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  چکیده

هاي اخیـر اسـت.   در سالیکی از عوامل اصلی و مهم در تراکم و رشد شهرنشینی مهاجرت  ورشد سریع جمعیت 
 و شـود مـی نقـل بـراي جامعـه شـهري     و حمـل   در حـوزة مشـکالت فـراوان    باعث بـروز  این افزایش رشد سریع

هـدف از انجـام ایـن    بر این اساس  .یابدضرورت میمعابر به منظور کاهش این مشکالت  اندیشی براي شبکۀچاره
 -توصـیفی  شناسـی ایـن پـژوهش   . روششهري شهر کرمان استحمل و نقل درونکاربري اراضی تحقیق تحلیل 

اسـتفاده بـا   هـاي مـورد   و پایـایی داده دست آمده از طریق میدانی و اسنادي بههاي پژوهش و داده استتحلیلی 
ونقـل درون شـهري بـا     کیفیت حمل محاسبه شده است. در نهایت 849/0میزان  گیري از آلفاي کرونباخ بهبهره

)، K-S( هـاي آمـاري  آزمون و ARCGIS, SPSS هايافزارگیري از نرمهرهبشده با هاي در نظر گرفتهتوجه به شاخص
دهی به معیارها و زیـر معیارهـا از   براي وزن .اندقرار گرفتهمورد تجزیه و تحلیل طرفه، توکی تحلیل واریانس یک
سـتفاده  ا Sawو  vikor، معیارهگیـري چنـد  هـاي تصـمیم  بندي منـاطق از مـدل  ون، براي رتبهتکنیک آنتروپی شان

نقـل درون  و تفاوت معناداري در کیفیـت حمـل    دهد،طرفه نشان می، نتایج حاصل از تحلیل واریانس یکگردید
که آزمون توکی این تفاوت معناداري را در چند سطح شناسایی طوريبهشهري در مناطق شهر کرمان وجود دارد 

 ترتیـب ) بـه Vikorو بر اساس تکنیک ( 4، 3، 1، 2ترتیب مناطق )، بهSawدر نهایت بر اساس تکنیک ( .است کرده
 2 ۀر شـاخص ارزیـابی؛ منطقـ   چهـا بر اساس توان گفت که کلی میاند به طوري شدهندرتبه ب 3، 4، 1، 2مناطق 

شـرایط   شـهري حمل و نقل درون هايشاخصبه لحاظ  4 تري دارد. در مقابل منطقۀکرمان وضعیت مطلوبشهر
 باشد.تري نسبت به سایر مناطق دارا مینامطلوب

  
  معابر، شهر کرمان شهري، شبکۀکاربري اراضی، حمل و نقل درون:کلیديهاي واژه

  
  1مقدمه

شــهر سیســتمی پویــا و مرکــب از اجــزا و عناصــر  
ر آن نسـبت بـه همـدیگر در    عناصشماري است که بی

ارتباط هستند. یکی از این اجـزاء جدانشـدنی سیسـتم    
. روابـط  عمومی شهر و حمل و نقل درون شهري اسـت 

اي بــین کـاربري اراضـی و سیســتم   متقابـل و پیچیـده  
، تغییر در کـل  یکو نقل وجود دارد، تغییر در هرحمل 

 طوريبه .)20: 1390، اسدي( سیستم را به دنبال دارد

                                                             
    ma1380@uk.ac.ir نویسنده مسئول:*

هـاي کـاربري ارضـی    ارتباط بین طـرح  که هدف عمدة
 شهري و سیستم حمل و نقل، آسـانی دسترسـی اسـت   

)Kwan & Weber, 2008: 110 .( در بســیاري از
نامناسب فضاهاي مختلف شهري، تراکم  شهرها، توسعۀ

هاي گوناگون بـه مـوازات رشـد    رو به گسترش کاربري
شـهري،  به دنبال آن افزایش سفرهاي درون اقتصادي و

الت بسـیاري شـده اسـت کـه لـزوم      باعث بـروز مشـک  
هـاي حمـل و   معابر یا سیستم راي شبکۀاندیشی بچاره

سیسات و تسهیالت ترافیک را به منظور کاهش نقل، تأ
بـا   .)4: 1380نمایـد (صـادقی،   ها آشکار میهزینه این
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هـاي تجـاري، فرهنگـی،    کاربري توجه به تمرکز عمدة
هـاي اقتصـادي و تجـاري    فعالیـت گردشگري و وجـود  

اداري و بخــش خــدمات در بخــش مرکــزي کرمــان و  
ــن بخــش در   ــراکم شــدید جمعیــت در ای همچنــین ت

مـردم   ی از روز و مراجعات مکرر و روزانـۀ ساعات معین
 -روزمره، وجود آثار ارزنـدة تـاریخی  هاي براي رفع نیاز

ویـژه بـه ابنیـه مـذهبی، لـزوم       فرهنگی فراوان و توجۀ
ي مناسب و خدمات زیربنایی در ایـن بخـش،   بسترساز

و  ارد فـوق نیسـت  ظرفیت شبکه معابر پاسـخگوي مـو  
ــزایش اســتفاده از  ــت و اف ــزایش جمعی   همچنــین اف

هـا در دیگـر   عـرض کـم خیابـان    خودروهاي شخصـی، 
مناطق سطح شهر و پراکندگی غیر اصولی و نامناسـب  

ها که خود سبب افزایش حجم ترافیـک و  بودن کاربري
شـود،  نتیجه افزایش مدت زمان سفرهاي شهري میدر 

 ق در شـبکۀ معـابر و شـبکۀ   ریـزي دقیـ  ضرورت برنامه
را بـیش از  چهارگانـه  مناطق  نقل درون شهريو حمل 

با وجـود الینحـل    د.سازدر شهر کرمان آشکار میش پی
 از عملی و روشن ايبرنامه هنوز ماندن مسائل ترافیکی

 شـهر  معـابر  توسـعۀ  براي کرمان شهري مدیریت سوي
بررسـی شـبکه معـابر     ،هدف تحقیقاست.  نشده اعالم
حمـل و   کرمان و سطح کاربري اراضـی در حـوزة  شهر 

نقل و انطباق کاربري اراضی با شبکه معـابر در منـاطق   
اضی مـورد  چهارگانه شهر کرمان از نظر دسترسی به ار

در این تحقیق سعی شده . نیاز براي توسعه شبکه است
 اي بـراي مسائل و پیشنهاد و راهکارها زمینـه تا با طرح 

کاهش مشکالت حمل و نقل در شهر کرمان نیز فراهم 
  .شود

  
  مبانی نظري ها و مفاهیم، دیدگاه

شـهر و محـل    ةدهنـد عنصر شـکل  نیترمهمراهها 
هاي شهري به یکدیگر اتصال و ارتباط فضاها و کاربري

فرهنـگ   هـا نمـاد توسـعۀ   روند این شـبکه به شمار می
 ترین ابزار طراحی شهري اسـت مهم تینهادر شهري و 
هاي ارتباطی یـک شـهر   شبکه ).1381:189 (رضویان،

توزیع  ها دارد؛ زیرا نحوةارتباط تنگاتنگی با نوع کاربري
ها اسـت کـه مسـئله دسترسـی را بـین      فضایی کاربري

 بـه طـور  حمـل و نقـل    هر شبکۀ سازد.مطرح می هاآن
  دهد: عمومی دو عمل انجام می

  حرکت افراد و کاال در طول شبکه (حرکت)  -1
بـه   هـا آنو رسـاندن   مبـدأ گرفتن افـراد و کـاال از    -2

  مقصد (دسترسی)  
یسـتمی کـه   کنـد س ایجاب می مالحظات اقتصادي

و  )(دسترسـی  کنـد یمـ آوري افراد و کـاال ابتـدا جمـع   
سپس سیستمی کـه خاصـیت آن حرکـت زیـاد اسـت      

چنـین یـک سیسـتم شـبکۀ     هم (حرکت)؛د منتقل کن
جایی بهشهري باید تغییري تدریجی را از جامعابر درون
: 1380(صـادقی،   عکس) ایجـاد نماینـد  (بر تا دسترسی

34  .( 
و ه ساختار شبکه ارتباطی گاه به عنوان عامـل اولیـ  

-عنوان عامل ثانویه شـکل گیري، گاه به زیر بناي شکل
هاي شهري عوامل تشکیل گیري و گاه همراه با کاربري

-دهنده و موثر در پدیدار شدن ساختار اصلی شهر می
باشند و در نتیجـه شـناخت سـاختار شـبکه ارتبـاطی،      

نقل قابـل  و فقط از نظر ترافیکی و استانداردهاي حمل 
ن باعث پدیدار شدن آ يترمهمقبول نبوده بلکه عوامل 

) یـک خیابـان خـوب،    2010شـوند. از نظـر گهـل (   می
گونـه کـه یـک    کند همانمدنیت شهري را تضمین می

تـوان  مـی لذا سازد شکوه را میمعبر باشکوه یک شهر با
اي عمـومی  استتناج نمود که یک معبر به عنوان عرصه

عنصري بسیار حیاتی از یک زندگی عمـومی اسـت. در   
هاي متنـوع و زیـادي   واقع معبر در شهر داراي کارکرد

و مـدیریت بـه ایـن    است که بایـد در هنگـام طراحـی    
  ).Hall.P.Ward.W, 1998( مسئله توجه داشت

هـاي زیربنـایی در   حمل و نقل و ارتباطات از بخش
آید که امروز بـه عنـوان   اقتصاد هر کشور به حساب می

یـافتگی کشـورها محسـوب    هاي توسعهیکی از شاخص
و نقل در سراسر جهان بـه   هاي حملشوند. سیاستمی

پـاي تمایـل   ¬وضوح نیازمند بازنگري هسـتند تـا پابـه   
جایی، توسعه یابند و کیفیت زنـدگی  فزاینده براي جابه

  )  1380(زیاري، را حفظ کنند.
توانـد اهـداف متعـددي    شهري مـی سفرهاي درون

که عبارتند ازسـفرهاي کـاري، تحصـیلی،     داشته باشد
ــی و ــد و تفریح ــگري،  خری ــگردش ــی، تج اري، فرهنگ
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ــانی، اداري و... ــفرهاي درون درم ــث س ــهري در . بح ش
به تبـع زمـان    ترافیک و ۀسرتاسر جهان همواره بامسئل

دارد، به بیان دیگر، آنچـه سـفرهاي    کار شده سر وتلف
سازد تراکم هـاي  گون میبیش ازپیش مسئله شهري را

گیـري  زمانی تقریباً مشخصی است کـه موجـب شـکل   
-گین درنقاط پرتردد ومرکزي شهر میهاي سنترافیک

  ).1392صرافی، شود  (استادي جعفري و
ــه    ــر شــهري، ربط ــرزندگی ه ــایی و س ــروزه پوی ام
مستقیمی با نحـوه حرکـت و دسترسـی آزاد آن شـهر     

هـاي  جایی و دسترسی پایه و اساس فعالیـت دارد. جابه
 ,Grazi & Ber( باشـد اقتصادي، اجتماعی هر شهر می

2008, P. 634(.     حرکت و ارتباط میـان محـل زنـدگی
ها، مستلزم وجود یک سیسـتم  ها و مکان فعالیتانسان

هاي حمل و نقل شهري، به عنوان یکی از جنبهکارآمد 
باشـد. سیسـتم حمـل و نقـل،     اصلی حیات شهري مـی 

تـأثیر قـرار داده و زمینـه    ساختار فضایی شهر را تحـت 
فــراهم رشــد شــهر را در مقیــاس و الگوهــاي متفــاوت 

سازد. و یک رابطه فیزیکی بین ماهیت حمل و نقـل  می
 ,.Rodrigue et al( شهري و ساختار فضایی وجود دارد

2009: 102.(   
رشد شهري باعث افـزایش تقاضـاي سـفر بـر روي     
تسهیالت ناکافی موجود حمل و نقل شده و بـه دنبـال   
آن شهرهاي بزرگ با مشکالت زیـادي ماننـد، آلـودگی    

ــالف و ــیش از حــد ســوخت و  هــوا، ات ــت، مصــرف ب ق
ــرو هســتنداســتهالك وســایل نقلیــه  (رضــایی و  روب

محــدوده مرکــزي شــهرها، بــه ). 14: 1387اران، همکـ 
ها سهم بـاالیی از تولیـد و   دلیل تمرکز و تعداد فعالیت

انــد. جــذب ســفرهاي === را بــه خــود اختصــاص داده
بخـش مرکـزي شـهرها    . )1389(بهبهانی و همکـاران،  

واسطۀ موقعیت قرارگیري در بافـت قـدیم و   همواره به 
پرجاذبه شهر از یک سو و بازار و ابنیه تجاري از سـوي  
دیگر بیش از سایر محدوده شهر جاذب جمعیت اسـت  
و تقریباً در همه اهداف سفر جاذبـه دارد. (غضـنفرپور،   

1397 :126(.  
 اي بـا ) در مقالـه 1393( فردوسی و شکري فیروزجاه -

شـهري بـا   معضـالت ترافیـک درون  کاهش «عنوان 
بـه ایـن نتـایج     »رویکرد تنظیم جهت حرکت معابر

طـرح   وضـعیت موجـود و   رسـیدند کـه از مقایسـۀ   
ــاتی  ــدودة مطالع ــنهادي مح ــ پیش ــا  ک ــابق ب ه مط

در مجمـوع   ،Aimsunافزار پارامترهاي خروجی نرم
ــرد   راه ــابر، عملک ــت مع ــت حرک ــیم جه ــل تنظ ح

حـالی اسـت    دهد، ایـن در تري را نشان میمطلوب
حـل توسـعه و تعـریض    که طرح تفضیلی شهر، راه

معابر را در این محـدوده پیشـنهاد نمـوده کـه بـه      
هاي بسیاري اجتماعی، محدودیت -لحاظ اقتصادي

  رو دارد.را پیش
ظرفیـت  «با عنوان اي ) در مقاله1393( سلطانی و پناهی- 

هــاي شــهري بـر مبنــاي ویژگـی  سـنجی معـابر درون  
 هـاي مجـاور؛ مطالعــۀ  پیونـد بـا فعالیــت  سـاختاري و  

بـه ایـن نتـایج     »شـهرداري شـیراز   6موردي منطقـه  
رسیدند کـه هـر بخـش از شـبکه معـابر در محـدوده       

ــایی    ــاختاري، از توان ــاظ س ــه لح ــاتی ب ــا و مطالع ه
هاي به خصوصی برخوردار است که بایستی در قابلیت

هـا و خـدمات   سـاخت مدیریت عرضه و تقاضـاي زیـر  
  رد توجه قرار گیرد.ترافیکی مو

نامـۀ خـود   ) در پایان1391( ی، نفیسه الساداتمیرای -
 سـنجی شـبکۀ  شناسـی و ظرفیـت  آسیب«با عنوان 

معابر شهري با رویکـرد مـدیریت بحـران (مطالعـه     
بـه ایـن نتیجـه     »موردي: شهرك ولیعصـر تبریـز)  

هـاي مشـرف بـه آن    رسید معابري کـه سـاختمان  
ــایین هســــتند  و در  داراي کیفیــــت ابنیــــه پــ

هاي با تراکم سـاختمانی و جمعیتـی بـاال،    محدوده
تر به گسـل، ترافیـک   درجه محصوریت باال، نزدیک

اند در مقابـل  باال و دور از مراکز امدادي قرار گرفته
  پذیرترند.زلزله آسیب

اي با عنوان ) در مقاله1390رشیدي فرد و همکاران ( -
 کاهش ترافیک شهر یاسـوج بـا تأکیـد بـر نحـوة     «

هـاي عمـومی در   توزیع و ساخت و سـاز پارکینـگ  
ستفاده از مدل تحلیلی شبکه، بـا  سطوح شهري با ا

هـاي  توزیع و ساخت و ساز پارکینگ تأکید بر نحوة
به ایـن نتـایج رسـیدند     »عمومی در سطوح شهري

-ریزي مطلوب در مـورد مکـان  که به وسیله برنامه
تـوان ترافیـک   ها در سطح شـهر مـی  یابی پارکینگ

ساکن و متحرك را به مقدار قابل تـوجهی کـاهش   
  داد.

ــگ (  - ــین و لوپین ــه2012دال ــوان  ) در مقال ــا عن اي ب
» پــذیري شــبکه معــابر آســیبتجزیــه و تحلیــل «

پذیري، بـر اسـاس مـدل    روشی براي ارزیابی آسیب
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ــذیري شــبکه   ــه و تحلیــل و ادراك آســیب پ تجزی
 اند. آنها به ایـن نتیجـه رسـیدند   معابر معرفی کرده
پذیري شـبکه، از طریـق کـاهش    که کاهش آسیب

زمان نهایی سفر کاربران جـاده و توجـه کـافی بـه     
ساختار شـبکه، جریـان ترافیـک و اسـتقرار مراکـز      

  افتد.  نجات اتفاق می
تجزیـه و  «اي با عنوان ) در مقاله2011( بونوو گوتیرز -

اي تأثیر آسیب ساختاري بر دسترسی تحلیل شبکه
اي فاجعه: نمونه موردي آسیب لـرزه شهري پس از 

هـاي متنـاوب،   بـا ارائـه روش   »شبکه معابر شهري
انداز دسترسی شهري پس از آسـیب زلزلـه را   چشم

تعریف کـرده و بـا ترکیـب سـاده مفـاهیم تئـوري       
و تجزیه و تحلیل فضایی مبتنـی  ) گرافیکی (شبکه

ایـن نتــایج   بـر سیسـتم اطالعــات جغرافیـایی، بــه   
(ایزولـه شـدن)    جدایی درجۀ رسیدند که چگونگی

اختالالت اصـلی  هاي شهري به عنوان نتیجۀ بلوك
هـاي  شبکه معابر شـهري، بـا توجـه بـه سـاختمان     

ــه فضــاي   ــاهش دسترســی ب فروریختــه و آوار و ک
اي صـدمه دیـده،   شهري زمـانی کـه شـبکه جـاده    

  بیشتر است.
تکامـل  «بـا عنـوان    اي) در مقاله2009(ن زي و لوینسو - 

بـا اسـتفاده از    »لنقـ و حمل  سطح شبکۀتوپولوژیکی 
هاي حمل سازي به بررسی انواع شبکهیک مدل شبیه

ــهو  ــد. نقــل شــهري پرداخت ــاآنان ــی  ه ضــمن معرف
 گیري سـاختار شـبکۀ  هاي موجود براي اندازهشاخص

نظمـی، الگوهـاي اتصـال و پیوسـتگی     ها مانند بـی راه
شبکه فرضی بـا سـطح    16ها را بر روي پرداخته و آن

نهایـت چنـین   کـار گرفتنـد و در   هترسی متفاوت بدس
تـوان بــراي  نتیجـه گرفتنـد کـه ایـن معیارهـا را مـی      

هـاي معـابر   هاي ساختاري شبکهی ویژگیتوصیف کم
هـا  ساختارهاي متفاوت شـبکه  پیچیده و براي مقایسۀ

  گرفت.کار ه ب

ــاران ــانجو و همک ــت  )، در تحقی2013(، م ــی تح ق
سـفر: ابـزاري    تقاضـاي  هايعنوان فعالیت بر پایه مدل

هــاي حمــل و نقــل دریافتنــد بــراي ارزیــابی سیاســت
ــم ــدازچش ــده ان ــهرهاي   2030آین ــل ش ــل و نق ، حم

پرجمعیت حکایت از کاهش سهم حمل و نقل عمـومی  
 دلذا راهبردهـاي ترافیـک بایـ   ؛ درصد دارد 14 تا سطح
  به احیاي این بخش شود. که منجر اي باشدبه گونه

  
   روش تحقیق

هـاي پـژوهش، روش   و فرضـیه ها هدفبه با توجه 
یفی و تحلیلی و با هـدف کـاربردي   تحقیق عمدتا توص

حمل کاربري اراضی  . در این پژوهش براي تحلیلاست
ــل درون ــان  و نق ــهر کرم ــهري ش ــاخص ازش ــايش  ه

) اقتصــادي، اجتمــاعی و کالبــدي و زیســت محیطــی (
ــتفاده  ــده واسـ ــع شـ ــا از دو داده آوريجمـ روش هـ

در ایـن  اسـت.   پذیرفتـه اي و میـدانی صـورت   کتابخانه
از کارشناسان آگاه بـر   نفر 215 پژوهش، جامعۀ آماري،

هـاي  هـا و سـازمان  نقل شـهري، در شـهرداري   حمل و
   اند.منطقه شهري کرمان بوده 4در  وابسته به آن

جدول  از نمونه حجمۀ محاسب برايدراین پژوهش، 
و حجـم نمونـه مـورد مطالعــه،    شـد   اسـتفاده  مورگـان 

 بنـدي گیري طبقهاز روش نمونهنفر برآورد گردید. 136
از روش انتسـاب   و براي تعیـین حجـم نمونـه    استفاده

شهري نقل درون کیفیت حمل و .متناسب استفاده شد
گیري شده با بهرههاي در نظر گرفتهبا توجه به شاخص

 آمـاري هاي و آزمون ARCGIS, SPSSافزارهاي از نرم
)K-Sی مورد تجزیه و )، تحلیل واریانس یک طرفه، توک

دهی به معیارهـا و زیـر   اند .براي وزنتحلیل قرار گرفته
بنـدي  معیارها از تکنیک آنتروپـی شـانون، بـراي رتبـه    

و  vikorمعیاره، گیري چنـد هاي تصمیممناطق از مدل
Saw در نهایـت اطالعـات اسـتخراج   و ستفاده گردیـد  ا 

  .آمدبه نمایش در GISهاي صورت نقشهشده به 
  

  هاي به کار رفته در پژوهشابعاد و شاخص - 1جدول 
  هازیر شاخص  هاشاخص

  اي، ایجاد تسهیالت، خسارت ناشی از تصادفاتاصالح وترمیم، تمایل سرمایه گذاران، وجود پارکینگ حاشیه  اقتصادي
  هاي حمل و نقل خدمات، نظم عبور و مرور خودروها، ایستگاه نی ناشی از ازدحام، توزیع عادالنۀهاي روحی وروامعابر، تنش ایمنی  اجتماعی

  سازي آلودگی، فضاي سبز، آرامش، زیبا  زیست محیطی
  معابر، نصب مبلمان و تابلوهاعرض معابر، روشنایی معابر، اتصال شبکه، کیفیت سطح آسفالت، جدا سازي سواره و پیاده، دسترسی   کالبدي

  1395هاي تحقیق، منبع: یافته
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  و قلمرو پژوهشمحدوده 

دقیقه 19درجه و  30 در عرض جغرافیاییشهر کرمان  
و  قـرار گرفتـه  دقیقه  7 درجه و 57 یو طول جغرافیای

تـرین  تـراکم یکی از کمهکتار  12000با وسعتی حدود 
(ســازمان شــود مــی شــهرهاي بــزرگ ایــران محســوب

). 25: 1394ریــزي اســتان کرمــان، مــدیریت و برنامــه
  

  
  مورد مطالعه محدودة - 1 شکل

  مأخذ: سازمان آمار و اطالعات شهرداري کرمان
  

  اصلیبحث 
در  شهريدرون نقل و حمل اراضی کاربريتحلیل 

بـا  : عد کالبـدي شهر کرمان در ب مناطق چهارگانۀ
و 2(عرض معـابر) و جـدول   2و شکل  1توجه به جدول

بنـدي معـابر) و نیازهـاي حمـل و نقـل      (درجه 3شکل 
از آزمـون تحلیـل واریـانس     شهر کرمان و نتایج حاصل

طرفه، تفـاوت معنـاداري در کیفیـت حمـل و نقـل      یک
کرمان در شـاخص کالبـدي    درون شهري مناطق شهر

گروه  همچنین با توجه به آزمون توکی، دو وجود دارد؛
است که منطقۀ یک و چهار در گروه را شناسایی کرده 

انـد. در  گرفتـه اول و منطقۀ دو و سه در گـروه دوم قرار 
یفیـت  ک این بین، منطقۀ چهار با مقدار کمتـرین نمـرة  

 با بیشترین نمرة دو منطقۀحمل و نقل درون شهري و 
بـه خـود    را در شـاخص کالبـدي   کیفیت حمل و نقـل 
  اختصاص داده است.  

  
 مشخصات عرض معابر در شهر کرمان - 2ل جدو

  درصد  مساحت  تعداد عرض معابر
12-6  9220 49/8556322  13/48  
16 -12  893 14/3407365  17/19  
20-16  29 30/1177912  63/6  
45-20  97 28/2570458  46/14  
76 -45  5 20/2066235  62/11  

  
41/17778303  100 

  1392) شهرداري کرمان،GIS( واحد آمار و اطالعات منبع:



 171- 184/ صفحات:  98و سوم/ پاییز  مجله آمایش جغرافیایی فضا / سال نهم / شماره مسلسل سی                                                   176

  
  عرض معابر شهر کرمان -2شکل 

  مأخذ: شهرداري کرمان واحد آمار و اطالعات
  

  بندي معابر شهر کرمانمشخصات درجه -3ل جدو
  درصد  مساحت  تعداد معابردرجه 

20/2066235 5  یک  62/11  
50/3748370 126 دو  08/21  
63/11963697 10113 سه  29/67  

  1392) شهرداري کرمان،GIS( منبع: واحد آمار و اطالعات
  

  
  )مأخذ: شهرداري کرمان واحد آمار و اطالعات( بندي معابر شهر کرماندرجه - 3شکل 

  

 مناطق شهر کرمان شهريدرون نقل و حمل اراضی شاخص کالبدي کاربري طرفۀتحلیل واریانس یک -4جدول 

میانگین مجذور  مقدار آماره سطح معنی داري
 خطا

کالبدي شاخص مجموع مربعات درجه آزادي  

002/0  770/5  735/4  10 205/14 هابین گروه   
  821/0  126 549/29 هادرون گروه   
   136 745/43  مجموع 

  1395هاي تحقیق، منبع: یافته
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شهري در درون نقل و حمل اراضی تحلیل کاربري
 :عـد اقتصـادي  شهر کرمان در ب مناطق چهارگانۀ

طرفه، تفاوت حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک نتایج
ــاداري در کیفیــت ــل معن شــهري در درون حمــل و نق

 اقتصـادي وجـود دارد؛  کرمان در شـاخص  مناطق شهر 
همچنین با توجـه بـه، آزمـون تـوکی، سـه      ) 5(جدول 

چهـار در گـروه اول،    کـه منطقـۀ   شـده گروه شناسایی 
یـک در گـروه    نطقه دو و سه در گروه دوم و منطقـۀ م

رار گرفته است. در ایـن بـین، منطقـۀ چهـار بـا      سوم ق
 ترین نمـرة بـا بیشـ   یک کیفیت و منطقۀترین نمره کم

ــهري    ــل درون ش ــل و نق ــت حم ــاخص کیفی را در ش
  .  ندااقتصادي، به خود اختصاص داده

  

 مناطق شهر کرمان شهريدرون نقل و حمل اراضی شاخص اقتصادي کاربري طرفۀتحلیل واریانس یک - 5جدول 
مربعاتمجموع  درجه آزادي میانگین مجذور خطا مقدار آماره سطح معنی داري اقتصاديشاخص    

000/0  104/11  516/8  10 547/25 هابین گروه   
  767/0  126 608/27 هادرون گروه   
   136 155/53  مجموع 

  1395هاي تحقیق، منبع: یافته
 

شهري در درون نقل و حمل اراضی تحلیل کاربري
 :اجتمـاعی عـد  شهر کرمان در ب مناطق چهارگانۀ

طرفه، تفاوت حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک نتایج
ــاداري در کیفیــت ــل معن شــهري در درون حمــل و نق

تمـاعی وجـود دارد؛   مناطق شهر کرمان در شـاخص اج 
، آزمـون تـوکی، سـه    همچنین با توجـه بـه  ) 6(جدول 

که منطقـۀ سـه و چهـار در گـروه      شدهگروه شناسایی 
دو در گـروه   اول، منطقۀ یـک در گـروه دوم و منطقـۀ   

چهـار بـا    رار گرفته است. در ایـن بـین، منطقـۀ   سوم ق
بـا بیشـترین    دو مقدار کمترین نمره کیفیت و منطقـۀ 
ــل درون   ــل و نق ــت حم ــرة کیفی ــهرينم ــاخص  ش ش
  . نداجتماعی را به خود اختصاص داده ا

  

 مناطق شهر کرمان شهريدرون نقل و حمل اراضی طرفه شاخص اجتماعی کاربري: تحلیل واریانس یک6جدول 
خطا میانگین مجذور مقداره آماره سطح معنی داري  شاخص اجتماعی مجموع مربعات درجه آزادي 

000/0  539/14  414/13  10 243/40 هابین گروه   
  923/0  126 216/33 هادرون گروه   
   136 459/73  مجموع 

  1395هاي تحقیق، منبع: یافته
 

شهري در درون نقل و حمل اراضی تحلیل کاربري
  ـ مناطق چهارگانه شـهر کرمـان در ب زیسـت  د ع

اصــل از آزمــون تحلیــل واریــانس ح نتــایج :محیطــی
 حمـل و نقـل   در کیفیت را معناداريطرفه، تفاوت یک

ــهري درون ــاخص    ش ــان در ش ــهر کرم ــاطق ش در من
همچنین با توجـه   )7محیطی نشان داد؛ (جدول زیست

اسـت کـه    شـده گـروه شناسـایی    زمون توکی، دوآ ،به
دو در  چهـار در گـروه اول و منطقـۀ    و سه، یک منطقۀ

ه است. در این بین، منطقۀ چهار با گروه دوم قرار گرفت
شـترین نمـره   ترین نمره کیفیت و منطقـه دو بـا بی  کم

شـهري در شـاخص زیسـت    کیفیت حمل و نقـل درون 
  .  ندامون را به خود اختصاص دادهآز محیطی در

 
 کرمانمناطق شهر  شهري درون نقل و حمل اراضی طرفه شاخص زیست محیطی کاربريتحلیل واریانس یک - 7جدول 

محیطیزیست شاخص  مجموع مربعات درجه آزادي میانگین مجذور خطا مقدار آماره سطح معنی داري  
000/0  840/10  832/6  10 496/20 هابین گروه   
  630/0  126 690/22 هادرون گروه   
   136 186/43  مجموع 

  1395هاي تحقیق، نبع: یافتهم
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ــی کیفیــت حمــل و نقــل  ل تحلیــ وضــعیت کل
 :شهري در مناطق چهارگانه شـهر کرمـان  درون

منـاطق شـهر    شهريجهت بررسی کلی حمل و نقل درون
هـا اسـتفاده شـده اسـت نتـایج      کرمان از مجموع شاخص

دهد، تفاوت معناداري در کیفیـت حمـل و نقـل    نشان می
همچنـین   به طور کل وجـود دارد؛  در مناطق شهر کرمان

میانگین شناسایی شـده  آزمون توکی، سه گروه  بهبا توجه 
سه و چهار در گروه اول، منطقـه یـک در    است که منطقۀ

در  گروه دوم و منطقه دو در گروه سوم قرار گرفتـه اسـت.  
این بین، منطقه سه و چهار کمترین نمرة کیفیت حمـل و  

در آزمون به خـود   را دو بیشترین مقدار نمره نقل و منطقۀ
  .)8(جدول . نداهاص داداختص

  
 مناطق شهر کرمان شهري درون نقل و حمل اراضی کیفیت کاربريه طرفتحلیل واریانس یک -8جدول 

  هامجموع شاخص مجموع مربعات درجه آزادي میانگین مجذور خطا مقداره آماره داريسطح معنی
 هابین گروه 769/18 10 256/6 957/22 000/0
 هاگروهدرون 811/9 126 273/0  
 مجموع 579/28 136   

 1395هاي تحقیق، منبع: یافته
 

 
  شاخص کالبدي، اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی 4س شهر کرمان بر اسا ۀچهارگانوضعیت شبکه معابر مناطق  - 4شکل 

  )مأخذ: آمار و اطالعات شهرداري کرمان(
  

ان از لحاظ شهر کرم بندي مناطق چهارگانۀرتبه
  شهريکیفیت حمل و نقل درون

 :به روش آنتروپی شـانون  هاشاخصدهی به وزن
ي خام در ایـن مرحلـه در   هاماتریس وضع موجود داده

شـهري در  ت حمل و نقـل درون هاي کیفیلفهابعاد و مؤ

در طیـف   شهر کرمان به دست آمـده  بین چهار منطقۀ
و انجـام مرحلـه    SPSSلیکرت پـس از وارد شـدن بـه    

ـ     گیـري هـر ب  میانگین دسـت  هعـد، بـراي هـر منطقـه ب
  .اندآمده

  

  هاي ارزیابیمقادیر خام مربوط به شاخص - 9جدول 
  شاخص

  

  منطقه
  کالبدي  زیست محیطی  اجتماعی  اقتصادي

  40/4  87/3  64/3  96/3  منطقه یک
  18/3  79/2  44/2  84/2  منطقه دو
  97/1  00/2  68/3  80/2  منطقه سه

  94/1  22/2  03/3  82/2  منطقه چهار
  1395هاي میدانی و محاسبات محققان، منبع: یافته

  :(از طریق تقسیم مقدار عدم اطمینان هر داده بر مقدار کل) تعیین وزن نهایی



 179                                                                                                                                                  و همکاران              غضنفرپور حسین

  وزن نهایی هر یک از معیارها - 10جدول 
   اقتصادي  اجتماعی  زیست محیطی  کالبدي

 هاوزن شاخص  11/0  12/0  27/0  50/0

  1395منبع: محاسبات محقق، 
  

ـ  یس تشـکیل مـاتر   :Saw یروش مجموع ساده وزن
وضع موجود: در این مرحله به تشکیل مـاتریس وضـع   

عــد اقتصــادي، اجتمــاعی، زیســت  ب موجــود در چهــار
محیطی و کالبدي در منـاطق چهارگانـه شـهر کرمـان     

  پردازیم.  می
گیـري وضـع   کردن مـاتریس تصـمیم  نرمالیزه: گام دوم

  موجود بر اساس توابع زیر:
باشند از ی که مثبت مییهابراي نرمالیزه کردن شاخص

  شود:تابع زیر استفاده می
  

  :      1رابطه 
  

  دهی به معیارهاوزنگام سوم: 
استفاده از آنتروپی شانون انجـام   دهی به معیارها باوزن

  .شده است
مجموع ساده وزنی براي هر گزینه  ۀگام چهارم: محاسب
  :از طریق فرمول زیر

  :                  2رابطه 
  

  شهر کرمان چهارگانۀمناطق ل کیفیت حمل و نقبندي رتبه .11جدول 
  رتبه  مقدار مجموع ساده وزنی  هاگزینه

  2 998/0 1منطقه 
  1  713/0  2منطقه 
  3  557/0  3منطقه 
  4  542/0  4منطقه 

 1395، انمنبع: محاسبات محقق
  

 دو منطقۀدهد نشان می) 11( طور که جدولنهما
باالترین و منطقه چهار داراي کمترین کیفیت  داراي

شهري است. که بدین صورت نمایش حمل و نقل درون
  شود:داده می

 
2منطقه  > < 1 منطقه 3منطقه  > 4منطقه   

  
  SAWچهارگانه شهر کرمان بر اساس تکنیک  بندي مناطقاولویت- 5شکل 

  )هاي تحقیقمأخذ: یافته(

jd

 1,2,.., & 1,2,..,
( )
xijrij i m j n

Max xij
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  تکنیک سازشی ویکور
  گام اول: تشکیل ماتریس وضع موجود

  

  ماتریس وضع موجود -12جدول 
  شاخص

  کالبدي  زیست محیطی  اجتماعی  اقتصادي  منطقه

  40/4  87/3  64/3  96/3  منطقه یک
  18/3  79/2  44/2  84/2  منطقه دو
  97/1  00/2  68/3  80/2  منطقه سه

  94/1  22/2  03/3  82/2  منطقه چهار
  1395هاي میدانی و محاسبات محققان، یافتهمنبع: 

      
	푃	مقدار استاندارددوم: در گام  ها براي تمام شاخص 

  :شودمحاسبه می

  :3 رابطه
  

 

ها  دهی به شاخصگام سوم: وزن  
دهی به معیارها با  استفاده از آنتروپی شانون انجام وزن

 شده است.

  گام چهارم: محاسبه ماتریس وزنی
در این محاسبه از ضرب ماتریس وضع موجود در وزن 

  شود. ها استفاده میهر یک از شاخص
  ij×WijV= N                           :         4رابطه 

  )if-) و منفی (if+آل مثبت (گام پنجم: محاسبه ایده
آلگام ششم: محاسبه فاصله از ایده  

 
:  5رابطه 

 
 

گام هفتم: محاسبه شاخص مطلوبیت و شاخص 
 نارضایتی براي هر گزینه   

 
آل ایدهاز : محاسبه فاصله ششمگام   

:          5رابطه 

  
  

شاخص مطلوبیت و شاخص  گام هفتم: محاسبه
 نارضایتی براي هر گزینه   

در این مرحله شاخص ویکـور؛ کـه همـان     -هشتمگام 
شـود. مقـدار  گزینه است محاسبه مـی امتیاز نهایی هر 

در کیفیـت حمـل و   نهایی هر منطقه  ۀبیانگر رتب  
. این مقدار بـین عـدد صـفر تـا     است نقل درون شهري

باشد و هر چـه بـه عـدد صـفر نزدیکتـر باشـد       یک می
ن آدر حمــل و نقــل بــودن وضــعیت  مناســبنشــانگر 
 2 ۀشاخص ارزیابی؛ منطقـ  چهاراساس  ر. باستمنطقه 
نسـبت بـه سـایر     تـري مناسـب داراي وضـعیت   شهري

  بدترین وضعیت دارد.  3 ۀمناطق است و منطق

  
  هابندي گزینهو اولویت jQ محاسبه مقدار -13ل جدو

  رتبه  مقدار  منطقه
1  0567/0  2  
2  0  1  
3  995/0  4  
4  973/0  3  

  1395: انمحققهاي میدانی و محاسبات منبع: یافته
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  Vikorشهر کرمان بر اساس تکنیک  ۀچهارگانبندي مناطق اولویت - 6شکل 

  )هاي تحقیقمأخذ: یافته(
  

  هاروش میانگین رتبه
  هاي اساس میانگین رتبه ها را براین روش، گزینه

گیــري هــاي مختلــف تصــمیمدســت آمــده از روشهبــ
  کند.بندي میاولویت

  
  هامیانگین هر یک از گزینه - 14جدول 

  میانگین رتبه Saw Vikor  هاگزینه
  2  2  2  1 منطقه
  1  1  1  2 منطقه
  5/3  4  3  3منطقه 
  5/3  3  4  4منطقه 

  1395، انمنبع: محاسبات محقق
  

 دو منطقۀ) 14(جدول ها، میانگین رتبه ا توجه بهب
قۀ سه و چهار دوم و منط رتبۀ یک ت، منطقۀنخس رتبۀ
  .انداختصاص داده آخر را به خود رتبه

  
  گیرينتیجهبندي و جمع

هـاي  توزیع فعالیـت  اي شهر شاملالیهساختار چند
که این امـر باعـث    ست،هاانسانی، امکانات و زیرساخت

و حـل ایـن تضـاد بـه عهـدة      شده ایجاد تضاد در شهر 
بـه وجـود    طور اصولی راه بایـد شبکه ارتباطی است. به

 و نیـز  هـاي شـهري  بین حـوزه  ارتباطی مناسب آورندة
ـ  ریزياهداف برنامه ه نسـبت شـرایط مختلـف تحـت     ب

شـهر بـا    معابر شهر به عنوان رابط، پیکرةد. پوشش باش

 هـاي ها پیرامون بـه عنـوان شـریان   یکدیگر و با محیط
ز کمتـر ا  کننـد و ایفـا مـی  ا حیاتی نقش بسیار مهمی ر

هـاي شـهري را بـه خـود     ) از کل زمـین 3/1یک سوم (
دهـد و  بندي شهر را تشـکیل مـی  اختصاص و استخوان

گیري شهر، طرح هندسی، توسـعه و  در چگونگی شکل
ــه ــوط اســت  رطــوب ــه شــهر مرب ــه ب ــر آنچــه ک  کلی ه

آن بـودیم کـه   دنبال در این مطالعه نیز به  گذارند.تاثیر
شهري کرمـان را بـه لحـاظ کیفیـت      مناطق چهارگانۀ

هـاي  ل درون شـهري بـا اسـتفاده از آزمـون    حمل و نق
. از این رو نتایج آزمـون  آماري مورد سنجش قرار دهیم

چهارگانه اجتمـاعی،   هد که رابطۀ  بین ابعاددنشان می
؛ یعنـی  استمحیطی و کالبدي معناداراقتصادي، زیست
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نتـایج حاصـل از تحلیـل     باشد.نرمال میآزمون  نتیجۀ
تفـاوت معنـاداري    ،دهـد طرفه نشـان مـی  انس یکواری

ــورداري از    ــه لحــاظ برخ ــاطق شــهرکرمان ب ــان من می
(اقتصــادي،  رون شـهري حمــل و نقـل د هـاي  شـاخص 

ــت  ــاعی، زیس ــدي) اجتم ــی و کالب ــود دارد محیط  ؛وج
آزمون تـوکی ایـن تفـاوت معنـاداري را در      کهطوريبه

و در نهایــت بــه  کــرده شناسـایی  و تیــپ چنـد ســطح 
هـاي  بنـدي منـاطق شـهرکرمان بـر اسـاس مـدل      رتبه

، پرداختـه  )Saw, Vikor(گیـري چنـد معیـاره    تصمیم
در هـر دو مـدل فـوق     دهـد شده که نتایج نشـان مـی  

ر و د تـري دارد وضـعیت مطلـوب  شهرکرمان  2 ۀمنطق
ل و نقـل  حمـ  هـاي به لحـاظ شـاخص   4 مقابل منطقۀ

تـري نســبت بـه ســایر   شـرایط نــامطلوب شـهري  درون
نتایج این تحقیق بـا مطالعـات سـلطانی و     .مناطق دارد

پناهی، دالین و لوپینگ، رضایی و اصغرزاده، بهبهـانی و  
باشد و نتایج راستا میصحاف، غضنفرپور و همکاران هم

دهـد  نسبتاً مشـابهی بـه دسـت آمـده کـه نشـان مـی       
بهتـري از  هاي جدید شهري وضـعیت بـه مراتـب    بافت

نظر کیفیت فضا و سرانه کاربري اراضی در بخش حمل 
شهري از منـاطق نوسـاز شـهر     2و نقل را دارد. منطقه 

شود لذا هم از نظـر کمیـت و هـم از نظـر     محسوب می
کیفیت وضعیت بهتري نسبت به سایر منـاطق شـهري   

  دارد.
  

  پیشنهادها
یـابی صـحیح و   رعایت اصول ایمنـی از طریـق مکـان    -

ان شهري جهت استفادة عـابرین پیـاده   مبلمدقیق 
  شهري در هر چهار منطقۀ

ریزي و هماهنگی بـین شـبکه حمـل و نقـل و     برنامه -
کاربري زمـین بـا در نظـر گـرفتن مصـوبات طـرح       
ــابر    ــبکه مع ــارآیی ش ــود ک ــت بهب ــامع در جه  ج

  شهر کرمان 4و  3 خصوص در منطقۀبه
افزایش ظرفیت و دسترسی به حمل و نقل عمومی با  -

در هدف کـاهش سـهم سـفر بـا خـودرو شخصـی       
 شهرکرمان

شهروندان بـه   ایجاد ایستگاههاي تحویل دوچرخه به -
در شـهر   سـواري منظور توسعۀ فرهنـگ دوچرخـه  

 کـه در محـدودة   بافـت قـدیم   خصـوص بـه  کرمان
  گیرند. شهر کرمان قرار می 4و  1مناطق 

ي هـاي احیـا  روهـا در پـروژه  تعـریض پیـاده   توجه به -
در هـا  سازي تجهیزات خیابانشهري جهت مناسب

  شهر کرمان
 یۀمحــدودیت در پــارك خــودروي ســواري در حاشــ -

ــور روان  ــه منظ ــابر ب ــک مع ــازي ترافی ــهري س  ش
  هاي قدیمی شهر کرماندر بخش خصوصبه

هاي حمل بار و موتور دستیطراحی مسیر عبور چرخ -
براي عدم تداخل حرکت آنـان بـا حرکـت    سیکلت 

  به ویژه در بافت مرکزي شهر کرمان عابر پیاده
ها و همچنین ناوگان حمـل  ساختارتقاي کیفیت زیر -

در ورهـاي ارتبـاطی   آو نقل شهري و تجهیز به فـن 
 شهريپایدار  راستاي توسعۀ

حمـل و   هاي تشویقی جهـت توسـعۀ  اجراي سیاست -
ناوگـان حمـل و نقـل     توسـعۀ نقل عمـومی ماننـد   

اوگان، فرهنگ سـازي  عمومی، بهسازي و نوسازي ن
بهتـر و بیشـتر از حمـل و نقـل      در جهت اسـتفادة 

  عمومی.
هـاي  خیـز در شـهر و اجـراي طـرح    رفع نقاط حادثه -

ــذف      ــه ح ــت دادن ب ــرور و اولوی ــور م ــود عب بهب
هــاي غیــر هــاي همســطح و ایجــاد تقــاطعتقــاطع

  شهر کرمان. در مناطق چهارگانۀ همسطح
 سبز با اسـتفاده از درخـت در حاشـیۀ    طراحی فضاي -

بـه منظـور افـزایش تمایـل بـه       شبکه معابر شهري
و افـزایش   کرمـان  هـاي شـهر  در خیابان رويپیاده

  ایمنی و امنیت الزم در این زمینه
  

  منابع
 .1392رصـافی،   امیرعبـاس  ؛جعفـري، مهـدي  استادي .1

پایـدار در بخـش حمـل و     ۀارزیابی سیاست هاي توسع
 هـاي سـامانه پویـایی؛   نقل شهري بـا اسـتفاده از مـدل   

 مدیریت شهري، ۀدوفصلنام مطالعه موردي: شهرمشهد،
 .31شماره

 .لگزیــانمحمـد   ،رهنمــامحمـدرحیم   ؛اسـدي، مهدیــه  .2
متقابل مدیریت کـاربري زمـین و    . بررسی رابطۀ1391

مـوردي:   ۀو نقل و ترافیک شهري؛ مطالع وضعیت حمل
تجاري الماس شـرق مشـهد. مجلـه مـدیریت شـهري،      
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  .   144-131 ، صفحات30 شماره
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