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ونقل انسان محور با کمک و ارائه راهبردهای بهبود عملکرد حمل ارزیابی

 ) نمونه موردی؛ شهر نیشابور( SWOTماتریس 
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  چکیده
شهری را ریزان شهری کشورهای توسعه یافته، سفرهای دروندر چند دهه گذشته اغلب شهرسازان و برنامه     

کردند، این شیوه ریزی و شبکه ارتباطی شهرها را براساس آن طراحی میبا دیدگاه استفاده از اتومبیل برنامه

یزی کشور ما را نیز تحت تأثیر قرار داد. با افزایش استفاده از اتومبیل که به ظاهر آسودگی و سرعت را ربرنامه

های محیطی، کاهش انرژیهای صوتی و زیستبه ارمغان آورده بود، مسائل و مشکالتی مانند ترافیک، آلودگی

حان شهری با تکیه و تأکید بیشتر بر ریزان و طراتجدیدناپذیر و غیره به مرور زمان موجب گردید که برنامه

نقل ارائه دهند. در این مطالعه شهر نیشابور به وریزی حملمحور، تفکرات نوینی در برنامهونقل انسانحمل

 میزان بودن باال این شهر ترافیکی اصلی مسئله دهد کهها نشان میعنوان نمونه موردی انتخاب شده و بررسی

 موضوعات به اگر .باشدمی شهر مرکزی بخش در ترافیک تراکم همچنین و خصیش وسایل نقلیه از استفاده

 به بیشتر وابستگی درنتیجه و هاافزایش مسافت سبب که شهر سریع افقی گسترش و رشد یمسأله فوق

ونقل ریزی حملحوزه برنامه در تحقیق اهمیت بیفزاییم نیز را است شهر شده مرکز به دسترسی جهت اتومبیل

درنتیجه مسأله اصلی تحقیق حاضر ارزیابی و تحلیل وضع موجود شهر نیشابور . شودمی محور دوچندان انسان

باشد. روش مورد استفاده در این ( می و دوچرخه های سفر پیادهدر حوزه حمل و نقل انسان محور ) شیوه

ها، جامعه هدف ارزیابیبوده، که در آن برای انجام  SWOTها استفاده از تکنیک تحقیق برای ارزیابی

ونقل ریزی شهری و کارشناسان در حوزه شهرسازی و حملکارشناسان و مسئولین در حوزه مدیریت و برنامه

 های مربوطه شد.باشند و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند اقدام به تکمیل پرسشنامهمی
 

 SWOTسواری، نیشابور، ماتریس روی، دوچرخهونقل انسان محور، پیادهحمل کلیدی: هایواژه
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  مقدمه  -1
 دارد پایدار توسعه یزمینه در ایویژه و شاخص نقش توسعه، یکننده کنترل عناصر ترینمحوری از یکی به عنوان نقلوحمل

 ریزانامهبرن و شهرسازان اغلب گذشته دهه ها در سطوح مختلف )ملی تا محلی( مدنظر باشد. در چندریزیکه باید در برنامه [1]

 را شهرها ارتباطی شبکه و ریزیبرنامه اتومبیل، از استفاده دیدگاه با را شهری درون سفرهای یافته، توسعه کشورهای شهری

. با افزایش استفاده از اتومبیل که به [2]داد  قرار تأثیر تحت نیز را ما کشور ریزیبرنامه شیوه این کردند،می طراحی آن براساس

محیطی، کاهش های صوتی و زیستسرعت را به ارمغان آورده بود، مسائل و مشکالتی مانند ترافیک، آلودگی ظاهر آسودگی و

که جهان با بحران انرژی مواجه شد و پس از آن با مطرح شدن 1791از دهه های تجدیدناپذیر و غیره رخ نمود. همچنین انرژی

ونقل ریزان و طراحان شهری با تکیه و تأکید بیشتر بر حملبرنامه جهت فائق آمدن بر مشکالت مذکور موضوع  توسعه پایدار،

وی و ونقل انسان محور ) پیادههای حملاز شیوه . استفاده[3]نقل ارائه نمودند وریزی حملمحور تفکرات نوینی در برنامهانسان

 این است. کرده پیدا یافته سعهتو ترافیکی کشورهای کاهش مشکالت در بسزایی نقش اخیر هایدر دهه سواری(دوچرخه

 کاهش حجم بر عالوه اندونقل انسان محور توانستهارتقاء حمل زمینه در سنجیده قوانین به کاربردن و با تدوین کشورها

 . [4]بردارند  پایدار توسعه راه در بلندی هایگام صوتی و محیطیهای زیستآلودگی ترافیک و

 

 بیان مسأله -2

 زیست، محیط بر منفی ها به خودرو موجب تأثیراتوابستگی جوامع و انسان و خودروها تعداد زایشاف گسترش سریع شهرها،

 شهری، فضاهای کردن محور انسان جهت در اخیر هایدهه در شهری ریزیبرنامه رویکرد .است شده انسان ایمنی و سالمت

ونقل انسان محور و به این طریق موضوع حمل [5]است  انسان سالمت و ایمنی سطح ارتقای ها،آن مداری پیاده قابلیت افزایش

ریزان و شهرسازان در نقاط مختلف دنیا قرار گرفت. اما این موضوع با فاصله زمانی وارد کشورهای در مورد توجه اغلب برنامه

-و دوچرخه یادهپ عابرین مسیرهای به کافی توجه عدم شهر، در پیاده زندگی نامطلوب شد. وضعیتای چون ایران حال توسعه

 دامن گیرهمچنان  که هستند مسایلی جمله از روهاپیاده و معابر شبکه نابسامان وضعیت و شهری هایطرح درسواران 

های شهری بیش از ها و طرحی برنامه؛ و این امر ضرورت توجه به آن را  در تهیه[6]در این مناطق هستند  امروزی شهرهای

 سازد.پیش نمایان می

 شود که ازونقل شهر نیشابور که به عنوان نمونه موردی در این مطالعه انتخاب شده است، مشاهده میی وضعیت حملبا بررس

 از استفاده مشکالت درنتیجه و شده شهر افزوده این در آن از استفاده میزان و شخصی نقلیه وسایل تعداد بر بعد به 1333 سال

را با خود به همراه غیره نقلیه و وسایل پارکینگ کمبود صوتی، آلودگی ترافیک، جمله افزایش تراکم از نقلوحمل گونه این

 . داشته است

 1335 سال در نیشابور شهر مساحت کل ( نیست زیاد چندان شهر این در مختلف سفرهای طول و هامسافت اینکه علیرغم

 هایشهرک محدوده در ثانویه مرکزی چندهر – است تک مرکزی شهری شهر این کهجاییآن از و بوده هکتار 3961 حدودا

  ) نیست زیاد شهری چنین در شده طی هایمجموع مسافت نتیجه در – است گیریدر حال شکل نیز کمربندی شمال نوساز

 که [9] شودمی انجام نقلیه شخصی وسایل با نیشابور سفرهای درصد 61 از بیش به گفته مسئولین شهری، هم باز وجود این با

درنتیجه مسأله  . است تناقض پایدار است، در نقلوحملی اصلی ونقل انسان محور، که زیرشاخهحمل معیارهای و لاصو با

و  های سفر پیادهونقل انسان محور ) شیوهاصلی تحقیق حاضر ارزیابی و تحلیل وضع موجود شهر نیشابور در حوزه حمل

 باشد.( و ارائه راهبردهایی برای ارتقاء آن می دوچرخه
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 تحقیق اهداف -3

و  های سفر پیادهارزیابی و تحلیل وضع موجود شهر نیشابور در حوزه حمل و نقل انسان محور ) شیوه هدف اصلی:-3-1

 باشد.هایی برای بهبود عملکرد آن می( و ارائه راهبرد دوچرخه

کند. اهداف تر میرا ریزتر و ملموس گیرد و آناین اهداف از هدف اصلی و موضوع پروژه سرچشمه می اهداف فرعی: -3-2

 فرعی تحقیق حاضر عبارتنداز:

 ونقل انسان محور نیشابور ی حملهای حوزهتالش جهت شناسایی و تقویت نقاط قوت و فرصت -

 ونقل انسان محور نیشابور ی حملتهدیدهای حوزه تالش جهت شناسایی و حذف نقاط ضعف و -

 ونقل انسان محور آن شهرای ارتقاء عملکرد حملو تالش در جهت ارائه راهبردهایی بر -

 تحقیق روش -9

 در و بوده» ایکتابخانه» آن اطالعات آوریجمع روش است.« پیمایشی»از نظر روش و « کاربردی»هدف  نظر از حاضر تحقیق

ی ر مرحلهاستفاده شده و د« پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان»از روش  SWOTبه کمک ماتریس  ارزیابی انجام مرحله

ها، از نظرات استفاده شده است. در این تحقیق جهت تکمیل پرسشنامه« مشاهده»ریزی و ارائه پیشنهادات نیز از روش برنامه

غیرتصادفی صورت گیری بهاستفاده شده است. چون تعداد افراد جامعه آماری در آن مشخص نیست؛ روش نمونه 1کارشناسی
پرسشنامه که حاوی  15صصی بودن موضوع و همچنین با توجه  به شناخت محققین، تعداد دلیل تختعیین شده و به هدفمند

 باشد توزیع شده و تکمیل گردید. می SWOTسواالت مرتبط با روش تحلیلی 

 

 تحقیق فرآیند -5

توان گفت که ن میونقل است که در آن انسان و نیازهایش در اولویت قرار دارد. بنابرایای از حملونقل انسان محور، گونهحمل

دهند، در این قسمت فرآیند کلی تحقیق ونقل انسان محور را شکل میسواری دو بال حملروی و دوچرخههای پیادهشیوه

 گردد.حاضر در قالب چارتی زیر ارائه می

                                                 
های مرتبط چون شهرسازی، عمران، معماری و جغرافیا و ط، کارشناسان رشتههای مرتبمنظور از کارشناسان در این تحقیق، اساتید دانشگاه در رشته - 1

 باشد.میهای مرتبط شامل شهرداری، شورای شهر، اداره مسکن و شهرسازی و غیره ریزی شهری و مدیران و مسئولین شهری نیشابور در سازمانبرنامه
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 : فرآیند تحقیق حاضر1شکل 

 بررسی ادبیات موضوع -6

تشکیل شده « سواریشیوه دوچرخه» و « رویشیوه پیاده» ر از دو بخش اصلی و مهم یعنی ونقل انسان محوچون موضوع حمل

 است، بنابراین این بخش در دو قسمت کلی ارائه خواهد شد.

 روی(ونقل مبتنی بر پیادهمداری ) حملپیاده-6-1

 مدارهای پیادههای تأثیرگذار در محیطعوامل و شاخص -6-1-1

 اجتماعی-فیزیکی و فرهنگیطور کلی متأثر از دو پارامتر ( حرکت و رفتار عابر پیاده، به 1731ورت ) ی راپاپبراساس نظریه

اجتماعی نظیر ایمنی، امنیت، راحتی، زمان و مکان، شرایط جوی و اقلیمی، هزینه،  –شمار فیزیکی و فرهنگی است. عوامل بی

ها ) هوا، صدا و دیداری (، نوع پوشش، حرکت، انواع آلودگی موانع ) فیزیکی، بصری، اجتماعی و فرهنگی (، کیفیت محیط

شرایط فیزیکی عابر ) زن، مرد، کودک، جوان، سالخورده، معلول جسمی (، زیبایی و جذابیت مسیر در جابجایی حرکت عابر 

  [.3]باشدپیاده تأثیرگذار می

این  1فاده قرار گرفته است. جدول شماره مداری، مورد استهای متعددی برای سنجش پیادهدر مطالعات مختلف شاخص

 .[7]دهد ها را نشان میها و مؤلفهشاخص

 معرفی کلیات تحقیق

ونقلمعرفی و شناخت شهر، با تأکید بر حوزه حمل  

حورنقل انسان م بررسی ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق در حوزه حمل و  

رویپیاده دوچرخه سواری  

ونقل انسان محور های اصلی حملشناسایی عوامل و مؤلفه  

 WTو   WO, SO,ST تعیین راهبردهای چهارگانه 

 پرسشنامه() با استفاده از تعیین جایگاه راهبردهای قابل اتکا 

ونقل انسان محور در نیشابورشناسایی عوامل اصلی مرتبط با حمل  

(ایی عوامل داخلی)قوت و ضعفشناس  

 (EFE)تشکیل ماتریس عوامل خارجی  (IFE)تشکیل ماتریس عوامل داخلی 

 SWOTو  ( IE) تشکیل ماتریس عوامل داخلی و خارجی

(دفرصت وتهدیی)شناسایی عوامل خارج  
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 مداریهای مورد استفاده در مطالعات مرتبط با سنجش قابلیت پیادهها و شاخصبندی مؤلفه: جمع1جدول شماره

 تحقیقاتی که از این شاخص ها استفاده نموده اند شاخص مؤلفه زمینه
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 متنوع

 Pikora et al( 2002 )  . Kansas City Walkability Plan ( 2002 ) 

.Moudon et al ( 2002 ) . Lo ( 2002 ) . Brown et al ( 2002 ) . Smith ( 

2002 ) .  

 . Pikora et al( 2002 )   .Pikora et al( 2002 )  . Pikora et al( 2002 ) وجود درختان

Smith ( 2002 ) . Stevens ( 2002 ) . Bhattarai ( 2002 ) . Edwing et 

al.(2002); 

 . Pikora et al( 2002 )   .Pikora et al( 2002 )  . Pikora et al( 2002 ) ی و مراقبتنگهدار
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 Smith ( 2002 ) محیطی

 . Pikora et al( 2002 )   .Pikora et al( 2002 )  . Pikora et al( 2002 ) هامیزان آلودگی

 Pikora et al( 2002 )   .Pikora et al( 2002 ) . Bhattarai ( 2002 ) هاوجود پارک

 . Pikora et al( 2002 )   .Pikora et al( 2002 )  . Pikora et al( 2002 ) های معماریتنوع سبک

 . Pikora et al( 2002 )   .Pikora et al( 2002 )  . Pikora et al( 2002 ) پاکیزگی

Smith ( 2002 ) . Edwing et al(2002)  .   ( 1336معینی ) 

 

 مقاصد

 وجود

تسهیالت در 

محله و 

دسترسی به 

 آنها

وجود تسهیالت در سطح 

محلی )میزان اختالط 

 کاربری زمین (

Pikora et al( 2002 )   .Pikora et al( 2002 )  . Pikora et al( 2002 ) . 
Cerin et al ( 2002a ) . Frank et al ( 2002 ) . Mavoa et al ( 2002 ) . 

Cerin et al ( 2002b ) . Leslie and Cerin ( 2002 ) . Leslie et al ( 2002 ) 

. Leslie et al ( 2002 ) . Owen et al ( 2002 ) . Neckerman et al ( 2002 ) 

. Smith ( 2002 ) . Brown et al ( 2002 ) . (  6222)  معینی 

های دسترسی به ایستگاه

 عمومیونقل حمل

Pikora et al( 2002 )   .Pikora et al( 2002 )  . Pikora et al( 2002 ) .. 

Stevens ( 2002 ) . Bhattarai ( 2002 ) . Lo ( 2002 ) . . Neckerman et al 

 6222معینی )   ) .( 2002 )

 (315تا314: صص 1371) منبع : رضازاده و همکاران، 

 
کنار هم قرار داده است. بنابراین برای  مداری را از منابع و مطالعات مختلف درهای پیادهها و شاخصجدول فوق اغلب مؤلفه

 ها مد نظر قرار گیرد.ونقل شهری باید این موارد و شاخصمحور، از دیدگاه شهرسازی و حملریزی در زمینه توسعه پیادهبرنامه

 مدارونقل پیادهاصول و راهکارهای حمل -6-1-2

فرهنگی، اقتصادی، ادراک محیطی و ارتقاء ایمنی و -ماعیمحیطی، اجتمداری با توجه به منافع زیستافزایش قابلیت پیاده

های تأثیرگذار بر امنیتی که دارد، به موضوعی کلیدی در مباحث شهرسازی تبدیل شده است. لذا در این میان درک شاخص

ت خاصی برخوردار مدار از اهمیونقل پیادهریزی در زمینه حملو همچنین اصول برنامه [7]مداری شهرها و محالت قابلیت پیاده

 گشته است.

تشویق و ترغیب گرا را مد نظر دارد، سازی انسانعنوان جنبشی نوین که شهر، به 2ترین اصول جنبش نوشهرگرایییکی از اصلی

 [.11]گردد بیان می 2مدار در جدول شمارهی پیادهی توسعهباشد، اصول و راهکارهای شهرسازی نوین در زمینهمداری میپیاده

 

 
 مداری پیادهی توسعه: اصول و راهکارهای شهرسازی نوین در زمینه2دول شماره ج

 راهکارها اصول
 

 

 رویقابلیت پیاده

 روی از خانه و محل کار قرار گیرندای پیادهدقیقه 11ی ها باید در فاصلهاغلب کاربری -

های نزدیک به مانطور مناسب برای افراد پیاده انجام شود ) ساختها باید بهطراحی خیابان -

های خیابانی، فضاهای پارک مخفی و کاری در اطراف، پارکینگها با درختمعابر، خیابان

 گاراژها، سرعت کم اتومبیل و غیره (

 های پیاده بدون اتومبیلایجاد خیابان -

 

 پذیریارتباط

 کندروی را آسان میهای به هم پیوسته که ترافیک را توزیع و پیادهشبکه خیابان -

 های به هم پیوستهمراتبی از خیابانسلسله -

 کندبخش میروی را لذتشبکه پیاده و قلمروی عمومی با کیفیت باال که پیاده -

هتتا و اختتت ط کتتاربری

 تنوع

ی طراحی، کاربری مختلط ها در محدودهها و خانهها، دفاتر کار، آپارتمانترکیبی از فروشگاه -

 هاها و ساختماندر محالت، بلوک

معمتتتاری و حراحتتتی  

 شهری با کیفیت

شناسی ، آسایش انسان و خلق حس مکان، تعیین مکان کاربری و تأکید بر زیبایی ، زیبایی -

طور ویژه، معماری با مقیاس انسانی و محیط پیرامونی زیبا سبب اماکن مدنی در اجتماع به

 شودنوازش روح انسان می

                                                 
2 -New urbanism 
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ستتتتاختار ستتتتنتی 

 مح ت

 می و فضای باز عمومی طراحی شدهاهمیت کیفیت قلمروی عمو -

 ایدقیقه 11روی ی پیادهها در فاصلهها و تراکمدربرگرفتن طیفی از کاربری -

 

 تراکم افزایش یافته

ها و خدمات به یکدیگر که سبب تسهیل در نزدیکی ساختمان واحدهای مسکونی، مغازه -

راحت ، مطبوع و مناسب برای  روی و به منظور ایجاد کارایی خدمات و منابع و خلق مکانیپیاده

 زندگی

روی ی بیشتر از دوچرخه، اسکیت،پیادهطراحی حامی افراد پیاده که سبب تشویق به استفاده - ونقل هوشمندحمل

 شودوآمد روزمره میمنظور رفتعنوان روشی بهو غیره به

 ترروی بیشتر، رانندگی کمپیاده - پایداری

هایی که روح بشر را غنی، پر روحیه و آسمانی زندگی و خلق مکانافزایش کیفیت محیط  - کیفیت زندگی

 کندمی

 ( 36تا  31:  1371پور و همکاران، ) حاجی

 
کنند که در هر محیطی قابلیت اجرا داشته و باید به آن شود این اصول و راهکارها مواردی را بیان میطور که مشاهده میهمان

 توجه شود.

 ونقل مبتنی بر دوچرخه(سواری ) حملدوچرخه -6-2

های انجام سفر در سطح شهر سواری به عنوان یکی از شیوهدر این قسمت تالش بر این است تا عوامل مؤثر بر توسعه دوچرخه

 معرفی گردد.

 امنیت، ایمنی، مالحظات شهری، مساعد، هوای و آب منطقه، توپوگرافی انسانی، هایقابلیت دوچرخه، شکل همچون عواملی

 بایستی سواریدوچرخه از استفاده جهت گسترش .دارند تأثیر دوچرخه کاربرد در اقتصادی عوامل و اجتماعی اتمالحظ

 مسیرهای فیزیکی و هندسی معیارهای مانند عوامل این از برخی .گیرد قرار بررسی مورد آن کاربرد در مؤثر عوامل تمامی

-یک و پیاده عابر عبور حجم ترافیک، سرعت و حجم ها،تقاطع تعداد مسیر، رویه عرض معبر، منطقه، شیب شامل دوچرخه

 هوا، امنیت، کیفیت و ایمنی وضوح، شامل شهرسازی پارامترهای مانند دیگر برخی و کمی بصورت هابودن خیابان طرفه

-دوچرخه یک شبکه خصوصیات به توجه با  هستند. مطرح کیفی بصورت تمایل و جاذبه نظافت، و نگهداری سرپناه،

 هاپارکینگ جمله از خاص از تسهیالت استفاده و اصلی مقاصد کلیه به مناسب دسترسی کوتاهی، پیوستگی، شامل واریس

 آن خصوصیات و مشخصات رعایت با نقل و حمل یک شبکه بعنوان و داده قرار ارزیابی مورد را مختلف مسیرهای توانمی

 .[11] نمود طراحی

 آن رعایت نکات زیر ضروری است : در طراحی مسیرهای دوچرخه و کیفیت 

های شهری به خارج در طراحی شبکه باید سعی شود مسیرهایی ممتد و پیوسته، که از نقاط ثقل فعالیت پیوستگی شبکه: -1

 شود ، ایجاد شود . از شهر منشعب می

 رعایت شیب طولی  -2

 حد امکان اجتناب کرد. ی موتوری تااز تداخل و برخورد مسیرهای دوچرخه و وسایل نقلیه ایمنی مسیر: -3

ترین فاصله، مبدأ و مقصد را به هم : عالوه بر لزوم توجه به وضوح و خوانایی،  مسیر مورد نظر باید در کوتاهوضوح مسیر -4

 کند، باید پرهیز شود. متصل سازد و از ایجاد مسیرهای انحرافی که مسافت سفر را زیاد می

دوچرخه، زیبایی مسیر و تنوع آن بسیار اهمیت دارد. در ضمن مسیرها باید  : به علت پایین بودن نسبی سرعتزیبایی مسیر -5

 هایی برای پارک دوچرخه و عالیم مجهز باشند. به مبلمان شهری، فضای سبز و محل

ریزی تردد پیاده و دوچرخه و به کارگیری این سیستم در حمل و نقل درون شهری، فقط باید به این نکته توجه شود که برنامه

جاد مسیر برای آن نیست؛ بلکه نخست باید شرایط الزم برای این نوع تردد مانند وجود سیستم حمل و نقل عمومی کارآمد ای

 [.12ی نقلیه انجام گیرد ]فراهم باشد و فرهنگ سازی، تبلیغات و تشویق شهروندان برای استفاده از این وسیله
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 SWOTبور در قالب ماتریس تجزیه و تحلیل وضعیت حمل و نقل انسان محور نیشا-7

توان در را می IEو ارزیابی عوامل داخلی و خارجی  SWOTروش تدوین اهداف کیفی/راهبردها با استفاده از تکنیک ماتریس 

 گیری گنجاند. بنابراین:ای شامل مرحله ورود اطالعات، مرحله تطبیق و مرحله تصمیمیک چارچوب سه مرحله

 شود.ارزیابی عوامل داخلی و عوامل خارجی و ماتریس بررسی رقابتی می شامل تشکیل ماتریس مرحله اول

-شود و به همین منظور بین عوامل داخلی و خارجی نوعی تعادل برقرار میپذیر توجه میبه انواع راهبردهای امکان مرحله دوم

وت و ضعف و ماتریس ارزیابی موقعیت ها، نقاط قهای مورد استفاده در این مرحله شامل ماتریس تهدیدات، فرصتگردد. تکنیک

 و اقدام راهبردی است. 

 [.13]گیری است ی تصمیمهم مرحله ی آخرمرحله

 باشد که عبارتند از:فاز می 6باشد خود دارای می IEکه تشکیل ماتریس عوامل داخلی و خارجی  مرحله اول

 با استفاده از تمام منابع پشتیبانلیست کردن نقاط قوت و ضعف موجود با در نظر گرفتن مجموع شرایط و  -1

 لیست کردن نقاط فرصت و تهدید خارجی با در نظر گرفتن مجموع شرایط -2

( 111شود. این وزن که بین صفر تا یک ) یا صفر تا های جداگانه وزن داده میبه عوامل داخلی و سپس خارجی در ماتریس -3

 باید ضرایب این ای است که مجموعگونهگردد و بهیت عامل برمیگر اهمیت نسبی هر عامل بوده و آن به ماهخواهد بود نشان

 شود.  امتاز داده شده در انتها به صورت درصد بیان شود( 111یک ) و اگر از صفر تا 

شود. این داده می 4تا  1درگام بعد به هریک از عوامل در ماتریس عوامل داخلی و همچنین خارجی رتبه ) امتیاز ( بین  -4

 شود.ب میزان اثربخشی در راهبردهای سیستم تعیین میامتیاز برحس

 شود.امتیاز نهایی هر عامل با ضرب وزن عامل مربوطه در امتیاز آن محاسبه می -5

و درنهایت نیز امتیاز نهایی مجموع عوامل درونی و بیرونی سیستم از جمع ستونی امتیاز نهایی هر عامل در ماتریس عوامل  -6

 ) قوت، ضعف، فرصت هریک از عوامل تعداد از نظرصرف ارزیابی، ماتریس شود. دری محاسبه میداخلی و ماتریس عوامل خارج

رسد. میانگین تر از یک نمیو هیچگاه این جمع به کم 4امتیازهای نهایی برای سیستم به بیش از  مجموع هیچگاه تهدید ( یا

دهنده این است که مجموعا شرایط سیستم در آن محیط شانبیشتر شود ن 2.5شود، یعنی اگر امتیاز نهایی از می 2.5این جمع 

دهد موضوع مورد مطالعه در آن محیط از شرایط ) داخلی و یا خارجی ( مناسب بوده و اگر این میزان کمتر باشد نشان می

  مناسبی برخوردار نیست.

 
 

 ونقل انسان محور در شهر نیشابور: ماتریس عوامل داخلی حمل3جدول شماره 

مل داخلیعوا  ازمتیا وزن  امتیاز  

 نهایی

ت
قو
ط 
قا
 ن

جنوبی-های سطحی در معابرشمالیآوری آبپساب و جمع وجود شیب مناسب برای احداث سامانه  1.1233 3 1.1364 

های اصلی شهرهای تجاری در خیابانوجود کاربری  1.1337 3 1.1119 

های مناسب عنوان محلموزه و ... ( ، به وجود مراکز جذب جمعیت ) از جمله سینما ، مسجد جامع ،

 جهت برقراری تعامالت فرهنگی و اجتماعی ، در خیابان مرکزی شهر
1.1371 3 1.1193 

 1.1456 3.5 1.1416 وجود امنیت در معابر اصلی و فضاهای فعال شهر

رو در معابر اصلی شهروجود پیاده  1.1371 3.5 1.13635 

(زشی به مناطق مسکونی در بخش مرکزی شهر)کوتاه بودن طول  سفرهانزدیکی مراکز اداری و آمو  1.1371 3.25 1.12919 

باشدالگوی استقرار خدمات در این شهر خطی و در امتداد معابر اصلی می  1.1243 3.95 1.17112 

های ترافیکی شهر نیشابورونقل و نیازمندیانجام طرح مطالعاتی حمل  1.1233 3 1.1364 
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ونقل هوشمنداندازی سیستم حملراه  1.1263 2.5 1.16595 

باشدمیزان نفوذپذیری ) کالبدی و بصری ( شبکه معابر ) سواره و پیاده ( در شهر مناسب می  1.1239 3 1.1911 

ف
ضع
ط 
قا
 ن

ای و خطی (کمبود سرانه فضای سبز ) اعم از فضای سبز پهنه  1.1337 1.5 1.13535 

ها در برخی مناطقشهری نامناسب و جمع شدن زبالهنظافت و پاکیزگی   1.1263 1.5 1.13745 

غربی-های سطحی در معابرشرقیآوری آبپساب و جمع وجود شیب نامناسب برای احداث سامانه  1.1314 1.5 1.1491 

سازی مسیرهای پیاده در حد استانداردی باالی احداث ، نگهداری و مناسبهزینه  1.1365 1.25 14562.1  

 هزینه باالی خرید زمین برای مدیریت شهری جهت اصالح هندسی گذرهای پیاده و سواره و همچنین

هانشینیانجام عقب  
1.1346 1.5 1.1517 

یرعلت کمبود یا جانمایی نامناسب تابلوها و عالیم راهنمایی مسروها بهخوانایی محدود معابر و پیاده  1.1263 1.95 1.14612 

( که  باشدنگ مردم در تصمیمات شهری ) مشارکت مردمی در تصمیمات شهری بسیار کم مینقش کمر

شود حس تعلق ساکنین کم شودسبب می  
1.1243 1.25 1.13139 

 1.15639 1.95 1.1325 شبکه معابر شهر برای افراد پیاده از هویت و تشخص الزم برخوردار نیستند

ابر ا که سبب جمع شدن آب باران و برف شده و همچنین ایمنی عروهسازی نامناسب  معابر و پیادهکف

اندازدپیاده را به خطر می  
1.1345 1.25 1.14312 

هر ، های عمومی شترین عرصهعنوان یکی از مهمها ، بهروها و خیابانمیزان سرزندگی و جذابیت در پیاده

باشدکم می  
1.1371 1.25 1.14339 

یار اندک های شبانه در نیشابور بسنی کم عرصه معابر شهری نیشابور ) فعالیتپذیری زمامیزان انعطاف

رسد (است و زود به پایان می  
1.1267 1.95 1.14919 

های اجتماعی مختلف (کم عرصه معابر شهری پذیری اجتماعی)برای سنین و گروهمیزان انعطاف

سازی نشده(مختلف سنی و اقشار مختلف مناسبهای های شهر نیشابور برای استفاده گروهنیشابور)خیابان  
1.1365 2.5 1.17125 

روی برخی معابرعدم وجود روشنایی کافی در پیاده  1.1371 1.9 1.16649 

ان ، کمبود و در برخی موارد مکانیابی نامناسب مبلمان شهری ) از جمله سطل زباله ، نیمکت ، گلد 

اروهتابلوها و ... (  در معابر و پیاده  
1.1319 1.9 1.15217 

های عابر کشیعدم امکان آمد و رفت ایمن برای شهروندان از عرض معابر شهری )در بسیاری موارد خط

باشد (پیاده کمرنگ بوده و از دید پنهان می  
1.1233 1 1.1233 

،  ل حرکتیسازی معابر ) سواره و پیاده ( برای عبور افراد دارای مشکل جسمی ) افراد معلوعدم مناسب

 نابینا ، افراد مسن و ... (
1.1416 1 1.1416 

د شده و صورت افراد به معابر سواره وارعلت انباشت مصالح ساختمانی ) در اینروها بهوجود سد معبر پیاده

افتد (خطر میشان بهایمنی  
1.1325 1.5 1.14395 

های قدیمتوسازهای جدید با بافآشفتگی سیمای بصری و عدم تناسب ساخت  1.1274 2 1.1533 

طبقه است ( 1.4مرتبه بودن شهر ) متوسط تعداد طبقات در نیشابور کوتاه  1.1296 1.5 1.1414 

های شهریهندسه نامناسب در برخی از معابر و تقاطع  1.1233 2 1.1596 

بر شهریها در بسیاری از معانشینیوجود بافت فرسوده در مرکز شهر و نیاز به انجام عقب  1.1243 1.95 1.14252 

 25051 - 1 جمع 

 

 نیشابور در حوزه حمل و نقل انسان محور برای داخلی عوامل نهایی امتیاز مجموع که دهدمی نشان فوق ماتریس در دقت

نسان ونقل احمل زمینه در نیشابور شهر موجود شرایط در که دهدمی نشان باشدمی 2.5 از کمتر عدد این چون است؛ 2.151

 .باشدمی ضعف دارای داخلی عوامل نظر از و است مواجه فراوانی هایضعف با محور

 جایگاه آن براساس تا شده تعیین  4 جدول در خارجی عوامل نهایی امتیاز ادامه در داخلی، عوامل نهایی امتیاز تعیین از پس

 . شود مشخص باشند نظر مد بیشتر باید که راهبردهایی
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 ونقل انسان محور در شهر نیشابورماتریس عوامل خارجی حمل: 9جدول شماره 

ازمتیا وزن عوامل خارجی  امتیاز  

 نهایی

ت
ص
فر

ها
 

ای و خطی ( در شهر با توجه به اقلیم منطقهامکان افزایش فضای سبز ) توده  1.1337 3.95 1.1453 

ر مثبت انی درمورد تأثیرسهای بیشتر بخش خصوصی درصورت آموزش و اطالعگذاریگرایش به سرمایه

مداریهای پیادهاقتصادی طرح  
1.124 2.95 1.166 

 1.192 3 1.124 درصد باالی جمعیت جوان و تأثیر آن در رونق و پویایی اقتصادی

 1.1131 3.9 1.1272 افزایش قیمت سوخت طی چند سال اخیر

پارکای در معابر اصلی شهر از طریق موبایلدریافت هزینه پارک حاشیه  1.1292 3.25 1.1334 

برد توسعهها ، جهت حل مسائل و پیشگیریامکان جلب مشارکت ساکنان در تصمیم  1.1163 3 1.1514 

روی کمک نمایدهایی به هدف ارتقاء پیادهتواند با آموزشفعالیت پارک ترافیک که می  1.122 3.25 1.1915 

های آموزشیق برگزاری دورهتوان ارتقای فرهنگ شهرنشینی و ایمنی از طری  1.124 2.95 1.166 

مداری (ی مکمل  پیادهعنوان شیوهونقل همگانی)بهدسترسی مناسب اغلب مناطق به حمل  1.1337 3.5 1.115 

ونقل ) مسیرهای ویژه پیاده ، دوچرخه و اتوبوس (امکان توسعه مسیرهای ویژه حمل  1.1422 3.5 1.1361 

های مختلط در امتداد معابر اصلیجاد کاربریتمایل به افزایش ای  1.1272 3.9 1.1314 

های اخیر بین مدیران شهریریزی طی سالاعتقاد و توجه ویژه به امر مطالعات، پژوهش و برنامه  1.1363 3.9 1.1343 

 1.1396 3 1.1272 وجود اراضی قابل توسعه در سطح شهر

بیعی و تاریخی در شهر و پیرامونهای گردشگری طها و جاذبهوجود ظرفیت   1.139 4 1.143 

ونقل پایدارتوجه ویژه مدیریت شهری در سطح کالن ) ملی ( و خرد ) شهری ( به موضوع حمل  1.1336 2.5 1.134 

ها
ید
هد
 ت

م در صورت تداو –های محیطی دلیل آلودگیبه خطر افتادن سالمت روانی و جسمانی شهروندان به

-وضع موجود  
51.141  1.95 1.19262 

موجب  شناختی کههای اخیر و بی توجهی به ساختار طبیعی و بومی لجام گسیخته طی سالتوسعه

شودبوم شهر میناپایداری در زیست  
1.124 2 1.143 

ونقلگذاری در بخش حملعدم تمایل به سرمایه  1.1272 1.5 1.1433 

مداریوصا پیادهونقل خصدوره بازگشت طوالنی سرمایه در بخش حمل  1.1266 1.9 1.1452

2 

های عمرانیعدم توان مالی کافی شهرداری در اجرای پروژه  1.1443 1 1.1443 

ای مدون در زمینه ارتقاء سطح اجتماعی و فرهنگی شهرونداننبود برنامه  1.1331 1.95 1.1597

2 

رحری با منافع و مزایای واقعی این طمداپیاده ها و تصورات توده مردم از پیامد طرحتقابل بین ارزش  1.1272 2 1.1534 

روی یادهسال و سالمند تا چند سال آینده ) درنتیجه باید تسهیالت و امکانات پافزایش جمعیت میان

های خاص ازجمله سالمندان فراهم شود (برمبنای نیاز گروه  
1.1336 2 1.1692 

های بی دفاع شهریهای عمومی و مکاننبود امنیت الزم در محیط  1.1344 1.95 1.1612 

ی نقش سواره و کاهش روابط و تعامالت اجتماعی مردم درصورت تداوم روند موجودرشد فزاینده  1.1363 1.5 1.1544

5 

ی (مداری در سطوح کالن ) ملی ( و خرد ) شهربخش در زمینه پیادهکمبود قوانین و مقررات تسهیل  1.1422 1.25 1.1416 

وجود استروی که در تقابل با فرهنگ عمومی میین بودن سطح فرهنگ و تبلیغات جهت تقویت پیادهپا  1.1339 2 1.1694 

وسازهای غیرمجاز در سطح شهرساخت  1.1266 1.95 1.14655 

ونقلهای حملعدم هماهنگی توسعه کالبدی شهر و نظام  1.139 2 1.194 

ناسب با توسعه شهرونقل متهای حملعدم توسعه زیرساخت  1.1344 2 1.1633 

های طبیعی و گردشگریبرداری بهینه از ظرفیتضعف در بخش خدمات برای بهره  1.1332 1.95 1.1531 

های شهرینبود طرح جامع ارتقاء کیفیت محیطی و سطح ارائه خدمات و توزیع عادالنه آن در عرصه  1.1336 1.25 1.142 

 35343 - 1 جمع 
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 پیش هایفرصت دهدمی نشان عدد این باشد؛می 3.373 برابر شده استخراج فوق ماتریس از که خارجی عوامل نهایی امتیاز

حداکثر  جهت در باید شده ارائه راهبردهای تمرکز بنابراین و گذارند تأثیر بیشتر نیشابور در ونقل انسان محورحمل روی

 . باشدمی های موجودفرصت استفاده از

 پذیر انواع راهبردهای امکان مرحله دوم

 SO ،ST ،WOگانه  4که بیانگر راهبردهای  SWOTپس از شناسایی تمام عوامل داخلی و خارجی در این مرحله ، ماتریس 

 گردد.، طراحی و ارائه می5باشد به شکل جدول شماره می WTو 

 

 SWOT: راهبردهای چهارگانه براساس تحلیل  5جدول شماره 

ماتریس  محیط داخلی
SWOT هاضعف هاقوت   

 افزایش تعلق مکانی و فرهنگ مشارکت در ساکنین -1

سازی برای رسانی مناسب برای حرح و زمینهاح ع -2

 های مردمی در اجرای حرحارتقاء مشارکت

 سازی معابرایمن -3

روها با کمک مشارکت بخش بهسازی معابر و پیاده -9

 خصوصی

 های فرسوده شهریی بافتاحیاء، بهسازی و نوساز -5

ایجاد مناحقی جذاب و پر تحرک از حریق حراحی،  -6

ها و منظر ها، خیابانمقیاس و کیفیت ساختمان

شهری؛ برای ارتقاء کیفیت محیطی و ایجاد هویت و 

 خوانایی در ساختار شهری

افزایش میزان خوانایی و سرزندگی مسیرها با  -7

های یحضور فعال مردم، استقرار و ارتقاء کاربر

ها و غیره جاذب جمعیت، استفاده از نمادها و نشانه

 و تأکید بر بناهای واجد ارزش تاریخی و فرهنگی

-ساماندهی سیما و منظر شهری با محوریت چشم -8

 اندازهای حبیعی و مصنوعی

توجه مسئولین امور شهری به محدود کردن  -7

محورهای حرکتی سواره و گسترش مسیرهای پیاده 

 ونقل عمومیی حملوسعهزمان با تو  هم

های اقتصادی به بخش خصوصی با اولویت مشوق وضع و اعمال -1

های اصلی جهت های تجاری حاشیه خیابانصاحبان امالک و کاربری

 مداری و زیباسازی محیطهای پیادهمشارکت در طرح

های مدیریت صحیح پارکینگ و محدودیت در ایجاد پارکینگ -2

 ای ای و غیرحاشیهحاشیه

 اد تنوع و گوناگونی در طول مسیرهای پیادهایج -3

ها با مختلط با هدف ایجاد تنوع کاربری تشویق به ایجاد کاربری -4

 رعایت اصل سازگاری

-ونقل ) پیاده، دوچرخه و اتوبوس ( بهی حملایجاد مسیرهای ویژه -5

 مداریهای مکمل و مشوق پیادهعنوان شیوه

های جاذب سفر در یها ) کاربرجانمایی و توزیع مناسب کاربری -6

 روی مناطق مسکونی مکانیابی شود (قبول پیادهشعاع قابل

-های پارک ترافیک در جهت امور اموزشی و فرهنگارتقاء فعالیت -9

 مداریسازی در زمینه پیاده

گسترش فضای سبز و استفاده از عناصر طبیعی در محیط شهری )  -3

ی جهت تفکیک عنوان حفاظ طبیعمانند استفاده از عناصر طبیعی به

 معابر سواره و پیاده (

ها و بازشوها به سمت خیابان و ها، ورودیگیری ساختمانجهت -7

معبر پیاده؛ این امر سبب افزایش نظارت و امنیت خیابان شده و 

 دهدمیزان تحرک و تنوع در محیط را افزایش می

ارتقاء نفوذپذیری و خوانایی فضاهای پیاده از طریق ایجاد امکان  -11

 بصری بین مسیر و بدنه رابطه

 

 

 

 

-فرصت

 ها

ی
رج

خا
ط 

حی
 م

های مختلف اجتماعیرا پذیرا ای که گروهگونهطراحی محیط به -1

 بوده و نیازهایشان را پاسخ دهد.

ی متعادل، متوازن و افزایش نفوذپذیری متناسب با توسعه -2

 های فرسوده محور شهر در بافتپیاده

ها و پیاده ) بدنههای بهسازی و زیباسازی محیط تهیه طرح -3

 هاسطوح ( و حفظ مقیاس انسانی در تمام طراحی

های خاص از سازی مناسب و متناسب با تردد ایمن گروهکف -4

جمله زنان، کودکان، سالمندا ، معلولین و افراد دارای مشکل 

 ای که متناسب با اقلیم نیز  باشد گونهحرکتی به-جسمی

تسهیل در امر  توزیع بهینه خدمات و مبلمان شهری جهت -5

 روی و کاهش حجم ترافیکپیاده

روها، افزایش ایمنی افراد پیاده از طریق بهسازی معابر و پیاده -6

تأمین و مکانیابی صحیح مبلمان شهری و جداسازی سواره و 

 پیاده

های روی ایمن، پیوسته و برخوردار از قابلیتایجاد شبکه پیاده -9

 مطلوب کارکردی و فضایی

تی در ارتباط با افزایش توجه به حقوق پیاده وضع قوانین حمای -3

های تجاری و مختلط که ال قانون مالیات بر ارزش افزوده کاربریاعم -1

های عمرانی شود بر میزان توان مالی شهرداری برای پروژهسبب می

 افزوده گردد 

اتخاذ تصمیماتی برای تسریع در اجرا و همچنین تدابیر مالی و  -2

اقتصادی برای کوتاه کردن دوره بازگشت سرمایه و حمایت از 

 ونقل شهریدر حوزه حمل گذارانسرمایه

استفاده از حضور فعال مردم و و شهروندان ) چشمان ناظر خیابان (  -3

 جهت افزایش امنیت اجتماعی در معابر و فضاهای بی دفاع شهری

وسازهای وسازها و جلوگیری از ساختنظارت بیشتر بر ساخت -4

 غیرمجاز

 ونقلی ) خصوصاهای حملهماهنگی و تطابق توسعه شهری و نظام -5

های مطالعاتی مداری ( با کمک تهیه و اجرای طرحدر زمینه پیاده

 های ترافیکی نیشابورونقل و نیازمندیحمل

مداری برای ها و ارتقاء خدمات مؤثر در پیادهفراهم نمودن زیرساخت -6

 های موجود در مراکز جاذب جمعیتاستفاده از ظرفیت

های زیرساخت های فرسوده و فراهم آوردنبهسازی و نوسازی بافت -9

 گردشگری با محوریت بناهای باارزش و مراکز جاذب سفر
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 در سطوح کالن و خرد

ها یا قوانینی که حذف سدمعبرها ) اعم از وسایل، تدوین برنامه -7

ها و غیره ( و موانع فیزیکی مصالح ساختمانی، موتورسیکلت

 اندازد، را سبب شودکه ایمنی عابرین را به خطر می

ین اتخاذ های مناسب، همچنکشینصب عالیم و خط -11

تدابیری جهت کم شدن سرعت حرکت سواره در نزدیکی 

های عبور عرضی افراد پیاده از معبر؛ جهت تأمین محدوده

 ایمنی عابرین ) خصوصا سالمندان و معلولین (

ارتقاء سطح امنیت اجتماعی با تأمین روشنایی کافی  و  -11

دفاع های بیها و عرصهحذف یا به حداقل رساندن محدوده

 شهری

الش در جهت عملی ساختن اصول شهر فشرده ) ت -12

قبول و با توجه تشویق به گسترش عمودی شهر در حد قابل

جای گسترش افقی ( از طریق نزدیکی ها بهبه زیرساخت

ها و خدمات به یکدیگر که سبب واحدهای مسکونی، مغازه

روی بوده و کارایی خدمات و منابع را تسهیل در پیاده

 دهدافزایش می

محیطی زیست-تهیه و اعمال ضوابط جهت اخذ عوارض ترافیکی -3

 ونقل هوشمندونقل شهری با کمک تسهیالت حملناشی از حمل

های شهری در های شهر و انطباق طرحاعمال متقابل ویژگی -7

های ترافیکی در طرح ونقل و نیازها و پیامدهایطرح جامع حمل

 توسعه شهری

ونقل ویژه کیفی تسهیالت حملساماندهی و گسترش کمی و به -11

 عمومی

روی در تمام سازی مردم در خصوص مزایا و منافع پیادهآگاه -11

محیطی در معابر و میادین با نصب ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست

 بروشور، بنر و غیره

 

 

 

 تهدیدها

 

-و البته ارائه راهبردهای چهارگانه، می خارجی و داخلی عوامل نهایی امتیاز تعیین از پسراهبردها:  جایگاه عیینت سوم مرحله

 .نمود تعیین  2شکل  براساس را راهبردها تأکید مورد ناحیه توان

 درنتیجه شد؛ محاسبه 3.373 نیز خارجی عوامل نهایی امتیاز و آمده بدست 2.151 داخلی عوامل نهایی امتیاز قسمت این به تا

 در که گیرندمی قرار( WO راهبردهای دسته در تحقیق این در نیشابور ونقل انسان محورحمل تأکید قابل راهبردهای جایگاه

 .است شده مشخص دایره عالمت با نیز زیر نمودار
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 گیریبندی و نتیجهجمع-8

 گستری و استفاده از دوچرخه را در شهرهای ایران پری الگوی شهر ماشینی، ضرورت پیادهسواره و غلبه حرکت گسترش اگرچه
-عیت نمیهای ثابتی تب، اما واقعیت این است که کارایی این محورها، تابع شرایط متفاوتی است که از انگاره[14]نماید رنگ می

ی الگوی اجرایی برای شهرهای دیگر تلقی گردد. تجارب موفق جهانی نشان داده کنند و نباید الگوی اجرایی یک شهر به منزله

ریزی و طراحی فضاهای پیاده و دوچرخه زمانی موفق خواهد بود که عالوه بر عوامل کالبدی؛ شرایط اجتماعی، است که برنامه

ها الزم است روابط متقابل ریزیبنابراین در برنامه [.15]ی روانی و رفتاری مردم در نظر گرفته شود فرهنگی، اقلیمی و حتی الگو

همچنین باید  های حیات شناسایی شده و طرح متناسب با همان محیط  ارائه شود.نظام حرکتی پیاده و دوچرخه با دیگر عرصه

 اثرات زمینه این در مناسب فرهنگ سازی و تعریف نبود و رمحو انسان ونقلحمل درست هایشیوه بکارگیری گفت که عدم

 تحلیل و جامع نگری ضروت مسایل این پیچیدگی و گستردگی دلیل به بنابراین  .است کرده دوچندان را آن نامطلوب

 . [3]نماید می ضروری مسایل، پایدار حل منظور به شهر در پیاده و دوچرخه زندگی

های عنوان یک شهر میانی انتخاب شده و امکانات و چالشبررسی ادبیات موضوع، شهر نیشابور به بنابراین در این مقاله پس از

در قالب نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مورد  SWOTونقل انسان محور آن با استفاده از تکنیک پیش روی توسعه حمل

سواری( در روی و دوچرخهونقل انسان محور ) پیادهلها نشان داد که شهر نیشابور در حوزه حمبررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل

های زیادی در محیط خارج های موجود بر نقاط قوت غلبه دارد، درمقابل فرصتمحیط داخلی با مشکل مواجه است و ضعف

اشت که برای باشد. البته باید توجه دمی WOبرای ارتقای آن وجود دارد؛ بنابراین راهبردهای قابل اتکا در اینجا راهبردهای 

توان تمرکز اصلی را بر روی راهبردهای ارائه طرحی منطقی و قابل اجرا باید تمام راهبردهای چهارگانه را مد نظر باشد اما می

WO .قرار داد 
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 پیشنهادها-4

نیشابور ونقل انسان محور براساس نتایج بدست آمده از این مطالعه، در این بخش پیشنهادات عملی برای ارتقاء وضعیت حمل

 گردد:روی ارائه میسواری و پیادهی دوچرخهبرای هر دو شیوه

ریزی همزمان برای ارتقاء کمی و کیفی حمل و نقل عمومی، توجه به سفرهای پیاده و اقدام مناسب برای نیشابور، برنامه -الف

 باشد .ونقل متکی بر اتومبیل شخصی میدوچرخه با هدف کاستن از حمل

کاهد. به این ترتیب ونقل عمومی میاستفاده از مسیرهای پیاده و دوچرخه از حجم سنگین ترافیک و حملترویج فرهنگ -ب

سازی تواند با مناسبونقل درون شهری شهرداری میدر کنار ترویج فرهنگ استفاده از مسیرهای پیاده و دوچرخه در حمل

 . هدیاده و دوچرخه در حمل و نقل درون شهری بدهای دسترسی، نقش مهمی را به  سیستم پشرایط کالبدی و سیستم

ی نیشابور باید گردد که طرح شبکه دوچرخهبراساس مطالعات انجام شده و تحلیل وضع موجود شهر نیشابور، پیشنهاد می -ج

تقویت  ساله ) 11ساله )ایجاد شبکه پیوسته دوچرخه (، برنامه میان مدت  25-21در سه مرحله ارائه شود؛ برنامه بلندمدت 

گذاری بر روی سفرهای مدارس، کاری و اداری و توسعه شبکه مدت و سرمایههای کوتاهی پیشنهادی در طرحسفرهای دوچرخه

فضایی و توجه به مسائل و موضوعات طراحی -ساله )بهبود شرایط کالبدی 5-2مدت دوچرخه در سطح شهر ( و برنامه کوتاه

-اص همچون سفرهای تفریحی و سفر مدارس به ترتیب اولویت های مد نظر، بهگذاری بر روی سفرهای خشهری و سرمایه

 صورت پایلوت و مبنا برای آغاز کار( . 

 شهری  مناطق تا شهری گرفته شکل محالت و ها بافت در مسیرهای پیاده و دوچرخه توسعه و ایجاد بر بیشتر تمرکز -د

 نوساز

 درنظر با ها آن با ارتباط مناسب برقراری و ... و تلفن گاز، برق، ب،آ های شبکه چون هم موجود های زیرساخت به توجه -ه

 بصری اندازهای چشم و آتی های توسعه گرفتن
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 عراجم 
ونقل پایدار براساس ی حملهای عمدهبندی سیاستاولویت "زاده.یدمحمد سیدحسینی و مهدی نبیتفضلی، محمدسروش و س (1

ونقل و المللی مهندسی حملیازدهمین کنفرانس بین "ی توسعه پایدار و براساس ترکیب سه بعد نهگااثربخشی در هریک از ابعاد سه

 .1371، ترافیک، تهران

بررسی امکان ایجاد مسیرهای پیاده و وچرخه جهت کاهش حجم ترافیک درون شهری در  " .اصغری ، محمد و اکبری ، سعید (2

 .1333رکز مطالعات حمل و نقل درون شهری، ن ، مشهرداری تهرا "تهران 11محدوده شهرداری منطقه 

استفاده از دوچرخه به عنوان یک راهبرد جدید  برای بهبود  ".درودی ، محمدرضا ، لیال شجاعی  و سید صالح سادات موسوی (3

، ، تهرانترافیک لمللی مهندسی حمل و نقل ویازدهمین کنفرانس بین ا ،"وردی : منطقه نیاوران تهران ( حمل و نقل پایدار )نمونه م

1371.  

یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی  "امکان سنجی ایجاد شبکه دوچرخه درشهر نیشابور  ".رستمی، زهرا و علیزاده، سمانه (4

  .1371، حمل و نقل و ترافیک ، تهران

ترویجی راهور، سال دهم، -فصلنامه علمی "مقایسه حمل و نقل انسان محور و خودرو محور  " .خاکساری، علی و خردمند، مهناز (5

 .1372، 31تا  11، صفحات 22شماره 

 "بررسی زندگی پیاده و وضعیت آمدوشد شهری با تأکید بر حمل و نقل انسان محور ) مورد: شهر رشت(  ".بهرامی، یوسف (6

 .1371، ونقل و ترافیک، تهرانالمللی مهندسی حملدوازدهمین کنفرانس بین

ونقل شهری پایدار و ارائه الگوی مطلوب در شهرهای میانی ) نمونه موردی شهر نیشابور( ت حملارزیابی وضعی " .رستمی، زهرا (9

 .1372، ریزی شهری، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعیپایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، گرایش برنامه "

های تأثیرگذار بر آن در مداری و مؤلفهذهنی قابلیت پیاده سنجش"رضازاده، راضیه و اسفندیار زبردست و الله لطیفی اسکویی  (3

 .1371، 313تا  279، صفحات 23،  فصلنامه مدیریت شهری، شماره "له چیذرمحالت؛ مطلعه موردی: مح

 .1371، ، چاپ اول ، تهران"مدار شهرهای پیاده "  .معینی ، سید مهدی (7

مجله منظر ، شماره  "شهرسازی نوین راهی به سوی ایجاد محالت پایدار  ".پورپور ، خلیل و عماد کتابچی و محمد حسینحاجی  (11

 .1371، 36تا 31، صفحات  13

، یازدهمین  "معرفی یک الگوی تعیین مسیرهای شبکه مسیرهای دوچرخه سواری : مطالعه موردی شهر قم".اسدالهی ، رضا (11

  .1371، کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ، تهران

 17، مجله هنرهای زیبا ، شماره  "امکان سنجی ایجاد مسیرهای پیاده و دوچرخه در محدوده تهران قدیم ".قریب ، فریدون (12

:19-23 ،1333. 

وردی م( در بهبود استفاده از اراضی شهری نمونه TODونقل محور ) ریزی راهبردی توسعه حملبرنامه "فغفوریان، مهسا  (13

 .1371ونقل و ترافیک، تهران، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل، یاز"ایستگاه متر صادقیه 

،  "ری فضاهای متراکم شهری مداری در پایدابازشناخت جنبش پیاده "فیضی، محمد جواد و آزیتا رجبی و یاسمن حسینی  (14

 .1371، 174تا 197صفحات  31مجله مدیریت شهری، شماره 

محور تحلیل راهبردی استفاده از فضاهای پیاده ".پور و مصطفی شمشیربندی حسینبمانیان ، محمدرضا، فهیمه یاری و سیدعل (15

، ریزی و مدیریت شهری ، مشهد مقدس، چهارمین کنفرانس برنامه "های شهری در طراحی شهری با تأکید بر کاهش آالینده

1371. 

 
 


