از خودرو شخص مي راستا استفاده از حمل

نحوه مطلوب خدمات رساني و كاركرد در اين بخش مي تواند رضايت مندي شهروندان را در پي باشد. در نتيجه 

ونقل داشته باشد و موجب كاهش حجم خودرو شخصي در راه هاي درون شهري گردد. با توجه به اهميت حمل

شهري را دو هر ايالم اهميت استفاده از سيستم حمل ونقل درون عمومي و ويژگي هاي كالبدي و توپوگرافي ش

سيستم  كاركرد توصيفي به بررسي -كه به روش تحقيق تحليلي چندان كرده است در همين راستا در اين پژوهش

ها حاكي از آن است كه  سيستم حمل و شهر ايالم پرداخته شده است. نتايج يافته حمل ونقل عمومي درون شهري

وضعيت مطلوبي قرار ندارد و عدم رضايت شهروندان نقل عمومي  شهر ايالم از نظر خدماتي دهي و كاركردي در 

  را به دنبال داشته است.

  شهري،رضايت مندي، ايالم ،شهروند.عمومي درون ونقل حمل :واژكان كليدي
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  مقدمه:

اين ضرورت  به بنا و است بوده اهميت حائز انسانها براي خدمات و كاال انتقال جايي جابه حركت، مساله باز از دير 

 هرچه گذشته، ادوار طي در است بوده مهم نياز اين نمودن برطرف براي راه هايي جستجوي در همواره ها انسان

 دنياي آنچه كه بطوري است، شده افزوده نيز نقل و حمل مسئله پيچيدگي بر شدند، تر پيشرفته و بزرگتر جوامع

 و شهري برون المللي، بين دريايي، هوايي، زميني، نقل و حمل پيچيده و عظيم هاي شبكه روست روبه آن با امروز

 شخصي خودروه از استفاده به شهروندان تمايل افزايش و نقليه وسائل افزون روز رشد است امروزه شهري درون

 پي در و نقليه وسايل روزافزون ازدياد. يابد افزايش اي فزاينده طور به ها خيابان ترافيك حجم تا است شده سبب

 آلودگي همچون مشكالتي شهري درون سفرهاي زمان افزايش بر عالوه خيابان ها، سطح در تردد حجم افزايش آن

 رواني و روحي معضالت كنار در را طبيعي ه هايسرماي و سوخت حد از بيش مصرف از ناشي محيطي زيست

 پيشرو كارهاي راه جمله از ، شهري درون نقل و حمل بخش در) 1392:دانشگر و اميني(است شده سبب شهروندان

 از استفاده به تشويق ريلي، هاي شبكه اتوبوس راني، تراموا، مترو، شامل عمومي نقل و حمل شبكه گسترش

 تراكم از ناشي معضالت به مربوطه، مسئوالن كليه اينكه رغم اين،علي وجود با. است غيره و روي پياده دوچرخه،

 نحوه در متناقض تصميمات نقل، و حمل تسهيالت در الزم اعتبارات تخصيص عدم ليكن هستند، واقف ترافيك

 و توليد همچنين و شهرنشيني رويه بي رشد مهار عدم ترافيك، مقوله با علمي برخورد عدم اراضي، از استفاده

 عمومي نقليه وسايل كه شده ،باعث عمومي نقل و حمل سيستم هاي توسعه جاي به شخصي اتومبيل واردات

 ونقلحمل ناوگان صورت اين در باشند نقل و حمل مشكالت گير در همچنان شهرها و داشته فرعي نقش كماكان

 عملكرد نشود طراحي مناسب ساختار اين كه صورتي در. داشت نخواهد را الزم كارايي و روايي شهري عمومي

 هايشيوه به عمومي نقل و حمل مشكالت با مواجه در شهروندان بنابراين بود نخواهد انتظار مورد نيز مطلوب

 از بنابراين. است شخصي خودروهاي از اندازه از بيش استفاده آن هايپيامد از يكي كه آورند مي روي ديگري

 سطح خصوصي اتومبيل با مقايسه در آن سرنشين تعداد متوسط به توجه با عمومي نقل و حمل وسايل كه آنجايي

 ايجاد به قادر مديريتي و مالي فني، محدوديتهاي. كنندمي اشغال را شهري فضاهاي و هاخيابان از كمتري بسيار

پايداري  توجه به اينكه يكي از مسايل عمده اي كه در بررسي نيستند.با نقل و حمل هاي شبكه انواع همه سريع

 مي باشد و از جمله عوامل  شهرقرار مي گيرد بحث تردد و حمل و نقل دروني  شهرها همواره مورد مطالعه و توجه

كه مي تواند تاثير بسزايي در حمل و نقل درون شهري داشته باشد كارايي سيستم حمل و نقل عمومي درون شهري 

به عنوان يكي از شهرهاي كه   است لذا در اين پژوهش به بررسي وضعيت سيستم حمل و نقل عمومي شهر ايالم

از  با چالش اساسي روبه رو كرده استدرگير مسائل عمده حمل و نقل درون شهري مي باشد كه پايداري آن را 
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همين رو با توجه به اينكه يكي از مهم ترين اركان جابه جاي در سطح شهر حمل و نقل عمومي مي باشد در اين 

 .شده است ده مطالعه قرار گرفتهاز منظر كاركردي مورپژوهش به تحليل عملكرد حمل و نقل عمومي درون شهري 

  ت پژوهش حاضر به شرح زير است:بر اين  اساس مهم ترين فرضيا

 .سيستم حمل و نقل عمومي شهر ايالم در وضعيت مطلوبي از نظر كاركردي نمي باشد -

مهم ترين عوامل تاثير گذار در سيستم حمل و نقل عمومي درون شهري شهر ايالم عومل زير ساختي و  -

  فرهنگي مي باشد.

: مباني نظري

ها و كاالها در بين نقاط مختلف داخل و خارج شهر گفته حمل و نقل به صورت عام به حركت و جابه جايي انسان

). به طور معمول يكي از مهم ترين ويژگي هاي حمل و نقل،اين است كه به خودي 162:1383مي شود(دركوش،

ندارد؛ معموال سفرها به قصد بهره گيري از فرصتهاي اجتماعي،تفريحي،آموزشي يا خود براي آن تقاضاي وجود 

  ).5:1389اي صورت مي گيرد(عمران زاده و همكاران:تجاري موجود و در مقاصد ويژه

خودشان سفر  گيرد كه مسافران با ماشين شخصيو نقل عمومي، تمامي سامانه هاي حمل و نقلي را در بر ميمل ح

بندي بسيار دقيق نكنند، سفر به صورت جمعي انجام مي شود نه انحصاري و حركت وسيله نقليه بر اساس زمان

حمل و نقل عمومي است كه از  مجموعه شهري زير درون نقل و ). حمل105:1387انجام شود (تاجدار و اكبري، 

بود وضعيت تردد و توسعه شهري محسوب مي شود كارهاي بهديدگاه مهندسين ترافيك در اولويت درجه يك راه

و شامل شبكه ريلي (مترو،قطار سبك شهري و مونوريل )، شبكه اتوبوس راني ، شبكه تاكسي راني و خودروهاي 

شخصي مسافر بر مي باشد . اين ناوگان مشترك نيز نسبت به تك تك كشورها از لحاظ كمي و كيفي  تفاوت اساسي 

از جمله مزاياي سيستم حمل و نقل عمومي كاهش مصرف انرژي ،جابه جايي انبوه مسافران  ).12:1389دارد (باقي، 

در زمان كم، ايمني مناسب،كاهش اشغال زمين،كاهش آلودگي مي باشد. همچنين حمل و نقل عمومي عالوه بر 

مي كند. كيفيت افزايش ظرفيت عملكردي معابر شهري، نوعي ساختار يكپارچه و منظم در رفت آمد روزانه ايجاد 

حمل و نقل عمومي نيز جز اساسي آن به شمار مي رود و بر اساس فاكتورهاي متفاوتي شامل كيفيت و كارايي 

هاي مسئول بايستي مورد بررسي قرار گيرند(عباس زادگان و همكاران، خدمات ارائه شده و خدمات رساني شركت

در داخل و خارج از كشور صورت  مي درون شهري نقل عموحمل و كه در حوزهاز جمله پژوهش هاي ).20:1389

.جدول ذيل به اختصار بيان مي شود است در گرفته
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  عمومي ): برخي از پژوهش هاي صورت گرفته در مورد حمل و نقل1جدول(

  عنوان  نوع پژوهش  پژوهشگر(سال)  رديف

حمد و ااحمد پور  1

  )1391همكاران(

 با نتهرا كالنشهر در BRT نقل و حمل سيستم توسعه راهكارهاي ارائهارزيابي و   مقاله

  SWOT مدل از استفاده

  ياسوج شهري شبكه در شهري اتوبوس نقل و حمل مشكالت و مسائل بررسي  پايان نامه  )1392(ذكاوت اهللا ذبيح  2

  رفتار سفر در بوگاتاحمل و نقل سريع اتوبوسي:تاثيرات آن بر روي   پايان نامه  )2002جرمن كاميلو(  3

ليلي ) در ارتقاء توسعه حمل ونقل محور،تحBRTتوان مندي سيستم سريع اتوبوسي(  پايان نامه  )2007جودي مرديس(  4

 وبر توسعه حمل ونقل محور سيستم سريع اتوبوسي در شهرهاي اتاوا،بريسبون 

  پيتزبورگ

ساراسي   5

  )2008آسوانس(

  ي براي ايجاد حمل و نقل سريع اتوبوسيسيستم پشتيبان تصميم گير  پايان نامه

ار در زيرساخت هاي تاثير گذار و نيرومند: برنامه ريزي حمل ونقل سريع و پايد  پايان نامه  )2004جومانا نبي(  6

  بيروت لبنان

ليسا جيرايم و ويليام   7

  )2006وينسنت(

  قلحمل و نحمل و نقل سريع اتوبوسي در كاهش گازهاي دي اكسيد كربن ناشي از   مقاله

مونه تحليل فرايندهاي سياسي ايجاد سيستم سريع اتوبوسي در شهرهاي آسيايي، ن  مقاله  )2004نوآكو ماتسوموتو(  8

  هاي موردي شهرهاي جاكارتا،سئول و پكن

 سفر خودشان مالكتي ماشين در مسافران كه؛ گيرد برمي در را ونقلي حمل هاي سيستم ،تمامي عمومي نقل و حمل

 انجام دقيق بسيار بندي زمان اساس بر نقليه وسايل حركت و انحصاري نه شود انجام جمعي صورت به سفر نكنند،

 ونقل حمل مشابه آن مشخصات كه است عمومي نيمه نقل و حمل سيستم عمومي نقل و حمل مكمل بخش. شود

 اكثر در .هستند عمومي نيمه نقل و حمل جزو ون و بوس ميني مثال است كمتر آن ظرفيت باشد، اما مي عمومي

 گردش شهر سطح در و كند نمي تبعيت خاصي بندي زمان برنامه و مسيرها از عمومي نيمه نقل و حمل كشورها

. گردند مي محسوب سيستم اين ،جزو گيرند مي قرار استفاده مورد مشاركتي صورت به كه هايي تاكسي. كند مي

 لوكس نقل و حمل عنوان به و شده خارج عمومي نيمه نقل و حمل وسيله از تاكسي بسياري كشورهاي در البته
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 تمامي بهينه كاركرد از برآيندي شهرها، در عمومي نقل و حمل مفيد نتايج و مزيت )24: 75ترال،(گردد مي محسوب

 .است يكديگر كنار در عمومي نقل و حمل نوين و سنتي هاي سيستم

 رويكرد هاي عمده در برنامه ريزي حمل و نقل درون شهري)2جدول(

  معايب  مزايا  دوره زماني رويكرد

  

  اتومبيل محوري

  

1880-1960  

افزايش سرعت جابه جايي،صرفه جويي در 

  زمان و نداشتن محدوديت در مسافت

محدويت حضور پياد،كم توجهي 

به فضاي عمومي، افزايش 

  آلودگي،گسترش شهرها

  

  تقابل با اتومبيل محوري

  

1960-1980  

افزايش ايمني عابر پياده،توسعه فضاي تجاري 

  تفريحي،احياي مراكز شهري

محدوديت جابه جايي براي افراد 

ناتوان، محدوديت سرعت در 

  جابه جايي

  

انسان محوري و ايجاد تعادل بين 

  اتومبيل و عابر پياده

  

1980-2000  

  

تردد پيادو دوچرخه، صرفه جوي  حمايت از

درمصرف انرژي،كاهش آلودگي،افزايش روابط 

  احتماعي

محدوديت سرعت،محدوديت 

مسافت در جابه جايي به ويژه 

جابه جايي افراد معلول و كم 

  توان

 

  آرام سازي فعال

  

2000-2010  

تركيب حركت سواره و پياده،اتصال كامل 

  شبكه هاي پياده به يكديگر

 

  سرعت اتومبيلمحدوديت 

  ماخذ: نگارندگان

 

  حمل و نقل سبز:

 جهاني، اقليم از حمايت طريق از محيطي زيست پايداري كه است نقلي و حمل) پايدار(سبز نقل و حمل   

 عادالنه، نقل و حمل(اقتصادي  قطب ويژه به پايداري ديگر قطب دو و طبيعي منابع و عامه سالمتي اكوسيستم،

 مشاغل ايجاد و متعادل اي منطقه توسعه طريق از پايدار رقابتي اقتصاد حامي و همگان براي دسترس قابل و كارآمد

 با منطبق و ايمن روشي به جامعه و موسسات افراد، اي توسعه و پايه نيازهاي برآوردن(اجتماعي قطب و) مناسب

 و بونگارت(كند مي حمايت) نسلي بين عدالت ايجاد و فقر كاهش از حمايت و اكوسيستم و انسان سالمت

 هاي اي،آلودگي گلخانه گازهاي كاهش دنبال به تنها نه پايدار نقل و حمل گفت توان مي). 13:2011 شالنتنبرگ،
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 همان(گيرد مي در نظر نيز را اقتصادي رشد از حمايت و فقر كاهش بلكه است، ترافيك و صوتي هاي آلودگي و هوا

 .)منبع

 ستيز طيمح و ،اقتصاد جامعه نقل، و حمل نيب روابط) 1شكل 

  UNEPمنبع:

  

  حمل و نقل و توسعه پايدار: 

نگري است . مطابق تعريف كمسيون توجه به آينده و آيندهمحور و فصل مشترك در كليه تعارف توسعه پايدار 

ميالدي، توسعه پايدار، نوعي از توسعه است كه رفع نياز امروز را بدون كاهش توانايي  1987برانتلند در سال 

 1999آيندگان براي تامين نيازهايشان در نظر مي گيرد. بر اساس تعرف سازمان ملل از توسعه پايدار كه در سال 

ئه گرديده توسعه پايدار، سياستي است كه در نتيجه اعمال آن، منافع مثبت حاصل از مصرف منابع طبيعي بتواند ارا

هاي قابل پيش بيني در آينده ادامه و دوام داشته باشد. به  شكل اجمالي ميتوان چنين گفت كه توسعه براي زمان

ر جامعه جهاني امكانات و فرصت فراهم خواهد آورد، پايدار معني نو از رشد اقتصادي مي باشد كه براي همه اقشا

بدون  آنكه بيش از اين منابع محدود طبيعي جهان و ظرفيتها تجديد ناپذير را نابود كند. توسعه پايدار فرايندي است 

هاي ديگر، چنان در آن طراحي هاي اقتصادي، مالي، تجاري، انرژي، كشاورزي، صنعتي و همه سياستكه سياست
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ت كه موجب توسعه اي شود كه از نظر اقتصادي، اجتماعي و بوم شناسي پايدار باشد. توسعه پايدار مفهوم شده اس

  گيرد.جامعه اي است كه همه جنبه هاي زندگي بشر را در بر مي

  حمل و نقل پايدار شهري:

و نقل پايدار در  امروزه آنچه كه متخصصان حمل و نقل شهري بر آن اتفاق نظر دارند ، دستيابي به الگوي حمل

شهرهاست تا بتوان چشم انداز شهر سالم، آرام،داراي حمل و نقل سريع، ايمن و كار آمد براي عموم شهروندان 

 "تامين كند. تعاريف زيادي از حمل و نقل پايدار شهري ارائه شده است، اما بطور ساده اين ايده عبارت است از

ده (جهانشاهلو و اطره انداختن قدرت برآورد نيازها توسط نسل آينبرآورد نيازهاي جاري حمل و نقل بدون به مخ

). پايداري حمل و نقل شهري بر اساس برنامه ريزي پايدار حمل و نقل است. از طرفي با مباحث 5:1385همكاران،

ها و مديريتي براي اجراء و نظارت بر آنها در ارتباط است. در اين رويكرد ابتدا بايد حمل و نقل عمومي در شهر

كالن شهرها اصلي ترين شيوه جابه جايي در نظر گرفته شود اين امر براساس ديدگاه مدني و شهروند مداري و 

اعتقاد به عدالت كه كه اصليترين مبحث توسعه پايدار شهري مي باشد، قابل تحقق است.در مفهوم عدالت به رسميت 

طه ديگر شهر در صدر امور مطرح مي شود (اميني شناختن حق مسلم عموم مردم براي دسترسي از هر نقطه به نق

  ).17:1389نژاد و افتخاري، 

  :(TSM) مديريت سيستم حمل و نقل

با توجه به اينكه سال ها تالش مهندسان ترافيك در حل مشكل ازداحام ترافيك از طريق گسترش هرچه بيشتر زير 

اورده كردن اهداف بلند مدت برنامه ريزي ساخت هاي جاده اي به شكست انجاميده و چنين راهبرداهايي در بر

حمل و نقل ناكام بوده اند ، ميتوان گفت كه راهبردهاي مديريت سيستم حمل و نقل نا كار آمد بوداند ميتوان گفت 

كه راهبرد مديريت سيستم حمل و نقل بسيار كارآمدتر از راهبردهايي افزايش ظرفيت جاده اي مي باشد. راه حل 

 TSMاستفاده كار آمدتر از زير ساخت هاي موجود را توصيه مي كند. راهبردهايي  TSMوسيله هاي پيشنهادي به 

از طرق عدم گسترش و ساخت جاده هاي جديد و در الويت قرار ندادن خودروهاي تك سرنشين،بلكه از طريق 

كاهش زمان اوج ترافيك، بهبود شيوه هاي جايگزين حمل و نقل و بهبود خدمات حمل و نقل عمومي و خدمات 

  ).Meyer.1999;575-599حمل و نقل ويژه براي معلولين و كهنساالن،جريان ترافيك را بهبود مي بخشد(

  معرفي محدوده مورد مطالعه:
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 دقيقه 38و درجه 33و شرقي طول دقيقه 26 و درجه 46 در جغرافيايي موقع نظر از ايالم، استان مركز ايالم، شهر 

 جنوبي دامنه در شهر اين.دارد قرار كشور غربي جنوب و غرب در موقعيت نظر از و است شده واقع شمالي عرض

 به شهرقي جنوب و شمال،شرق از ايالم شهر).1389:130ملكي(است شده واقع زاگرس جبال سلسه از كبيركوه

 دياله استان به غرب از و مهران شهرستان به غربي جنوب و جنوب شهر،از دره و سيروان و ايوان هاي شهرستان

 شهر محله 38 و ناحيه14منطقه، چهار داراي ايالم شهر آمار، آخرين طبق بر). 4: 1376رهنمايي،(است محدود عراق

 مي هكتار 1/1776 با شهر،برابر اين مساحت ،1392سال در ايالم شهر جامع  طرح بازنگري اساس بر باشد مي

 4/7حدود و باشد مي مربع متر 1328856 برابر كه است استفاده بدون اراضي هكتار 132حدود مقدار اين از باشد،كه

 )1392تكنيك، بعد مشاور مهندسين(دهد مي اختصاص خود به را شهر مساحت درصد

  

  ): محدوده مورد مطالعه1نقشه(
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  روش تحقيق:

تحليلي انجام شده است، براي دستيابي به ادبيات نظري پژوهش از روش هاي توصيفي  -اين پژوهش به صورت توصيفي

با مرور ادبيات مربوط به مفاهيم حمل و نقل استفاده شده است، همچنين از روش هاي تحليلي براي سنجش وضعيت 

ي استفاده شده است،معيارها حمل و نقل عمومي محدوده مورد مطالعه و تاثير گذاري متغييرها بر كاركرد حمل و نقل عموم

بر مطالعات و همچنين وضعيت محدوده مورد مطالعه انتخاب گرديده است، روش گردآوري داده ها به صورت با توجه 

ميداني صورت گرفته است. در اين پژوهش به منظور كسب اطالعات الزم در خصوص شناسايي و آگاهي -كتابخانه اي

تهيه دو پرسشنامه در سطح  مومي در شهر ايالم، اقدام به برداشت ميداني از طريقاز وضعيت كنوني سيستم حمل و نقل ع

در ارزش گذاري هر يك از پرسش ها از طيف ليكرت استفاده گرديد. جهت جمع  .عموم و متخصصين اقدام گرديده است

نفر از افراد جامعه آماري به عنوان حجم نمونه انتخاب  383كه تعداد  كران استفاده شده استآوري نمونه از فرمول كو

شدند. جهت تعيين اعتبار پرسش نامه، آزمون مقدماتي به عمل آمد. بدين ترتيب كه پرسش نامه در مرحله اصالحي توسط 

افراد پاسخگو تمام پرسش نفر از افراد سطح شهر ايالم، خارج از نمونه تحقيق تكميل گرديد تا اطمينان حاصل شود كه  30

و براي سنجش پايايي پرسش نامه پس از انجام عمل ها را درك كرده اند. سپس اصالحاتي در پرسش ها اعمال گرديد.

اقدام شده است. نتايج به دست آمده از مرحله آزمون پايايي   spssپيش آزمون از طريق فرمول كرونباخ در قالب نرم افزار

قالب  آلفاي كرونباخ، متغييرهاي مطرح شده را براي ارزيابي آن ها در 74/0آمدن ميزان ست زه هاي پژوهش با به دسا

و براي تحليل پرسش نامه   Tاز آزمون پرسش نامه در سطح عموم  پژوهش حاضر تاييد كرده است. براي تحليل داده ها 

  استفاده شده است. SPSSزار در قالب نرم افناسان از آزمون نا پارامتريك نسبت دو جمله اي سطح كارشدر 

  :پژو.هش يافته ها

متغيير براي 10جهت شناسايي عوامل و شاخص هاي تاثير گذار بر سيستم حمل و نقل عمومي درون شهري شهر ايالم 

متغيير در سطح كارشناسان مورد انتخاب  و بررسي قرار گرفته است  پس  8بررسي در سطح شهروندان  و همچنين تعداد 

از توزيع پرسش نامه  اقدام به تحليل پرسشنامه  با استفاده از آزمون هاي متاسب گرديد، در بخش تحليل پرسشنامه 

تريك نسبت دو جمله اي تك نمونه اي و در بخش كارسناسان با استفاده از آزمون ناپارامTشهروندان  با استفاده  آزمون 

  مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفتند.SPSSدر قالب نرم افزار 
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هاي توصيفي مركزي و پراكندگي شامل كمترين، بيشترين، دامنه تغييرات، ميانگين و انحراف استاندارد براي هر يك آماره

ديدگاه شهرونداني كه مورد پرسشگري قرار شهر ايالم از حمل و نقل عمومي هاي پرسشنامه هاي گويهاز نمرات پاسخ

حمل و نقل ي (به نظر شماكارآمدي سيستم شود براي گويهآمده است. همانطور كه مشاهده مي 3اند در جدولگرفته

باشد كه مي 5و بيشترين نمره به دست آمده  1در سطح شهر چگونه است؟) كمترين نمره به دست آمده مقدار  عمومي

باشد، مقدار ميانگين مي 4باشد يعني اينكه دامنه تغييرات مي 4ضل كمترين و بيشترين نمره به دست آمده شود تفانتيجه مي

باشد، مقايسه توصيفي ميانگين مي 07/1و انحراف استاندارد (جذر مجموع مربعات انحرافات از ميانگين به دست آمده)  2

دهد كه ميانگين به دست آمده براي گويه ) نشان مي3انتظار ( ) با ميانگين نظري يا مقدار متوسط مورد2به دست آمده (

اند ميزان باشد يعني اينكه از ديدگاه شهرونداني كه مورد پرسشگري قرار گرفتهكمتر از مقدار متوسط مورد انتظار مي

هاي ترتيب آماره باشد، به همينتر از سطح متوسط مورد انتظار ميدر سطح شهر پايين حمل و نقل عموميكارآمدي سيستم 

هاي ديگر ها در جدول آمده است كه از مقايسه توصيفي ميانگين به دست آمده براي گويهتوصيفي مربوط به ديگر گويه

تر از سطح متوسط مورد انتظار درون شهري پايينحمل و نقل شود كه ايمني و سالمت در ) نتيجه مي3با ميانگين نظري (

تر از سطح متوسط مورد انتظار قرار دارد، رفتار كاركنان پايين (سر پناه، تابلو، صندلي) هاستگاهقرار دارد، سطح استاندارد اي

تخصيصي  وسايل حمل و نقل عموميونقل عمومي باالتر از سطح متوسط مورد انتظار قرار دارد، نسبت تعداد سيستم حمل

تر پايين )...صندلي بخار، راحتي كولر،(كيفيت تسهيالت  تر ازسطح متوسط مورد انتظار قرار دارد،به تعداد مسافرين پايين

ازسطح متوسط مورد انتظار قرار دارد، وضعيت سفر را با توجه به تعداد دفعات مسافرت به لحاظ نشستن يا حركت به 

توبوس درون تعيين شده به عنوان بهاي سفر با ا هزينه سفر تر ازسطح متوسط مورد انتظار قرار دارد، صورت ايستاده پايين

تر ونقل پايينونقل عمومي نسب به ساير وسائل حملشهري باالتر ازسطح متوسط مورد انتظار قرار دارد، سرعت حمل

تر ازسطح متوسط مورد ها پايينونقل عمومي در برنامه رسانهازسطح متوسط مورد انتظار قرار دارد، اهميت دادن به حمل

  انتظار قرار دارد.

  هاي پرسشنامه در سطح شهروندانتوصيفي مركزي و پراكندگي مربوط به نمرات پاسخ هايآماره) 3جدول(

هاگويه  انحراف استاندارد ميانگين دامنه تغييرات بيشترين كمترين 

07/1 2 4 5 1  حمل و نقل عموميكارآمدي سيستم   

24/2 4 5 1  از ايمني و سالمت رضايت  09/1  

15/2 3 4 1  ايستگاه هايوضعيت   73/0  

17/3 4 5 1  رفتار كاركنان  98/0  

19/2 3 4 1  وسايل حمل و نقل عموميتعداد   83/0  

92/1 3 4 1  كيفيت تسهيالت راحتي  85/0  
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حركت به صورت  مسافرت به لحاظ نشستن يا

  ايستاده

1 4 3 04/2  82/0  

49/3 4 5 1  هزينه حمل و نقل عمومي  09/1  

05/2 3 4 1  ونقل عموميرعت حملس  82/0  

91/1 4 5 1  توجه رسانه ها به حمل و نقل عمومي  80/0  

  

و به اندازه كافي  383باشد و اينكه حجم نمونه اي ميها طيف ليكرت پنج درجهبا توجه به اينكه مقياس سنجش گويه

آماراستنباطي، ميانگين ) در Central Limit Theoremباشد)، طبق قضيه حد مركزي (مي 30باشد (باالي بزرگ مي

كند كند (قضيه حد مركزي بيان ميهاي مربوط به پرسشنامه در سطح شهروندان به سمت توزيع نرمال ميل مينمرات گويه

هاي پارامتريك، كند). پيش نياز آزمونتوزيع آماري ميانگين مشاهدات به سمت توزيع نرمال مي 30كه در حجم نمونه باالي 

جهت آزمون فرضيه تحقيق آزمون پارامتريك  باشد لذا با توجه به قضيه حد مركزيآماري مشاهدات مينرمال بودن توزيع 

اي ميانگين هر شود، آزمون تي تك نمونهبه كار گرفته مي 3) با ارزش آزمون one sample t-testاي (تي تك نمونه

مقايسه  3درصد با ارزش آزمون  5سطح خطاي مؤلفه را به صورت استنباطي و قابل تعميم به كل جامعه مورد نظر در 

  كند.مي

  اي از ديدگاه شهروندان) نتايج آزمون تي تك نمونه4جدول(

درجه  مؤلفه

 آزادي

df 

تفاوت ميانگين با 

 ارزش آزمون

 

- سطح معني t مقدار

 داري

Sig 

 5نتيجه آزمون در سطح خطاي 

 درصد

-003/1 383  كارآمدي سيستم حمل و نقل عمومي  30/18-  000/0 تر از سطح متوسطپايين   

-760/0 383  رضايت از ايمني و سالمت  55/13-  000/0 تر از سطح متوسطپايين   

-846/0 383  وضعيت ايستگاه هاي  66/22-  000/0 تر از سطح متوسطپايين   

170/0 383  رفتار كاركنان  37/3  001/0  باالتر از سطح متوسط 

-815/0 383  عموميتعداد وسايل حمل و نقل   03/19-  000/0 تر از سطح متوسطپايين   

-076/1 383  كيفيت تسهيالت راحتي  73/24-  000/0 تر از سطح متوسطپايين   

مسافرت به لحاظ نشستن يا حركت به 

  صورت ايستاده

383 
961/0-  77/22-  

000/0 تر از سطح متوسطپايين   

486/0 383  هزينه حمل و نقل عمومي  64/8  000/0  باالتر از سطح متوسط 

-950/0 383  ونقل عموميسرعت حمل  63/22-  000/0 تر از سطح متوسطپايين   

-091/1 383  توجه رسانه ها به حمل و نقل عمومي  51/26-  000/0 تر از سطح متوسطپايين   
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آمده است همانطور كه مشاهده )4(در جدولاي جهت آزمون تحقيق از ديدگاه شهروندان نتايج آزمون تي تك نمونه    

ها كوچكتر از هر يك از مؤلفه )tاي براي مقادير تي () آزمون تي تك نمونهP-valueيا  sigداري (شود سطح معنيمي

) در 3ها با ارزش آزمون () يعني اينكه ميانگين هر يك از مؤلفه>05/0P-value=sig( باشددرصد مي 5سطح خطاي 

باشد: اي به اين صورت ميداري دارد كه نتايج استنباطي حاصل از آزمون تي تك نمونهدرصد تفاوت معني  5سطح خطاي 

باشد و با سطح مطلوب و مناسب تر از سطح متوسط ميدر سطح شهر پايين حمل و نقل عموميميزان كارآمدي سيستم 

درون شهري در سطح پاييني قرار دارد و  سيستم حمل و نقلن رضايت از ايمني و سالمت در داري دارد، ميزافاصله معني

 )هاي درون شهرياتوبوسحمل و نقل عمومي (بخصوص از ايمني و سالمت در  با سطح مطلوب رضايت شهروندان

باشد تر از سطح متوسط ميپايينتابلو، صندلي)  از نظر وضعيت ايستگاه (سرپناه،ها داري دارد، وضعيت ايستگاهفاصله معني

ونقل عمومي باالتر از داري دارد، رفتار كاركنان سيستم حملو با سطح مطلوب و مناسب وضعيت ايستگاه فاصله معني

تخصيصي به تعداد مسافرين  داري ندارد، نسبت تعدادوسايلباشد و با سطح مطلوب و مناسب فاصله معنيسطح متوسط مي

تخصيصي به تعداد مسافرين  سطح مطلوب و مناسب تعداد وسايل نقليه عمومي باشد و با وسط ميتر از سطح متپايين

باشد تر از سطح متوسط مي) پايين...صندلي بخار، (كولر، داري دارد، كيفيت تسهيالت راحتي در داخل اتوبوسفاصله معني

داري دارد، وضعيت سفر با توجه به فاصله معنيو با سطح مطلوب و مناسب كيفيت تسهيالت راحتي در داخل اتوبوس 

باشد و با سطح مطلوب تر از سطح متوسط ميتعداد دفعات مسافرت به لحاظ نشستن يا حركت به صورت ايستاده پايين

تعيين شده به عنوان بهاي سفر با اتوبوس درون شهري باالتر  داري دارد، هزينه هايو مناسب وضعيت سفر فاصله معني

داري دارد، ميزان رضايت از باشد و با سطح مطلوب و مناسب مبلغ بليط درون شهري فاصله معنيمتوسط مي از سطح

باشد و با سطح مطلوب و مناسب تر از سطح متوسط ميونقل پايينل حملونقل عمومي نسب به ساير وسايحمل سرعت

داري دارد، ميزان ونقل فاصله معنيسائل حملونقل عمومي با نسبت به ساير وميزان رضايت شهروندان از سرعت حمل

باشد و با سطح مطلوب و مناسب ميزان توجه تر از سطح متوسط ميونقل عمومي پايينتوجه رسانه ها به اهميت حمل

 one sampleاي (داري دارد، پس نتايج آزمون پارامتريك تي تك نمونهونقل عمومي فاصله معنيها به اهميت حملرسانه

t-test شهر ايالم در سطح نامطلوب  دگاه شهروندان، سيستم حمل و نقل عمومي نشان داد كه از دي 3) با ارزش آزمون

شهر ايالم از نظر كاركردي به دليل ضعف در مولفه هاي بيان شده  سيتم حمل ونقل عمومي و پاييني قرار دارد يعني اينكه 

و وضعيت سيستم حمل و نقل عمومي در وضعيت ندان نمي باشد.قادر به پاسخگوئي به نيازهاي شهرو ازنظر شهروندان

.گردددرصد از ديدگاه شهروندان تأييد مي 95بنابراين فرضيه اول تحقيق در سطح اطمينان  مناسبي قرار ندارد.
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پرسشنامه حمل و نقل عمومي هاي هاي هر يك از گويهآماره هاي توصيفي مركزي و پراكندگي مربوط به نمرات پاسخ

) آمده است، كه از مقايسه ميانگين هر گويه با ميانگين نظري يا مقدار متوسط 5شهر ايالم در سطح كارشناسان در جدول(

 شود ) نتيجه مي3مورد انتظار (

 ) آماره هاي توصيفي مركزي و پراكندگي پرسشنامه كارشناسان5جدول(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تر در حال فعاليت متناسب با جمعيت استفاده كننده پايين كارشناسان تعددا وسايل حمل و نقل عمومي درون شهريازنظر

هاي درون شهري براي استفاده كنندگان در حد از سطح متوسط مورد انتظار است، از نظر كارشناسان نرخ بليط اتوبوس

ي در بين باشد، از نظر اكثريت كارشناسان ميزان جا افتادن فرهنگ استفاده از حمل و نقل عموممتوسط مورد انتظار مي

 گرفته صورت اقدامات عمومي نقل و حمل از استفاده فرهنگ ايجاد و سازي فرهنگ باشد برايمردم متوسط به پايين مي

 نقل و حمل از استفاده افزايش براي ...)تلوزيون،راديو،روزنامه( ها  رسانه باشد، درتر از سطح متوسط مورد انتظار ميپايين

 درون هاي اتوبوس بخش در كاركنان باشد، برخوردتر از سطح متوسط مورد انتظار ميپايين گرفته صورت تبليغات عمومي

 و حمل بخش در...) تردد مسير اتوبوس، پايانه،(ساختي زير باالتر از سطح متوسط مورد انتظار قرار دارد، ، عوامل شهري

هاگويه  كمترين 

 

 بيشترين

 

دامنه 

 تغييرات

 

 ميانگين

 

انحراف 

 استاندارد

 

حمل  و نقل تعداد وسايل 

  عمومي
1 3 2 92/1  793/0  

08/3 3 4 1  هزينه حمل ونقل عمومي  900/0  

 نقل و حمل از استفاده فرهنگ

   عمومي
1 3 2 42/1  669/0  

853/0 2 3 4 1   فرهنگ ايجاد و سازي فرهنگ  

58/1 2 3 1  ن توجه رسانه هاميزا  669/0  

حمل ونقل  كاركنان برخورد

  عمومي
3 5 2 92/3  515/0  

 پايانه،(ساختي زير وضعيت عوامل

  ...) تردد مسير اتوبوس،
1 3 2 08/2  793/0  

وسايل نقليه   راحتي تسهيالت

  عمومي
1 3 2 50/1  798/0  
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 صندلي،( ها اتوبوس داخل در راحتي التتر از سطح مورد انتظار قرار دارد، وضعيت تسهيدر سطح پايين عمومي نقل

تر از سطح متوسط مورد انتظار قرار دارد،ميزان تأثير عوامل فرهنگ سازي در استفاده پايين) سرمايشي و گرمايشي وسايل

   .هاي درون شهري باالتر از سطح متوسط قرار دارداز اتوبوس

  يافته هاي آزمون نسبت دو جمله اي:

باشد مي 30باشد كه كمتر است از نفر مي 12اند نمونه آماري كارشناساني كه مورد پرسشگري قرار گرفتهاز آنجايي كه 

ها به توان آزمون هاي پارامتريك  را جهت بررسي وضعيت مؤلفهتوان از قضيه حد مركزي استفاده كرد در نتيجه نمينمي

شود، استفاده مي 50/0) با نسبت آزمون Binomial Testي (اكار برد بنابراين  از آزمون ناپارامتريك نسبت دو جمله

شوند كه طبقه اول شامل طبقه تقسيم مي 2باشد به مي 3) كه عدد 5تا  1ها با استفاده از مقدار ميانه (بدين منظور ابتدا داده

باشند، در صورتي مي 3بزرگتر از باشد كه  هايي ميباشند و طبقه دوم شامل دادههايي است كه كوچكتر يا مساوي ميداده

) >05/0P-value=sigدرصد كوچكتر باشد ( 5اي از سطح خطاي ) آزمون دوجملهP-valueيا  sigداري  (كه سطح معني

باشددرصد نسبت دو گروه با هم متفاوت مي 95با اطمينان 

  )نتايج آزمون نسبت دو جمله اي در سطح كارشناسان6جدول(

B ti  طبقه  N  نسبت

اهده مش

  شده

نسبت 

  آزمون

سطح معني 

  داري

Sig 

  درصد 5نتيجه آزمون در سطح خطاي 

 1 12 3=>  تعداد وسايل حمل و نقل عمومي

50/0  000/0  

در  خودروهاي حمل و نقل عمومي تعداد

حال فعاليت با جمعيت استفاده كننده از آن 

 باشد.متناسب نمي

>3 0 0 

 1 12 كل

50/0 6 3=>  هزينه حمل و نقل عمومي  

50/0  000/1  

براي استفاده  هزينه حمل و نقل عمومي

50/0 6 3<  باشد.كننده گان متوسط مي  

 1 12 كل

 1 12 3=>  فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومي 

50/0  000/0  

فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومي در 

 0 0 3<  ميان جا نيفتاده است.

 1 12 كل

92/0 11 3=>  فرهنگ سازي و ايجاد فرهنگ    
50/0  006/0  

>3 1 08/0  
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جهت آزمون از ديدگاه كارشناسان  50/0) با نسبت آزمون Binomial Testاي (نتايج آزمون ناپارامتريك نسبت دو جمله

در  وسايل نقليه عمومي درون شهريشود از ديدگاه كارشناسان تعداد آمده است، همانطور كه مشاهده مي 6در جدول 

بزرگتر از طبقه   )3=>باشد زيرا نسبت مشاهده شده براي طبقه (حال فعاليت با جمعيت استفاده كننده از آن متناسب نمي

)، به همين >05/0P-value=sigباشد (كوچكتر مي درصد 5داري آزمون از سطح خطاي باشد و سطح معنيمي  )3<(

هزينه هاي در يافتي از شهروندان براي استفاده از وسايل نقليه حمل و نقل باشد كه ترتيب ديگر نتايج به اين صورت مي

باشد، فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومي در ميان مردم جا درون شهري براي استفاده كننده گان متوسط مي عمومي

نيفتاده است، اقدامات صورت گرفته براي فرهنگ سازي و ايجاد فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومي در سطح پاييني 

ها (تلويزيون، راديو، روزنامه و...) براي افزايش استفاده از حمل و نقل عمومي باشد، تبليغات صورت گرفته در رسانهمي

 عوامل باشد، وضعيتيدرون شهري مناسب مي حمل و نقل عمومي بخش در كاركنان در سطح پاييني قرار دارد، برخورد

 در راحتي باشد، وضعيت تسهيالتعمومي نامطلوب مي نقل و حمل بخش در...) تردد مسير اتوبوس، پايانه،(ساختي زير

 كل

اقدامات صورت گرفته براي فرهنگ سازي و  1 12

ايجاد فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومي 

  باشد.در سطح پاييني مي

  

 1 12 3=>  ميزان توجه رسانه ها

50/0  000/0  

ها تبليغات صورت گرفته در رسانه

(تلويزيون، راديو، روزنامه و...) براي 

افزايش استفاده از حمل و نقل عمومي در 

  سطح پاييني قرار دارد.

>3 0 0 

 كل
12 1 

17/0 2 3=>  حمل و نقل عمومي كنان برخورد كار  

50/0  

039/0 حمل ونقل درون رخورد كاركنان در بخش ب 

83/0 10 3<  باشد.درون شهري مناسب ميشهري   

 1 12 كل

وضعيتي عوامل زير ساختي(پايانه، 

  اتوبوس، مسير تردد...) 

<=3 12 1 

50/0  

000/0 وضعيتي عوامل زير ساختي(پايانه، اتوبوس،  

مسير تردد...) در بخش حمل و نقل عمومي 

  باشد.نامطلوب مي

>3 0 0 

 1 12 كل

وسائل نقليه  وضعيت تسهيالت راحتي 

  عمومي

<=3 12 1 

50/0  

000/0 وضعيت تسهيالت راحتي در داخل اتوبوس  

ها (صندلي، وسايل گرمايشي و سرمايشي) 

  باشد.نامطلوب مي

>3 0 0 

 1 12 كل
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پس نتايج باشد. نامطلوب مي )سرمايشي و گرمايشي وسايل صندلي،( وسايل نقليه حمل و نقل عمومي درون شهري داخل

نشان داد كه از ديدگاه كارشناسان نيز  50/0) با نسبت آزمون Binomial Testاي (آزمون ناپارامتريك نسبت دو جمله

كه در بررسي متغيير هاي تاثير گذار در شبكه حمل و نقل عمومي شهر ايالم از  در سطح نامطلوب و پاييني قرار دارد 

د كاركنان شبكه حمل و نقل عمومي در وضعيت مطلوبي قرار دارد و در ديگر حمل و نقل عمومي شهر ايالم تنها برخور

درصد از ديدگاه كارشناسان تأييد  95بنابراين فرضيه دوم تحقيق در سطح اطمينان  متغيير ها وضعيت مطلوبي ندارد.

  گردد.مي

  نتيجه گيري:

ترافيك،مسائل زيست محيطي و تهديد با توجه به معضالت و مشكالت شهرهاي كشور در بخش حمل و نقل از جمله 

پايداري شهرها لذا توجه به تردد و جابه جايي به عنوان مسله اي كه تمام ابعاد نظريه ها را در حوزه شهر به خود معطوف 

. لذا در تمام نظريه هاي عصر جديد توجه به حمل و نقل عمومي از مسائل مهم حوزه مديريت شهري مي باشد كرده است

در اين  .بر همين اساسگرفته شده استبه عنوان يكي از عواملي كه موجب پايداري شهرها مي شود در نظر  درون شهري

كه نتايج بررسي ها ميداني صورت  بررسي وضعيت حمل و نقل عمومي در سطح شهر ايالم پرداخته شده است  پژوهش به

از وضعيت  حمل و نقل عمومي درون شهري شهر  تههاي مورد  كنكاش قرار گرفان مي دهد كه با توجه به متغيرگرفته نش

يرها تنها در بخش برخورد كاركنان در سيستم حمل و نقل درون شهري در وضعيت مطلوبي قرار دارد و در ديگر متغي ايالم

ور اخص مي توان گفت بيشترين مشكالت در حوزه زبر ساختي حمل و نقل درون وضعيت نا مطلوب مي باشد به ط

ي تواند مثمر ثمر اني حمل و نقل عمومي درون شهري مكه پيشنهادات ذيل جهت بهبود وضعيت ناوگ شهري مي باشد

باشد، افزايش وسايل حمل و نقل عمومي در سطح خطوط ترددي به طوري كه باعث كاهش زمان حركت وسايل نقليه 

ناوگان حمل و نقل عمومي جهت ايمني  در نقاط مبدا سفر، نوسازي ناوگان سيستم عمومي شود، ايجاد پايانه هاي استاندار

سال مي باشد، كاهش  7تا  5و رفاه حال مسافران با توجه به اينكه استهالك ساليانه آنها بيست درصد و عمر مفيد آنها بين 

هزينه هاي سفر با توجه به اينكه بعد مسافت در شهرهاي متوسط نسبت به كالنشهرها كمتر مي باشد در نتيجه بايد متناسب 

ا بعد مسافت ميزان هزينه هاي سفر اخض گردد، نصب و ايجاد سايبان در ايستگاه و اعالم زمان بندي توفق وسايل نقليه ب

فرهنگ سازي مديريت شهري از طريق رسانه ها و تبليغات در سطح شهر در راستاي كاهش  عمومي در محل ايستگاه ها،

ت ينقل عمومي درون شهري از جمله راه كارهاي است كه مدير استفاده از اتومبيل شخصي و استفاده از سيستم حمل و

شهري ايالم با توجه به متغيرهاي مورد بررسي قرار گرفته مي تواند در جهت بهبود وضعيت سيستم حمل و نقل عمومي 
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شاخص م موجود افزايش داده و در جهت بهبود يكي از مهم ترين تستا رضايت مندي شهروندان را از سيخود انجام دهد 

  .هاي پايداري شهرها حركت كند

   منابع:

 شماره ،1391زييپا سوم، شماره ،27،سالييايجغراف قاتيتحق فصلنامه)  1391( عباس بهارلو، ؛يسيع زاده، ميابراه -

 .  106ياپيپ

 دانشگاه انتشارات ،يشهر نقل و حمل يزير برنامه بر يا مقدمه) 1389( قدرت ،يافتخار ن؛يرام ديس نژاد، ينيام -

 .نور اميپ

 آزاد دانشگاه. ارشد يكارشناس نامه انيپا ز،يتبر شهر درون يعموم نقل و حمل ناوگان يبررس) 1388( يباق  -

 .مرند واحد ياسالم

 ،يران اتوبوس ستميس مورد زاهدان شهر يعموم نقل و حمل عملكرد ليتحل و يبررس)  1388( عباس بهارلو، -

  .زاهدان دانشگاه ارشد، يكارشناس نامه انيپا

 كارشناسي نامه ، پايان)عمومي نقل و حمل(مشهد  شهر ترافيكي مسائل تحليل و ) بررسي1372( فروغ بيناباجي، -

 مشهد. فردسي ارشد. دانشگاه

 توسعه يراهبردها سنجش تياولو) 1392( محمد زاده،يعل حسن؛ ،ياروج ؛يعل ،ينيحس احمد؛ پوراحمد، -

  .1-17 صص ،3شماره ،45 دوره ،يانسان يايجغراف پژوهش ن،يقزو الموت ي منطقه در يفرهنگ يگردشگر

 انتشارات ،)راهبردها و ها يينارسا موجود، وضع( كشور ياتوبوسران سامانه تيوضع يبررس) 1376( بهمن ان،يپرن -

  .دوم چاپ كشور، وزارت

 يشهر يجسارتها مجله ،يشهر يعموم نقل و حمل يالمل نيب هاي¬افتيره) 1387( ياكبر و يتاجدار -

 .27و26 هاي¬شماره

 كنكاش انتشارات ،يشهر ياتوبوسران سامانه تيريمد و يزير برنامه) 1387( ابوذر ،ييوقا ؛ مسعود  ،ييتقوا -

 .اصفهان

 نيهفتم ،يشهر داريپا نقل و حمل به يابيدست در آن نقش و يشهر يزير برنامه) 1385( يديحم ل؛ جهانشاهلو،  -

 .رانيا كيتراف نقل و حمل كنفرانش



 ي و دارابيجكوزه گر كال                           
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 انيپا اسوج،ي يشهر شبكه در يشهر اتوبوس نقل و حمل مشكالت و مسائل يبررس) 1392( اهللا حيذب ذكاوت، -

 .زدي دانشگاه ارشد، يكارشناس نامه

 -موجود وضع(زيتبر شهر نمونه مورد كشور يشهر راني¬اتوبوس ستميس يبررس) 1381( شاهد محمد ،يبيخط -

 .زيتبر دانشگاه.ارشد، يكارشناس نامه انيپا ،)راهبردها -تنگناها و معضالت

 توسعه در يشهر داريپا نقل و حمل تياهم) 1389( س ، پور يعل م؛ ،يمحمد ر؛ زاده، رضا م؛ زادگان، عباس -

 .6 شماره چهام، سال شهر، تيهو هينشر ،يشهر داريپا

 BRT نقل و حمل سامانه ييكارا ليتحل و يابيارز) 1389( احمد احمد، پور ؛يمهد قرخلو، بهزاد؛ زاده، عمران -

  73،شمارهيانسان يايجغراف يها پژوهش مجله تهران، شهر كالن در آن از يعموم تيرضا و

 1 منطقه :موردي مطالعه(شهري درون عمومي نقل و حمل عملكرد تحليل و ارزيابي )1390الهي، عاطفه ( فرج -

  تبريز.  ارشد، دانشگاه كارشناسي نامه ، پايان)تبريز رانياتوبوس

ارشد،  ينامه كارشناس يانپا ي،حمل و نقل عموم يتبا محور يشهر ي) سازمان طراح1385(يرعلي ام ي،مرآت  -

  .دانشگاه تهران

  .3شهر زاهدان، جلد يكحمل و نقل و تراف ي) مطالعات طرح سامانده1385( مشاور طراحان تردد تهران ينمهندس -

جلد دوم، سازمان مسكن  يالم،شهر ا يليحوضه نفوذ و تفص مهندسين مشاور طرح آمايش، طرح توسعه و عمران -

 ) .1386( يالم،استان ا يو شهرساز
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