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 چکیده

 جراا مرحله به را محوری پیاده هایمزیت توانندمی که هستند شهرها فضایی ساختار در عناصر ترینمهم از یکی هاراهپیاده امروزه

 ایمنی افزایش محوری، -خودرو بارزیان محیطیزیست پیامدهای کاهش برای اساسی راهبردهای از یکی هاراهپیاده توسعه. درآورند

 و اجتماعی اقتصادی، تنزل مشکالت با کشور شهرهایکالن از یکی عنوان به قم شهر .باشدمی شهری محیط بهبود وپیاده  افراد

 یابیمکان شهرها، در پیاده حضور افزایش راهکارهای از یکی .هست بازآفرینی و احیاء نیازمند که است مواجه بسیار محیطیزیست

 بین ابهمش مسیر چندین میان در دیگربیانبه و کرده عمل پیاده فرد نیازهای تربیش هرچه رفع جهت در که است راهیپیاده مسیرهای

ها راهپیاده انمک انتخاب برمؤثر بندی عوامل فوق، شناسایی و  اولویت راهکارهایمنظور اثربخشی باشند. به بهینه مقصد - مبدأ زوج یک

خاب عوامل مؤثر بر انت  تعیین با مداریپیاده ارتقاء حاضر، در ابتدا پژوهش دفه .باشدهای سفر در شهر قم ضروری میمبتنی بر مدل

 شهرهای از یکی عنوان به قم شهر  در  7931ها با استفاده از آمار و اطالعات جذب سفر  سال راهپیاده اجرای برای مسیرها مساعدترین

 به توجه با راهپیاده مکان انتخاب بر تأثیرگذار متغیرهای بین پژوهش حاضر نیز به بررسی ارتباط  .باشدمی مذهبی گردشگری مهم

 پردازد. نتایج معادالت ساختاری نشان داد کهسفر با استفاده از روش معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی  می انواع تمامی

د های زیارت، تفریح، و خریسزایی بر مدلأثیر بهنظیر متغیرهایی نظیر سرانه خودرو، خانوار، جمعیت، درآمد، و مساحت ت متغیرهایی

 کمترین و بیشترین ترتیببه آموزاندانش و خودرو سرانه نظیر پیاده دارد؛ بنابراین متغیرهاییهای تولید سفر عابرانعنوان مدلبه

 .  دارند پیاده عابران مکان انتخاب نتیجه در و  سفر هایمدل در را اثر و نقش

 جزئیروش حداقل مربعات  ،مدل معادالت ساختاري، مؤثرعوامل ، هاراهپیاده کلیدی: هایهواژ
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 مقدمه .1

 نابعم کمبود و آلودگی ازدحام، جمله از ترافیکی مشکالت تشدید

 کشورهاي در ویژهبه نقل،وحمل يهارساختیز توسعه براي

 از بدنی فعالیت يهاشاخص کاهش و سویک از توسعهدرحال

 موتوري غیر ونقلحمل یک عنوان به را رويپیاده دیگر، سوي

 Baghbani et] است داده قرار گیرندگانتصمیم توجه مورد

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

 محسوب شهر اصلی عملکرد چهار از یکی عنوان به فراغت،

 شخصی، خودروهاي افزایش با صنعتی ازانقالب بعد. شودیم

 به شهري پایدار توسعه به رسیدن براي محیطی يهایآلودگ

 هاراه پیاده .است شده ياژهیو توجه محوريپیاده موضوع

-ممه از رويپیاده و ستا هاانسان جاییجابه صورت نیتریمیقد

 پویایی و سرزندگی ایجاد و فعالیت مشاهده، جهت عوامل ترین

 یرتصو که است شهري فضاهاي در زدنقدم بازیرا  است محیط در

 Faramarzi and] شودیم دریافت شهر از ذهنی

Pourmoghaddam, 2017] .پیاده  و مداريپیاده يهااستیس

راحی ط هايجنبش اثرگذارترین و نیرومندترین عنوان به سازيراه

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

 رونق و شهرها در گسترده خودرو حضور منفی تبعات کاهش

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

 شهرهاي گذارانسیاست و مدیران از بسیاري که ياگونهبه

 و بندي دقیقاولویت با توسعهدرحال و یافتهتوسعه کشورهاي

اخت س هايپروژهمبتنبی بر  مساعد هايخیابان و فضاها سنجیده

 بارزیان اثرات کاهش ضمن ،ترافیک سازيآرام و هاراهپیاده

باعث بهبود فضاي شهري  محوري، خودرو از ناشی محیطیزیست

 وندشمی شهري مراکز کالبدي و اجتماعی اقتصادي،-بازآفرینیو 

[Pakzad, and Baghlani, 2017]. ها با توسعه راهپیاده

 اند نقش مؤثري درپذیري توانستهمعیارهاي سرزندگی و زیست

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

مسکونی  هايمحله سازيآرام ازدحام، و تراکم کاهش و باز، سبز

 Dičiūnaitė-Rauktienė et al., 2018; Hewitt]کنند ایفا 

et al., 2020]دلیل بهشهري  . همچنین این نوع زیرساختار

-هاي حملمحیطی و صدا نسبت به دیگر مدکاهش اثرات زیست

نقل از وترین سیستم حملترین و پویاییارزشونقل به عنوان با

-میمحیطی محسوب هاي اجتماعی، اقتصادي و زیستدیدگاه

ن ها را به عنواراهریزان شهري توسعه پیادهشوند و مدیران و برنامه

 ,Hass Klau] دانندمیحل کاهش مشکالت شلوغی شهرها راه

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

امل از عو هاراهپیاده مکان انتخاب برمؤثر بررسی و تعیین عوامل 

 از راهبردهاي یکی مداريپیاده زیرا مهم و پویایی شهرها است

ود. شهاي توسعه پایدار شناخته میتحقق سیاست براي دسترس در

 به توانیم رويمسیرهاي پیادهانتخاب  بر مؤثر از طرفی، عوامل

  امنیت و ایمنی ،نفوذپذیري و ترافیک ها،خیابان سطوح پیاده،

 مناسب پیاده، مسیرهاي مقصدي نظیر وجود و زیباشناختی

 پژوهشبنابراین  ؛کنندمداري کمک میمسیر به پیاده جذابیت

-هشناسایی مکان پیاددر و مؤثر به بررسی عوامل مهم ابتدا حاضر 

 هايآزمونو سپس با استفاده از  پردازدمیشهر قم در کالنروي 

 6یبا روش حداقل مربعات جزئ 3مدل معادالت ساختاريآماري و 

 د.شونمیبندي پیاده اولویتعابران عوامل مؤثر در انتخاب مکان

  پژوهش و مبانی نظری پیشینه  .2

 پویاییها در ها و اثرگذاري آنراهمطالعات مرتبط به نقش پیاده

 شهري سفرهاي از بخشی رويپیاده اگرچه کند.شهري اشاره می

 خود روزمره هايفعالیت از بخشی حداقل شهروندان همه و است

 اهايفض بیشتر در پیادهعابران نیازهاي اما ،کنندیم رويپیاده را

 Nazemi and Toghiani] شودیم گرفته نادیده شهري

Khorasghani, 2017].  براي مناطقی شهريفضاهاي 

 عاملت و اجتماعی تبادل اجتماعی، وابستگی شهري، يهاتیفعال

-فیتو کی هایژگیو به توجه با فضاها این. است دیگران با رسمی

 را عمومی حوزهدر  گسترش توانایی توجهی که دارندهاي قابل

 طرواب گیريشکل در منفی یا مثبت تأثیر توانندیم و دارند
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 باشند. در داشته اجتماعی مشارکت و انسجام اعتماد، اجتماعی،

 هد،د افزایش را تعامل سطح تواندیم که عواملی از یکی میان، این

 Soleimani et]است  شهري فضاهاي در پیادهعابران حرکت

al., 2020] . روي به عنوان یک شیوه تردد در شهر، پیادههمچنین

 ,.Nikpour et al]مختلفی بوده است  مسائل تأثیرتحت 

هاي سنی مختلف طراحی ها باید بر اساس گروهراهپیاده .[2017

روي توسط افراد مسن و دلیل مسافت و زمان پیادهشوند زیرا به

روي  توسط جوان با هم فرق دارد و از طرفی مفهوم و درک پیاده

باشد که این باعث افراد پیر نسبت به جوان نیز متفاوت می

 ,.Pulvirenti et al]شود ایمنی عابران پیاده می اثرگذاري بر

2020].  

در بسیاري از موارد موضوعات مهمی مثل  شهري محیط کیفیت

 ردیگیم نادیده راهمگانی  ونقلحملروي تا رسیدن به پیاده

[Tiznado-Aitken et al., 2018]. يموتورغیر  ونقلحمل 

 اًعمدتمتکی بر نیروي فردي است که  ونقلحملیکی از مدهاي 

جایی )دسترسی به کاالها و هداراي دو هدف تفریحی و جاب

هاي باشد که شامل گونهها( و یا ترکیبی از هر دو میفعالیت

با چرخ  ونقلحملسواري، روي، دوچرخهمختلف از جمله پیاده

 Yazid et] دستی( و ویلچر استچرخو کوچک )اسکیت، 

al.,2011; Yedla, 2015] .نیترعمده از روي یکیپیاده 

 شهري مهندسان و ریزانبرنامه اما است، ونقلحمل هايروش

 عابرپیاده امکانات از اغلب پیاده، عابران آسایش و ایمنی براي

  شودیم داده آنها به اولویت کمترین یا و شوندیم غافل

[Chintawar et al., 2021].  

 اوال،  وینستین آگررويتر براي پیادهمناسبمسیرهاي در انتخاب 

 ونقلحمل در عابرپیاده سفرهاي بررسی (، به6442) و همکاران

 تا ه راپیاد افراد توسط شده انتخاب مسیر و سفر طول پرداخته و

 ررسیب مورد اورگان و کالیفرنیا در ریلی ونقلحمل ایستگاه پنج

 نرساندحداقل به که دهدنشان می هانتایج تحقیق آن اند.داده قرار

 افراد یرمس انتخاب بر مؤثر عامل ترینروي مهمپیاده مسافت فاصله

یمنی ا عوامل اغلب نیز گرفتند قرار بررسی مورد که افرادي بوده و

 اندمهم دانسته مسیر انتخاب در را زیستو عناصر زیبایی محیط

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

 جالب و رمعتب روش یک توانندمی آشکار ترجیحات بر مبتنی مسیر

 یا بندياولویت به توانندمی و باشندروي پیاده محیط ارزیابی براي

 کمک عابرپیاده هايزیرساخت به مربوط گذاريسرمایه توجیه

ط توس مهم هاياولویت اساس بر احتمالی امتیاز مقابل، در. کنند

 لهفاص مانند ترملموس هايویژگی اهمیت بر است ها ممکنپیاده

 انبی به قادر اغلب هاپیاده زیرا گذارد، ارزش حد از بیش ایمنی و

 اب. نیستند نمایشی هايطرح و هاخیابان مانند نامشهود امکانات

 هنگامی فقط مسیر انتخاب سازيمدل رسدمی نظربه حال، این

 و ودش ارائه زیادي مسیرهاي جایگزین به عابرپیاده مفید باشد که

 Guo and]کرده باشند  تجربه متعددي را مسیرهاي پیادهعابران

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

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

 متنوع، و مختلف هايکاربري و هافعالیت وجود )بازار( و تجاري

 مناسب، عرض و طول پارکینگ، به دسترسیعواملی نظیر 

 مناسب، شیب زائران، و افرادپیاده حضور گسترده و سرزندگی

 انتخاب شد راهپیاده ایجاد جهت فضا بهترین

[Mohammadian Mosammam et al., 2016]. 

( در پژوهشی به بررسی نقش عوامل 6432ا و میترا )یشینارادیپر

 ها پرداختند. نتایج پژوهشراهعابران پیاده در پیاهمؤثر بر ایمنی 

ها از دیدگاه ایمنی مبتنی بر راهها نشان داد که پویایی پیادهآن

ان ها براي نجات  عابرراههاي فرعی منتهی به پیادهدرنظرگرفتن راه

این نوع معیار را  .باشدپیاده در مواقعی که حجم عابران زیاد می

پیاده باید در نظر گرفت د و توزیع سفر عابرانبر اساس رفتار تولی

[Priyadarshini, and Mitra, 2018] . 

 روي، در انتخاب مسیرهاي پیاده مؤثرل مهمترین عوام

 ،1پایداري مفاهیم برهستند که   وطراحی ریزيبرنامه رویکردهاي

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

همین  بر دانند.می هاي توسعه پایدارتحقق سیاست براي دسترس

ضرورت  بر متعددي هايپژوهش گذشته دهه اساس در چند
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در  رويپیاده فعالیت گسترش براي مناسب هايمحیط تأمین

در  .[Gehl, 2010] اندنموده تأکید شده، ساخته هايمحیط

مداري پیاده و افراد رويپیاده سطح مرتبط، هايپژوهش اغلب

کیفیت  طورکلیبه و پذیرياجتماع در مهم عاملی شهري فضاهاي

هاي عرصه در رويپیاده بنابراین ؛است شده محسوب محیط

سالمت  میزان افزایش بر که مشهودي اتتأثیر از فارغ زیستی

 منظر دارد، از آنها فیزیکی فعالیت افزایش طریق از شهروندان

 اهمیت همگانی زندگی کیفیت ارتقاي در آن نقش و اجتماعی

یابی عابران مکانهمچنین، . [Booth et al., 2013] دارد باالیی

پیاده باید مبتنی بر معیارهاي مبدأ و مقصد سفر و درنظرگرفتن 

وان کنند که بتها استفاده میباشد که از آنسطح سرویس معابري 

مند براي شهروندان را پویا و رضایت از دیدگاه طراحی و ایمنی آن

 . [Banerjee et al., 2018]یف کرد توص

 محیطی، گراییاحتمال نظریه چارچوب در دیگر سوي از

 میزان شده درساخته محیط نقش بر متعددي هايپژوهش

. از دیگر [Du et al., 2020] اندنموده تأکید افراد رويپیاده

 هايمؤلفه به توانیم رويانتخاب مسیرهاي پیاده بر مؤثر عوامل

 ایمنی ،(نفوذپذیري و ترافیک ها،خیابان سطوح پیاده،) عملکردي

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

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

 وجود مؤثرند که عبارتند از کاري و اهداف تفریحی براي روي

 تنوع جالب، نماهاي)مسیر  جذابیت مناسب پیاده، مسیرهاي

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

 ,.Birenboim et al] رويپیاده هزینه و رويپیاده فواصل

سرمایه افزایش ها،کاربري تنوع و تعداد افزایشهمچنین  .[2019

 و مقصدي هايگزینه افزایش شهري، منظر کیفیت گذاري در

 رويپیاده میزان افزایش با تواندیم محیطی ارتقاي استانداردهاي

 .[Carmona, 2019] باشند مرتبط همسایگی واحدهاي در

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

 شکل تریندسترس در کنند،می زندگی افراد که هاییمحدوده در

 مسیرهايدر رويپیاده و میزان شودمحسوب می فعالیت فیزیکی

 و محلی خدمات به ترنزدیک یا و روي بیشترپیاده قابلیت با

کارتر  .[Longo et al., 2015] . است تربیش هافروشیخرده

ها راه( در پژوهشی با معرفی توسعه مکان پباده6464و همکاران )

ها اهردر شهرهاي هوشمند با استفاده از عوامل مؤثر بر انتخاب پیاده

ها در شهرهاي راهکه پیاده ندملبورن استرالیا نشان داددر شهر 

 دنوشمندي شهذوندان میهوشمند باعث افزایش پویایی و رضایت

[Carter et al., 2020] .ها و راهبراي افزایش استفاده از پیاده

د در انتخاب ونقل بایها نسبت به مدهاي دیگر حملپویایی آن

یاده پمعیار تولید و توزیع سفر توسط عابران ها با توجه بهمکان آن

باط و ارتترین معیار رفتار عابرپیاده در محیط شهري عنوان مهمبه

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

 اثرات هاراهپیاده ریزيبرنامه در راهکارها کارگیريبهبنابراین  

 تردد کاهش محیطی،مطلوب زیست تأثیرچون  فراوانی مثبت

 ونقلحمل از استفاده براي مردم تشویق و موتوري نقلیهوسایل

 به شهر هدایت نهایت در و حیات اقتصادي بازگرداندن، عمومی

 داشت. از خواهد پی در را هویتبا  و گراانسان ساختاري سوي

 مدار،پیاده و پایدار ونقلحمل یک سیستم به براي رسیدن رواین

  .است ضروري و الزم محورانسان هايمؤلفه بر کیدتأ

ه کتوان نشان داد می ،گرفتههاي  انجامپژوهش بررسی با توجه به

ها در مطالعات راهدر انتخاب مکان پیاده مؤثرشناسایی عوامل 

، اضرح که در پژوهشحالیدر کنون انجام نشده شده استپیشین تا

ی ونقلحمل –در شهر قم با توجه به شرایط خاص کاربري زمین 

ی شهر، به بررساجتماعی و فرهنگی در این کالن –و یا اقتصادي 

 توجه با هااهرپیاده مکان انتخاب بر گذارتأثیر ارتباط بین متغیرهاي

شود.  عالوه بر شناسایی سفر پرداخته میمدل  انواع تمامی به

 با هابندي آناولویت هاراهانتخاب مکان پیادهدر  مؤثرعوامل 

ساختاري به روش حداقل  هاي آماري و معادالتاستفاده از آزمون

از نوآوري دیگر  هاي پیشینبرخالف پژوهشی مربعات جزئ

 باشد. می پژوهش حاضر

 شناسی پژوهش روش .3
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ان انتخاب مک درمؤثر به بررسی عوامل در پژوهش حاضر در ابتدا 

 آماري هايآزموناز استفاده شود و سپس با پرداخته می پیادهعابران

 یقل مربعات جزئحدامبتنی بر روش معادالت ساختاري  مدلو 

-اولویت شهر قمدر کالن پیادهعوامل مؤیر در انتخاب مکان عابران

اي شهرهکالن شهر قم، یکی ازکه با توجه به اینشوند. میبندي 

 ایرانپایتخت  تهرانکیلومتري جنوب  344است که در  ایرانمهم 

شهر  مرکز آمار ایران 3161است. طبق سرشماري سال واقع شده

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

 تبریزو  اراک، زنجانهاي دیگر ایران مثل مهاجرانی از شهري

 رانای پرجمعیت شهر هفتمین رتبهبا این جمعیت قم در است. 

جزء باالترین درصد است که  6/3رشد جمعیت قم  .گیردقرار می

 از یکی عنوان به قم شهراست.  ایراننرخ رشد جمعیت در 

 برخوردار ايفرامنطقه مذهبی نقش از که کشور شهرهايکالن

ه مواج شهريدرون ونقلحمل زمینه در مشابهی مسائل با باشدمی

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

 مشکالت با شهري، فرسوده بافت محدوده کانون در قرارگیري

 که است مواجه بسیار محیطیزیست و اجتماعی اقتصادي، تنزل

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

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

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

 از بیش تأکید همراه به روزمره خدمات تأمین در جدید محالت

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

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

 ،همگانی ونقلحمل توسعه و رويتهدید پیاده ضمن گذشته سال

 اام است؛ گردیده مطرح هاخیابان این سازيراهپیاده از هاییزمزمه

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

 ايبر هاخیابان مساعدترین تعیین و بندياولویت و شهر مرکز

 قم، شهر مرکز ايفرامنطقه مذهبی نقش به توجه با سازيراهپیاده

 در هاخیابان این پرقدرت نقش و سرمایه هايمحدودیت

 نای باشد. برمی کاالها و افراد جاییهجاب و شهريدرون ونقلحمل

 ربمؤثر  عوامل تأثیربررسی  حاضر، پژوهش اصلی هدف اساس،

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

 .باشدمی مذهبی گردشگري مهم

 پیادهمرتبط به عابران آمار و اطالعات بررسی 3-1

اري مآتحلیل  اي، تحلیلی وکتابخانه  پژوهش حاضرروش انجام 

 ،شده از شهر قمآوريجمعمیدانی مار و اطالعات آبا استفاده از 

براي فرآیند ایجاد مدل مناسب  زیر مراحلباشد. می 3مطابق شکل 

-روي و انتخاب پیادهبندي عوامل مؤثر در پیادهمنظور اولویتبه

 شود که عبارتند از:صورت زیر انجام میها بهراه

 اهراهادهیپانتخاب مکان تعیین اهداف سفر براي مدل  -3گام 

هاي باشد. منظور از اهداف سفر مدلمیالف – 6مطابق شکل 

 باشد. خرید، تفریحی، و زیارتی میسفر نظیر 

هاي سفر نظیر خرید، مدلبردارهاي جذب ها و داده -6گام 

اي  هسفر مطابق شکلزیارتی به عنوان اهداف مقصد و تفریحی، 

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

 شهر قمونقل کالنو منطبق بر مطالعات جامع حمل 3161سال 

 باشد.  می

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

، ساکن آموزدانش دخانوار، تعدا دعیت هر ناحیه، تعدامنقلیه، ج

ساحت هر ناحیه تعداد دانشجو ساکن، تعداد شغل، درآمد و م

 باشد.می

 کولموگروفماري از جمله آ يهالیتحلاستفاده از  -4گام 

-جهت شناسایی و اولویت معادالت ساختارياسمیرنوف و 

ها.راهپیادهمکان بندي عوامل مؤثر در انتخاب 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ( Google Mapمنبع:) قمشهر نکال. نقشه مورد استفاده در 1شکل 

 
 شهر قمندر کالبندی اهداف سفر دستهالف(  .2 شکل

هدف سفر

خرید

خرید

دریافت خدمات

تفریح

تفریح و ورزش

دیدار دوستان و نزدیکان

زیارتی
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 1331مقصد خانوار سال  -شبکه عنکبوتی توزیع سفرهای خرید شهر قم در آمارگیری مبدا ب( .2 شکل

 
 1331مقصد خانوار سال  -شبکه عنکبوتی توزیع سفرهای تفریحی شهر قم در آمارگیری مبدا ج( .2 شکل
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 1331 مقصد خانوار سال -شبکه عنکبوتی توزیع سفرهای زیارتی شهر قم در آمارگیری مبدا د( .2  شکل

شهر قمهای انواع سفر در کالن. تعیین اهداف سفر و مدل2شکل 

 هايشده در مسافتدرصد سفرهاي پیاده انجامدهنده نشان 1شکل 

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

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

درصد  41که حدود  دهدیمنشان   4کیلومتر دارند. همچنین شکل 

و  اندداشتهدقیقه قرار  1شده در فاصله زمانی سفرهاي پیاده انجام

. فاصله زمانی اندبودهدقیقه  34درصد در فاصله زمانی کمتر از  99

ي در فواصل روادهیپ اصوالًکه  دهدیمي نشان روادهیپو مسافت 

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

تا  است و ترشیب. در خصوص دوچرخه این فاصله کمی افتدیم

-. اما همچنان زمان دوچرخهرسدیمنیز  1کیلومتر مطابق شکل  1

 .ماندیمباقی  4دقیقه در شکل  34ده سواري در محدو

ي هاگروهدر  رندیگیمغیرموتوري را به کار  ونقلحملکسانی که 

بندي سنی افرادي که به گروه 1سنی مختلفی قرار دارند. شکل 

از همه  باًیتقرافراد پیاده  1. مطابق شکل کنندیمصورت پیاده سفر 

ه ي در گروروادهیپمیزان  نیترشیبي سنی هستند، هرچند هارده

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

درصد  46 باًیتقري سنی هاگروه. این شودیم آموزاندانشسنی 

 .شوندیمکنند را شامل افرادي که پیاده سفر می 1مطابق شکل 

. دهدیمسواران را نشان بندي سنی دوچرخهنیز گروه 9شکل 

 انآموزدانشسوار بسیار متفاوت است. اد دوچرخهي افربندگروه

. شوندیمشامل  9را مطابق شکل  سواراندوچرخهدرصد  91 باًیتقر

 وريموت غیرونقل حمل از که افرادي نیترشیب کهنیابه توجه با

 از کیی تحصیلی سفرهاي هستند،آموزان دانش ،کنندیم استفاده

 غیر ونقلحمل گسترش براي توانندیم که هستند يابالقوه اهداف

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

 41ا ب خانه به بازگشت سفر اهداف نیترشیب که دهدیم نشان را

 هدف با سفرهاي کهباشد میدرصد سهم از اهداف مختلف سفر 

ر د خرید هدف با سفرهاي و شغلی هدف با سفرهاي تحصیلی،

درصد . هستنددهنده از اهداف سفر تشکیلهاي بعدي درصد رده

 همیتا دهندهنیز نشان تحصیلیبازگشت به خانه و  سفرهاي زیاد

نیز سهم سفرپیاده در اهداف مختلف  2شکل . باشدسفرها می این

درصد سفرها  13 ،در سفرهاي با هدف خریددهد. سفر را نشان می
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سفرهاي با . در شوندیمانجام  2به صورت پیاده مطابق شکل 

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

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

ترتیب هب پیاده راین بیشتر سفرهايبسفرپیاده بر عهده دارند؛ بنا

و تفریح و ورزش  ،صورت خرید، تحصیل، همراهی با دیگرانبه

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

سهم سفر با دوچرخه  6مطابق شکل . دهدنشان میاهداف سفر 

در سفرهاي با  که در اهداف مختلف سفرها بسیار ناچیز است

درصد و در سفرهاي تحصیلی  1هدف تفریحی و ورزشی حدود 

 . شودیمبا دوچرخه انجام تنها درصد  6و خرید تنها حدود 

 
 های مختلف از کل سفرهای پیادهشده در مسافتدرصد سفرهای پیاده انجام .3شکل 

 
 رویشده مختلف با توجه به مدت زمان پیاده. درصد سفرهای پیاده انجام4شکل 
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 کنندبندی سنی افرادی که پیاده سفر می. گروه5شکل 

 
  سواراندوچرخهبندی سنی گروه .6شکل 
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 بندی اهداف مختلف سفر دسته .1شکل 

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

 5اسمیرنوف-کولموگروف آزمون 3-2

 هايآزمون ترینمهم از یکی اسمیرنوف-کولموگروف آزمون

 یک انتخاب در همواره شود کهمی محسوب ناپارامتریک آماري

 ستفادها پارامتریک هايآزمون از آیا ،گرفته شود تصمیم باید آزمون

 ايبر هامالک تریناصلی از یکی. ناپارامتریک هايآزمون یا شود

 .است اسمیرنوف-کولموگروف آزمون انجام انتخاب این

 6اسپیرمن یارتبه همبستگی ضریب  3-3

 دو میان طهراب همبستگی میزان اسپیرمن يارتبه همبستگی ضریب

 ارامتريناپ متناظر دیگرعبارتبه و دهدیم نشان را ترتیبی متغیر

 .[Bartholomew, 1995]  باشدیم پیرسون همبستگی ضریب

 بستگیهم میزان پیرسون گشتاور-ضربحاصل همبستگی ضریب

 ینب ضریب این مقدار. سنجدمی را تصادفی متغیر دو بین خطی

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

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

 .[Hauke and Kossowski, 2011] است

به روش حداقل مربعات معادالت ساختاری  3-4

 یجزئ

( PLS) یتاري به روش حداقل مربعات جزئمعادالت ساخ روش

 يهادلم براي مربعات کمترین برآورد استفاده با روشی است که

. ودشاستفاده می بنیادي همبستگی و يامؤلفهچند ،يامؤلفه یک

 براي ارتباط بین متغیرهاي اثرگذار والد توسطبار اولین PLS مدل

لی اثرگذاري احتما توزیع مبتنی بر این مدل بر وابسته پیشنهاد شد. 

 ;Wold, 1982] باشدیمبر متغیر وابسته  مستقل يمتغیرها

Chin 1998; Bivina and Parida, 2019].  

که معادالت ساختاري نقش مهمی در شناسایی اینبا توجه به

ر وتحلیل دهاي قوي براي تجزیهباشد و یکی از روشمتغیرها می

اي از عوامل و متغیرها علوم اجتماعی واثرسنجی رفتاري مجموعه

باشد. همچنین این نوع مدل با درنظرگرفتن هدف مشخص میبا 

متغیرهاي چندگانه کاربرد زیادي در بررسی تأثیر همزمان 

 ,Lowry and Gaskin]متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته دارد 

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

فاز  دوباشد که شامل رگرسیون چندمتغیره، و تحلیل مسیر می

باشد که در قسمت عاملی به عاملی تأییدي و تحلیل مسیر می

یر شود و در تحلیل مسبررسی پارامترهاي مؤثر در مدل پرداخته می

اس شود زیرا اساثرگذاري این عوامل بر متغیر وابسته بررسی می

ف بندي عوامل مرتبط بر هداین مدل مبتنی بر شناسایی و اولویت

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

کمتر به تعداد نمونه، و سطح سنجش متغیرها توسط مهندسان 

ها و ریزيونقل جهت بررسی برنامهریزي شهري و حملبرنامه
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ونقل مورد استفاده قرارم شناسایی عوامل مرتبط به مدهاي حمل

هاي رگرسیونی دارد به این گیرد و برتري که نسبت به مدلمی

لت است که متغیرهاي مشاهده شده یا آشکار و متغیرهاي پنهان حا

 Rezaei et]شوند یا همان متغیرهاي سازه طرح مدل بررسی می

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

ها غیرنرمال ها کم باشد و نمونهجزئی در زمانی که تعداد نمونه

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

ساختاري به روش حداقل مربعات جزیی کاربرد زیادي در بررسی 

هاي عابران پیاده و شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب مکان مدل

 .[Bivina and Parida, 2019]  معابر دارند

هاي ساختاري به روش حداقل مربعات جزئی نیازمند در مدل

ا استفاده از معیارهاي پایایی و بررسی برازش مدل پیشنهادي ب

 دقت به پایایی آزمونروایی بین متغیرهاي پژوهش است که 

 دلم برازش بررسی براي .است مربوط آزمون ثبات و گیرياندازه

: از عبارتند گیرند کهمعیار مورد بررسی قرار می سه اندازه گیري

 هک شودیم ارزیابی معیار سه خود توسط که شاخص صحت (3

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

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

 شسنج براي کالسیک معیاري ي کرونباخ،آلفا .واگرا روایی (1

 درونی( محسوب )سازگاري درونی صحت ارزیابی براي پایایی

 و ارساخت یک بین همبستگی گرنشان درونی سازگاري. گرددیم

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

and Rezazadeh, 2013].  

( 3614) همکاران و ورتس توسط معیار : این(CR) 1مرکب پایایی

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

 ستگیهمب به توجه با بلکه مطلق صورت به نه ساختارهاپایایی 

 یکپایایی مرکب   مقدار. گرددیم محاسبه یکدیگر با متغیرها

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

 مخرج در و هاي مرتبط به خودشاخص با ساختار یک واریانس

 قدارم اضافهبه هاي مرتبط به خودشاخص با سازه کسر، واریانس

نشان از  1/4بیشتر از  مقدار آید.یمدست به گیرياندازه خطاي

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

 Davari and Rezazadeh, 2013; Lowry and]دهدیم

Gaskin, 2014].    

شود میمتوسط واریانس استخراج  ،متغیرهاروایی و جهت بررسی 

 Fornell,  and]است  هاآنعنوان معیاري براي اعتبار بهو 

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

افزایش اعتبار رابطه بین متغیرهاي مستقل و اثرگذاري بر متغیر 

 است.در ساختار پیشنهادي  وابسته

 های پژوهش نتایج و یافته .4

هاي کولموگروف در این بخش از پژوهش ابتدا به بررسی آزمون

جهت بررسی ارتباط بین اسمیرنوف و همبستگی اسپیرمن 

 تمامی به توجه با راهادهیپ مکان انتخاب بر تأثیرگذار متغیرهاي

شود. سپس با استفاده از مدل مدل سفرها پرداخته می انواع

 بنديترین عوامل و اولویتجهت تعیین مهم معادالت ساختاري

 انواع میتما به توجه با راهادهیپ مکان انتخاب بر متغیرهاي اثرگذار

 ند:شوصورت زیر شرح داده میشود که بهسفر نیز پرداخته می

 آزمون کولموگروف اسمیرنوف 4-1

 دیا، ابتدا باطالعاتمنظور انتخاب آزمون مناسب براي سنجش به

-نرمال بررسی. براي شودها، اطمینان حاصل از توزیع آماري داده

 3مطابق جدول  اسمیرنوف -فوکولموگرها، از آزمون بودن داده

 این آزمون که دهدینشان م 3مطابق جدول  . نتایجشودمیاستفاده 

یجه تن دردار است، براي تمامی متغیرهاي مستقل مورد مطالعه معنی

یستند. بنابراین از از توزیع نرمال برخوردار ن این متغیرها

.رفتگیک باید براي استنباط بهره ناپارامتري هاآزمون
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 اسمیرنوف – فونتایج آزمون کولموگر .1جدول 

 نتیجه آزمون خودرو سرانه درآمد خانوار جمعیت مساحت

 مطلقمیانگین  461/4 664/4 334/4 461/4 124/4

c 444/4 داريسطح معنی 

C باشد.یم 10/1خطا  سطح 

 مکان انتخاب بر گذارتأثیر متغیرهایارتباط بین  4-2

 سفر انواع تمامی به توجه با هاراهادهیپ

 هاراهادهیپ نمکا گذار بر انتخابتأثیربراي بررسی ارتباط متغیرهاي 

د( از خریو سفر )کل، زیارتی، تفریحی،  انواع تمامی به توجه با

 تغیرهامآزمون همبستگی اسپیرمن با توجه به ناپارامتریک بودن 

مشاهده  6جدول طور که در همان .شوداستفاده می 6مطابق جدول 

 مدل ،کل مدل شامل هاي سفرارتباط بین مساحت و مدل شودیم

که  باشدیمدار و منفی خرید معنی تفریح و مدل زیارت، مدل

بین مساحت منطقه و مدل  اثرگذاريضریب رابطه و بیشترین 

یر نظ سفر هايمدل جمعیت و بین رابطه. باشدیم – 614/4تفریح 

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

 مدل و قهمنط جمعیت بیننیز ضریب رابطه  بیشترین که باشدیم

شامل  سفر هايمدل خانوار و بین ارتباط .باشدیم 41/4 خرید

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

 ریبض به خرید مدل خانوار و بین ارتباط بیشترین که باشدیم

کل،  مدل نظیر سفر هايمدل ودرآمد  بینرابطه  .باشدیم 44/4

 باشدیم مثبت و دارمعنی خرید مدل و تفریح مدل زیارت، مدل

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

 کل، مدل مدلشامل  سفر هايمدل خودرو و سرانه بین ارتباط

 که باشدیم مثبت و دارمعنی خرید مدل و تفریح مدل زیارت،

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

توان نشان داد که متغیر می 6. بنابراین با توجه به جدول باشدیم

د، با مدل خریو خانوار جمعیت  هايمساحت با مدل تفریح ، متغیر

متغیر سرانه خودرو با مدل کل سفر  مدل خرید ودرآمد با  متغیر

اشد باین صورت میبیشترین رابطه معناداري دارند.  این رابطه به

هاي مدل سفرسزایی این متغیرها در کاهش و افزایش که تأثیر به

عابرپیاده دارند.

 سفرهای مدل انواع تمامی به توجه با راهیادهپ مکان انتخاب بر گذارتأثیر متغیرهای بین ارتباط بررسی .2جدول 

 مدل خرید مدل تفریح مدل زیارت مدل کل متغیر ردیف

 -46/4** -61/4** - 69/4** - 61/4** مساحت 3

 41/4** 16/4** 12/4** 34/4** جمعیت 6

 44/4** 46/4** 43/4** 41/4** خانوار 1

 **4/66 **4/69 **4/62 **4/61 درآمد 4

 61/4** 61/4** 96/4** 26/4** سرانه خودرو 1

 درصد 3بین دو متغیر  داري ارتباطسطح معنی**

 

 مکان انتخاب بر تأثیرگذار ارتباط بین متغیرهای 4-3

 سفر مبتنی بر مدل انواع تمامی به توجه با راهادهیپ

 معادالت ساختاری 

 روش هب ساختاري معادالت مدل روایی و پایایی ارزیابی بررسی با

 جدول در نتایج کرونباخ، آلفاي مقادیر براي جزئی مربعات حداقل

 ابزار کهنشان داد  توانیم ،1مطابق جدول . شد داده نشان 1



 موردی: شهر قم(های شهری )مطالعه راهپیاده مکان انتخاب برمؤثر بررسی و تعیین عوامل 

 3443(/ نابستان 11ونقل/ سال سیزدهم/ شماره چهارم )حملفصلنامه مهندسی 

3616 

 

 .است برخوردار خوبی درونی سازگاري صحت از یريگاندازه

 تمامی براي ،1مطابق جدول  مرکب سازگاري مقادیر همچنین

 از ابزار دهنده این است کهنشان که باشدیم 1/4 بیشتر از مقادیر

 گتربزر عاملی بار تمامی و است برخوردار خوبی مرکب سازگاري

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

همچنین .  [Davari and Rezazadeh, 2013]. باشدیم

ي براي تمام متغیرها میانگین واریانسکلیه مقادیر  1 مطابق جدول

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

 پیشنهادي ساختاري در پژوهش حاضر توان گفت که مدلشده می

 و 33و  34هاي شکل ست.از روایی همگراي مطلوبی برخوردار ا

بین و ضریب معناداري ( Tضرایب متغیرها و آماره تی ) 4جدول 

در ساختار مدل معادالت ساختاري را نشان  متغیرهاي موردمطالعه

د که ندهمی نشان 1و جدول  33، و 34هاي شکل دهد.می

(، Cجمعیت )(، D(، خانوار )Iسرانه خودرو )متغیرهایی نظیر 

هاي زیارت، سزایی بر مدلتأثیر به(، Bمساحت )و (، Eدرآمد )

 ؛پیاده داردهاي تولید سفر عابرانعنوان مدلتفریح، و خرید به

ها هرابنابراین این متغیرها از عوامل مؤثر در انتخاب مکان پیاده

-متغیرهایی نظیر سرانه خودرو و دانشروند؛ بنابراین شمار میبه

هاي مدلترتیب بیشترین و کمترین نقش و اثر را در آموزان به

 انتخابنظیر مدل زیارت، مدل تفریح و مدل خرید و  انواع سفر 

.پیاده دارندمکان عابران

روش معادالت ساختاری . برازش مدل3جدول 

میانگین 

 واریانس
 کرونباخ آلفای 2R ضریب تعیین (CR) پایایی ترکیبی

 3اشتراکی مقادیر

 

 8افزونگی

 
پارامترهای 

 گذارتأثیر
19/4 22/4 - 23/4 19/4 - 

 انواع سفر 26/4 66/4 66/4 26/4 66/4 66/4

 قبولمقدار قابل - 4بزرگتر از  1/4از  بزرگتر - 1/4از  بزرگتر 4/4از  بزرگتر

 

 
 مدل معادالت ساختاریمتغیرهای مورد استفاده در ضرایب  .11شکل 
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 T داریمعنی سطحبررسی  .11شکل 

 (Tپیاده تی )متغیرهای مؤثر در انتخاب مکان عابران داریسطح معنیبررسی . 4 جدول

 نماد مطالعهمتغیرهاي مورد (Tتی ) آمار استاندارد خطاي معیار انحراف میانگین نمونه نمونه اصلی

 انواع سفر <پارامترها  9219/61 446492/4 4464/4 63/4 63/4

 A مجموع 4239/36 446161/4 4461/4 11/4 11/4

 B مساحت 6126/39 441421/4 4414/4 24/4 23/4

 C جمعیت 3116/31 441129/4 4411/4 23/4 26/4

 D خانوار 6661/61 446414/4 4464/4 63/4 63/4

 E درآمد 6246/31 441232/4 4412/4 16/4 16/4

 F دانشجو 6126/31 441249/4 4412/4 16/4 16/4

 G آموزدانش 6211/4 333964/4 3339/4 44/4 41/4

 H تعداد شغل 2129/9 346416/4 3464/4 19/4 11/4

 I سرانه خودرو 3124/69 446411/4 4464/4 63/4 63/4

 I1 زیارت 4111/349423 444441/4 4444/4 66/4 66/4

 I2 تفریح 4641/61333 444434/4 4444/4 66/4 66/4

 I3 خرید 4611/636116 444441/4 4444/4 66/4 66/4

  گیرینتیجه .5

 دسترس در از راهبردهاي یکی مداريپیاده کهبا توجه به این

ی، شود. از طرفهاي توسعه پایدار شناخته میتحقق سیاست براي

سطوح  به توانیم رويانتخاب مسیرهاي پیاده بر مؤثر عواملاز 

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

در شهر قم با توجه نوع کالبدي شهر که  ؛نام بردمسیر  جذابیت

کاهش بار ترافیکی  شود.هم مذهبی و هم توریستی محسوب می

 تواند از اولویتمیمداري، و افزایش ترغیب شهروندان به پیاده

ن بنابرای ؛محسوب شوندمدیران شهري ونقل و حملریزي برنامه

یی در شناساو مؤثر در ابتدا به بررسی عوامل مهم حاضر پژوهش 

 پردازد و سپس با استفاده ازشهر قم میدر کالنپیاده عابرانمکان 

با روش حداقل  هاي آماري و مدل معادالت ساختاريآزمون

-تاولوی پیادهعابران عوامل مؤثر در انتخاب مکان یمربعات جزئ

 هاي پژوهش حاضر عبارتند از شناسایینوآوري .شوندمیبندي 

 هرش کالن در هاراهپیاده یابیمکانعوامل مؤثر در بندي و اولویت

 کانم انتخاب بر گذارتأثیر ارتباط بین متغیرهايسپس  و قم

 ايهآزمون. باشدمی سفرنوع  انواع تمامی به توجه با هاراهپیاده

عنوان ابزاري براي به نیز  ساختاري معادالت مدل و آماري

نیز اده پیي مرتبط در انتخاب مکان عابرانبندي پارامترهااولویت

 صورت زیر نشان دادهبهنتایج پژوهش حاضر   شوند.بررسی می

 شوند که عبارتند:می

براي تمامی متغیرهاي  اسمیرنوف کولموگروف زمونآ -3

آزمون همبستگی اسپیرمن یجه از نت در، استدار مستقل معنی

 کلنظیر  سفرمدل  مبتنی بر انواعها بررسی ارتباط بین آنبراي 

 .استفاده کرد توانمی، زیارتی، تفریحی، خرید سفر

ین رابطه که بیشتر نشان دادآزمون همبستگی اسپیرمن  نتایج -6

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

 44/4و  41/4با ضریب ترتیب بهخرید  مدل باو خانوار 

 ریبض به خرید مدل درآمد و  بین رابطه بیشترین .باشدیم

کل،  لمد و خودروسرانه  بین ارتباط بیشترین .باشدیم 66/4

 يهامدل درآمد و رابطه بین؛ بنابراین باشدیم 62/4 ضریب به

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

 درآمد ینب ضریب رابطه بیشترین که باشدیم مثبت و دارمعنی

با بررسی اثرگذاري هر  ؛ بنابراینباشدیم 66/4 خرید مدل و

 و وسرانه خودرشود که هاي سفر نشان داده میمتغیر بر مدل

ن تریسزایی در مدل خرید به عنوان مهمدرآمد خانوار تأثیر به

 . استسهم سفر پیاده در اهداف مختلف سفر 

 یساختاري به روش حداقل مربعات جزئ معادالتمدل  در -1

 1/4بیشتر از  ساختارها تمام براي کرونباخ آلفاي مقادیر

درستی رابطه اثرگذاري متغیرها بر  دهنده نشان که باشدیم

نتایج  باشد.ها میراههاي سفر در انتخاب مکان پیادهمدل

نظیر سرانه خودرو متغیرهایی معادالت ساختاري نشان داد که 

(I( خانوار ،)D( جمعیت ،)C( درآمد ،)E( و مساحت ،)B ،)

نوان عهاي زیارت، تفریح، و خرید بهسزایی بر مدلتأثیر به

 رانهس نظیر متغیرهایی. پیاده داردهاي تولید سفر عابرانمدل

 اثر و شنق کمترین و بیشترین ترتیببه آموزاندانش و خودرو

 یادهپعابران مکان انتخاب نتیجه در و سفرتولید  هايمدل در را

 . دارند

ونقل و شهري جهت ریزان حملتواند به برنامهمیپژوهش حاضر 

ه به هدف توسع منظور رسیدنها بهراهانتخاب مکان مناسب پیاده

 رویکردهاي مختلفو افزایش نشاط شهري مبتنی  پایدار شهري

 .کندشناسی کمک شناسی و روانجامعه

 پیشنهادها  .6

براي افزایش اثرگذاري پژوهش حاضر در توسعه پایدار شهري 

هاي ایمنی، اجتماعی و اقتصادي و ایجاد جامعه پویا از دیدگاه

و  گذاريبررسی پارامترهاي اقتصادي نظیر سرمایه توان بهمی

پارامترهاي ایمنی نظیر تعداد تصادفات و  ها نظیرراهریسک پیاده

 توان به مطالعات مرتبط بهخت. همچنین میپردا رییسک ایمنی

درصد اشتیاق مردم و غیره جهت  شاملشناسی معیارهاي روان

ی قهاي تشویپیاده و اثرگذاري سیاستعابرانمکان استفاده از 

  .اشاره کردگیري و آماري هاي تصمیملمسئوالن با مد

 ها نوشتپی .1

1- Structural Equation Modeling 

2- Partial Least Square (PLS) 

3- Sustainability 

4- Security  
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5- Kolmogorov–Smirnov test 

6- Spearman's rank correlation coefficient 
7- Composite Reliability  

8- Redundancy 

9- Communality Value 

 

  منابع .8

 یاد،ص ،عید رحمانی، ،فشینا مهیمنی، ، شریعتسیهآ باغبانی، -

 برمؤثر  عوامل سازي مدل "(3162) یالدم زاده، مهدي و ،مینا

 تمامی در روي پیاده شیوه انتخاب و روي پیاده زمان مدت

 تورمبناي يهاداده از لوجیت و زمان مدت يها: مدلسفرها

 .662-621 ص. ،6، شماره 33دوره  ،ونقلحمل مهندسی "سفر

 

 مقایسه و ارزیابی(. 3169. )اقالنیب الهام، و ،زادخانیآ پاکزاد، -

 مطالعه شهري مراکز در مداري پیاده و سازي راه پیاده راهبرد دو

 عمران مطالعات فصلنامه. ایالم شهر مرکزي بافت: موردي

 .11-9 ص. ،3، شماره 3شهري، دوره 

 

 معادالت مدلسازي"(3166) داوري، علی و رضازاده، آرش -

 سازمان دانشگاهی، جهاد:  تهران "PLS افزارنرم با ساختاري

 ص. 616، انتشارات

 

 ،رزانهف پور، ساسان ،یمینس توالیی، ،حمدم سلیمانی، -

 قابلیت نقش تحلیل "(3166) لیع شماعی، و ،هسام نوروزیان،

)مطالعه  شهري يهامحله اجتماعی هیسرما ارتقاي در روي پیاده

 جغرافیاي يهاپژوهش "(تهران شهر کالن يها: محلهموردي

 .661-616 ، ص.6، شماره 2، دوره شهري ریزي برنامه

 

 فضاهاي بررسی "(3169) آیسان پورمقدم، و مهسا، فرامرزي، -

 انقالب از بعد پایدار توسعه رویکرد با محور پیاده شهري

 .مهندسی و علوم المللی بین کنگره "صنعتی

 

 جمیله، و نیا، توکلی مظفر، حسن، صرافی، مصمم، محمدیان -

 سازي راه پیاده بندي اولویت "(3161) علی اصغر لو، عیسی

 دو "قم( شهر سمعصومه ) حضرت حرم اطراف يرهایمس

 .41-99 ، ص.1، شماره 1شهر، دوره  منظر هايپژوهش فصلنامه

 تعیین ''(3169) شیرین خوراسگانی، طغیانی و پریسا، ناظمی، -

 مدار پیاده محورهاي فضایی يهاتیفیک برمؤثر  يهاشاخص

 آقا علیقلی محله: موردي نمونه) اجتماعی تعامالت ارتقا جهت

 هتوسع و معماري عمران، المللی بین کنگره پنجمین .''(اصفهان

 .شهري

 

 ه حکیم طالبی، و میترا، عسگر، پور حسین عامر، ،پور نیک -

 تقابلی بر مؤثر محیطی هايشاخص ارزیابی و مطالعه "(3169)

 کارکرد و ساختار مطالعات ""(آمل شهر: مطالعه مورد) رويپیاده

 .311-334 ، ص31، شماره 4دوره  ,شهري

 

رضایی، ناصر، ماجدي، حمید، زرآبادي، زهرا سادات سعیده،  -

کاربرد مدل معادالت ساختاري در "(3166و ذبیحی، حسین. )

تبیین نقش عوامل مؤثر بر تحقق پذیري طرح هاي توسعه شهري 

پژوهشی  -، فصلنامه علمی ")مطالعه موردي: شهر شیراز(

 .14-11، ص 46، شماره 33ریزي شهري، دوره پژوهش و برنامه
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از دانشگاه ویرجینیاي غربی  3111غالمرضا شیران، درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال 

–از دانشگاه جورج واشینگتون  3116ونفل را در سال و درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی حمل

نقل وریزي و مهندسی حملموفق به کسب درجه دکتري در رشته برنامه 3111ود. در سال آمریکا اخذ نم

هاي پژوهشی مورد عالقه ایشان سیدنی، استرالیا گردید.  زمینه –و ترافیک از دانشگاه نیو ساوت ویلز 

و ترافیک  نقلومحیطی حملنقل پایدار، ایمنی در ترافیک، حمل و نقل غیرموتوري، تاثیرات زیستوحمل

ها بوده و در نقل و ترافیک کاربريونقل و ارزیابی حملوریزي حملویژه آلودگی هوا و صدا، برنامهبه

 نقل، دانشگاه اصفهان است. وحال حاضر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و حمل

 

 آزاد دانشگاه از 3164 سال در را عمران - عمران مهندسی رشته در کارشناسی درجه شیرانی، امیرارفع

 یزيربرنامه گرایش عمران مهندسی رشته در ارشد کارشناسی درجه و اصفهان شهر خمینی واحد اسالمی

 هايزمینه. نمود اخذ تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه از 3166 سال در را نقلوحمل

 دگیآلو از ناشی محیطیزیست تأثیرهاي و ترافیک و نقلوحمل هايزمینه ایشان عالقه مورد پژوهشی

 و یکتراف و نقلوحمل از ناشی انسانی-اقتصادي-اجتماعی تأثیرهاي کنترل و هوا، ارزیابی، مدیریت

 همگانی است.  نقلوپایدارحمل توسعه و غیرموتوري نقلوحمل

 

 درجه و تهران دانشگاه از 3116  سال در را عمران مهندسی رشته در کارشناسی درجه نادران، علی

 در. نمود اخذ ایران صنعتوعلم دانشگاه از 3126 سال در را ترابري و راه رشته ارشد در کارشناسی

. گردید ایران صنعتوعلم دانشگاه از ترابري و راه رشته در دکتري کسب درجه به موفق 3126سال 

 و بوده راه ایمنی ریزيبرنامه و شهري ونقلحمل جامع ایشان مطالعات عالقه مورد پژوهشی هايزمینه

 هرانت تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه استادیار در مرتبه با علمی هیات عضو حاضر حال در

 است. 

 

از دانشگاه آیت اهلل العظمی  3164فرهاد حدادي، درجه کارشناسی در رشته مهندسی عمران را در سال 

از  3169کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش راه و ترابري را در سال بروجردي و درجه 

دانشگاه ارومیه اخذ نمود. در حال حاضر دانشجوي دکتري مهندسی عمران گرایش راه و ترابري دانشگاه 

بر  ، بررسی رفتار رانندهترافیک ایمنی هاي پژوهشی مورد عالقه ایشانباشد. زمینهصنعتی شاهرود می

 يهاسیستمگیري چند معیاره و هاي تصمیمسازي ریاضی، مدلریان ترافیک، هوش مصنوعی، مدلج

 است. نقل هوشمندوحمل

 

 

 

 

 


