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Aims & Backgrounds This article evaluates the relationship between land use patterns and sustainable 
urban transport indicators in Kermanshah City. that tries to answer the  following questions: Is there a 
connection between the characteristics of density per unit area with walking tendency as a sustainable 
transport mode? Is there any relation between traffic safety and traffic calming? and finally, what is the 
relationship between the diversity of land use as a key quality in environmental response with walking 
as one of the most sustainable modes of transport.
Methodology The method of this research is descriptive and the statistical population of this study 
includes all citizens of Kermanshah city in 2018. Using Morgan table, 384 individuals were selected as 
sample. Data analysis was performed using structural equations modeling.
Findings The results of the research show that from the total of the three hypotheses presented, only 
density per unit area with walking tendency (P = 0.206) was not related. The path analysis model in the 
standard state indicates a significant relationship between traffic relaxation with path safety (P = 0.002) 
and a diverse and mixed usage pattern with walking distance (P = 0.003). In addition, the concept of land 
use requires a new definition, with a focus on the diversity of applications and flexibility of the spaces. 
The result indicate that the use of land is mixed with short trips, and this encourages walking as one of 
the most sustainable modes of transport within the city. 
Conclusion The type of transport can be effective in terms of access efficiency. Physical relaxation 
measures can improve transportation safety. Increasing safety does not mean reducing traffic, but it 
means reducing risks and accidents and sustainability.
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  چکيده

ای کاربری زمین با هاین مقاله به ارزیابی رابطه بین الگو ها:اهداف و زمینه
کند پردازد و تالش میونقل شهری در شهر کرمانشاه میهای پایدار حملشاخص

های تراکم در واحد سطح دهد که آیا ارتباطی میان ویژگیها پاسخ به این پرسش
ونقل وجود دارد؟ آیا میان روی به عنوان یک شیوه پایدار حملبا گرایش به پیاده

خره ای وجود دارد؟ و باالسازی ترافیک با ایمنی ترافیک رابطهاقدامات فیزیکی آرام
ر ان یک کیفیت کلیدی دای میان تنوع استفاده از کاربری زمین به عنوچه رابطه
ل ونقهای حملی از شیوهکروی به عنوان یدهندگی محیطی با میزان پیادهپاسخ

  پایدار وجود دارد؟
شهروندان شهر  جامعه در تحلیلی-توصیفیبه روش  اين پژوهش شناسی:روش

نفر به عنوان  ۳۸۴ ،. با استفاده از جدول مورگانانجام شد ۱۳۹۷کرمانشاه در سال 
سازی معادالت ساختاری ها با استفاده از مدلتحلیل داده نتخاب شدند.نمونه ا

  .صورت گرفت
شده، فقط تراكم در واحد سطح با میزان گرایش هیاز مجموع سه فرضیه ارا ها:یافته

. نمونه تحلیل مسیر در حالت استاندارد شت) رابطه نداp=۲۰۶/۰روی (به پیاده
) p=۰۰۲/۰ی مسیرها (نسازی ترافیك با ایمآرام بیانگر وجود یک ارتباط معنادار بین

. کاربری زمین بود) p=۰۰۳/۰روی (و الگوی كاربری متنوع و مختلط با میزان پیاده
کی روی به عنوان یمختلط به سفرهای کوتاه منجر شده و این امر به تشویق پیاده

	 .دشومیمنجر شهری نقل درون و های پایدار حملاز شیوه
تواند بر میزان کارایی دسترسی مؤثر واقع شود. نقل می و نوع حمل گیری:نتیجه

ود. نقل شوتواند موجب بهبودی و ایمنی حملسازی میاقدامات ویژه فیزیکی آرام
بلکه به معنای کاهش خطرات  ،افزایش ایمنی به معنی کاهش میزان تردد نبوده

  و تصادفات و پایداری است.
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	مقدمه
 در مبحثی اساسی به عنوان همواره شهری، و ترافیک حمل و نقل
 گسترش با رو این از .است بوده ای مطرحو ناحیه شهری مطالعات
و  یافته ایگسترده ابعاد شهرها در حمل و نقل شهرنشینی، پدیده

 افزایش با. نیست شهرها سطح در مردم ترافیکی نیازهای پاسخگوی
 متعددی ازجمله مشکالت شهرها،کالن شتابان رشد جمعیت و
 وجود به شهریدرون حمل و نقل نظام در اختالل و ترافیک معضل
 فراروی اساسی هایچالش از یکی معضل اینرو،  این از .است آمده
 به توسعه دستیابی که است عصر کنونی در شهری ریزیبرنامه
 و هاویژگی از یکی است. داده قرار خود تأثیر تحت را پایدار شهری

 و سریع آسان، دسترسی مطلوب، شهری محیط هایشاخصه
ها و کاربریمندی از بهره و شهر مختلف نقاط به شهروندان مطمئن
است. از طرف دیگر الگوی  شهر سطح در موجود گوناگون خدمات

ها از جمله حمل و نقل کاربری زمین به نوع و طراحی زیرساخت
 گفت توانمی پس. [67	2018:	al,	et	Kanani] بستگی دارد

 ریزی كاربری زمینبرنامه و حمل و نقل ریزیبرنامه سیستمی رابطه
میت زیادی است. دارای اه معاصر شهری مدیریت دیدگاه از شهری

های حمل ریزی كاربری زمین با سامانهزیرا ناهماهنگی میان برنامه
های موازی در گذاریو نقل شهری عالوه بر اینکه موجب سرمایه

ها با های جامعه و ناهماهنگی و ناسازگاری این سامانهزیرساخت
یر در اتصال زشود، ممکن است مشکالت متعدد دیگری یکدیگر می
	Ostadi]ها به یکدیگر ایجاد کند سامانه Jafari	 &	 Rassafi,	

 های پذیرفته. موضوع پایداری حمل و نقل یکی از ضرورت[2012
ای و حتی محلی منطقه های ملی،گذاریشده در بسیاری از سیاست

است که امروزه قسمت اعظمی از ادبیات علمی در بخش حمل و 
این موضوع دربردارنده اهداف  ص داده است.نقل را به خود اختصا

محیطی بوده و به شدت با مقوله اقتصادی، اجتماعی و زیست
	Far	Shahini] کاربری زمین پیوند مستحکمی برقرار کرده است

et	al,	2018:	672].  
کاربری زمین شهری و حمل و نقل شهری به صورت یک سامانه 

کاربری زمین شهری  کنند، زیرا هر تغییری دریکپارچه عمل می
های حمل و نقل مرتبط است. بنابراین، برداری از شبکهباکیفیت بهره

ریزی حمل و ریزی كاربری زمین شهری با برنامههماهنگی برنامه
اه ل همر یتواند در هدایت و کنترل توسعه شهر و مسانقل شهری می

	Nazareyan] آن به ویژه در حوزه ترافیك شهری مؤثر واقع شود

&	Goodarzi,	2014:	29] .های زمین بر حمل و نقل تأثیر کاربری
 تراکم -سازمان فضایی، ب -از سه دیدگاه قابل بررسی است: الف

طراحی شهری در مقیاس  -ها (منطقه بندی تراکمی) جکاربری
  [251	2009:	Gharib,	&	Vatankhah	Aghdas]محالت
 زیادی بسیار حد تا مسافرت الگوهای کشورها، بسیاری از در امروزه

 این نقلیه، وسایل تعداد افزایش بر به اتومبیل وابسته است. عالوه
 اتومبیل به متکی مسافرتی الگوهای که است شده امر موجب

 شهری توسعه به دستیابی در هامحدودیت ترینشخصی از اساسی
 نیازهای به دهیسرویس نقش شهری مناطق .گردد محسوب پایدار

و برای  دارند عهده بر را ساکنان شهر و پیرامون اجتماعی و اقتصادی
 است. عامل ترینضروری نقلوحمل سیستم کار، این انجام

 هایحمل و نقل در دنیا انرژی مصرفی %۲۵حدود  که درازآنجایی
 از یکی حمل و نقل شود،می مصرف شهریبین و شهریدرون
های کنونی سیاست شهرهاست. پایداری لهامس در های اصلیموضوع

تواند پایدار باشد، زیرا محدودیت جدی برای ذخایر حمل و نقل نمی
 نامطلوب نفتی در سطح جهان وجود دارد و از طرفی دیگر تأثیرات

 کیفیت بر فسیلی هایمصرف سوخت از حاصل ضایعات آورزیان و
 به را شهری زندگی کیفیت کاهش که جهانی زیستمحیط و هوا
 نقلیه وسایل از حاصل گازهای توسط ازن الیه تخریب .دارد دنبال
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 فراوان ومیرهایمرگ و هاصدمه موتوری باعث ایجاد حوادث،
 و هاراه ساخت شهری به سبب اندازچشم شود.کاهش کیفیتمی

 شدنتاریخی و تلف بناهای حمل و نقل و تخریب جدید تسهیالت
 ر پی دارد.شهری را د کارآمد غیر حمل و نقل در نظام شهروندان زمان

های اصلی حیات شهری است و حمل و نقل و جابجایی از جنبه
ریزی برای آن از نیازهای اولیه یک شهر سالم و ساماندهی و برنامه
تواند در دستیابی به توسعه پایدار آن آید و میخوب به شمار می
در  [206	2018:	al,	et	ArastehPour	Ezzati] مؤثر واقع شود

آمدی و ضعف حمل و نقل شهرهای بزرگ به دلیل ناكاربسیاری از 
ها پردازد. ازجمله این هزینههای هنگفتی میشهری، جامعه هزینه
محیطی، بهداشتی، روانی، اجتماعی های زیستاتالف وقت، مشكل

هاست. بر همین اساس برای و حوادث رانندگی و نظایر این
های حمل و نقل ترفت از این وضعیت به تجدیدنظر در سیاسبرون

گذاری حمل و نقل و اتخاذ راهبردی فراگیر و منسجم در سیاست
نیاز داریم. روند سریع توسعه شهرنشینی منجر به افزایش تقاضا 

ها مانند تأمین آب آشامیدنی، شبکه برق و ایجاد برای زیرساخت
امکانات حمل و نقل و غیره گردیده است. اشباع ترافیک، افزایش 

زمان جابجایی، افزایش تصادفات، آلودگی صدا و توجه قابل
شدن میزان آلودگی هوا به مرزهای تهدید سالمت انسانی از نزدیک

پیامدهای سیستم حمل و نقل ناپایدار در مناطق شهری است. 
سیستم حمل و نقل پایدار شهری، اتالف انرژی و انتشار گازهای 

تجدید و بازیافت  ای را كاهش داده و از طریق منابع انرژیگلخانه
عناصر و مواد و كاهش استفاده از زمین، دسترسی عادالنه برای 

نماید كه در نتیجه آن شكوفایی جابجایی افراد و كاالها را فراهم می
ری های شهو سرزندگی اقتصادی و كارایی باالی عملكردها و فعالیت

ی اشود. پایداری تنها با ایجاد تغییرات در طراحی، الگوهحاصل می
یرات شود، بلکه باید تغیاستفاده و مدیریت وسایل نقلیه حاصل نمی

تفکر نسبت به شناخت و ارزشیابی راهکارهای ممکن برای  در نحوه
حل مشکالت حمل و نقل ایجاد گردد. یک سیستم حمل و نقل 

هایی بیش از کنترل آلودگی هوا، ترافیک یا پایدار نیازمند فعالیت
دهد که هیچ ها نشان میبررسی کاهش مصرف سوخت است و

های پیچیده حمل و نقل وجود ندارد حل واحدی برای حل مشکلراه
مینان اطو رفع چنین مشکلی نیازمند یک سازوکار جامع، پویا و قابل

له ادر توجه به مس .[2012	Kermanshah,	&	Habibian] است
ترافیك در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و اكولوژیكی توسعه 

	Sarafi] الگوهای حمل و نقل باید در اولویت قرار گیرد &	

Mohamadian	Mosamam,	2013] . گسترش معضالت حمل و
های هنگفت اقتصادی، اجتماعی آن، استفاده از رویکرد نقل و هزینه

مدیریت تقاضای حمل و نقل را باهدف استفاده کاراتر از منابع 
والً به دالیلی چون نبود نقل جامعه به دنبال داشته است. معموحمل

فناوری و هزینه زیاد به هنگام سازی آن، هزینه زیاد تغییر رفتارهای 
های مدیریت نقل شهروندان و مالحظات سیاسی، سیاستوحمل
مانند. بنابراین لزوم اتخاذ نقل در بلندمدت پابرجا میوحمل

. شودهای دقیق احساس میهای کاراتر براساس نمونهسیاست

یت پایدار حمل و نقل به اثرات توسعه حمل و نقل بر کارایی مدیر
محیطی، مصرف منابع، کاربری اراضی و اقتصادی، موضوعات زیست
کند. هدف آن افزایش کارایی و جابجایی عدالت اجتماعی توجه می

های دسترسی است و در کاالها، خدمات و افراد با حداقل مشکل
بازدهی سیستم حمل و نقل و  زیست سالم، افزایشنتیجه به محیط

کند. این امر بدون بهبود وضعیت زندگی اجتماعی کمک می
ها قابل دستیابی ها و برنامهسازماندهی مجدد راهُبردها، سیاست

  .[104	2014:		Alizadeh,	&	Amanpour]نخواهد بود
 

شمار ترافیک در شهرها واقعیت این است که برای حل معضالت بی
ای هونقل پایدار را به عنوان کانون برنامهی حملباید اصول و مبان

های اصلی بنابراین یکی از ستون. نظر قراردادآتی حمل و نقل مد
شود ایجاد سامانه حمل و نقل پایدار آنچه توسعه پایدار نامیده می

بدون توجه در نظرگرفتن کاربری زمین معنا ای است. چنین سامانه
 و هازمین دهدمی نشان هاپژوهشزیرا نتایج  و مفهومی ندارد.

 و مقوالت حمل و نقل بنابراین یكدیگرند، کنندهتعیین سفرها
	,al	et	Rafieiyan]دباشن هم آهنگ باید زمین ریزی كاربریبرنامه

2009:	302]  
 

ریزی كاربری اراضی و حمل رغم ارتباط متقابل دو مقوله برنامهعلی 
و نقل شهری به لحاظ نظری، تفكیك این دو حوزه در عمل و نادیده 
گرفتن تأثیرات متقابل این دو بر یكدیگر باعث به وجود آمدن 

هرگونه ای در آنها شده است. بنابراین مشكالت و معضالت عدیده
وزه بایستی با لحاظ نمودن تأثیرات متقابل ای در این دو حمداخله

 پایدار توسعه راهبرد به دستیابی اجرایی آنها باشد. از این رو ضمانت
 حمل و نقل زمین و نیازهای کاربری توأم ریزیبرنامه حمل و نقل،

به عنوان نمونه از این قبیل اقدامات برای پایداری حمل و . است
رافیک بر کاهش سرعت وسایل سازی تتوان به تأثیر آرامنقل می

ی محیطآثار مخرب زیست نقلیه و نیز کاهش نرخ تصادفات، کاهش
اشاره نمود. این وضعیت در درازمدت به عنوان مجموعه اقدامات 

	Ahadi] نقل مؤثر است و مهندسی بر پایداری حمل &	
Ghanizadeh,	2017:	756]   

  

انقالب کمی در در خالل  ١٩٦٠الگوهای یکپارچه تقریبًا از دهه 
ریزی شهری را تحت تأثیر قراردادند. در واقع جغرافیا، ادبیات برنامه

این الگوها شامل آن دسته از الگوهایی هستند که اثرات و روابط 
صادی، های اقتمتقابل چندین مؤلفه مانند سیستم فضایی، فعالیت

مناطق، اجتماعات، اقتصاد، محیط و اقتصاد را مورد بررسی قرار 
بودن  مقیاس خصوصیت الگوهای یکپارچه در بزرگ دهند.می

آنهاست. معنی یکپارچگی این الگوها با اهداف آنها متفاوت است. 
گی یابد. ابعاد بارز یکپارچشده در ساختار الگو انعکاس می تفاوت یاد

در الگوها شامل: یکپارچگی فضایی، یکپارچگی بخشی، یکپارچگی 
  محیطی است. -اجتماعی -صادیکاربری زمین، یکپارچگی اقت

  

شده، الگو  شهری شناختهترین گروه از الگوهای شهری و کالنمهم
یکپارچه کاربری زمین و حمل و نقل است که طراحی آن در فاصله 

میالدی آغاز شده است. هدف کلی آنها  ١٩٨٠تا ١٩٧٠های دهه
زمان کاربری زمین و اثرات متقابل حمل و نقل و سازی هممدل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فرینیشاه یمصطفو  انیریسهراب ام ۴۴۰

   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۳۴دوره                                     نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

 خره استفاده در تحلیلشده در مناطق شهری و باال صمیمات گرفتهت
اثرات فضایی (کاربری زمین)، تغییرات در سیستم حمل و نقل و یا 

سازی حمل سازی کاربری زمین با مدلمدل ها است.مکان فعالیت
از یک طرف سیستم حمل و نقل ممکن است  و نقل عجین است.

نظم مجدد جمعیت و اشتغال در   هاباعث باز تولید فضایی فعالیت
 ها برشده فعالیت فضا شود و از سوی دیگر الگوهای تغییر داده

  سیستم حمل و نقل اثرگذارند.
موضوع تأثیرات حمل و نقل شهری بر کاربری زمین یکی از مباحث 
اصلی در ارتباط اثرات متقابل کاربری زمین و حمل و نقل است که 

نشده است. شاید علت کم توجهی به تاکنون توجه چندانی به آن 
است ریزان و مهندسین حمل و نقل این این زمینه از سوی برنامه

که تغییرات کاربری زمین به نسبت تغییرات وضعیت حمل و نقل 
  تر است. خیلی کندتر و نامحسوس

تولید  و زمین دهد كه كاربریمی اننشهای متعددی پژوهش
گذارند و از همین جهت است كه حمل و میبر یكدیگر تأثیر  سفرها
 سوهم آهنگ و هم یکدیگر با باید زمین ریزی کاربریبرنامه و نقل
 کاربری حمل و نقل بازخورد با چرخه که روابطی مجموعه .باشند
 توزیع )۱: شود خالصه این صورت به تواندمی گردد،می تعیین زمین
 کنندهتعیین تجاری و صنعتی مسکونی، زمین مانند هایکاربری
خرید، اوقات  کار، زندگی، محل انسان همچون هایفعالیت مکان

 در انسان هایفعالیت توزیع )۲.است و غیره فراغت و آموزش
 در سفرها) (انجام مکانی هایواکنش نیازمند شهری، فضاهای
 مکان بین مسافت ساختنبرطرف برای حمل و نقل سیستم
 ایجاد باعث حمل و نقل سیستم در زیربناها توزیع )۳.هاستفعالیت
 "دسترسی" عنوان که تحت شودمی مکانی هایواکنش برای فرصت
 کنندهتعیین شهری فضاهای در هادسترسی توزیع )۴.گیردمی شکل
 زمین کاربری در سیستم تغییر ایجاد در نتیجه و کاربری انتخاب

  ).۱است (شكل 
 پایداری حمل و نقل و رابطههای مختلط در اهمیت كاربری درک
 شهری سفرهای شیوه ساختمانی) و تعیین و (جمعیتی تراکم بین
 زمانی نیست. مشکل چندان وسیله نقلیه با یا و پیاده صورت به چه
باشند،  دسترسیقابل کوچک محدوده در یک هافعالیت از انبوهی که

 بدیامی مبدأ سفر کاهش و هافعالیت این سفر بین فاصله متوسط
 یابدمی افزایش دوچرخه یا پیاده پای با طی مسافت احتمال و

[Aghdas	Vatankhah	&	Gharib,	2009:	252]  
ارتباط بین تراكم شهری و الگوی حمل و نقل، كانونی برای بحث 

به طور کلی فشردگی در اشكال ). ۲و ۱(جدول  فرم پایدار شهر است
در تقاضای سفر تواند به كاهش گوناگون در یك سطح متعادل می

 هزاره آستانه در كهاین . در نهایتها منجر شوددر شهر و همسایگی
 به ویژه همگانی حمل و نقل و شهری طراحی اصول تركیب بر سوم
 دارای تر،فشرده اجتماعاتی در جهت استقرار ریلی هایسامانه
حمل و  هایپایانه پیرامون در رویپیاده قابلیت با و مختلط كاربری
	,Kashanijoo]گرددتأكید می پیش از بیش نقل

Mofidishemirani,	2009:	11].  

  
	,Furst	&	Wegener]	 نقل و چرخه بازخورد كاربری زمین و حمل) ۱ شكل

1999:	6]	

  
 و توسعه عمومی حمل و نقل توسعه در اساسی هایمؤلفه از یکی

 جذب عابران باعث امر است. این مختلط کاربری به توجه پیاده مدار
کند، می نزدیک یکدیگر به را مقصد و مبدأ که آنجا از و شده پیاده
 از استفاده به نیاز بدون شود. افرادمی سفرها شدندرونی موجب
 استفاده با به راحتی روزمره باشند هایفعالیت انجام برای اتومبیل

 .دهندمی انجام کارهایشان را پیاده یا و عمومی حمل و نقل از
سکونت به  و خرید، کار مراکز وجود و ترکیبی هایکاربری از استفاده
 را به آنها عمومی، حمل و نقل هایایستگاه نزدیکی در زمانهم طور

 .سازدمی تبدیل توقف یک با سفر مختلف اهداف برای مقاصدی
تراكم مسكونی، الگوی کاربری اراضی، تراكم اشتغال، طراحی محله، 

سفر، تناوب و سایر پارامترهای حمل و مكان و اندازه شهر بر طول 
تواند بر الگوی ها به نوبه خود میگذارند كه همه ایننقل اثر می

  حمل و نقل مؤثر واقع شود.

  
  های برازندگینتایج میزان انطباق الگو پژوهش با شاخص )۱جدول  

  نتایج در پژوهش  معیار مطلوب  شاخص بازش
  ۴۶/۲  و کمتر ۳ درجه آزادی
RMR  ۰۱۹/۰  ۰۵/۰تر از کوچک  
GFI  ۹ /۰ ۹۵/۰  و باالتر  
AGFI  ۹/۰ ۹۲/۰  و باالتر  
NFI  ۹/۰ ۹۶/۰  و باالتر  
NNFI  ۹/۰ ۹۰/۰  و باالتر  
IFI  ۹/۰ ۹۱/۰  و باالتر  
CFI  ۹/۰ ۹۲/۰  و باالتر  

RMSEA  ۰۷/۰  ۰۸/۰تر از کوچک  
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ضریب قابلیت اطمینان  (AVE) شدهمیانگین واریانس استخراج) ۲جدول 
  (CR)	ساختاری

 متغیر
نام متغیر به 
  انگلیسی

عالمت 
  AVE  CR  اختصاری

	unit	per	Density چگالی در واحد سطح
area 

DPUA	۶۱/۰  ۷۳/۰  

  ۷۲/۰  ۷۰/۰	calming TC	Traffic سازی ترافیکآرام
  User VU  ۵۱/۰  ۷۱/۰	Varied کاربری متنوع

	use	Land  الگوی کاربری اراضی
pattern

LUP	۴۹/۰ ۶۸/۰ 

	Sustainable  ونقلپایداری حمل
transport

ST	۵۳/۰ ۷۵/۰ 

	to	tendency	The  گرایش به پیاده
walk

TW	۵۲/۰ ۷۶/۰ 

 ۵۰/۰ ۶۹/۰	safetyRS	Road  ایمنی مسیر
 ۴۸/۰ ۷۷/۰	AmountWA	walking  رویمیزان پیاده

  

شهرهای ایران، ترافیک هر روز با افزایش تعداد خودروها در کالن
شده از سوی نهادهای مختلف،  هیهای اراحلشود. راهمیتر سنگین

ون كن شده که تا عمدتاً براساس تأمین اهداف سازمان مربوطه انجام
ها شترین چالنتایج مطلوبی در برنداشته است. امروزه یکی از اصلی

له مدیریت سنتی حمل و نقل اشهرهای ایران، مسدر کالن
الگوی توسعه کاربری زمین است شهری و ارتباط ناقص آن با درون
های حمل و نقل هوشمند كه در واقع یك نوع رو سیستم این . از

ت های پیشرفته اسای از فناوریسیستم مدیریتی به كمك مجموعه
های سنتی را پوشش دهد و ارتباط بهتری تواند ضعف سیستممی

 ها داشته باشدبا هدایت و کنترل استفاده از کاربری
[Papacostas,	2007:	259] کارگیری سامانه خودكار در صورت به

آوری، نگهداری، پردازش و توزیع اطالعات مربوط به جابجایی جمع
بسیاری از مشكالت  ITCكاال و مسافر و در صورت استفاده صحیح از 

شبكه . [46	2011:	Kiani,]شودمدیریت در حمل و نقل رفع می
لبدی هستند كه حركت های كاحمل و نقل و ارتباطی، زیرساخت

پذیرد. این وسایل حمل و نقل مختلف از طریق آنها صورت می
حركت، پدیدآورنده یك سیستم كنشی یا فعالیت است. برای ارزیابی 

ه نقلیاین سیستم، معموالً از اندازه، نوع و فراوانی حركت وسایل 
 باید معضالت حمل و نقل شهری منظور حل به. شوداستفاده می

گیرد.  توسعه کاربری زمین شهری پایدار صورت در مفیدی هایتالش
 توسعه هدف باید باال باکیفیت زیست قابل شهرهای راستا این در

 کیفیتای ارتق حمل و نقل رو هدفاین باشند، از پایدار شهری
 سالم زیست با اقتصاد قابل جوامع به دستیابی و شهری زندگی
 ریزانبرنامه و شهرساز مهندسان کاریبا هم تواند. این امر میاست
 شهر توسعه مسیر و یافته تحقق شهری متخصصان حمل و نقل و
   .زند رقم را

رابطه میان وضعیت الگوی كاربری زمین  تعيينهدف این پژوهش 
روی های حمل و نقل پایدار نظیر ایمنی سفر و میزان پیادهبا شاخص

  .بوددر شهر كرمانشاه 
  

  شناسی روش
ه ب توجه با و كمی تحقیقات نوع از ماهیت نظر از حاضر پژوهش

هدف از نوع تحقیقات كاربردی است و همچنین از نظر نحوه 
ها، جزء تحقیقات اسنادی و پیمایشی به گردآوری و تحلیل داده

های ساختاری سازی معادلهرود كه در آن از روش مدلشمار می
نوعی  (SEM) اریالگو یابی معادالت ساخت استفاده شده است.

های اخیر بسیاری از محققین روش تحلیل قدرتمند است که در سال
این  .[397	2004:	al,	et	Christopher] انداز آن استفاده کرده

 هایهدف ارزیابی رابطه الگوی كاربری اراضی با شاخص پژوهش با
مؤثر بر پایداری حمل و نقل شهری در شهر كرمانشاه انجام شده 

نفر از پاسخگویان است که از  ۳۸۴نمونه آماری آن شامل است. 
انتخاب شده  ۱۳۹۵خانوار شهر كرمانشاه در سال  ۲۴۳۳۲۷مجموع 

است. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید و 
گیری، به صورت تصادفی سامانمند بوده است. روایی روش نمونه

تحقیق و جغرافیا مورد نامه توسط چند تن از اساتید روش پرسش
تأیید قرار گرفت و پایایی آن با محاسبه پایایی تركیبی و ضریب 
آلفای کرونباخ تأیید گردید. مقدار ضریب برای مقیاس اصلی 

به دست آمد كه  ۹۱/۰نامه یعنی پایداری حمل و نقل شهری پرسش
نامه است. به منظور حاكی از پایایی و قابلیت اعتماد به پرسش

سازی معادالت ساختاری با و مدل SPSSافزار ها از نرمادهتحلیل د
استفاده شده  Graphic) (Amos افزار آموس گرافیگاستفاده از نرم

های ساختاری رویكردی شامل دو مرحله، سازی معادلهمدل .است
	&	Anderson] گیری و الگوی ساختاری استیعنی الگوی اندازه

Gyrbyng,	1988:	1988]  گیری اول، یعنی الگوی اندازهدر مرحله
به بررسی روایی (اعتبار)، پایایی (اعتماد) و برازش متغیرهای مكنون 

	Confirmatory] پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی

Factor	Analysis	 (CFA)] شود. در این مرحله از پرداخته می
	Averageشده  میانگین واریانس استخراج Variance	

Extracted(AVE)]  برای بررسی روایی و از پایایی تركیبی
[Composite	Reliability(CR)]  و ضریب آلفای کرونباخ برای

در  tشود. چنانچه مقدار گیری استفاده میبررسی پایایی ابزار اندازه
 CR، مقدار ۵/۰باالتر از  AVEدار باشد، مقدار معنی  %۵ یا ۱سطح 

باشد، روایی و  ۷/۰خ باالتر از و ضریب آلفای کرونبا ۶/۰باالتر از 
قبول است. در مرحله دوم، با پایایی ابزار پژوهش مناسب و قابل
ها در مورد رابطه بین متغیرهای الگوی ساختاری به ارزیابی فرضیه

  شود. پنهان پژوهش پرداخته می
گیری و الگوی ساختاری چندین برای ارزیابی برازندگی الگوی اندازه

جود دارد. در این پژوهش برای ارزیابی برازندگی شاخص برازندگی و
های گیری و ساختاری، با استناد به پیشنهادالگوهای اندازه

باومگارتنر و  [2004	al,	et	Christopher] همكاران کریستوفرو
	Baumgartner] و هومبورگ &	 Homburg,	 از  [1995

، (P)داری آن به همراه معنی (X2) های كای اسكویرشاخص
، (NNFI)شاخص هنجار نشده برازندگی  (GFI)شاخص برازندگی 

، (CFI)، شاخص برازندگی تطبیقی  (IFI)شاخص برازندگی فزاینده 
و شاخص  (RMSEA)ریشه میانگین مجذور خطای تخریب 

استفاده شد. در حال حاضر  (RMR)ها میانگین مجذور باقیمانده



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فرینیشاه یمصطفو  انیریسهراب ام ۴۴۲
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د ندارد، اما دستور ها وجوآستانه (معیار) دقیقی برای این شاخص
دار معنی X2کار كلی زیر در ادبیات مطرح شده است: اگر مقدار 

 ۹۰/۰باالتر از  IFI  ،NNFI  ،GFI  ،CFAهای نباشد، مقدار شاخص
 ۱۰/۰كمتر از  RMRو مقدار  ۸۰/۰كمتر از  RMSEAباشند، مقدار 

  قبول است. باشد، برازش الگو مناسب و قابل
عرض  ۱۹' و ۳۴∘ شرقی استان کرمانشاه، بینشهر کرمانشاه در نیمه 

گرفته  النهار گرینویچ قرارطول شرقی از نصف ۷'و ۴۷∘شمالی و 
متر  ۱۳۲۰). ارتفاع متوسط این شهر از سطح دریا ۲ است (شكل

است. شهر کرمانشاه از نظر جایگاه طبیعی در مکانی بین نواحی 
ه ال بمحیطی رشد و گسترش یافته است. این شهر از شمزیست

  حدود م بستان و پراو و از جنوب به ارتفاعات کوه سفیدارتفاعات طاق
	. گرددمی

براساس آخرین اطالعات این شهر بیش از یک میلیون نفر جمعیت 
 هکتار بوده است ۸۷۹۶مساحت کرمانشاه ، ۱۳۷۸در سال  .دارد

[Tarhoamayesh	Consulting	Engineers,	1999].  مساحت
هکتار است که سطح  ۶/۹۵۶۸این شهر براساس آخرین ارزیابی 

	Shams] هکتار است ۹/۶۰۴۴های خالص شهری آن معادل کاربری

&	Malekhosaini,	2009:	101].  

  

  
 نقشه موقعیت شهر کرمانشاه در کشور، استان و شهرستان )۲ شكل

[Hekmatnia	et	al,	2014]  
  

  ها یافته
نفر مرد  ۲۲۰نفر زن و ۶۳، از نظر جنسیت مطالعه مورد آماری جامعه

نفر دارای تحصیالت  ۸۸نفر زیر دیپلم،  ۱۱۳هستند، از نظر تحصیالت 
لیسانس و فوق هم نفر ۲۹ و لیسانس نفر ۱۱۹ دیپلم،فوق نفر ۳۴ دیپلم،

 خانوار سرپرستان %۴/۲۹لی شغ وضعیت ظاز لحا .باالتر هستند
(کاسب،  سایر %۸/۱۷ای شغل آزاد و دار  %۹/۳۰کارمند،  %۹/۲۱، کارگر

  دهد.را تشکیل می غیره) دستی وراننده، صنایع
های برازندگی حاكی از برازش خوب الگو مطالعه شاخص ۱در جدول 
های مشاهده شده است. به طور کلی، شاخص نیكویی برازش با داده

د، تر باششده نیكویی برازش هرچه به یك نزدیک و شاخص تعدیل
برازش مناسب الگو است. همچنین، معیار ریشه میانگین  حاكی از

ت، هاسگیری متوسط باقیماندهها كه شاخصی برای اندازهباقیمانده
  دهنده برازش خوب الگو است. تر باشد، نشانهرچه كوچك

شود با توجه به نتایج به دست آمده همان طور كه مشاهده می
الگو در محدوده  های برازش كلیشاخص توان گفت كه همهمی
  قبول قرار دارد.  قابل

ده ش دهنده میانگین واریانس به اشتراک گذاشتهنشان AVEمعیار 
 AVEتر، های خود است. به بیان سادهبین هر سازه با شاخص

جهت اعتبار همگرایی به کار  شده) (میانگین واریانس استخراج
مقایسه با های یک سازه را در رود و همبستگی زیاد شاخصمی

 ).۳(شکل  دهدهای دیگر نشان میهای سازههمبستگی شاخص
 ۵/۰مقدار این ضریب از صفر تا یک متغیر است که مقادیر باالتر از 

 . همچنین مقدار[1981	Lacker,	&	Fornell]شود پذیرفته می
از صفر تا یک متغیر است  (CR) ضریب قابلیت اطمینان ساختاری

مقدار این ضریب  ۲در جدول  .شودپذیرفته می ۷/۰که مقادیر باالتر از 
  برای هر یک از عوامل آمده است.

بودن این معیار است. نشان از مناسب AVEبنابراین مقادیر 
متغیرهای پنهان با مقدار استاندارد  CRمقادیر  همچنین مقایسه

  ).۴(شکل  بودن این معیارها استنشان از مناسب ۷/۰

  

  
  پارامترهای استانداردنشده الگو )۳شکل 

  

  
  پارامترهای استانداردشده الگو )۴ شکل

  
دهد که ضریب تأثیر متغیر تراكم در یافته های تحقیق نشان می

است و با  ۴۹/۰روی برابر با واحد سطح بر میزان گرایش به پیاده
 ) و مقدار بحرانی۲۰۶/۰بیشتر ( ۰۵/۰از  Pتوجه به این كه مقدار 

(CR)  است،  ۹۶/۱قبول یعنی  کمتر از محدوده قابل ۰۲۰/۱برابر با
توان ادعا نمود كه تراكم در واحد سطح در شهر كرمانشاه با میزان می

  ای ندارد. گونه رابطهروی هیچگرایش به پیاده
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سازی ترافیك بر میزان ایمنی مسیرها برابر ضریب تأثیر متغیر آرام
) و ۰۰۲/۰کمتر ( ۰۵/۰از  Pكه مقدار  است و با توجه به این ۴۵/۰با 

قبول یعنی  بیشتر از محدوده قابل ۰۰۸/۶برابر با  (CR) مقدار بحرانی
سازی ترافیك با توان پذیرفت که آراماست، و از این نظر می ۹۶/۱

  ایمنی مسیرها رابطه دارد.
برابر با  رویضریب تأثیر متغیر الگوی كاربری متنوع بر میزان پیاده

) است ۰۰۳/۰كمتر ( ۰۵/۰از  Pست و با توجه به این كه مقدار ا ۶۳/۰
قبول بیشتر از محدوده قابل ۴۱۸/۸برابر با  (CR) و مقدار بحرانی

است، و در نهایت بین الگوی كاربری متنوع و مختلط با  ۹۶/۱یعنی 
  روی رابطه معناداری وجود دارد.میزان پیاده

  

  بحث 
ی مؤثر بر حمل و نقل شهری در این پژوهش به ارزیابی متغیرها

پایدار پرداخته شد. این متغیرها شامل: آرام سازی ترافیک، 
های مختلط، گرایش به پیاده روی، ایمنی مسیر و الگوهای کاربری

دهد که میان کاربری اراضی بودند. نتایج این پژوهش نشان می
الگوی کاربری اراضی و شاخص های مؤثر بر پایداری حمل و نقل 

گرایش به پیاده روی، کاربری مختلط و اقدامات آرام سازی و نظیر 
ایمنی مسیرها رابطه وجود دارد. نتایج این پژوهش همسو با 

	:2017	Ghanizadeh,	&	Ahadi]همکاران تحقیقات احدی و 

	,Rassafi	&	Jafari	Ostadi]همکاران ، استادی جعفری و [756

	Aghdas]خواه و قریب، اقدس وطن[2012 Vatankhah	 &	

Gharib,	 2009:	 	Amanpour] علیزاده و پورامان  [251 &	

Alizadeh,		2014:	104] همکاران ، رفیعیان و [Rafieiyan	et	

al,	 2009:	 	Ezzati] همکاران پور  و ، عزتی آراسته [302
Arastehpour	et	al,	2018:	206]ها حاکی از آن . یافتهاست

ها از طرف و استقرار کاربریجمعیت از یک  است که افزایش رشد
 مختلف نواحی سوی دیگر و نیز پراکنش خدمات و تسهیالت در

 در و نواحی این به دسترسی برای سفر تقاضای افزایش شهر باعث
 شودمی جدید حمل و نقل و تسهیالت شبکه گسترش نتیجه

 نقاط به ترسریع و بهتر دسترسی تأمین و جدید هایراه احداث.
 اقتصادی هایفعالیت و جمعیت استقرار و جذبموجب  مذکور
 گردد. از این رومی نواحی ترسریع آبادانی و توسعه و بیشتر
 در زمین کاربری و شهری حمل و نقل سیستم یکپارچه ریزیبرنامه
 سطح در زمین کاربری بهینه و توزیع هوشمندانه با تواندمی شهر

پایداری محیط شهر شهر متناسب با وضعیت حمل و نقل باعث 
در چرخه بازخورد کاربری زمین و حمل و نقل عناصر سیستم  گردد.

ها، دسترسی و کاربری زمین بسیار مهم هستند. حمل و نقل، فعالیت
توجه به روابط متقابل حمل و نقل و کاربری زمین به طور مشخص 

زیست، اقتصادی، اجتماعی و سالمت تواند در چهار زمینه محیطمی
شهری به ساکنین شهر کمک نماید؛ کاهش سفرهای درونجسمی 

ست زیتواند به بهبود محیطاز طریق کاهش مصرف انرژی نه تنها می
های ناشی از مصرف سوخت فسیلی بینجامد، بلکه و کاهش آلودگی

تواند باعث بهبود وضعیت اقتصادی شود. رواج الگوی کاربری می

 هایمؤلفه از بندینطقهمختلط و رهایی از الگوهای غیر منعطف م
پیاده مداری است.  و توسعه عمومی حمل و نقل توسعه در اساسی

 که آنجا از و شده پیاده جذب عابران باعث الگوی کاربری مختلط
 سفرها شدندرونی کند، موجبمی نزدیک یکدیگر به را مقصد و مبدأ
 شخصیاتومبیل  از استفاده به نیاز اینکه نگران بدون شود. افرادمی
 از استفاده با به سادگی و روزمره باشند هایفعالیت انجام برای

 انجام کارهایشان را رویپیاده یا و عمومی وسایط حمل و نقل
 و خرید، کار مراکز وجود و ترکیبی هایکاربری از استفاده.دهندمی

 حمل و نقل هایایستگاه نزدیکی در همزمان سکونت به طور
 توقف یک با سفر مختلف اهداف برای مقاصدی را به آنها عمومی،
تراكم مسكونی، الگوی کاربری زمین، تراكم اشتغال،  .سازدمی تبدیل

طراحی محله، مكان و اندازه شهر بر طول سفر، تناوب و سایر 
ها به نوبه خود گذارند كه همه اینپارامترهای حمل و نقل اثر می

ت ود. بنابراین بررسی اثراتواند بر الگوی حمل و نقل مؤثر واقع شمی
های حمل و نقل شهری و توسعه و کاربری زمین  و متقابل سیاست

رشد روزافزون استفاده از وسایط نقلیه موتوری در حمل و نقل شهری 
های های حمل و نقل شهری و سیاستو هماهنگی بین سیاست

  توسعه زمین شهر ضروری است.
  

  گیرینتیجه
بر میزان کارایی دسترسی مؤثر واقع شود. تواند نوع حمل و نقل می

تواند موجب بهبود و ایمنی سازی نیز میاقدامات ویژه فیزیکی آرام
البته افزایش ایمنی به معنی کاهش میزان تردد  ؛حمل و نقل شود

 نبوده بلکه به معنای کاهش خطرات و تصادفات و پایداری است.
ها به عنوان یک الگوی مناسب از کاربری به دلیل اختالط کاربری

ایجاد فواصل کوتاه سفر بین انواع عملکردها موجب کاهش تشویق 
استفاده از اتومبیل شده و با پایداری حمل و نقل همخوانی بیشتری 

  دارد. 
  
دانشگاه پیام نور که از اجرای  پژوهشی از معاونت محترم ر و قدردانی:کتش

  ر سپاسگزاریم. یالی حمایت نمودند بساین طرح از نظر ما
  .موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است تأییدیه اخالقی:
  .موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است تعارض منافع:

شناس/پژوهشگر (نویسنده اول)، روشسهراب امیریان  سهم نویسندگان:
دوم)، نگارنده فر (نویسنده )؛ مصطفی شاهينی%۵۰اصلی/نویسنده بحث (

  .)%۵۰مقدمه/پژوهشگر کمکی/تحلیلگر آماری(
در قالب اعتبار ويژه (پژوهانه) در  یاین مقاله از طرح پژوهش منابع مالی:

اراضي با  یكاربر  یدانشگاه پیام نور با عنوان ارزيابي رابطه الگو
: شهر ی(نمونه موردی ونقل شهر حمل یهاي مؤثر بر پايدار شاخص

  اج شده است.كرمانشاه) استخر 
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