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چکیده
امروزه پیادهراهها یکی از مهمترین عناصر در ساختار فضایی شهرها هستند که میتوانند مزیتهای پیاده محوری را به مرحله اجرا
درآورند .توسعه پیادهراهها یکی از راهبردهای اساسی برای کاهش پیامدهای زیستمحیطی زیانبار خودرو -محوری ،افزایش ایمنی
افراد پیاده و بهبود محیط شهری میباشد .شهر قم به عنوان یکی از کالنشهرهای کشور با مشکالت تنزل اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی بسیار مواجه است که نیازمند احیاء و بازآفرینی هست .یکی از راهکارهای افزایش حضور پیاده در شهرها ،مکانیابی
مسیرهای پیادهراهی است که در جهت رفع هرچه بیشتر نیازهای فرد پیاده عمل کرده و بهبیاندیگر در میان چندین مسیر مشابه بین
یک زوج مبدأ  -مقصد بهینه باشند .بهمنظور اثربخشی راهکارهای فوق ،شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان پیادهراهها
مبتنی بر مدلهای سفر در شهر قم ضروری میباشد .هدف پژوهش حاضر ،در ابتدا ارتقاء پیادهمداری با تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب
مساعدترین مسیرها برای اجرای پیادهراهها با استفاده از آمار و اطالعات جذب سفر سال  7931در شهر قم به عنوان یکی از شهرهای
مهم گردشگری مذهبی میباشد .پژوهش حاضر نیز به بررسی ارتباط بین متغیرهای تأثیرگذار بر انتخاب مکان پیادهراه با توجه به
تمامی انواع سفر با استفاده از روش معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی میپردازد .نتایج معادالت ساختاری نشان داد که
متغیرهایی نظیر متغیرهایی نظیر سرانه خودرو ،خانوار ،جمعیت ،درآمد ،و مساحت تأثیر بهسزایی بر مدلهای زیارت ،تفریح ،و خرید
بهعنوان مدلهای تولید سفر عابرانپیاده دارد؛ بنابراین متغیرهایی نظیر سرانه خودرو و دانشآموزان بهترتیب بیشترین و کمترین
نقش و اثر را در مدلهای سفر و در نتیجه انتخاب مکان عابران پیاده دارند.

واژههای کلیدی :پیادهراهها ،عوامل مؤثر ،مدل معادالت ساختاري ،روش حداقل مربعات جزئی
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ایفا کنند [Dičiūnaitė-Rauktienė et al., 2018; Hewitt

مقدمه

] .et al., 2020همچنین این نوع زیرساختار شهري بهدلیل

تشدید مشکالت ترافیکی از جمله ازدحام ،آلودگی و کمبود منابع

کاهش اثرات زیستمحیطی و صدا نسبت به دیگر مدهاي حمل-

براي توسعه زیرساختهاي حملونقل ،بهویژه در کشورهاي

ونقل به عنوان باارزشترین و پویاییترین سیستم حملونقل از

درحالتوسعه از یکسو و کاهش شاخصهاي فعالیت بدنی از

دیدگاههاي اجتماعی ،اقتصادي و زیستمحیطی محسوب می-

سوي دیگر ،پیادهروي را به عنوان یک حملونقل غیر موتوري

شوند و مدیران و برنامهریزان شهري توسعه پیادهراهها را به عنوان

مورد توجه تصمیمگیرندگان قرار داده است [Baghbani et

راهحل کاهش مشکالت شلوغی شهرها میدانند [Hass Klau,

] .al., 2019حملونقل در کنار مسکن ،کاروگذران اوقات

].1993; Castillo-Manzano, et al., 2014

فراغت ،به عنوان یکی از چهار عملکرد اصلی شهر محسوب

بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب مکان پیادهراهها از عوامل

میشود .بعد ازانقالب صنعتی با افزایش خودروهاي شخصی،

مهم و پویایی شهرها است زیرا پیادهمداري یکی از راهبردهاي

آلودگیهاي محیطی براي رسیدن به توسعه پایدار شهري به

در دسترس براي تحقق سیاستهاي توسعه پایدار شناخته میشود.

موضوع پیادهمحوري توجه ویژهاي شده است .پیاده راهها

از طرفی ،عوامل مؤثر بر انتخاب مسیرهاي پیادهروي میتوان به

قدیمیترین صورت جابهجایی انسانها است و پیادهروي از مهم-

سطوح پیاده ،خیابانها ،ترافیک و نفوذپذیري ،ایمنی و امنیت

ترین عوامل جهت مشاهده ،فعالیت و ایجاد سرزندگی و پویایی

زیباشناختی و مقصدي نظیر وجود مسیرهاي مناسب پیاده،

در محیط است زیرا با قدمزدن در فضاهاي شهري است که تصویر
ذهنی از شهر دریافت میشود

جذابیت مسیر به پیادهمداري کمک میکنند؛ بنابراین پژوهش

[Faramarzi and

حاضر ابتدا به بررسی عوامل مهم و مؤثر در شناسایی مکان پیاده-

] .Pourmoghaddam, 2017سیاستهاي پیادهمداري و پیاده

روي در کالنشهر قم میپردازد و سپس با استفاده از آزمونهاي

راهسازي به عنوان نیرومندترین و اثرگذارترین جنبشهاي طراحی

آماري و مدل معادالت ساختاري 3با روش حداقل مربعات جزئی

مجدد خیابان ،از راهکارهایی هستند که در دهههاي اخیر به منظور

6

عوامل مؤثر در انتخاب مکان عابرانپیاده اولویتبندي میشوند.

کاهش تبعات منفی حضور گسترده خودرو در شهرها و رونق

.2

اجتماعی ،اقتصادي و محیطی مراکز شهري به کار بسته میشوند؛

پیشینه و مبانی نظری پژوهش

بهگونهاي که بسیاري از مدیران و سیاستگذاران شهرهاي

مطالعات مرتبط به نقش پیادهراهها و اثرگذاري آنها در پویایی

کشورهاي توسعهیافته و درحالتوسعه با اولویتبندي دقیق و

شهري اشاره میکند .اگرچه پیادهروي بخشی از سفرهاي شهري

سنجیده فضاها و خیابانهاي مساعد مبتنبی بر پروژههاي ساخت

است و همه شهروندان حداقل بخشی از فعالیتهاي روزمره خود

پیادهراهها و آرامسازي ترافیک ،ضمن کاهش اثرات زیانبار

را پیادهروي میکنند ،اما نیازهاي عابرانپیاده در بیشتر فضاهاي

زیستمحیطی ناشی از خودرو محوري ،باعث بهبود فضاي شهري

شهري نادیده گرفته میشود [Nazemi and Toghiani

و بازآفرینی-اقتصادي ،اجتماعی و کالبدي مراکز شهري میشوند

] .Khorasghani, 2017فضاهاي شهري مناطقی براي

] .[Pakzad, and Baghlani, 2017پیادهراهها با توسعه

فعالیتهاي شهري ،وابستگی اجتماعی ،تبادل اجتماعی و تعامل

معیارهاي سرزندگی و زیستپذیري توانستهاند نقش مؤثري در

رسمی با دیگران است .این فضاها با توجه به ویژگیها و کیفیت-

کاهش منابع آلودگی هوا و صدا ،افزایش ایمنی ،توسعه فضاي

هاي قابلتوجهی که دارند توانایی گسترش در حوزه عمومی را

سبز و باز ،کاهش تراکم و ازدحام ،آرامسازي محلههاي مسکونی

دارند و میتوانند تأثیر مثبت یا منفی در شکلگیري روابط
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اجتماعی ،اعتماد ،انسجام و مشارکت اجتماعی داشته باشند .در

و عناصر زیبایی محیطزیست را در انتخاب مسیر مهم دانستهاند

این میان ،یکی از عواملی که میتواند سطح تعامل را افزایش دهد،

] .[Weinstein Agrawal et al., 2008مدلهاي انتخاب

حرکت عابرانپیاده در فضاهاي شهري است [Soleimani et

مسیر مبتنی بر ترجیحات آشکار میتوانند یک روش معتبر و جالب

] .al., 2020همچنین پیادهروي به عنوان یک شیوه تردد در شهر،

براي ارزیابی محیط پیادهروي باشند و میتوانند به اولویتبندي یا

تحت تأثیر مسائل مختلفی بوده است [Nikpour et al.,

توجیه سرمایهگذاري مربوط به زیرساختهاي عابرپیاده کمک

] .2017پیادهراهها باید بر اساس گروههاي سنی مختلف طراحی

کنند .در مقابل ،امتیاز احتمالی بر اساس اولویتهاي مهم توسط

شوند زیرا بهدلیل مسافت و زمان پیادهروي توسط افراد مسن و

پیادهها ممکن است بر اهمیت ویژگیهاي ملموستر مانند فاصله

جوان با هم فرق دارد و از طرفی مفهوم و درک پیادهروي توسط

و ایمنی بیش از حد ارزش گذارد ،زیرا پیادهها اغلب قادر به بیان

افراد پیر نسبت به جوان نیز متفاوت میباشد که این باعث

امکانات نامشهود مانند خیابانها و طرحهاي نمایشی نیستند .با

اثرگذاري بر ایمنی عابران پیاده میشود [Pulvirenti et al.,

این حال ،بهنظر میرسد مدلسازي انتخاب مسیر فقط هنگامی

].2020

مفید باشد که به عابرپیاده مسیرهاي جایگزین زیادي ارائه شود و

کیفیت محیط شهري در بسیاري از موارد موضوعات مهمی مثل

عابرانپیاده مسیرهاي متعددي را تجربه کرده باشند [Guo and

پیادهروي تا رسیدن به حملونقل همگانی را نادیده میگیرد

] .Loo, 2013در تحقیقی که در خیابان ارم تهران انجام شد به

] .[Tiznado-Aitken et al., 2018حملونقل غیر موتوري

دلیل نقش مهم در پیوند دو عنصر اصلی مذهبی (حرممطهر) و

یکی از مدهاي حملونقل متکی بر نیروي فردي است که عمدتاً

تجاري (بازار) و وجود فعالیتها و کاربريهاي مختلف و متنوع،

داراي دو هدف تفریحی و جابهجایی (دسترسی به کاالها و

عواملی نظیر دسترسی به پارکینگ ،طول و عرض مناسب،

فعالیتها) و یا ترکیبی از هر دو میباشد که شامل گونههاي

سرزندگی و حضور گسترده افرادپیاده و زائران ،شیب مناسب،

مختلف از جمله پیادهروي ،دوچرخهسواري ،حملونقل با چرخ

بهترین

شد

کوچک (اسکیت ،و چرخدستی) و ویلچر است [Yazid et

].[Mohammadian Mosammam et al., 2016

] .al.,2011; Yedla, 2015پیادهروي یکی از عمدهترین

پریادارشینیا و میترا ( )6432در پژوهشی به بررسی نقش عوامل

روشهاي حملونقل است ،اما برنامهریزان و مهندسان شهري

مؤثر بر ایمنی عابران پیاده در پیاهراهها پرداختند .نتایج پژوهش

براي ایمنی و آسایش عابران پیاده ،اغلب از امکانات عابرپیاده

آنها نشان داد که پویایی پیادهراهها از دیدگاه ایمنی مبتنی بر

غافل میشوند و یا کمترین اولویت به آنها داده میشود

درنظرگرفتن راههاي فرعی منتهی به پیادهراهها براي نجات عابران

].[Chintawar et al., 2021

پیاده در مواقعی که حجم عابران زیاد میباشد .این نوع معیار را

در انتخاب مسیرهاي مناسبتر براي پیادهروي ،وینستین آگراوال

بر اساس رفتار تولید و توزیع سفر عابرانپیاده باید در نظر گرفت

و همکاران ( ،)6442به بررسی سفرهاي عابرپیاده در حملونقل

].[Priyadarshini, and Mitra, 2018

پرداخته و طول سفر و مسیر انتخاب شده توسط افراد پیاده را تا

مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب مسیرهاي پیادهروي،

پنج ایستگاه حملونقل ریلی در کالیفرنیا و اورگان مورد بررسی

رویکردهاي برنامهریزي وطراحی هستند که بر مفاهیم پایداري،1

قرار دادهاند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که به حداقلرساندن

و امنیت 4تأکید دارند ،و پیادهمداري را یکی از راهبردهاي در

فاصله مسافت پیادهروي مهمترین عامل مؤثر بر انتخاب مسیر افراد

دسترس براي تحقق سیاستهاي توسعه پایدار میدانند .بر همین

بوده و افرادي که مورد بررسی قرار گرفتند نیز اغلب عوامل ایمنی

اساس در چند دهه گذشته پژوهشهاي متعددي بر ضرورت
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تأمین محیطهاي مناسب براي گسترش فعالیت پیادهروي در

با قابلیت پیادهروي بیشتر و یا نزدیکتر به خدمات محلی و

محیطهاي ساخته شده ،تأکید نمودهاند ] .[Gehl, 2010در

خردهفروشیها بیشتر است .[Longo et al., 2015] .کارتر

اغلب پژوهشهاي مرتبط ،سطح پیادهروي افراد و پیادهمداري

و همکاران ( )6464در پژوهشی با معرفی توسعه مکان پبادهراهها

فضاهاي شهري عاملی مهم در اجتماعپذیري و بهطورکلی کیفیت

در شهرهاي هوشمند با استفاده از عوامل مؤثر بر انتخاب پیادهراهها

محیط محسوب شده است؛ بنابراین پیادهروي در عرصههاي

در شهر ملبورن استرالیا نشان دادند که پیادهراهها در شهرهاي

زیستی فارغ از تأثیرات مشهودي که بر افزایش میزان سالمت

هوشمند باعث افزایش پویایی و رضایتمندي شهذوندان میشوند

شهروندان از طریق افزایش فعالیت فیزیکی آنها دارد ،از منظر

] .[Carter et al., 2020براي افزایش استفاده از پیادهراهها و

اجتماعی و نقش آن در ارتقاي کیفیت زندگی همگانی اهمیت

پویایی آنها نسبت به مدهاي دیگر حملونقل باید در انتخاب

باالیی دارد ] .[Booth et al., 2013همچنین ،مکانیابی عابران

مکان آنها با توجه به معیار تولید و توزیع سفر توسط عابرانپیاده

پیاده باید مبتنی بر معیارهاي مبدأ و مقصد سفر و درنظرگرفتن

بهعنوان مهمترین معیار رفتار عابرپیاده در محیط شهري و ارتباط

سطح سرویس معابري باشد که از آنها استفاده میکنند که بتوان

آن با مبدأ و مقصد سفرها توجه کرد ].[Sevtsuk, 2021

از دیدگاه طراحی و ایمنی آن را پویا و رضایتمند براي شهروندان

بنابراین بهکارگیري راهکارها در برنامهریزي پیادهراهها اثرات

توصیف کرد ].[Banerjee et al., 2018

مثبت فراوانی چون تأثیر مطلوب زیستمحیطی ،کاهش تردد

از سوي دیگر در چارچوب نظریه احتمالگرایی محیطی،

وسایلنقلیه موتوري و تشویق مردم براي استفاده از حملونقل

پژوهشهاي متعددي بر نقش محیط ساختهشده در میزان

عمومی ،بازگرداندن حیات اقتصادي و در نهایت هدایت شهر به

پیادهروي افراد تأکید نمودهاند ] .[Du et al., 2020از دیگر

سوي ساختاري انسانگرا و باهویت را در پی خواهد داشت .از

عوامل مؤثر بر انتخاب مسیرهاي پیادهروي میتوان به مؤلفههاي

اینرو براي رسیدن به یک سیستم حملونقل پایدار و پیادهمدار،

عملکردي (سطوح پیاده ،خیابانها ،ترافیک و نفوذپذیري) ،ایمنی

تأکید بر مؤلفههاي انسانمحور الزم و ضروري است.

و امنیت (فردي و ترافیکی) ،زیباشناختی و مقصدي (تسهیالت)

با توجه به بررسی پژوهشهاي انجامگرفته ،میتوان نشان داد که

اشاره کرد ] .[Su et al., 2019عوامل متعددي بر گزینش پیاده

شناسایی عوامل مؤثر در انتخاب مکان پیادهراهها در مطالعات

روي براي اهداف تفریحی و کاري مؤثرند که عبارتند از وجود

پیشین تاکنون انجام نشده شده است درحالیکه در پژوهش حاضر،

مسیرهاي مناسب پیاده ،جذابیت مسیر (نماهاي جالب ،تنوع

در شهر قم با توجه به شرایط خاص کاربري زمین – حملونقلی

معماري و ،)...تنوع و امنیت اجتماعی ،وجود مقاصد متنوع در

و یا اقتصادي – اجتماعی و فرهنگی در این کالنشهر ،به بررسی

فواصل پیادهروي و هزینه پیادهروي [Birenboim et al.,

ارتباط بین متغیرهاي تأثیرگذار بر انتخاب مکان پیادهراهها با توجه

] .2019همچنین افزایش تعداد و تنوع کاربريها ،افزایش سرمایه

به تمامی انواع مدل سفر پرداخته میشود .عالوه بر شناسایی

گذاري در کیفیت منظر شهري ،افزایش گزینههاي مقصدي و

عوامل مؤثر در انتخاب مکان پیادهراهها اولویتبندي آنها با

ارتقاي استانداردهاي محیطی میتواند با افزایش میزان پیادهروي

استفاده از آزمونهاي آماري و معادالت ساختاري به روش حداقل

در واحدهاي همسایگی مرتبط باشند ].[Carmona, 2019

مربعات جزئی برخالف پژوهشهاي پیشین از نوآوري دیگر

النگو و همکاران ( ،)6431در پژوهشی نشان دادند که پیادهروي

پژوهش حاضر میباشد.

در محدودههایی که افراد زندگی میکنند ،در دسترسترین شکل

.3

روششناسی پژوهش

فعالیت فیزیکی محسوب میشود و میزان پیادهروي درمسیرهاي
فصلنامه مهندسی حملونقل /سال سیزدهم /شماره چهارم ( /)11نابستان 3443

3642

بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب مکان پیادهراههای شهری (مطالعه موردی :شهر قم)

در پژوهش حاضر در ابتدا به بررسی عوامل مؤثر در انتخاب مکان

محدودیتهاي سرمایه و نقش پرقدرت این خیابانها در

عابرانپیاده پرداخته میشود و سپس با استفاده از آزمونهاي آماري

حملونقل درونشهري و جابهجایی افراد و کاالها میباشد .بر این

و مدل معادالت ساختاري مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی

اساس ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر

عوامل مؤیر در انتخاب مکان عابرانپیاده در کالنشهر قم اولویت-

جذب سفر پیادهروي در مرکز شهر قم به عنوان یکی از شهرهاي

بندي میشوند .با توجه به اینکه شهر قم ،یکی از کالنشهرهاي

مهم گردشگري مذهبی میباشد.

مهم ایران است که در  344کیلومتري جنوب تهران پایتخت ایران

 1-3بررسی آمار و اطالعات مرتبط به عابرانپیاده

واقع شدهاست .طبق سرشماري سال  3161مرکز آمار ایران شهر

روش انجام پژوهش حاضر کتابخانهاي ،تحلیلی و تحلیل آماري

قم تعداد  3٬643٬312نفر جمعیت دارد که بیشتر این جمعیت

با استفاده از آمار و اطالعات میدانی جمعآوريشده از شهر قم،

مهاجرانی از شهريهاي دیگر ایران مثل زنجان ،اراک و تبریز

مطابق شکل  3میباشد .مراحل زیر براي فرآیند ایجاد مدل مناسب

است .با این جمعیت قم در رتبه هفتمین شهر پرجمعیت ایران

بهمنظور اولویتبندي عوامل مؤثر در پیادهروي و انتخاب پیاده-

قرار میگیرد .رشد جمعیت قم  3/6درصد است که جزء باالترین

راهها بهصورت زیر انجام میشود که عبارتند از:

نرخ رشد جمعیت در ایران است .شهر قم به عنوان یکی از

گام  -3تعیین اهداف سفر براي مدل انتخاب مکان پیادهراهها

کالنشهرهاي کشور که از نقش مذهبی فرامنطقهاي برخوردار

مطابق شکل – 6الف میباشد .منظور از اهداف سفر مدلهاي

میباشد با مسائل مشابهی در زمینه حملونقل درونشهري مواجه

سفر نظیر خرید ،تفریحی ،و زیارتی میباشد.

است .مرکز این شهر همانند اغلب مراکز شهري ایران عالوه بر

گام  -6دادهها و بردارهاي جذب مدلهاي سفر نظیر خرید،

قرارگیري در کانون محدوده بافت فرسوده شهري ،با مشکالت

تفریحی ،و زیارتی به عنوان اهداف مقصد سفر مطابق شکلهاي

تنزل اقتصادي ،اجتماعی و زیستمحیطی بسیار مواجه است که

-6ب-6 ،ج ،و -6د با استفاده از آمارگیري مبدا -مقصد خانوار

نیازمند احیاء و بازآفرینی هست .در این میان ،تمرکز کانونهاي

سال  3161و منطبق بر مطالعات جامع حملونقل کالنشهر قم

اداري ،تجاري و خدماتی در مرکز شهر ،توسعههاي جدید عمدتاً

میباشد.

مسکونی و زائرین بومی و غیر بومی و به تبع آن عدم خوداتکایی

گام  -1انتخاب سایر پارامترهاي مورد نیاز از جمله نرخ وسیله

محالت جدید در تأمین خدمات روزمره به همراه تأکید بیش از

نقلیه ،جمعیت هر ناحیه ،تعداد خانوار ،تعداد دانشآموز ساکن،

حد به حملونقل سواره و پیامدهاي ناشی از آن ،نقش مهمی در

تعداد دانشجو ساکن ،تعداد شغل ،درآمد و مساحت هر ناحیه

افزایش این مسائل داشته است .با تشدید این موارد در طی چند

میباشد.

سال گذشته ضمن تهدید پیادهروي و توسعه حملونقل همگانی،

گام  -4استفاده از تحلیلهاي آماري از جمله کولموگروف

زمزمههایی از پیادهراهسازي این خیابانها مطرح گردیده است؛ اما

اسمیرنوف و معادالت ساختاري جهت شناسایی و اولویت-

چالش اصلی براي نیل به اهداف این سیاست ،ارزیابی دقیق محیط

بندي عوامل مؤثر در انتخاب مکان پیادهراهها.

مرکز شهر و اولویتبندي و تعیین مساعدترین خیابانها براي
پیادهراهسازي با توجه به نقش مذهبی فرامنطقهاي مرکز شهر قم،
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شکل  .1نقشه مورد استفاده در کالنشهر قم (منبع)Google Map :

خرید
خرید
دریافت خدمات

هدف سفر

تفریح و ورزش
تفریح
دیدار دوستان و نزدیکان
زیارتی

شکل  .2الف) دستهبندی اهداف سفر در کالنشهر قم
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شکل  .2ب) شبکه عنکبوتی توزیع سفرهای خرید شهر قم در آمارگیری مبدا -مقصد خانوار سال 1331

شکل  .2ج) شبکه عنکبوتی توزیع سفرهای تفریحی شهر قم در آمارگیری مبدا -مقصد خانوار سال 1331
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شکل  .2د) شبکه عنکبوتی توزیع سفرهای زیارتی شهر قم در آمارگیری مبدا -مقصد خانوار سال 1331
شکل  .2تعیین اهداف سفر و مدلهای انواع سفر در کالنشهر قم

شکل  1نشاندهنده درصد سفرهاي پیاده انجامشده در مسافتهاي

سنی دانشآموزان میشود .این گروههاي سنی تقریباً  46درصد

مختلف از کل سفرهاي پیاده است که بیش از  12درصد سفرهاي

مطابق شکل  1افرادي که پیاده سفر میکنند را شامل میشوند.

پیاده طولی کمتر از  144متر و بیش از  11درصد طولی کمتر از 3

شکل  9نیز گروهبندي سنی دوچرخهسواران را نشان میدهد.

کیلومتر دارند .همچنین شکل  4نشان میدهد که حدود  41درصد

گروهبندي افراد دوچرخهسوار بسیار متفاوت است .دانشآموزان

سفرهاي پیاده انجامشده در فاصله زمانی  1دقیقه قرار داشتهاند و

تقریباً  91درصد دوچرخهسواران را مطابق شکل  9شامل میشوند.

 99درصد در فاصله زمانی کمتر از  34دقیقه بودهاند .فاصله زمانی

با توجه بهاینکه بیشترین افرادي که از حملونقل غیر موتوري

و مسافت پیادهروي نشان میدهد که اصوالً پیادهروي در فواصل

استفاده میکنند ،دانشآموزان هستند ،سفرهاي تحصیلی یکی از

زمانی کمتر از  1دقیقه و همچنین مسافت کمتر از  144متر اتفاق

اهداف بالقوهاي هستند که میتوانند براي گسترش حملونقل غیر

میافتد .در خصوص دوچرخه این فاصله کمی بیشتر است و تا

موتوري در نظر گرفته شوند .شکل  1سهم اهداف مختلف سفر

 1کیلومتر مطابق شکل  1نیز میرسد .اما همچنان زمان دوچرخه-

را نشان میدهد که بیشترین اهداف سفر بازگشت به خانه با 41

سواري در محدوده  34دقیقه در شکل  4باقی میماند.

درصد سهم از اهداف مختلف سفر میباشد که سفرهاي با هدف

کسانی که حملونقل غیرموتوري را به کار میگیرند در گروههاي

تحصیلی ،سفرهاي با هدف شغلی و سفرهاي با هدف خرید در

سنی مختلفی قرار دارند .شکل  1گروهبندي سنی افرادي که به

ردههاي بعدي درصد تشکیلدهنده از اهداف سفر هستند .درصد

صورت پیاده سفر میکنند .مطابق شکل  1افراد پیاده تقریباً از همه

زیاد سفرهاي بازگشت به خانه و تحصیلی نیز نشاندهنده اهمیت

ردههاي سنی هستند ،هرچند بیشترین میزان پیادهروي در گروه

این سفرها میباشد .شکل  2نیز سهم سفرپیاده در اهداف مختلف

سنی  1تا  36سال و  31تا  32سال اتفاق میافتد که شامل گروه

سفر را نشان میدهد .در سفرهاي با هدف خرید 13 ،درصد سفرها
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به صورت پیاده مطابق شکل  2انجام میشوند .در سفرهاي با

صورت گرفته است .شکل  6نیز سهم سفر با دوچرخه را در همه

هدف تحصیلی  41درصد و سفرهاي همراهی با دیگران 12/99

اهداف سفر نشان میدهد .مطابق شکل  6سهم سفر با دوچرخه

درصد سفر و سفرهاي تفریحی و ورزشی  11درصد سفر را در

در اهداف مختلف سفرها بسیار ناچیز است که در سفرهاي با

سفرپیاده بر عهده دارند؛ بنابراین بیشتر سفرهاي پیاده بهترتیب

هدف تفریحی و ورزشی حدود  1درصد و در سفرهاي تحصیلی

بهصورت خرید ،تحصیل ،همراهی با دیگران ،و تفریح و ورزش

و خرید تنها حدود  6درصد تنها با دوچرخه انجام میشود.

شکل  .3درصد سفرهای پیاده انجامشده در مسافتهای مختلف از کل سفرهای پیاده

شکل  .4درصد سفرهای پیاده انجامشده مختلف با توجه به مدت زمان پیادهروی
فصلنامه مهندسی حملونقل /سال سیزدهم /شماره چهارم ( /)11نابستان 3443

3611

غالمرضا شیران ،امیرارفع شیرانی ،علی نادران ،فرهاد حدادي

شکل  .5گروهبندی سنی افرادی که پیاده سفر میکنند

شکل  .6گروهبندی سنی دوچرخهسواران
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شکل  .1دستهبندی اهداف مختلف سفر

شکل  .8سهم سفر پیاده در اهداف مختلف سفر
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شکل  .3سهم سفر دوچرخه در اهداف مختلف سفر

 2-3آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

5

یک مؤلفهاي ،چندمؤلفهاي و همبستگی بنیادي استفاده میشود.

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف یکی از مهمترین آزمونهاي

مدل  PLSاولینبار توسط والد براي ارتباط بین متغیرهاي اثرگذار

آماري ناپارامتریک محسوب میشود که همواره در انتخاب یک

بر وابسته پیشنهاد شد .این مدل مبتنی بر توزیع احتمالی اثرگذاري

آزمون باید تصمیم گرفته شود ،آیا از آزمونهاي پارامتریک استفاده

متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته میباشد ;[Wold, 1982

شود یا آزمونهاي ناپارامتریک .یکی از اصلیترین مالکها براي

].Chin 1998; Bivina and Parida, 2019

این انتخاب انجام آزمون کولموگروف-اسمیرنوف است.

با توجه بهاینکه معادالت ساختاري نقش مهمی در شناسایی
متغیرها میباشد و یکی از روشهاي قوي براي تجزیهوتحلیل در

6

 3-3ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن

علوم اجتماعی واثرسنجی رفتاري مجموعهاي از عوامل و متغیرها

ضریب همبستگی رتبهاي اسپیرمن میزان همبستگی رابطه میان دو

با هدف مشخص میباشد .همچنین این نوع مدل با درنظرگرفتن

متغیر ترتیبی را نشان میدهد و بهعبارتدیگر متناظر ناپارامتري

متغیرهاي چندگانه کاربرد زیادي در بررسی تأثیر همزمان

ضریب همبستگی پیرسون میباشد ].[Bartholomew, 1995

متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته دارد [Lowry and Gaskin,

ضریب همبستگی حاصلضرب-گشتاور پیرسون میزان همبستگی

] .2014این نوع مدل مبتنی بر یک ترکیب تحلیل عاملی،

خطی بین دو متغیر تصادفی را میسنجد .مقدار این ضریب بین

رگرسیون چندمتغیره ،و تحلیل مسیر میباشد که شامل دو فاز

 -3تا  3تغییر میکند که « »3به معناي همبستگی مثبت کامل»4« ،

عاملی تأییدي و تحلیل مسیر میباشد که در قسمت عاملی به

به معنی نبود همبستگی ،و « »-3به معنی همبستگی منفی کامل

بررسی پارامترهاي مؤثر در مدل پرداخته میشود و در تحلیل مسیر

است ].[Hauke and Kossowski, 2011

اثرگذاري این عوامل بر متغیر وابسته بررسی میشود زیرا اساس

 4-3معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات

این مدل مبتنی بر شناسایی و اولویتبندي عوامل مرتبط بر هدف

جزئی

مشخصی است ] .[Wold, 1975این مدل نیز به دلیل وابستگی

روش معادالت ساختاري به روش حداقل مربعات جزئی ()PLS

کمتر به تعداد نمونه ،و سطح سنجش متغیرها توسط مهندسان

روشی است که با استفاده برآورد کمترین مربعات براي مدلهاي

برنامهریزي شهري و حملونقل جهت بررسی برنامهریزيها و
فصلنامه مهندسی حملونقل /سال سیزدهم /شماره چهارم ( /)11نابستان 3443

3619

بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب مکان پیادهراههای شهری (مطالعه موردی :شهر قم)

شناسایی عوامل مرتبط به مدهاي حملونقل مورد استفاده قرارم

واریانس یک ساختار با شاخصهاي مرتبط به خود و در مخرج

میگیرد و برتري که نسبت به مدلهاي رگرسیونی دارد به این

کسر ،واریانس سازه با شاخصهاي مرتبط به خود بهاضافه مقدار

حالت است که متغیرهاي مشاهده شده یا آشکار و متغیرهاي پنهان

خطاي اندازهگیري بهدست میآید .مقدار بیشتر از  4/1نشان از

یا همان متغیرهاي سازه طرح مدل بررسی میشوند [Rezaei et

پایداري و مقدار کمتر از  4/9عدم وجود سازگاري را نشان

] .al., 2020کاربرد معادالت ساختاري به روش حداقل مربعات

میدهد [Davari and Rezazadeh, 2013; Lowry and

جزئی در زمانی که تعداد نمونهها کم باشد و نمونهها غیرنرمال

].Gaskin, 2014

باشد مناسب میباشد ] .[Chin, 1998همچنین مدل معادالت

جهت بررسی و روایی متغیرها ،متوسط واریانس استخراج میشود

ساختاري به روش حداقل مربعات جزیی کاربرد زیادي در بررسی

و بهعنوان معیاري براي اعتبار آنها است [Fornell, and

مدلهاي عابران پیاده و شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان

] .Larcker, 1981حداقل مقدار متوسط برابر با  4/1نشاندهنده

معابر دارند ]. [Bivina and Parida, 2019

افزایش اعتبار رابطه بین متغیرهاي مستقل و اثرگذاري بر متغیر

در مدلهاي ساختاري به روش حداقل مربعات جزئی نیازمند

وابسته در ساختار پیشنهادي است.

بررسی برازش مدل پیشنهادي با استفاده از معیارهاي پایایی و

.4

روایی بین متغیرهاي پژوهش است که پایایی آزمون به دقت

نتایج و یافتههای پژوهش

در این بخش از پژوهش ابتدا به بررسی آزمونهاي کولموگروف

اندازهگیري و ثبات آزمون مربوط است .براي بررسی برازش مدل

اسمیرنوف و همبستگی اسپیرمن جهت بررسی ارتباط بین

اندازه گیري سه معیار مورد بررسی قرار میگیرند که عبارتند از:

متغیرهاي تأثیرگذار بر انتخاب مکان پیادهراه با توجه به تمامی

 )3صحت شاخص که خود توسط سه معیار ارزیابی میشود که

انواع مدل سفرها پرداخته میشود .سپس با استفاده از مدل

عبارتند از :الف) صحت سازگاري درونی یا آلفاي کرونباخ ،ب)

معادالت ساختاري جهت تعیین مهمترین عوامل و اولویتبندي

صحت ترکیبی ،و ج) ضرایب بارهاي عاملی )6 ،روایی همگرا و

متغیرهاي اثرگذار بر انتخاب مکان پیادهراه با توجه به تمامی انواع

 )1روایی واگرا .آلفاي کرونباخ ،معیاري کالسیک براي سنجش

سفر نیز پرداخته میشود که بهصورت زیر شرح داده میشوند:

پایایی براي ارزیابی صحت درونی (سازگاري درونی) محسوب

 1-4آزمون کولموگروف اسمیرنوف

میگردد .سازگاري درونی نشانگر همبستگی بین یک ساختار و

بهمنظور انتخاب آزمون مناسب براي سنجش اطالعات ،ابتدا باید

متغیرها و عوامل مربوط به آن است [Wold, 1975; Davari

از توزیع آماري دادهها ،اطمینان حاصل شود .براي بررسی نرمال-

].and Rezazadeh, 2013
پایایی مرکب :)CR( 1این معیار توسط ورتس و همکاران ()3614

بودن دادهها ،از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف مطابق جدول 3

معرفی شد و برتري آن نسبت به آلفاي کرونباخ در این است که

استفاده میشود .نتایج مطابق جدول  3نشان میدهد که این آزمون

پایایی ساختارها نه به صورت مطلق بلکه با توجه به همبستگی

براي تمامی متغیرهاي مستقل مورد مطالعه معنیدار است ،در نتیجه

متغیرها با یکدیگر محاسبه میگردد .مقدار پایایی مرکب یک

این متغیرها از توزیع نرمال برخوردار نیستند .بنابراین از

ساختار از یک نسبت حاصل میشود که در صورت این کسر،

آزمونهاي ناپارامتریک باید براي استنباط بهره گرفت.
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جدول  .1نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
نتیجه آزمون

سرانه خودرو

درآمد

خانوار

جمعیت

مساحت

میانگین مطلق

4/461

4/664

4/334

4/461

4/124

4/444 c

سطح معنیداري
 Cسطح خطا  1/10میباشد.

 2-4ارتباط بین متغیرهای تأثیرگذار بر انتخاب مکان

مدل کل ،مدل زیارت ،مدل تفریح و مدل خرید معنیدار و مثبت

پیادهراهها با توجه به تمامی انواع سفر

میباشد که بیشترین ارتباط بین خانوار و مدل خرید به ضریب
 4/44میباشد .رابطه بین درآمد و مدلهاي سفر نظیر مدل کل،

براي بررسی ارتباط متغیرهاي تأثیرگذار بر انتخاب مکان پیادهراهها

مدل زیارت ،مدل تفریح و مدل خرید معنیدار و مثبت میباشد

با توجه به تمامی انواع سفر (کل ،زیارتی ،تفریحی ،و خرید) از

که بیشترین ضریب رابطه بین درآمد و مدل خرید  4/66میباشد.

آزمون همبستگی اسپیرمن با توجه به ناپارامتریک بودن متغیرها

ارتباط بین سرانه خودرو و مدلهاي سفر شامل مدل کل ،مدل

مطابق جدول  6استفاده میشود .همانطور که در جدول  6مشاهده

زیارت ،مدل تفریح و مدل خرید معنیدار و مثبت میباشد که

میشود ارتباط بین مساحت و مدلهاي سفر شامل مدل کل ،مدل

بیشترین ارتباط بین سرانه خودرو و مدل کل ،به ضریب 4/62

زیارت ،مدل تفریح و مدل خرید معنیدار و منفی میباشد که

میباشد .بنابراین با توجه به جدول  6میتوان نشان داد که متغیر

بیشترین ضریب رابطه و اثرگذاري بین مساحت منطقه و مدل

مساحت با مدل تفریح  ،متغیرهاي جمعیت و خانوار با مدل خرید،

تفریح  – 4/614میباشد .رابطه بین جمعیت و مدلهاي سفر نظیر

متغیر درآمد با مدل خرید و متغیر سرانه خودرو با مدل کل سفر

مدل کل ،مدل زیارت ،مدل تفریح و مدل خرید معنیدار و مثبت

بیشترین رابطه معناداري دارند .این رابطه بهاین صورت میباشد

میباشد که بیشترین ضریب رابطه نیز بین جمعیت منطقه و مدل

که تأثیر بهسزایی این متغیرها در کاهش و افزایش مدل سفرهاي

خرید  4/41میباشد .ارتباط بین خانوار و مدلهاي سفر شامل

عابرپیاده دارند.
جدول  .2بررسی ارتباط بین متغیرهای تأثیرگذار بر انتخاب مکان پیادهراه با توجه به تمامی انواع مدلهای سفر
ردیف

متغیر

مدل کل

مدل زیارت

مدل تفریح

مدل خرید

3

مساحت

**- 4/61

**- 4/69

**-4/61

**-4/64

6

جمعیت

**4/43

**4/12

**4/16

**4/41

1

خانوار

**4/41

**4/43

**4/46

**4/44

4

درآمد

**4/61

**4/62

**4/69

**4/66

1

سرانه خودرو

**4/62

**4/69

**4/61

**4/61

**سطح معنیداري ارتباط بین دو متغیر  3درصد

 3-4ارتباط بین متغیرهای تأثیرگذار بر انتخاب مکان

با بررسی ارزیابی پایایی و روایی مدل معادالت ساختاري به روش

پیادهراه با توجه به تمامی انواع سفر مبتنی بر مدل

حداقل مربعات جزئی براي مقادیر آلفاي کرونباخ ،نتایج در جدول
 1نشان داده شد .مطابق جدول  ،1میتوان نشان داد که ابزار

معادالت ساختاری
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اندازهگیري از صحت سازگاري درونی خوبی برخوردار است.

متغیرهاي موردمطالعه در ساختار مدل معادالت ساختاري را نشان

همچنین مقادیر سازگاري مرکب مطابق جدول  ،1براي تمامی

میدهد .شکلهاي  ،34و  33و جدول  1نشان میدهند که

مقادیر بیشتر از  4/1میباشد که نشاندهنده این است که ابزار از

متغیرهایی نظیر سرانه خودرو ( ،)Iخانوار ( ،)Dجمعیت (،)C

سازگاري مرکب خوبی برخوردار است و تمامی بار عاملی بزرگتر

درآمد ( ،)Eو مساحت ( ،)Bتأثیر بهسزایی بر مدلهاي زیارت،

از  4/1میباشد که مقدار مالک مناسب براي بارهاي عاملی

تفریح ،و خرید بهعنوان مدلهاي تولید سفر عابرانپیاده دارد؛

میباشد  .[Davari and Rezazadeh, 2013] .همچنین

بنابراین این متغیرها از عوامل مؤثر در انتخاب مکان پیادهراهها

مطابق جدول  1کلیه مقادیر میانگین واریانس براي تمام متغیرهاي

بهشمار میروند؛ بنابراین متغیرهایی نظیر سرانه خودرو و دانش-

مؤثر بیشتر از  4/1میباشد؛ بنابراي با توجه به مقادیر نشان داد

آموزان بهترتیب بیشترین و کمترین نقش و اثر را در مدلهاي

شده میتوان گفت که مدل پیشنهادي ساختاري در پژوهش حاضر

انواع سفر نظیر مدل زیارت ،مدل تفریح و مدل خرید و انتخاب

از روایی همگراي مطلوبی برخوردار است .شکلهاي  34و  33و

مکان عابرانپیاده دارند.

جدول  4ضرایب متغیرها و آماره تی ( )Tو ضریب معناداري بین
جدول  .3برازش مدل روش معادالت ساختاری
8

افزونگی

3

مقادیر اشتراکی

میانگین

آلفای کرونباخ

ضریب تعیین R2

پایایی ترکیبی ()CR

-

4/19

4/23

-

4/22

4/19

انواع سفر

4/26

4/66

4/66

4/26

4/66

4/66

مقدار قابلقبول

-

بزرگتر از 4

بزرگتر از 4/1

-

بزرگتر از 4/1

بزرگتر از 4/4

پارامترهای
تأثیرگذار

شکل  .11ضرایب متغیرهای مورد استفاده در مدل معادالت ساختاری
فصلنامه مهندسی حملونقل /سال سیزدهم /شماره چهارم ( /)11نابستان 3443

3616

واریانس

غالمرضا شیران ،امیرارفع شیرانی ،علی نادران ،فرهاد حدادي

شکل  .11بررسی سطح معنیداری T
جدول  .4بررسی سطح معنیداری متغیرهای مؤثر در انتخاب مکان عابرانپیاده تی ()T
آمار تی ()T

خطاي استاندارد

انحراف معیار

میانگین نمونه

نمونه اصلی

61/9219

4/446492

4/4464

4/63

4/63

A

مجموع

36/4239

4/446161

4/4461

4/11

4/11

B

مساحت

39/6126

4/441421

4/4414

4/24

4/23

C

جمعیت

31/3116

4/441129

4/4411

4/23

4/26

D

خانوار

61/6661

4/446414

4/4464

4/63

4/63

E

درآمد

31/6246

4/441232

4/4412

4/16

4/16

F

دانشجو

31/6126

4/441249

4/4412

4/16

4/16

G

دانشآموز

4/6211

4/333964

4/3339

4/44

4/41

H

تعداد شغل

9/2129

4/346416

4/3464

4/19

4/11

I

سرانه خودرو

69/3124

4/446411

4/4464

4/63

4/63

I1

زیارت

349423/4111

4/444441

4/4444

4/66

4/66

I2

تفریح

61333/4641

4/444434

4/4444

4/66

4/66

I3

خرید

636116/4611

4/444441

4/4444

4/66

4/66

نماد

متغیرهاي موردمطالعه
پارامترها > انواع سفر

.5

براي تحقق سیاستهاي توسعه پایدار شناخته میشود .از طرفی،

نتیجهگیری

از عوامل مؤثر بر انتخاب مسیرهاي پیادهروي میتوان به سطوح

با توجه به اینکه پیادهمداري یکی از راهبردهاي در دسترس

پیاده ،خیابانها ،ترافیک و نفوذپذیري ،ایمنی و امنیت
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زیباشناختی و مقصدي نظیر وجود مسیرهاي مناسب پیاده ،و

درآمد خانوار تأثیر بهسزایی در مدل خرید به عنوان مهمترین

جذابیت مسیر نام برد؛ در شهر قم با توجه نوع کالبدي شهر که

سهم سفر پیاده در اهداف مختلف سفر است.

هم مذهبی و هم توریستی محسوب میشود .کاهش بار ترافیکی

 -1در مدل معادالت ساختاري به روش حداقل مربعات جزئی

و افزایش ترغیب شهروندان به پیادهمداري ،میتواند از اولویت

مقادیر آلفاي کرونباخ براي تمام ساختارها بیشتر از 4/1

برنامهریزي حملونقل و مدیران شهري محسوب شوند؛ بنابراین

میباشد که نشاندهنده درستی رابطه اثرگذاري متغیرها بر

پژوهش حاضر در ابتدا به بررسی عوامل مهم و مؤثر در شناسایی

مدلهاي سفر در انتخاب مکان پیادهراهها میباشد .نتایج

مکان عابرانپیاده در کالنشهر قم میپردازد و سپس با استفاده از

معادالت ساختاري نشان داد که متغیرهایی نظیر سرانه خودرو

آزمونهاي آماري و مدل معادالت ساختاري با روش حداقل

( ،)Iخانوار ( ،)Dجمعیت ( ،)Cدرآمد ( ،)Eو مساحت (،)B

مربعات جزئی عوامل مؤثر در انتخاب مکان عابرانپیاده اولویت-

تأثیر بهسزایی بر مدلهاي زیارت ،تفریح ،و خرید بهعنوان

بندي میشوند .نوآوريهاي پژوهش حاضر عبارتند از شناسایی

مدلهاي تولید سفر عابرانپیاده دارد .متغیرهایی نظیر سرانه

و اولویتبندي عوامل مؤثر در مکانیابی پیادهراهها در کالن شهر

خودرو و دانشآموزان بهترتیب بیشترین و کمترین نقش و اثر

قم و سپس ارتباط بین متغیرهاي تأثیرگذار بر انتخاب مکان

را در مدلهاي تولید سفر و در نتیجه انتخاب مکان عابرانپیاده

پیادهراهها با توجه به تمامی انواع نوع سفر میباشد .آزمونهاي

دارند.

آماري و مدل معادالت ساختاري نیز به عنوان ابزاري براي

پژوهش حاضر میتواند به برنامهریزان حملونقل و شهري جهت

اولویتبندي پارامترهاي مرتبط در انتخاب مکان عابرانپیاده نیز

انتخاب مکان مناسب پیادهراهها بهمنظور رسیدن به هدف توسعه

بررسی میشوند .نتایج پژوهش حاضر بهصورت زیر نشان داده

پایدار شهري و افزایش نشاط شهري مبتنی رویکردهاي مختلف

میشوند که عبارتند:

جامعهشناسی و روانشناسی کمک کند.

 -3آزمون کولموگروف اسمیرنوف براي تمامی متغیرهاي

.6

مستقل معنیدار است ،در نتیجه از آزمون همبستگی اسپیرمن

پیشنهادها

براي افزایش اثرگذاري پژوهش حاضر در توسعه پایدار شهري

براي بررسی ارتباط بین آنها مبتنی بر انواع مدل سفر نظیر کل

و ایجاد جامعه پویا از دیدگاههاي ایمنی ،اجتماعی و اقتصادي

سفر ،زیارتی ،تفریحی ،خرید میتوان استفاده کرد.

میتوان به بررسی پارامترهاي اقتصادي نظیر سرمایهگذاري و

 -6نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بیشترین رابطه

ریسک پیادهراهها نظیر پارامترهاي ایمنی نظیر تعداد تصادفات و

بین مساحت و مدل تفریح  – 4/614میباشد و رابطه جمعیت

رییسک ایمنی پرداخت .همچنین میتوان به مطالعات مرتبط به

و خانوار با مدل خرید بهترتیب با ضریب  4/41و 4/44

معیارهاي روانشناسی شامل درصد اشتیاق مردم و غیره جهت

میباشد .بیشترین رابطه بین درآمد و مدل خرید به ضریب

استفاده از مکان عابرانپیاده و اثرگذاري سیاستهاي تشویقی

 4/66میباشد .بیشترین ارتباط بین سرانه خودرو و مدل کل،

مسئوالن با مدلهاي تصمیمگیري و آماري اشاره کرد.

به ضریب  4/62میباشد؛ بنابراین رابطه بین درآمد و مدلهاي

.1

سفر نظیر مدل کل ،مدل زیارت ،مدل تفریح و مدل خرید

پینوشتها
Structural Equation Modeling
)Partial Least Square (PLS
Sustainability
Security

معنیدار و مثبت میباشد که بیشترین ضریب رابطه بین درآمد
و مدل خرید  4/66میباشد؛ بنابراین با بررسی اثرگذاري هر
متغیر بر مدلهاي سفر نشان داده میشود که سرانه خودرو و
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Composite Reliability
Redundancy
Communality Value
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بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب مکان پیادهراههای شهری (مطالعه موردی :شهر قم)

غالمرضا شیران ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  3111از دانشگاه ویرجینیاي غربی
و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی حملونفل را در سال  3116از دانشگاه جورج واشینگتون –
آمریکا اخذ نمود .در سال  3111موفق به کسب درجه دکتري در رشته برنامهریزي و مهندسی حملونقل
و ترافیک از دانشگاه نیو ساوت ویلز – سیدنی ،استرالیا گردید .زمینههاي پژوهشی مورد عالقه ایشان
حملونقل پایدار ،ایمنی در ترافیک ،حمل و نقل غیرموتوري ،تاثیرات زیستمحیطی حملونقل و ترافیک
بهویژه آلودگی هوا و صدا ،برنامهریزي حملونقل و ارزیابی حملونقل و ترافیک کاربريها بوده و در
حال حاضر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و حملونقل ،دانشگاه اصفهان است.
امیرارفع شیرانی ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران  -عمران را در سال  3164از دانشگاه آزاد
اسالمی واحد خمینی شهر اصفهان و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش برنامهریزي
حملونقل را در سال  3166از دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران اخذ نمود .زمینههاي
پژوهشی مورد عالقه ایشان زمینههاي حملونقل و ترافیک و تأثیرهاي زیستمحیطی ناشی از آلودگی
هوا ،ارزیابی ،مدیریت و کنترل تأثیرهاي اجتماعی-اقتصادي-انسانی ناشی از حملونقل و ترافیک و
حملونقل غیرموتوري و توسعه پایدارحملونقل همگانی است.
علی نادران ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  3116از دانشگاه تهران و درجه
کارشناسی ارشد در رشته راه و ترابري را در سال  3126از دانشگاه علموصنعت ایران اخذ نمود .در
سال  3126موفق به کسب درجه دکتري در رشته راه و ترابري از دانشگاه علموصنعت ایران گردید.
زمینههاي پژوهشی مورد عالقه ایشان مطالعات جامع حملونقل شهري و برنامهریزي ایمنی راه بوده و
در حال حاضر عضو هیات علمی با مرتبه استادیار در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران
است.
فرهاد حدادي ،درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال  3164از دانشگاه آیت اهلل العظمی
بروجردي و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابري را در سال  3169از
دانشگاه ارومیه اخذ نمود .در حال حاضر دانشجوي دکتري مهندسی عمران گرایش راه و ترابري دانشگاه
صنعتی شاهرود میباشد .زمینههاي پژوهشی مورد عالقه ایشان ایمنی ترافیک ،بررسی رفتار راننده بر
جریان ترافیک ،هوش مصنوعی ،مدلسازي ریاضی ،مدلهاي تصمیمگیري چند معیاره و سیستمهاي
حملونقل هوشمند است.
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