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 ه:چکید
 میانهه انهداد در نهوار عنوان شهریپژوهش حاضر با هدف تحلیل سفرهای درون شهری در شهر بوشهر به

 جههت از پژوهش، روشساحلی جنوبی ایران و شناخت الگوهای غالب سفر در این شهر انجاد گرفته است. 
 نوع نظر از و ایتوسعه – کاربردی ماهیت، و هدف منظر از تبیینی، و توصیفی پژوهش سطح و بررسی روش
 صهور  بهه اسهنادی و پیمایشی هایروش از ،هاداده آوریجمع برای .است کمّی شده، آوریجمع هایداده

پرسشنامه محقق ساخته بهوده کهه  ،ها در بخش پیمایشیآوری داده. ابزار جمعاست شده استفاده ترکیبی
های تکمیل شده در قالب طیف لیکر  مورد بررسهی قهرار گرفتهه اسهت. نتایج بدست آمده از پرسشنامه

گیهری نفر با استفاده از روش نمونه 483سال شهر بوشهر که  51جامعه آماری این پژوهش شهروندان باالی 
هها و اطععها  از دو روش اسهنادی و پیمایشهی آوری دادهاند. همچنین جهت جمهعتصادفی انتخاب شده

های تکمیل شده به های گردآوری شده از طریق پرسشنامهاستفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری داده
نتایج این  صور  گرفته است. (…و  t آماری )آزمون هاینو با استفاده از آزمو  SPSSکمک نرد افزار آماری 

فرهنگی بیشترین تقاضا و تولید سفر در سهطح بوشههر را  -پژوهش بیانگر این است که سفرهای تفریحی
 های تحقیق استفاده از اتومبیل شخصی اولویت اول شهروندان برایشود. همچنین بر اساس یافتهشامل می

باشد، دسترسی در سفرهای درون شهری با توجه به فاصله ترافیک و هزینه سفر سفرهای درون شهری می
 .شودبرای ساکنین شهر بوشهر آسان تلقی می
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 همقدم

. درگیر هستند آن با روز هر عهجام افراد همه که ای استمسأله ترافیک یا شهری درون نقل و حمل

 گسدترده و افقدی رشدد نتیجه در آن مسافت متوسط و سفر به نیاز افزایش انعكاس اغلب درشهرها،

 ترتیدب اید  بده. اسدت هدافعالیت فضایی پراکنش و شهر فضایی ساختار نظم خوردن بهم و شهرها

 تعیدی  در زیدادی میدزان هب که شهر سطح در هاکاربری فضایی آرایش نحوه و شهر فضایی ساختار

 مدثرر شدهری سدفرهای در شخصی اتومبیل از استفاده به آنها تمایل میزان و شهروندان سفر الگوی

 و . بندابرای (77: 1301 قددمی و همكداران،) یابددمدی زیدادی اهمیت شهری ریزی برنامه در است،

 معضالت ای  کاهش جهت در زیادی راهكارهای و هاتالش شده مطرح پیامدهای و معضالت دلیلبه

 انجدام شدهرها پراکندگی و افقی رشد اقتصادی و محیطی زیست اجتماعی، منفی اررات و پیامدها و

 و نوسدنتی توسدعه پایددار، و عمدومی نقدل و حمدل از بیشدتر اسدتفاده بده تدوانمی که است شده

 اردرات ای  کاهش رمنظو به بهینه راهكارهای ای  از یكی(. 37: 1،2992لِک) کرد اشاره نوشهرسازی

 منظدور بدی . است شهری درون سفرهای تقاضای مدیریت شهرها، ترافیک سطح همچنی  و منفی

 و شوند تحلیل و شناسایی منابع و شهروندان نیازهای کننده تامی  مراکز دقیق، مطالعه با است الزم

 بتدوان نیداز، مدورد خددمات و کاالهدا و نیازهدا اید  تأمی  در جایگزی  و مناسب هایروش ایجاد با

 آنها جابجایی و حرکت مستلزم آنها کردن برآورده که شهروندان نیاز به مناسب پاسخگویی موجبات

 پیامددهای و شدیمیایی و صدوتی هدایآلودگی کاهش با طریق ای  از و نمود فراهم را است شهر در

 از... و ایمندی و تامنی افزایش استهالک، میزان کاهش اقتصادی، هایهزینه کاهش محیطی، زیست

 هایدسترسدی بدا ترپداک و ترسدالم تدر،روان شدهری و کدرد جلوگیری شهرها پراکنده و افقی رشد

  .ساخت فراهم شهروندان برای پایدار، توسعه مبنای بر مناسب

 استفاده و مالكیت افزایش و گذشته هایدهه در شهرنشینی گسترش و سریع رشد نیز، ایران در

 معضدل آنهدا، تعریض یا ایجاد عدیده مشكالت و هاخیایان کارایی عدم و سویی، زا شخصی خودرو از

 کالن در تنها نه مشكل ای . است کرده تبدیل امروزی اساسی مسائل از یكی به را ازدحام و ترافیک

 دادن رخ حال در و داده رخ نیز میانی و کوچک شهرهای در تدریج به بلكه بزرگ شهرهای و شهرها

 اید  اخیر قرن نیم در و نیست مستثنی پدیده ای  از نیز میانی شهر یک عنوانبه بوشهر شهر. است

 و گسدترده اسدتفاده کده اسدت بدوده فیزیكی ساختار و جمعیتی نظر از دستخوشاتی دچار نیز شهر

 هدا،وخیابان معدابر گنجدایش و طرفیدت عدم همچنی  و سرنشی  وتک شخصی خودرو از روزافزون

 خواهدد مسدأله شدن تربغرنج موجب آن به توجه عدم و است کرده ایجاد آن در ایعدیده مشكالت

 آن کدردن کارامدد و بهبدود و شدهری نقدل و حمل ریزیبرنامه شهر، ای  در است نیاز بنابرای . شد

                                                           
1. Leck 
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 درون سدفرهای ابعداد و انگیدزه شناسایی شک بدون ریزیبرنامه ای  در نخست گام که گیرد صورت

 تحلیدل هدف با حاضر پژوهش آن، اهمیت و اساس ای  بر و ترتیب بدی . است آنها تحلیل و شهری

 در حاضدر مطالعده بندابرای  .است شده انجام بوشهر شهر در شهری دورن سفرهای با مرتبط عوامل

 بوشدهر شهر گذشته هایدهه طی در که چرا است بوشهر شهر در شهری درون سفرهای تحلیل پی

 حمدل در تغییر نتیجه در و خود فضایی ساختار در زیادی تغییرات گر،دی شهرهای از بسیاری مانند

 تعدریض و گشودگی ایجاد با ای  بر عالوه. است دیده خود به سفر شیوه و میزان و جابجایی و نقل و

 شدبكه در تغییراتدی شدعاعی، نیمه شبكه به گذشته خیابانی شبكه تغییر و شهر ای  هایخیابان در

 سیسدتم وجدود عددم و مدوارد ای  نتیجه در که است افتاده اتفاق نیز شهر  ای دسترسی و ارتباطی

 رشدد درنتیجه و رفته باالتر شخصی اتومبیل از استفاده میزان مناسب، و کارامد عمومی نقل و حمل

 نیاز موضوعات ای  بنابرای . است شده بیشتر روز به روز آن منفی  پیامدهای و شهر پراکنده و افقی

 پدژوهش بندابرای  .رساندمی را شهر ای  در شهری درون سفرهای تحلیل و سفر قضایت مدیریت به

 :است اساسی سثاالت ای  به پاسخ دنبال به حاضر

آیا بیشتری  تقاضا و تولید سفرهای درون شهری در شهر بوشهر به ترتیدب اهمیدت  متدأرر از  -

تحصدیلی، بهداشدتی ودرمدانی و مثلفه سفرهای شغلی )اداری وسازمانی(، سفرهای خرید، سفرهای 

 باشد؟فرهنگی( می سفرهای اوقات فراغت )تفریحی و

 باشد؟آیا بخش مرکزی بیشتری  مقصد سفرهای درون شهری در شهر بوشهر می -

هدای مدورر در تولیدد سدفرهای درون شدهری بدا آیا خیابان امام خمینی بوشهر یكی از مولفه -

 درمانی است؟ محوریت بهداشتی و

)بخدش  باتوجده بده سده نقطده شدهری یدرون شدهر ید سفرهایبندی کلی تقاضا و تول رتبه -

 ؟خیابان امام خمینی و نوار ساحلی( چگونه است مرکزی،

 ؟ر از سهولت مطلوب برخوردار استهدسترسی در سفرهای درون شهری بوشآیا  -

 

 مبانی نظری

 شهر و سفرهای درون شهری

. دارد شدهر آن دسترسدی و حرکدت نحدوه با مستقیمی ابطةر شهری، هر سرزندگی و پویایی امروزه

 ،1گدرازی)باشدد  مدی شهر هر اجتماعی اقتصادی، هایفعالیت اساس و پایه دسترسی، و جایی جابه

 بر مثرر عوامل جمله از محیطی هایویژگی و شهرنشینی سطح شهری، فرم و ساختار(. 236: 2992

                                                           
1. Grazi 
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 یدک از شدهری سدفر یک در مسافر یک واقع در(. 120: 2919، 1سوچه) است شهروندان سفر رفتار

 خدودروی همچدون نقلدی و حمدل هدای سیسدتم اندوا  از تواندد می معی  مقصد به مشخص مبدأ

 :2990 ،2پترس ) بگیرد کمک موارد ای  از ترکیبی یا تاکسی ون، مترو، اتوبوس، دوچرخه، شخصی،

 خددمات ارایده شدهری، درون سدفرهای ریدزیبرنامه(. 190 :1307به نقل از غضنفرپور و همكاران، 

 و حمدل هدای سیسدتم انوا  تمامی و سفر مدهای انوا  تمامی از ترکیبی اساس بر سفر ریزیبرنامه

 و ،(2992 همكداران، و3بیلدی) اسدت سفر رسانی اطال  متعدد های سیستم بكارگیری با همراه نقل

 سدهم کداهش تدأریر حدتت محیطی، زیست معضالت و دسترسی سهولت کاهش ترافیكی، مشكالت

 را مسدلله اهمیدت شخصدی، اتومبیدل بده وابستگی و شهری درون سفرهای در عمومی نقل و حمل

 سداختار. نقدل و حمدل سیسدتم(. 17: 2911 ،6الرسد  و گندای دی) سازدمی روش  پیش از بیش

 مفدراه متفداوت الگوهدای و مقیداس در را شدهر رشدد زمینده و داده قرار تأریر تحت را شهر فضایی

 فضدایی سداختار و شدهری نقدل و حمدل ماهیت بی  نزدیكی ارتباط یک پیونی، اعتقاد به. سازدمی

 (. 192: 2912، و همكاران 5رودریگو) دارد وجود

 

 الگوی سفرهای درون شهری

ونقدل ها، حملشدهرامروزه با افزایش استفاده از اتومبیل و شدت یافت  ترافیدک و آلدودگی در کالن

ریزان شهری، تبدیل شده اسدت. یكدی از های اصلی مدیران و برنامهه یكی از دغدغهپایدار شهری، ب

باشد. یكدی از ابعداد نقل پایدار، شناسایی الگوهای سفر می و های دستیابی به مدیریت حملضرورت

 :1306)پور احمد و همكاران،  الگوی سفر، تعداد سفرهای روزانه و شناسایی عوامل مثرر بر آن است

ریدزی  های سفرهای درونشهری از موضدوعات مهدم در برنامده رر در انتخابثبررسی عوامل م .(77

 آنهدا میدزان و شدهری درون سدفرهای (، و الگوی125 :1300)ماهپور و شاه ابراهیمی،  بودهشهری 

 و نقدش شدهر، شدرایط بده توجده با کدام هر که است مرتبط فاکتورهای و عومل از ایمجموعه تابع

 اجتمداعی -اقتصدادی وضدعیت شدامل فاکتورهدا اید . دارندد عهده به زمینه ای  در ییبسزا اهمیت

 فرهند  و شدهر فضدایی الگدوی و سداختار شدهری، زمدی  کاربری آنها، اشتغال سطح و شهروندان

 و پراکندگی مانند مرتبط عوامل و زمی  کاربری عوامل ای  از. است شهروندان ترافیكی و شهروندی

 کده چرا. دارد سفرها مقصد انتخاب در ساکنی  و شهروندان گیریتصمیم در مهمی نقش آن تمرکز

 میدزان و سدطوح دارای خدود شدده ارائده خدمات سطح و نو  و آنها نقش به توجه با هاکاربری ای 

                                                           
1. Souche 

2. Peterson 

3. Bielli 

4. Larsen and Geneidy 

5. Rodrigue  
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 و شدهری سفرهای که است زمی  کاربری هایویژگی ای  اساس بر و هستند سفر جذب از متفاوتی

یكدددی از مهدمتدددری  اهدددداف  (.1،2990پدداز و مرکددادو) شددوندمی تولیددد یددا جددذب شددهری درون

هددای اجتمداعی و تغییدرات مندتج شدده از آن های الگوی سفر، درک ارتبداط بدی  ویژگددیتحلیل

نقدل، وابسدتگی زیدادی بده ارزیدابی واکنشهای افدراد بده  و باشدد. موفقیدت در مددیریت حمدلمی

 (. 2916و همكاران،  2)چویدد از اجرای آنها دارد سیاستهای ترافیكی در قبل و بع

 

 شهر میانه انداد

بندی نموده اندد. در هزار نفر دسته 259تا  25شهرهای میانی را در اندازه  ،کارشناسان سازمان ملل

ایران، بحث از شهرهای متوسط )میانه(، برای اولی  بار و به طور رسمی در گزارش آمایش سدرزمی  

 در همچندی  هزار نفدر را بدرای اید  شدهرها برگزیدده اندد. 259تا  25طبقه بندی  به میان آمده و

میلیون نفر، ایاالت متحده آمریكا  1تا  59هزار نفر آرژانتی  رقم  طور مثال در کشورتعاریف دیگر به

 گیرنددهزار نفر را برای گروه شهرهای میانی در نظر مدی 59تا  29هزار نفر و در اروپا  599تا  299

جمعیدت، کدارایی  عالوه بدر شدمار میانه ردهدر شناخت شهرهای (. 20 :1302)هادیانی و رحیمی، 

)احمدی و همكداران،  تواند به کار آیداقتصادی و ترکیب اشتغال نیز می عمدههای اقتصادی، فعالیت

1307: 03  .) 

 
 پیشینه پژوهش

درون شدهری  هایسدفر بدا مدرتبط بخشی از مطالعدات به خاص صورتبه ای  قسمت از پژوهش در

 شود:می اشاره منتشر شده در منابع فارسی و انگلیسی

تحلیدل فضدایی رابطده فدرم شدهری بدا شداخص  عنوان با ایمقاله در( 1300) سرور و همكاران

 مطالعده اید  نتایج به بررسی موضو  مورد مطالعه پرداخته است دسترسی مورد مطالعه: شهر مراغه

 خددمات به شهروندان دسترسی کیفیت و نحوه بر متفاوتی تاریرات شهر تارساخ و فرم که داد نشان

 و سدطح افقدی، و پراکندده بافدت با پیرامون و فشرده بافت با مرکزی مناطق در که گونه بدی . دارد

 شداخص و متدراکم فدرم میدان هبستگی تحلیل در نتیجه ای  که است متفاوت هادسترسی کیفیت

 شد. تایید دسترسی

تحلیلدی بدر طدول سدفرهای درون شدهری بدا  ای با عنوان( در مقاله1302) و همكاران میرزایی

گیدری از های فضدایی، بدا بهرههای فردی یا فرصدترویكرد جغرافی زمان: تأریرپذیری از محدودیت

ه بررسدی و تحلیدل ، بدتحلیلی مبتنی بر استدالل های منطقی و مشاهدات تجربدی -توصیفیروش 
                                                           
1. Mercado and Páez 

2. Choi 
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هدا نشدان ایج تحلیلپرداخته اند. نتر مسافت سفرهای غیرکاری درون شهری نقش عوامل مختلف د

تدر از عوامدل فدردی فضایی در مسافت سفر شهروندان پررن  -های کالبدیدهد که نقش ویژگیمی

 .تری  عامل اررگذار در طول سفر شهروندان استاست، به طوری که فاصله از مرکز شهر مهم

ریزی راهبردی سفرهای درون شدهری برنامه ای با عنوانمقاله رد( 1307)غضنفرپور و همكاران

 ریزیبرنامده بده میددانی و اسدنادی مطالعدات از اسدتفاده ، بداکید بر اهدداف سدفرأایم  و روان با ت

 مددل از استفاده با هاداده. پرداخته اند کرمان شهر در سفر اهداف بر تأکید با شهری درون سفرهای

 که داد نشان مطالعه ای  نتایج. گرفتند قرار وتحلیل تجزیه مورد GIS افزار نرم و Qspm  راهبردی

 و و میدزان باالتری  «شغلی و کارشخصی تجاری، اداری، درمانی،» اهداف با سفرهای سفرها، میان از

 دارا را سدفر میدزان تری پدایی  «گردشگری و ورزشی مذهبی، فرهنگی آموزشی،» هدف با سفرهای

 .بودند

تحلیل سفرهای درون شهری به کمدک داده کداوی و در پایان نامه خود با عنوان ( 1307) فیلی

 رفتار درک با مطالعه ای  در. را مورد بررسی قرار داده است موضو  مورد مطالعه های آماری،تكنیک

 و جابجدایی زمدان مددت و سدفر کداهش در مدثرر فاکتورهدای و عوامدل تحلیل و بررسی و سیستم

 سفرهای تحلیل به سفرها، زمان مدت بینیپیش نهایت در و شهری درون سفرهای ا انو بندیطبقه

 در همسدایگی تری نزدیدک شناسدایی بدا شده است. بر اساس نتایج پژوهش، پرداخته شهری درون

 .داد کاهش را آن تعداد و سفر زمان میانگی  توانمی دسترس

 ،فرم کالبدی شهر بر شیوۀ سفر شدهروندان تأریر ای با عنواندر مقاله (1302) قدمی و همكاران

 در کده داد نشدان مطالعه ای  نتایج ی مورد بررسی قرار داده است. زای  موضو  را در سطح شهرسا

 اتصدال کداربری، اختالط هایشاخص ترتیب به شهری مراکز و خرید مراکز کار، محل به سفر شیوه

 .ددارن را تاریر بیشتری  کاربری اختالط و هاکاربری

 انتخداب بدر شدده ساخته محیط تأریر مقاله ای با عنوان بررسی در( 2917) همكاران و 1دین 

 نقدش متفداوت بدودن سفر، مسافت و خودرو مالكیت ایواسطه تأریرات گرفت  نظر در با سفر حالت

اید   نتدایج. انددکرده تحلیدل سدفر گزینده انتخاب در گری، میانجی متغیر منزله به را سفر مسافت

 و دسترسدی قابلیدت اشدتغال، تدراکم جمعیتدی، تراکم با شهروندان سفر طول که داد نشان العهمط

 ارتبداط در مثبدت صدورت بده عمدومی نقل و حمل تا فاصله با و منفی صورت به معابر اتصال درجه

 .است دار معنی

                                                           
1. Ding 
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 تیمسدافر رفتدار سدازیمدل و تحلیدل و تجزیده ای بدا عندوانمقالده در( 2912) 1ورما و مانوج

  و مسدافت در مصدنو  محدیط هدای ویژگدی و تداریر توسعه، حال در کشور شهر یک از غیرکارگری

 کده داد نشان آنها مطالعه نتایج. قرار داده اند در شهر بنگلور هندوستان مورد بررسی  را سفر گزینه

 دیگدر حضدور بدا همچندی . هسدتند کمتری سفر طول دارای ترکیبی هایکاربری با نواحی ساکنان

 مسدافت در کمتری بسیار ای حاشیه ارر جمعیتی تراکم تحلیلی، مدل در مصنو  محیط هایویژگی

 نقلیده وسیله انتخاب در داری معنی تاریر افراد، سفر مسافت که داد نشان همچنی  نتایج. دارد سفر

 یگدرد هدای گزینده بده نسبت اتومبیل از استفاده احتمال سفر مسافت افزایش با که طوری به. دارد

 .یابدمی افزایش

 سدفر، هددف تدأریر: روزانه سفر فواصل و مسكونی مقاله ای با عنوان موقعیت در ،(2916) 2الدر

 کرده تحلیل سوئیس در را روزانه شده طی های مسافت و سفر اهداف سكونت، محل موقعیت روابط

 اهدداف بده شدت به سفر مسافت روی سكونت محل موقعیت تاریر که داد نشان مطالعه نتایج. است

 خددماتی هایفعالیت انجام و کاری اهداف برای سفر مسافت چه اگر که طوری به. دارد بستگی سفر

 فراغتدی و تفریحدی هایفعالیت برای روزانه سفرهای مسافت دارد، بستگی سكونت محل موقعیت به

 .کندمی تغییر یكسان محالت در ساک  افراد بی  شدت به

 

 روش پژوهش

 و هددف منظر از تبیینی، و توصیفی سطح در پژوهش سطح و بررسی روش جهت از پژوهش، روش

 گدردآوری بدرای. اسدت کمدی شدده، آوری جمدع هایداده نو  نظر از و ایتوسعه کاربردی ماهیت،

 در که است؛ شده استفاده ترکیبی صورت به ایکتابخانه اسنادی و پیمایشی های روش از اطالعات،

 و اطالعدات مجالت، ها، نامه پایان کتب، مقاالت، چون هم مختلف منابع از هادهدا ایشیوۀ کتابخانه

 پیمایشدی یشدیوه در و است شده گردآوری... اجرایی هایدستگاه و هاسازمان در موجود هاینقشه

 .اسدت شده انجام پرسشنامه و پیمایشی صورت به نیاز مورد هایداده اطالعات، آوریجمع جهت نیز

 223596به تعداد  1305ری ای  پژوهش کلیه شهروندان شهر بوشهر بر اساس آمار سال جامعه آما

نمونده بده  حجم نهایت در درصد 5فرمول کوکران و با ضریب خطای  از استفاده با کهباشند، نفر می

 از آن و پایدایی نظدران صاحب نظر اخذ طریق از پرسشنامه تعیی  شده است. روایی نفر 326 تعداد

بده شدیوه  نیدز گیدرینمونده روش. اسدت گردیدده محاسبه %220 برابر کرونباخ الفای یبضر طریق

                                                           
1. Manoj and Verma 

2. Ellder 
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و بدا  SPSSافزار آماری  کمک نرم به پژوهش یافته های تحلیل است. تجزیه و گرفته تصادفی انجام

 . است گرفته ( انجام…و  t های آماری )آزموناستفاده از آزمون

 
 محدودة مورد مطالعه

 شدمالی کرانه در جزیره، شبه یک صورت به و بوشهر استان شهر تری بزرگ و رکزم عنوان به بوشهر

 تدا رانیده 12 و دقیقه 53 و درجه 22 جغرافیایی موقعیت در شهر ای . است شده واقع پارس دریای

 و درجده 59 تا رانیه 39 و دقیقه 62  و درجه 59 و شمالی عرض رانیه 65 و دقیقه 50 و درجه 22

 نتدایج بررسدی و ایدران آمدار مرکدز های داده اساس بر. دارد قرار شرقی طول رانیه 65 و دقیقه 53

 12612 از بوشدهر شدهر جمعیت ،1305 تا 1335 سال زمانی فاصله در شده انجام های سرشماری

 . (1300)مرکز آمار ایران، است رسیده 1305 سال در نفر 235596 به 1335 سال در نفر

 

 
 

 رافیایی شهر بوشهرنقشه موقعیت جغ -1شكل 
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 ی پژوهشهایافته

 بوشدهر، شدهر در مطالعده مدورد نفدر 326 از میان کلی، طور به ها،داده توصیفی آمار نتایج براساس

نفدر فاقدد کسدب  290نفر شداغل و  175 ، ای  بر عالوه. هستند زن درصد 2275 و درصد مرد3775

 دهند.سال تشكیل می 66-35گروه سنی و بیشتری  فراوانی را زنان فاقد شغل در  هستند، درآمد

رر از أت متدیدب اهمیددر شهر بوشهر بده ترت یدرون شهر ید سفرهای  تقاضا و تولیشتریب .5

 ، بهداشدتی ویلیتحصد ید، سدفرهایخر یشغلی )اداری وسازمانی(، سفرها یلفه سفرهاثم

 .باشدیاوقات فراغت )تفریحی وفرهنگی( م یدرمانی و سفرها

 
 در شهر بوشهر یدرون شهر ید سفرهایون ترتیب اهمیت عوامل تقاضا و تولنتایج آزم -1جدول 

 آماره

 

 عوامل

²χ 
 

 رتبه رتبهمیانگی   سطح معناداری درجه آزادی

 تجاری

22/210 6 91/9 

97/6 2 

 5 1721 علمی آموزشی و

 1 6727 فرهنگی تفریحی و

 3 2755 درمانی بهداشتی و

 6 2739 سازمانی ادرای و

 

)اوقدات  فرهنگدی دهد که ترتیب اهمیت عوامدل عبدارت از تفریحدی ونشان می 1نتایج جدول 

انتهدا مدوارد آموزشدی  در بهداشتی ودرمدانی، اداری وسدازمانی و فراغت وسرگرمی(، تجاری وخرید،

 بدرمعنادار است . بندابرای  اولویتهدای بدسدت آمدده  α= 91/9نتایج فوق در سطح  باشد.وعلمی می

 بدا فرهنگدی و تفریحدی عامدل میدان اید  در شود می رد فرضیه ای  دو خی روش با آزمون اساس

 و اداری عامدل و میگیرندد قدرار ودوم اول هدای رتبده در 6797 میدانگی  با تجاری و 6727 میانگی 

 آن دلیل و نتایج و هاداده ای  تفسیر منظور به. گیرد می قرار اخر رتبه در 2739 میانگی  با سازمانی

 اید  جذابیت میزان و فرهنگی و تفریحی کاربری های تمایز و تراکم که داشت اظهار چنی  توانمی

 از و بدوده بیشدتر هداکداربری سایر به نسبت بوشهر سطح کل در آنها موقعیت همچنی  و هاکاربری

  است برخوردار توجهی قابل سطح و درصد

 .باشدیهر بوشهر مدر ش یدرون شهر ی  مقصد سفرهایشتریب یبخش مرکز .2
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 بوشهر یدرون شهر ید سفرهاینتایج آزمون ترتیب اهمیت بخش ها درتول  -2جدول 

 آماره

 

 عوامل

²χ 
 

درجه 

 آزادی
 رتبه میانگی  رتبه سطح معناداری

 یبخش مرکز

957/623 6 91/9 

2720 2 

 1 2752 ینیابان امام خمیخ

 3 1712 ینوارساحل

 

دهد که مقصد بیشتری  سفرهای درون شهری بوشهر براساس اولویدت نشان می  2نتایج جدول 

هدای  معنادار است. بنابرای  اولویت α= 91/9نتایج فوق در سطح  خیابان امام خمینی )ره( می باشد.

 تفسدیر در بدست آمده منطبق بر مفروضه پژوهش نیست.درنتیجه فرضیه پژوهش تایید نمی شدود.

 بخش به نسبت خمینی امام خیابان که داشت اظهار چنی  توان می زنی آن تایید عدم و فرضیه ای 

 یدا و اسدت شدهر مرکدزی بخدش بده نسدبت هاکاربری از بیشتری تنو  و تراکم دارای شهر مرکزی

 . است هاشبخ سایر از بیشتر شهر بخش ای  در هاکاربری جذابیت

بخدش   یدرون شدهر یاول در سدفرها تیددهد کده اولو ینشان م  3جدول  جینتاو همچنی  

معنادار  α= 91/9فوق در سطح  جینتا باشد.یم دیخر و یعوامل تجار تیبوشهر براساس اولو یمرکز

 بخدش شهری درون سفرهای در  اول اولویتتوان گفت که  یم نانیدرصد اطم00با  یاست . بنابرا

 .  باشدمی خرید و تجاری عوامل بوشهر مرکزی

 
 همیت عوامل سفر در بخش مرکزی بوشهرنتایج آزمون ترتیب ا - 3 جدول

 آماره

 

 عوامل

²χ 
 

 رتبه میانگی  رتبه سطح معناداری درجه آزادی

 تجاری

05/165 6 91/9 

3752 1 

 5 2753 علمی آموزشی و

 2 3725 فرهنگی تفریحی و

 6 2721 درمانی بهداشتی و

 3 2720 سازمانی ادرای و

 

همچنی  اولویت محل خرید روزانه و هفتگی شهروندان در سه بخش مرکدزی شدهر، محدالت و 

  5و  6ج  آزمون فریدم  درجددول ینتاخیابان اصلی نزدیک به محل سكونت محاسبه شده است که 
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 تامی  اصلی خیابانهای از بوشهر شهر شهروندان هفتگی  روزانه خرید نشان دهنده آنست که اولویت

 خیابانهدا اید  در ضروری و اصلی مایحتاج خرید مراکز که است آن دهنده نشان امر ای  که شودمی

 . است شده واقع
 نتایج آزمون ترتیب اولویت  خرید روزانه شهروندان  بوشهر - 6جدول

 آماره

 

 عوامل

²χ 
 

 رتبه میانگی  رتبه سطح معناداری درجه آزادی

 شهر مرکز

621/225 2 91/9 

62/1 3 

 2 2725 محالت

 1 2733 اصلی خیابان

 

 
 نتایج آزمون ترتیب اولویت  خرید هفتگی شهروندان  بوشهر -5 جدول

 آماره

 

 عوامل

²χ 

 
 رتبه میانگی  رتبه سطح معناداری درجه آزادی

 شهر مرکز

721/172 2 91/9 

55/1 3 

 2 2712 محالت

 1 2722 اصلی خیابان

 

بدا  یدرون شدهر ید سدفرهایدرر در تولثمدهای مثلفدهز ا یكیخیابان امام خمینی بوشهر  .4

 ت بهداشتی ودرمانی است.یمحور

 
 نتایج آزمون ترتیب اهمیت عوامل سفر در خیابان امام خمینی  بوشهر -2جدول 

 آماره

 

 عوامل

²χ 
 

 رتبه میانگی  رتبه سطح معناداری درجه آزادی

 تجاری

07/160 6 91/9 

2725 3 

 6 2729 علمی آموزشی و

 5 2723 فرهنگی تفریحی و

 1 3726 درمانی بهداشتی و

 2 3792 سازمانی ادرای و
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خیابان امام خمیندی )ره(   یدرون شهر یدهد که اولویت اول در سفرهاینشان م  2ج جدولینتا

 باشدد.یسازمانی مد در مرتبه دوم عوامل اداری و درمانی و ت عوامل بهداشتی ویبوشهر براساس اولو

 00   بدایبندابرا شود.ید مییه پژوهش تای  فرضیمعنادار است . بنابرا α= 91/9ج فوق در سطح ینتا

بوشدهر بدا  به خیابان امام خمینی یدرون شهر یت سفرهایتوان گفت که محورینان میاطم درصد

 .باشدیدرمانی م محوریت مراجعه به مراکز بهداشتی و

از جملده  یمختلف و مختلط شهر یهایاستقرار کاربرل یشهر بوشهر به دل ینیابان امام خمیخ

در شدهر  یدرون شدهر ید سدفرهایمهم تول یهااز جمله کانون مدارس و... ها،مطب پزشكان، بانک

 یندیامدام خم ابدانیخ α= 95/9 یدهد که با سطح معندادراینشان م 7ل جدو جینتاو  بوشهر است.

  .شودیمحسوب م یدرون شهر یاسفره دیمهم تول ی)ره( بوشهر از جمله کانون ها

 
 نتایج آزمون میانه جهت خیابان امام خمینی)ره( شهر بوشهر - 7 جدول

 

 خیابان امام خمینی نتایج آزمون

Test Value 16 

Cases < Test Value 172 

Cases >= Test Value 212 

Total Cases 326 

Number of Runs 122 

Z 322/2- 

 912/9 سطح معناداری

 

 

)بخدش  باتوجه بده سده نقطده شدهری یدرون شهر ید سفرهایبندی کلی تقاضا و تولرتبه .3

 ؟خیابان امام خمینی و نوار ساحلی( چگونه است مرکزی،
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 درشهر بوشهر یدرون شهر ید سفرهاینتایج آزمون رتبه بندی کلی تقاضا و تول -2جدول 
 آماره

 

 عوامل

²χ 
 

درجه 

 آزادی
 رتبه بهمیانگی  رت سطح معناداری

 یمرکز-یتجار

11/521 11 91/9 

7796 3 

 12 6702 یمرکز-یعلم و یآموزش

 5/5 2761 یمرکز-یفرهنگ و یحیتفر

 11 5753 یمرکز-یدرمان و یبهداشت

 19 5729 یمرکز-یسازمان و یادرا

 5/5 2761 ابان امامیخ -یتجار

 7 2726 ابان امامیخ-یعلم و یآموزش

 2 5722 ابان امامیخ-یفرهنگ و یحیتفر

 2 2712 ابان امامیخ-یدرمان و یبهداشت

 6 2705 ابان امامیخ-یسازمان و یادرا

 0 5726 ینوار ساحل -یتجار

 1 2772 ینوارساحل-یفرهنگ و یحیتفر

 

ندوار سداحلی  بوشدهر  یدرون شدهر یدهد که اولویدت اول در سدفرهاینشان م 2ج جدول ینتا

)سرگرمی واوقات فراغت(، مرتبه دوم بهداشتی درمدانی واقدع در  فرهنگی ت تفریحی ویراساس اولوب

ج فدوق در ینتدا باشدد.یخیابان امام خمینی)ره( ورتبه سوم تجاری وخرید بخش مرکزی بوشدهر مد

توان گفدت اولویدت سدفرهای درون شدهری بدرای به عبارت دیگر می. معنادار است α= 91/9سطح 

درمان واقع در خیابان امام  مراجعه به مراکز بهداشت و ذراندن اوقات فراغت نوارساحلی،سرگرمی وگ

 ندو  با همخوانی و انطباق در کامال موضو  ای  باشد.خمینی)ره( و خرید در بخش مرکزی شهر می

 کداربری هدای تدراکم کده چدرا. باشددمدی شده ذکر هایبخش در هاکاربری نو  ای  تراکم میزان و

 و خمیندی امدام خیابان در بهداشتی و درمانی هایکاربری تراکم ساحلی، نوار در فرهنگی و یتفریح

 سدطوح و میدزان بیشدتری  دارای کددام هدر در شدهر، مرکدزی بخش در تجاری هایکاربری تراکم

 هدایکداربری تدراکم و نو  با منطبق نیز کدام هر در سفر اولویت که است بدیعی بنابرای  و هستند

 .هستند سفر جاذب ها،کاربری تراکم و نو  ها،بخش ای  در بنابرای . باشد آنها در هشد ذکر

 .ر از سهولت مطلوب برخوردار استهدسترسی در سفرهای درون شهری بوش .1
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 سهولت دستری در سفرهای درون شهری بوشهر tنتایج آزمون  -0 جدول

 

آماره         

 

 متغیر

 t میانگی 
درجه 

 آزادی

 سطح

 یمعنادار

 میانگی 
 %05فاصله اطمینان 

 تفاوت
خطای 

 حد باال حدپایین استاندارد

 992/17 035/15 272/9 620/12 91/9 323 797/29 620/12 دسترسی

 

نشان می دهد، میانگی  سدهولت دسترسدی در سدفرهای درون  0گونه که یافته های جدول همان
رو می تدوان  ازای  نیز معنادار  است. 91/9رد که در سطح قرار دا درصد 05شهری در فاصله اطمینان 

سدفربرای  ینده هدایک، هزیگفت که دسترسی در سفرهای درون شهری بوشهر با توجه به فاصله، تراف
 یدا دسترسدی مناسدب کیفیدت از ناشی تواندمی موضو  ای  شود.ساکنی  شهر بوشهر آسان تلقی می

 در دسترسدی سدهولت موجدب که باشد سفر زمان و فاصله هشکا نتیجه در و هاکاربری مناسب تراکم
 .است شده شهر ای  در مجمو 

 تدراکم که داشت اظهار توان می حاصل شده، نتایج و های پژوهشداده تفسیر در راستای تحلیل و
 آنهدا موقعیدت همچندی  و نو  کاربری ها ای  جذابیت میزان و فرهنگی و تفریحی هایکاربری تمایز و
 برخدوردار تدوجهی قابدل سطح و درصد از و بوده بیشتر کاربری ها سایر به نسبت بوشهر طحس کل در

 دسترسدی سهولت و نو  کاربری ها ای  به دسترسی کیفیت توان می موضو  ای  دیگر دالیل است. از
 هدایکداربری بدرای مسلله ای . است شده مقاصد ای  با سفرها افزایش موجب که کرد عنوان را آنها به
 در تدوجهی قابدل میدزان از همیشده خریدد منظدور بده سفر که چرا کند،می صدق نیز خرید و جاریت

 فرهنگدی و تفریحدی عامدل در سفر تقاضای افزایش موجب که دیگری عوامل از. است برخوردار شهرها
 (،1305مرکدز آمدار ایدران) هایداده به توجه با. کرد اشاره جمعیت سنی ترکیب به توانمی است شده

 بدودن جدوان که دهندمی تشكیل سال 66-25 سنی  در افراد را بوشهر شهر جمعیت میزان بیشتری 
 در سدفر تقاضدای افدزایش موجب شهر ای  در سنی هرم از بخش ای  ازدیاد و سنی لحاظ از شهر ای 
 تربیش فرهنگی و تفریحی فعالیتهای و فراغت اوقات به نیاز سنی  ای  در که چرا است، شده بخش ای 
 کده کرد بررسی اینگونه را موضو  ای  توانمی دیگر دیدی از .است نیاز و شود می احساس سنی هر از
 زندان پرسشدنامه، نتدایج طبدق بدر کده چدرا باشد نیز پژوهش هایمحدودیت از ناشی تواندمی امر ای 
 شدهرهای بیشتر رد اینكه به توجه با. اند داده تشكیل را دهندگان پاسخ کل از %3775 مردان و 2275%
 قصدد بیشدتر دهندگان پاسخ تا است شده سبب موضو  ای  هستند شاغل کمتر و دار خانه زنان ایران،

 میدزان بیشدتری  همچندی . باشدند کرده عنوان را خرید یا فراغت و تفریحی فعالیتهای را سفرهایشان
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 تداریر موجدب نیز ای  که اندداده تشكیل( نفر 112)%2270 با بیكاران شغل، لحاظ از را دهندگان پاسخ
 پاسدخ اشدتغال و جنسدیت اجتمداعی، موقعیدت لحاظ از موضو  ای  بنابرای . است شده آنها پاسخ در

 نیدز سازمانی و اداری بخش در سفر تقاضای بودن کم مورد در .است تعمق و بررسی قابل نیز دهندگان
 بده کدار محدل نزدیكی شهر، سطح کل رد کاربری ها نو  ای  تراکم بودن کم در را آن دالیل توان می

 کوتداه زمان و فاصله دلیلبه و منظور ای  به روی پیاده یا دوچرخه مانند دیگر وسایل از استفاده منزل،
 کرد. عنوان شهر ای  بیكار جمعیت ازدیاد و سفر،
 
 گیرینتیجه

بوشدهر براسداس بندر  یبخش مرکز یدرون شهر یاول در سفرها تیاولوبر اساس نتایج ای  پژوهش، 
. ای  موضو  را نیز می توان اینگونه تحلیل کدرد کده در بخدش باشد یم دیخر و یعوامل تجار تیاولو

های تجاری است که موجب شده است بیشدتری  تقاضدا مرکزی شهر بیشتری  تراکم مربوط به کاربری
بیعی است چرا کده مربوط به سفرهای به قصد خرید در ای  بخش باشد که البته ای  امری بدیهی و ط

در شهرهای ایران بخش مرکزی شهر را کاربری های تجاری احاطه کرده است و منداطق مسدكونی در 
پیرامون واقع شده اند ای  امر به دلیل گران بودن زمی  در ای  بخدش و همچندی  سیسدتم خیابدان و 

و بهداشتی است که شبكه بندی شهرهای ایرانی نیز هست. کمتری  تقاضا نیز مربوط به بخش درمانی 
هدا مانندد ها در ای  بخدش شدهر و وجدود آنهدا در سدایر بخشدلیل تراکم پایی  کاربریای  امر نیز به

 و تفریحدی فعالیتهای به مربوط بوشهر شهر در سفر میزان و تعداد خیابان امام خمینی است. بیشتری 
 سدر بده رفدت  و شغل قصد به سفر یعنی سازمانی و اداری فعالیتهای و است خرید آن از پس و فراغت
و همچنی  استفاده از حمل و نقل عمدومی و پیداده . است برخوردار کمتری میزان از آنها به نسبت کار

روی یا دوچرخه سواری در ای  بی  از میزان بسیار کم و حتی ناچیزی برخوردار است. ای  موضدو  در 
مانند ترافیک، الودگی های صوتی و شدیمیایی اکثر شهرهای ایران نیز قابل مشاهده است که مشكالتی 

و راه بندان را به دنبال دارد. ای  امر موضوعی است که نیازمند فرهن  سازی هر چه بیشتر است تا بدا 
نهدا، آهای وسایل حمل و نقل عمومی و پیاده روی و تشویق سداکنی  بده اسدتفاده از تامی  زیرساخت

را به حداقل کاهش داد و اررات و آرار منفی اقتصدادی و  استفاده از خودروهای شخصی و تک سرنشی 
 زیست محیطی آن را از بی  برد. 

 از بیشدتری تنو  و تراکم دارای بندر بوشهر مرکزی بخش به نسبت خمینی امام همچنی ، خیابان
 سدایر از بیشتر شهر بخش ای  در هاکاربری جذابیت یا و است شهر مرکزی بخش به نسبت کاربری ها

های بدزرگ و . . . بوشدهر تنهدا در ها، بخش سالمت، فروشگاه. مراکز مهم اداری، شرکتاست ها بخش
اند که ای  موضو  سبب شده تا تمایل برای حضور اینگونه نهادها در چند خیابان ای  شهر مستقر شده

قدرار های مهم بوشهر خیدان امدام خمیندی)ره( اسدت کده یكی از خیابان.ای  چند خیابان بیشتر شود
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و  های پزشدكیگرفت  استانداری و تعدادی از ادارات کل، مراکز بزرگ بانكی و به ویژه مطب و کلینیک
ت. باعث افزایش بار ترافیكی ای  خیابدان شدده اسد در نتیجه تراکم بیشتر کاربریها نسبت به مرکز شهر

بان امام خمینی نسدبت بنابرای  وجود ای  موارد و دالیل موجب ای  شده است که در شهر بوشهر، خیا
به مرکز شهر مقصد بیشتری  سفرها باشد که ای  موضو  برخالف بسیاری از شهرهای ایران اسدت کده 

 در آنها بیشتری  ترافیک و مقصد سفر به مرکز شهر معطوف است.
عوامل مثرّر بدر رفتدار سدفر شدهروندان در دو های درون شهری، یكی از موارد مهم در تحلیل سفر

های فدردی و ژگییو است. )ساختارشهری( طییهای مح یژگیهای فردی و خانوادگی و و یگژیگروه و
فرهنگدی و  گدریخدودرو ، درآمدد، ندو  مسدك  و عوامدل د تیمالك الت،یخانوادگی س ، جنس، تحص

متفاوت مردم موجب نگرش متفاوت آنها نسدبت بده  تییهای شخص ژگیی. و ردیاجتماعی را دربرمی گ
. بندابرای  گذارد رمیی، بر رفتار سفر آنها تأر جهیشود و درنتیو رفاهی م تییامن ،طییمح ستیمسائل ز

های شخصیتی و فردی و محیطی پیرامون خود، از انوا  مختلدف وسدایل افراد متفاوت نسبت به ویژگی
و  نقلیه استفاده می کنند. نگرش افراد در ای  زمینه و میزان تمایل آنها به مشارکت در امور شهر خدود

محیط زیست نیز از موضوعات در حیطه برنامه ریزی شهری است که با برنامه ریزی مناسب می تدوان 
موجب تغییر و تعدیل انها شد. از دیگر موارد مورر در ای  زمینه و به منظدور اسدتفاده کمتدر از وسدایل 

پیداده روی و نقلیه شخصی و استفاده هر چه بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی، دوچرخه سدواری و 
توان به نزدیكی محل کار کاهش اررات منفی اقتصادی و زیست محیطی در سفرهای درون شهری، می

به سكونت و کاهش زمان سفر، طراحی و برنامه ریزی شهر الكترونیک، تغییر و اصالح در ساختار معبدر 
ی ، دوچرخه سدواری و روها و سازمان فضایی شهر، طراحی مسیرهای ویژه پیادهو سبكه فضایی خیابان

حمل و نقل عمومی، تامی  زیرساختهای مورر مانند مترو و... اشداره کدرد. بندابرای  در راسدتای دالیدل 
هدای فدردی و شخصدتی و توان نو  نگدرش و ویژگیاستفاده زیاد از خودرو شخصی در شهر بوشهر می

و... را مطرح سداخت کده اید  اجتماعی ساکنی ، عدم وجود زیرساختها و شبكه بندی مناسب خیابانها 
 موارد در شهر بوشهر به مانند اکثر شهرهای ایران قابل مشاهده است.

 :گرددمی ارائه ذیل شرح به هاییخصوص پیشنهاد ای  در
گوناگونی کاربری زمی  به شادابی محیط و باال بردن احساس امنیت در سطح محلده هدا کمدک  -
هدای ر از  اتومبیل شخصی و استفاده بیشتر از سدایر روشکند. احساس امنیت موجب استفاده کمتمی

 حمل و نقل نظیر دوچرخه، حمل و نقل عمومی می نمایند.
تعادل و توازن مناسب بی  نسبت واحدهای مسكونی با محل اشتغال در طراحی نواحی شدهری،  -

 های طوالنی نداشته باشند.ساکنان نیازی به طی کردن مسافت
ای انسان محور می تواند مشكالت برآمدده از خدودروزدگی به عنوان توسعه توسعه بدون خودرو، -

شهرهای امروزی را کاهش دهد و بر کیفیت زندگی در ای  شدهرها تداریر بده سدزایی بگدذارد. کداهش 
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آلودگی هوا و کم کردن سرعت تخریب طبیعت به وسیله آلودگی هدای ناشدی از خدودرو، از مهمتدری  
 باشد.میتأریرات ای  نو  توسعه 

هدا و تواند نقش اقتصادی مهمی برای شهر ایفا کند. به طور کلی پیاده راهاحداث پیاده راه که می -
 شوند.مراکز خرید پیاده خیابان هایی موجب کاهش استفاده از وسایل نقلیه می

رانی و تاکسی فعال در محدودۀ  شهر به منظدور تشدویق هدر چده بیشدتر تقویت خطوط اتوبوس -
 شود.د به استفاده از ای  سیستم سبب جلوگیری از ترافیک و ازداحام در سطح شهر میافرا

 
 منابع  

 توسدعه در میانی شهرهای عملكرد بر (. تحلیلی1307) شكری فیروزجاه، پری و احمدی، حس ؛ مهدوی، مائده
 .01 -192 : ص(20)2، ایجغرافیا و آمایش شهری و منطقه، (بابل شهر: شناسی مورد) ایمنطقه

 شخصی هایاتومبیل از استفاده میزان بر شهری فرم هایشاخص تاریر .(1302) سردره اکبر، علی و ناصر براتی،
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