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 چكيده

وجود  شده، ارائه نقل و حمل تسهيالت عرضه ميزان و كاربري زمين، معيارهاي كالبدي بين مستقيمي ارتباط در نظام برنامه ريزي شهري
كالبدي، حمل و نقل و جمعيتي مؤثر در ايجاد ترافيك است تا با تركيب شاخص هاي  معيارهايهدف اين تحقيق در نظر گرفتن لذا  دارد.

با توجه به هدف پژوهش حاضر  نقاط داراي پتانسيل ترافيكي در شهر اروميه را مورد ارزيابي قرار دهد. IHWP مدل موجود با استفاده از
تعداد جهت اجراي تحقيق . باشدتحليلي برخوردار مي -تحقيقات كاربردي بوده و با توجه به روش انجام كار، از ماهيتي توصيفيآن از نوع 

 مدل محاسبه امتياز شاخص ها بر اساس بهو پس از توزيع پرسشنامه بين نخبگان انتخاب شده  مؤثر در ترافيكاز ميان عوامل  شاخص 14
IHWP  اقدام شده است. آماده سازي و فازي سازي اليه ها مبتني بر رابطه هر كدام از شاخص ها با هدف تحقيق و براساس توابع

گانه  14به تركيب شاخص هاي Weighted Sum صورت گرفته و در نهايت با استفاده از  Idrisiو  GISسيگموئيدي به ترتيب در نرم افزار 
موجب حمل و نقل به مدل سازي ترافيك با تعداد شاخص هاي محدود و بخشي تحقيقات  گرايش .شده است با اعمال امتياز آن ها اقدام

نتايج  .بپردازدسنجش پتانسيل ترافيكي موجود در شهرها  بهحمل و نقل، جمعيتي و كالبدي اين تحقيق با تركيب زير معيارهاي مختلف  شده
درصد در  6درصد پتانسيل ترافيكي متوسط و  77شهر اروميه پتانسيل ترافيكي كم،  درصد از محدوده 17بدست آمده بيانگر آن است كه 

   محدوده پتانسيل ترافيكي زياد قرار گرفته اند.
  
  GIS، ، فازياروميه،  IHWPمدلترافيك،  كليدي: هايهواژ
  
مقدمه -1  

 و شهرها توسعه روستاها، از مهاجرت جمعيت، افزايش    

بسيار  مبحث آمدن بوجود باعث نقليه وسايل روزافزون افزايش
  تبع به و است شده شهري ترافيك و نقل و حمل مهمي به نام

 يكپارچه و جامع مديريت ايجاد لزوم موضوع اين هاي پيچيدگي 

 گرديده تبديل ناپذير اجتناب امري به ترافيك و نقل و حمل

 جريان عنوان به آن از كه شهر در كاال و مردم جابجايياست. 

 و) تقاضا( فعاليت زميني مشترك نتيجه مي شود، ياد ترافيك
 ترافيكي جريان اين با مقابله براي نقل و حمل نظام قابليت

مهندسان ترافيك،  .)1392(عباسي و همكاران، است  عرضه)(
كنند كه حجم معيني از آن بايد را با مايعي مقايسه ميترافيك 

اي جريان يابد. ولي ترافيك شهري بيشتر درون سيستم جاده
ممكن است شبيه گازي باشد كه براي پر كردن فضاهاي در 



1396پاييز  ،52شماره  ،پژوهشنامه حمل و نقل  
 
   

 

كالن شهرهاي ). Litman, 2015(يابد دسترس گسترش مي
ي به مانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه با چالشنيز  ايران

هاي نام ترافيك روبرو هستند. به طوري كه برخي از استراتژي
ريزان محلي يا مديريت تقاضاي ترافيك كه توسط برنامه

نمايندگان دولت براي غلبه بر نگراني هاي مربوط به ترافيك مورد 
 Soltani(باشد استفاده قرار مي گيرد مبتني بر تجارب غربي مي

& Esmaeili Ivaki, 2011.( كالن شهرها ترافيك در ضعيتو 

 زندگي كيفيت مهم هايشاخص از يكي عنوان به توانمي را

 و هاارزيابي ادراكات، از پيمايش ذهني هايدانست. شاخص

در حالي كه  آيند مي به دست شهري زندگي از ساكنان رضايت
 غالباً كه هستند مشاهده قابل حقايق به مربوط عيني شاخص هاي

  ).1393(شاداب مهر، آيند  مي دست به ثانويهداده هاي  از
 مي باشد و ترافيك  جذب سفر اساس برنامه ريزي حمل و نقل

آثار توسعه  بايد ز شهرييكه مهندس ترافيك و برنامه ربه طوري 
مسكوني را  توسعه و خريد مركز اداري، هاي جديد مانند مجتمع

 از يكي ).George & kattor, 2013( باشد در نظر داشته

 وجود تعادلي از اطمينان حصول برنامه ريزي شهري، اهداف

 و زمين، عوامل كالبدي، اجتماعي، اقتصادي كاربري بين كارآمد
 و ترافيك هايطرح اغلبامروزه  .است نقلي و حمل قابليت
واقعيات  از مستقل و بخشي صورت به كشور شهري ونقل حمل

مي شوند  اجراء و تهيه اقتصادي و فرهنگي اجتماعي، محيطي،
 بين مستقيمي طبيعتاً ارتباط ).1388(علي بيك و همكاران، 

 و حمل تسهيالت عرضه ميزان و كاربري زمين، معيارهاي كالبدي
 -ترافيك و شاخص هاي اقتصادي وجود دارد. شده، ارائه نقل

اجتماعي ممكن است نقش مهمي را در تغيير انواع كاربري ها به 
ها را در سطح مراكز اداري و جادهها به ويژه دسترسي آن

برخي از محققان به اين نتيجه رسيده اند كه شهرنشيني بازي كنند. 
بين نحوه استفاده از زمين و تقاضاي ترافيك رابطه وجود دارد كه 

را براي  )LUTIدر اين مورد مدل اثرات حمل و نقل و كاربري (
معرفي  شبيه سازي رابطه بين كاربري هاي شهري و حمل و نقل

تراكم ترافيك به يكي از امروزه ). Han et al., 2015(مي كنند 
و به شهرهاي بزرگ تبديل شده شهرها بخصوص مشكالت جدي 

به تبع آن اجراي روش هاي پيشرفته كنترل و مديريت ترافيك 
 كارآييبهبود سطح خدمت رساني و  ،منظور كاهش تراكم ترافيك 

نيز با نتايج خوبي همراه بوده و نقل شهري  سيستم حمل
تباطي يكي از .ارزيابي سطوح تراكم ترافيك در شبكه هاي اراست

ابزارهاي مهم براي كنترل و مديريت ترافيك مي باشد چراكه به 
ي از شفاف و واضح دركسازمان هاي مربوطه اجازه مي دهد تا 

شرايط عملكردي شبكه ترافيكي كه شامل اطالعات زماني و 
 ,.He et al(ده هاي پر ترافيك مي شود، داشته باشند مكاني جا

 جريان ماكروسكوپي اساسي ويژگي ترافيك تراكم ).2016
 و كاربران نظر نقطه از ترافيك عملكرد ارزيابي در و است ترافيك

شود و به عنوان متغير كنترل  مي استفاده سيستم اپراتورهاي
 Al_ Sobkyآزادراه ها و سيستم هاي نظارتي كاربرد دارد (

and Mousa, 2011.(  شهر  ،اساس تحقيقات انجام گرفتهبر
اروميه بعد از تهران دومين شهر پر تراكم به لحاظ مالكيت خودرو 

تواند عامل ايجاد ترافيك در ولي اين عامل به تنهايي نمي باشد.مي
تراكم جمعيتي، سطح شهر باشد چرا كه عوامل مختلفي از قبيل 

و نقل عمومي، مسيرهاي پياده و دوچرخه،  تنوع و كارآيي حمل
ها و ... در توليد و جذب ترافيك تأثير گذار توزيع انواع كاربري

لذا اين تحقيق با هدف در نظر گرفتن عوامل كالبدي،  باشد.مي
جمعيتي و حمل ونقل مؤثر در ايجاد ترافيك بر آن است تا با 

قاط ن IHWP مدلبا استفاده از  تركيب شاخص هاي موجود
  داراي پتانسيل ترافيكي در شهر اروميه را مورد ارزيابي قرار دهد.

  
  
  
  
  مباني نظري -1-1

در چند دهه گذشته مدل هاي پيش بيني تقاضاي سفر  تا حد 
ها ريزيها و برنامهتوانند تصميم گيرياند و ميزيادي بهبود يافته

به طوري كلي مقايسه تحقيقات انجام  را در شهر حمايت كنند.
شده در مورد پيش بيني تقاضاي سفر بيانگر آن است كه دو دسته 

ارزيابي دقت مدل پيش بيني  -1از آن ها ناديده گرفته شده اند. 
كننده كه مدل ها فاقد آن هستند. مطالعات موجود اختالف زيادي 

  د. دهها و تقاضاي واقعي سفر نشان ميبينيرا بين پيش
مفهوم عدم قطعيت در مدل ها به صورت سطحي و پراكنده  -2

  ).Han, 2015(مورد توجه قرار مي گيرد 
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با توجه به اينكه در اغلب شهرها برخي محدوديت هاي فني و    
مالي در طراحي و اجراي شبكه هاي حمل و نقل عمومي سريع و 

ي مدرن وجود دارد و از بين سيستم هاي موجود، طراحي و اجرا
شود سيستم اتوبوسراني نسبت به ساير سيستم ها ارزان تمام مي

 نقل و حمل سيستم جانبه همه و لذا ضرورت دارد با مطالعه دقيق

 جهت گسترش در سيستم اين معقول و مناسب طراحي و عمومي

 از بتوان شهر هاي قسمت تمام در آن توسعه و اتوبوسراني سيستم

 نموده و جلوگيري شهر سطح در خصوصي وسايل نقليه تردد

 عنوان به را تقليل داد. تراكم محيطي -زيست و ترافيكي مشكالت

 زمين تأثيرات كاربري به مربوط عوامل مهم ترين از يكي

 تراكم افزايش مثالً كه طوري به دارد؛ نقل و حمل بر گوناگوني

 ويژه به خودرو از و استفاده مالكيت سرانه كاهش سبب

 مي شود. تراكم سفر زمان و طول كاهش و شخصي خودروهاي

 اشتغال تجاري، مسكوني، هاي بخش افراد، تعداد شامل تواند مي

). 1389(شيخ حسني وشورچه، باشد  ديگري فعاليت هر يا و
تراكم شهري مركب كه شامل مناطق در بردارنده مراكز جمعيتي، 
تجاري، اداري، آموزشي، درماني و ... است، رابطه نزديكي با رفتار 
روزانه مردم دارد. تقاضاي سفر در اين مناطق يكنواخت نيست و 
بر اساس تغيير تراكم، تغيير مي كند. با طراحي مناسب مناطق بر 

توان ترافيك را توزيع كرد و آن اساس نيازهاي مختلف روزانه، مي
را كاهش داد. توزيع متمركز مناطق كسب و كار در شهر باعث 

 كاربري ).1391، (فرتوك زادهود تمركز منطقه اي ترافيك مي ش

 ضمن ها ايستگاه اطراف خصوصًا اراضي شهري اراضي مختلط

 ايجاد طريق از پياده سفرهاي با اتومبيل، نقش سفرهاي كاهش

 را به بيشتري مسافران ايستگاه، و محوطه درناحيه مقاصد سفر

 خصوصاً مختلف هايكاربري تركيب .نمايدمي جلب خود

 سفرهاي در كاهش زيادي تأثير مسكوني و اداري هايكاربري

   ).1388(قريب و اقدس وطن خواه، كاري با اتومبيل دارد 
ميزان ترافيك در  كه مي توان گفت  هاشاخص كلي حليلتدر    

  باشد. معابر كم عرض نسبت به معابر با عرض زياد، بيشتر مي
 درون معابر ولي تحقيقات انجام گرفته نشان مي دهد كه توسعه

رانندگي،  براي بيشتر فضاي عرضه ضمن تا مي شود سبب شهري
 وسايل از بيشتر استفاده مشوق امر اين و يابد كاهش هزينه سفر

 مشكالت به منظور حل توسعه معابر حل راه مقابل است. در نقليه

كردن  معابر (يك طرفه حركت جهت تنظيم راهكار ترافيكي،
 عنوان به كه دارد ...) قرار و خيابان جهت نمودن معكوس خيابان،

 بيشتري توجه مورد رفته رفته مديريت ترافيك، ابزارهاي از يكي

بين تعداد ). 1393(فردوسي و شكري فيروزجاه، گيرد مي قرار
واحدهاي مسكوني و تعداد شاغالن با ترافيك رابطه مستقيم 
وجود دارد به طوري كه افزايش تعداد شاغالن، افزايش رفت و 

بين محل كار و سكونت را در پي داشته و در افزايش جريان آمد 
ترافيك تأثير گذار خواهد بود. در صورتي كه واردات خودرو به 
شهر متناسب با ظرفيت زيرساخت هاي حمل و نقل نباشد منجر 
به ظهور پديده ترافيك مي گردد، كه با نحوه توزيع فضائي 

در يك نتيجه گيري  كاربري ها در شهر نيز ارتباط پيدا مي كند.
 به مربوط سياست هاي  بين هماهنگي بدون كلي مي توان گفت

 و حمل بخش با شهر فضايي برنامه ريزي همان يا كاربري زمين
 بسيار نقل و ريزي حملبرنامه در اهداف تحقق امكان شهري، نقل

  .رسد مي نظر به ممكن غير حتي و دشوار
  
  پيشينه تحقيق -1-2

 بكارگيري با در جهت حل مشكالت ترافيكيريزي برنامه    

 كوتاه در تواند مي احتماالً پيشرفته ترافيكي هاي مدل و ها روش

 سياسي را مسئولين رضايت ويژه به عموم از بخشي رضايت مدت

 پديده هاي و عناصر سيستمي ارتباط به علت ليكن نمايد تأمين

   ديگري مشكالت و مسائل منشاء بروز بلند مدت در شهري
توان گردد. به برخي از تحقيقات انجام گرفته در اين زمينه ميمي

  به موارد زير اشاره كرد:
Khanta  وCollura )2014(، اي با عنوان در پايان نامه

ارزيابي مدل هاي شبيه سازي ترافيك در مناطق عملكردي؛ "
هاي مختلف مدل هاي شبيه با هدف بررسي گونه "ناحيه نيوانگلند
 QUEWZ ،Quick Zone ،CORSIMمانند سازي ترافيك 

به بررسي توانايي مدل هاي شبيه سازي به منظور  VISSIMو 
اندازه منطقي و قابل  بيني هاي مدل تا چهها و پيش اينكه خروجي

 Quickكه نرم افزار  يافته ها نشان مي دهد اتكاست، پرداخته اند.

Zone نرم افزار  ،در نواحي روستايي و آزاد راه هاQUEWZ 
 و   CORSIM، نرم افزار هاآزاد راهبراي تعيين طول صف در 

VISSIM و ارائه تصويري تحليل شبكه شريان هاي پيچيده براي
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 افزارنرم .اندكاربرد بهتري داشتهنواحي متراكم ترافيكي  از
CORSIM  به دليل توانايي ساخت شبكه ارتباطي پيچيده كه

هاي امروزي را دارد نسبت به بقيه قابليت توانايي انطباق با دستگاه
  ).Khanta and Collura, 2014(بيشتري دارد 

ظرفيت سنجي "اي با عنوان )، در مقاله1393سلطاني و پناهي (   
معابر درون شهري بر مبناي ويژگي هاي ساختاري و پيوند با 
 "فعاليت هاي مجاور؛ مطالعه موردي منطقه شش شهرداري شيراز

با هدف بررسي رابطه بين قابليت هاي ساختاري معابر و كاربري 
 6زمين در حد فاصل محور معالي آباد و شهرك گلستان (منطقه 

ين نتيجه رسيده اند كه هر بخش از شبكه معابر در شيراز) به ا
محدوده مطالعاتي به لحاظ ساختاري، از توانايي ها و قابليت هاي 
به خصوصي برخوردار است كه بايستي در مديريت عرضه و 
تقاضاي زير ساخت ها و خدمات ترافيكي مورد توجه قرار گيرد. 

مبناي قابليت  بر اين اساس، مي توان يك گونه بندي از معابر بر
هاي ساختاري ارايه داد كه در هر سطح، كاربري ها بر مبناي 

  ).1393(سلطاني و پناهي، ظرفيت شبكه توزيع شوند 
كاربري زمين و "مقاله اي با عنوان  ) ،2011( و همكاران اودوي

الگوس و  كريدور باجاري، ،الگوي ترافيك در امتداد الگوس
ها نشان مي دهد كه كاربري غالب در انجام داده اند. يافته "نيجريه

بوده و امتداد كريدور به ترتيب مسكوني، نهادي و صنعتي 
تسلط كاربري تجاري  نقطه درگير با ترافيك كه تحت 12 همچنين

توزيع اتفاقي  مي باشد، در امتداد كريدور شناسايي شده است.
ها تداخل ترافيك توليد شده توسط كاربري نيز باعث هاكاربري

  ).Oduwaye et al., 2011(ده است ش
ترافيك توليد شده "اي با عنوان ، مقاله)2011و همكاران ( اوينگ 

هاي مختلط، مطالعه شش منطقه سازگار با توسعه كاربري بر اثر
به منظور  جاد روشيكه هدف آن اي "اقدامات زيست محيطي

 آثار توسعه كاربري هاي مختلط مي باشد،پيش بيني ت دق افزايش
دگان به اين نتيجه رسيده اند كه به طور نويسن انجام شده است.

سفر توليد شده بر اثر توسعه كاربري هاي  10سفر از  3ميانگين 
مختلط هيچ فشاري بر شبكه خيابان هاي خارجي وارد نمي كند و 
خيلي كم (به اندازه چند مايل خودرو) سفر توليد مي كند. 

 دهد مي ها نشان داده ده ازآم دست به آماري همچنين معادالت
مقدار  -1 :از ها عبارتند خودرو كاهش سفر بر مؤثر عوامل كه

اندازه  -2كلي و نسبي جمعيت و اشتغال در سايت مورد نظر 
 -4اندازه خانوار و مالكيت خودرو  -3سايت و تراكم فعاليت 

اندازه بلوك ها در  -5ميزان اشتغال در فاصله پياده روي از سايت 
 Ewing( دقيقه 30دسترسي به سايت با خودرو در  - 6سايت و 

et al., 2011.(  
 رابطه بررسي")، در مقاله اي با عنوان 1391همكاران ( اسدي و   

 و ترافيك نقل و حمل وضعيت و زمين كاربري مديريت متقابل

 ضمن "مشهد شرق الماس تجاري مجتمع :موردي مطالعه شهري؛

و  زمين كاربري مديريت هاي سياست و استراتژي طرح اهداف،
 مطالعه به شهري، ترافيك و نقل و حمل وضعيت با آن رابطه بيان

 جهت. مي پردازد مشهد شرق الماس تجاري كاربري موردي

 كاربري از مديريت ناشي يكيتراف اثرات و سفر تقاضاي بررسي

 محيط در نقل و اي حمل مرحله چهار كالسيك مدل از مذكور

 پروژه سازي شبيه براي .است استفاده شده EMME/2 افزار نرم

 نتايج كه شده تعريف مختلف دو سناريو افزار نرم محيط در

 تجاري مركز دهد مي نشان سناريوها تحليل اين از آمده بدست

استراتژي  صحيح اجراي و شهر حاشيه در احداث شرق با الماس
 اهداف مطرح به توانسته زمين، كاربري مديريت هاي سياست و

  ).1391اسدي و همكاران، ( يابد دست آن در شده
تحقيقات صورت گرفته در زمينه حمل و با توجه به اينكه اكثر     

هاي محدود و بخشي نقل به مدل سازي ترافيك با تعداد شاخص
گرايش پيدا كرده ولي اين تحقيق با تركيب زير معيارهاي مختلف 
حمل و نقل، جمعيتي و كالبدي به سنجش پتانسيل ترافيكي 

  .موجود در شهرها پرداخته است
 
  روش تحقيق -1-3

توجه به هدف آن از نوع تحقيقات كاربردي بوده  ين تحقيق باا   
تحليلي  -و با توجه به روش انجام كار، از ماهيتي توصيفي

 طريق مطالعات از اطالعات گردآوري باشد.برخوردار مي

توزيع پرسشنامه بين  ،، مشاهدهمطالعات ميداني اي،كتابخانه
 1390و اطالعات سرشماري مركز آمار ايران در سال  نخبگان

ميان جهت تحقق خروجي تحقيق ابتدا از  .است گرفته صورت
تحقيقات انجام گرفته و نيز بر اساس موجود بودن اطالعات براي 

مؤثر در ايجاد ترافيك  شاخص 14تعداد محدوده مورد مطالعه 
شامل كاربري اداري، تجاري، آموزشي، درماني، فضاي سبز، 
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  مدل پژوهش -2
 فرآيند تحليل و فازي منطق روش از تركيبي IHWP مدل    

 در حبيبي كيومرث بار اولين براي كه است )AHPمراتبي( سلسله

است  كرده استفاده تهران دانشگاه خود در دكتري پايان نامه
  ).1392(زنگي آبادي و همكاران، 

  
  ها داده ماتريس تعيين :اول مرحله -2-1

 شاخص تشكيل شده است. 14پژوهش از ماتريس داده هاي اين 

 اختالف دهنده نشان كارشناسي هاي پرسشنامه از حاصل نتايج

 الزم نتيجه در است همديگر به نسبت ها داده اهميت و سطح

سنجش پتانسيل  جهت در شده كسب هاي رتبه ميانگين از است
 شده هر كسب رتبه و ميانگين زير جدول كرد. استفاده ترافيكي

 مي شود ديده 1 درجدول كه طور همان مي دهد نشان را متغير

 اهميت ميزان براساس بررسي مورد اليه هاي شناسايي از پس

 براساس انتخابي هايشاخص ابتدا در ايجاد ترافيك، هرعامل

به  هر اليه رتبه معكوس سپس مي شوند. رتبه بندي دلفي شاخص
مدل  در مي شود. گرفته درنظر  IHWP روش در آن وزن عنوان

 ذكر شاخص 14متخصص،  افراد كارشناسي نظرات به توجه با

 آن مختلف اهميت درجات اساس بر مختلف كالس هاي درشده 

 از نظر متغير اهميت ترين با اساس اين مي شوند. بر رتبه بندي

 به خود را اهميت ترين عدد كم و 1 عدد تأثير در ايجاد ترافيك

  ).1(جدول  مي دهد اختصاص
  
ايجاد   در مؤثر عوامل سازي فازي دوم: مرحله -2-2

  ترافيك
شاخص ها در اين تحقيق از تابع فازي سازي جهت فازي سازي 

 كه داده ها شده است استفاده  IDRISIدر نرم افزار  سيگموئيدي

 به حالت كالسيك حالت از ماليم شيب با و نسبي به صورت را

انتخاب نوع توابع بر اساس  .)4و  3مي كند (شكل  تبديل فازي
  رابطه شاخص ها با هدف تحقيق انجام مي گيرد. 

براي  امر متخصصين شده اخذ نظرات كارشناسي به هتوج با
فروضي  مختلف هايبخش در مطالعه مورد هايشاخص تمامي
هاي كاربري تجاري، در اين تحقيق شاخص .شودمي حاصل

اداري، آموزشي، درماني، صنعتي، تراكم جمعيتي و ساختماني، 
تعداد خودروي سبك و موتور سيكلت، تعداد واحد مسكوني با 

هاي مساحت معبر، حمل و تحقيق رابطه مستقيم و شاخصهدف 
نقل عمومي و كاربري فضاي سبز با هدف تحقيق رابطه معكوس 

 ).2دارند (جدول 

  
  IHWP مدلاز  استفاده با شاخص ها جهت سنجش پتانسيل ترافيكي طبقه بندي .1جدول 

  معكوس رتبه رتبه شاخص
  14 1 كاربري تجاري
  4 11 كاربري اداري
  8 7 كاربري درماني
  7 8 كاربري آموزشي
  5 10 كاربري صنعتي

  2 13 كاربري فضاي سبز و باغات
  12 3 تراكم جمعيتي
  10 5 تراكم ساختماني
  11 4 مساحت معبر

  13 2 تعداد خودروي سبك
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 مدل اساس بر دادها به دهي مرحله سوم: وزن -2-3
IHWP  

 روش از استفاده با شده انتخاب اليه هاي امتياز محاسبه     

 رياضي روابط شكل ) بهIHWPمعكوس( مراتبي تحليل سلسله

  .]1391حبيبي و همكاران، [است  زير
j = D − (N − i) X  )1(           
j= دست آمده براي طبقه بندي هاي مختلف هر شاخصه امتياز ب   
X = D/ N  )2  (                                                        
X= امتياز اوليه هر شاخص                     
 i= شاخصرقم اختصاص داده شده براي طبقه بندي هاي مختلف هر       

D= امتياز بدست آمده از مدل دلفي    
N= تعداد كالس هاي هر شاخص    

 از آمده دست به امتياز ها شاخص پرانتز داخل اعداد 3 جدولدر

 رقم شاخص، هر بندي طبقه پرانتز داخل اعداد و) D( دلفي مدل

) i( شاخص هر مختلف هاي بندي طبقه به شده داده اختصاص
 محاسبه هاشاخص از طبقه هر به مربوط امتياز رنهايت. داست
 هاپرسشنامه از حاصل اساس نتايج بر مثال به عنوان .است شده

سنجش پتانسيل در  را ششم رتبه تعداد واحد مسكوني شاخص
هاي شاخص به توجه با كه است داده اختصاص به خود ترافيكي

تعداد واحد  نقشه. مي كند اخذ را 9 رتبه معكوس گانه 14
 از حاكي 1 كالس كه شده طبقه بندي 5 تا 1 از در طيفي مسكوني

 در تعداد واحد مسكوني حداكثر 5 كالس و تعداد واحد كمترين

 تقسيم كالس تعداد بر را داده وزن حال اگر مي دهد نشان را شهر

 كه است بديهي مي يابد. اختصاص 8/1معادل  كالس هر به نمائيم

كم  و واحدهاي مسكوني تعدادبيشترين به  9 يعني وزن بيشترين
 اختصاصتعداد واحد مسكوني  كم ترين به 8/1يعني  وزن ترين

 ).3(جدول مي يابد 

  

  هامرحله چهارم: تلفيق نقشه -2-4
در نرم  Weighted Sum ابزار از استفاده با مرحله اين در   

هاي فازي شده با تأثير امتياز بدست به تلفيق نقشه GISافزار 
  اقدام شده است. IHWPآمده از مدل 

  

  تحليل  -3
 تحليل يافته ها -3-1

نتايج حاصل از تلفيق اليه هاي اطالعاتي شاخص ها بر اساس    
هكتار از سطح  1116بيانگر آن است كه حدود   IHWPمدل 

هكتار  5013درصد پتانسيل ترافيكي كم،  17شهر اروميه شامل 
 6هكتار شامل  353درصد پتانسيل ترافيكي متوسط و  77شامل 

درصد در محدوده پتانسيل ترافيكي زياد قرار گرفته است. 
ت كه گانه بيانگر آن اس 5همچنين نتايج حاصله به تفكيك مناطق 

درصد  75درصد محدوده پتانسيل ترافيكي كم،  24در منطقه يك 
درصد پتانسيل ترافيكي زياد دارد. در منطقه  1پتانسيل متوسط و 

درصد پتانسيل  71درصد محدوده پتانسيل ترافيكي كم،  22دو نيز 
 16درصد پتانسيل ترافيكي زياد دارد. در منطقه سه  7متوسط و 

درصد پتانسيل متوسط  82ترافيكي كم،  درصد محدوده را پتانسيل
درصد محدوده را پتانسيل ترافيكي زياد شامل مي شود. در  2و 

 82درصد محدوده در پتانسيل ترافيكي كم،  11منطقه چهار 
درصد در محدوه پتانسيل ترافيكي  7درصد پتانسيل متوسط و 

درصد محدوده را  14زياد قرار گرفته است. در منطقه پنج نيز 
درصد را  14درصد پتانسيل متوسط و  72سيل ترافيكي كم، پتان

  ).5شود (شكل پتانسيل ترافيكي زياد شامل مي
  
  
  هاتحليل شاخص -3-2

نتايج حاصل از تحليل شاخص شبكه اتوبوسراني در شهر     
درصد محدوده شهر تحت پوشش  73اروميه بيانگر آن است كه 

درصد فاقد دسترسي پياده  27متر) و  400شعاع دسترسي پياده (
به محدوده تحت پوشش شبكه اتوبوسراني مي باشد. بر اساس 

 درصد كاربري هاي آموزشي شهر 24شاخص كاربري آموزشي 
تا  5000درصد مساحتي بين  20متر مربع،  5000مساحتي كمتر از 

متر  15000تا  10000درصد مساحتي بين  10متر مربع،   10000
 44متر مربع و  20000تا  15000درصد مساحتي بين  3مربع، 

متر مربع دارند. در شاخص  20000درصد مساحتي بيشتر از 
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معيتي كمتر از درصد محدوده شهر تراكم ج 50تراكم جمعيتي 
نفر در  300تا  150درصد تراكم  بين  39نفر در هكتار،  150

درصد  1نفر در هكتار و  450تا  300درصد تراكم   10هكتار،  
نفر در هكتار دارند. با توجه به شاخص  600تا  450تراكم بين 
درصد محدوده شهر تعداد موتور سيكلت  89سيكلت تعداد موتور

درصد  3عدد،   6تا  4صد تعداد موتور بين، در 7عدد،  3كمتر از 
 12درصد تعداد موتور بيشتر از  1عدد و  9تا  7تعداد موتور  بين 

  عدد دارند. 
درصد محدوده شهر  88بر اساس شاخص تراكم ساختماني     

تا  150درصد تراكم بين  11درصد،  150تراكم ساختماني كمتر از 
درصد  300درصد تراكم ساختماني بيشتر از  1درصد و  300

  درصد  34دارند. در تحليل شاخص كاربري اداري 
 16متر مربع،  20000هاي اداري شهر مساحتي كمتر از كاربري

درصد  3متر مربع،   40000تا  20000صد مساحتي بين در
درصد مساحتي بين  14متر مربع،  60000تا  40000مساحتي بين 

 80000درصد مساحتي بيشتر از  33متر مربع و  80000تا  60000
درصد كاربري  10متر مربع دارند. براي  شاخص كاربري درماني 

درصد  7بع، متر مر 5000هاي درماني شهر  مساحتي كمتر از 
درصد مساحتي بين  9متر مربع،   10000تا  5000مساحتي بين 

تا  15000درصد مساحتي بين  5متر مربع،  15000تا  10000
متر مربع  20000درصد مساحتي بيشتر از  69متر مربع و  20000
  دارند. 

نتايج حاصل از تحليل شاخص تعداد خودروي سبك بيانگر آن   
 50وده شهر تعداد خودروي كمتر از درصد از محد 69است كه 

درصد  6عدد،   100تا  50درصد تعداد خودروي بين  17عدد، 
درصد تعداد خودروي  4عدد،  150تا  100تعداد خودروي بين 

 200درصد تعداد خودروي بيشتر از  4عدد و  200تا  150بين 
  عدد دارند. 

درصد  2توان گفت در تحليل شاخص كاربري صنعتي مي   
 5متر مربع،  1000هاي صنعتي شهر مساحتي كمتر از بريكار

درصد مساحتي  2متر مربع،  1500تا  1000درصد مساحتي بين 
تا  2000درصد مساحتي بين  5متر مربع،  2000تا  1500بين 

متر مربع  2500درصد مساحتي بيشتر از  86متر مربع و  2500
بري فضاي دارند. با توجه به نتايج حاصل از تحليل شاخص كار

درصد كاربري هاي فضاي سبز شهر  35سبز مي توان بيان كرد كه 
درصد مساحتي بين  16متر مربع،  20000مساحتي كمتر از 

تا  40000درصد مساحتي بين  14متر مربع،  40000تا  20000
متر  80000تا  60000درصد مساحتي بين  7متر مربع،  60000

متر مربع دارند. بر  80000درصد مساحتي بيشتر از  27مربع و 
درصد محدوده شهر  76اساس شاخص تعداد واحد مسكوني 

درصد تعداد واحد  15واحد،  100تعداد واحد مسكوني كمتر از 
درصد تعداد واحد مسكوني  4واحد،  200تا  100مسكوني بين 

تا  300درصد تعداد واحد مسكوني بين  2واحد،  300تا  200بين 
واحد  400واحد مسكوني بيشتر از  درصد تعداد 4واحد و  400

توان به اين نكته اشاره دارند. در تحليل شاخص تعداد شاغالن مي
نفر،  100درصد محدوده شهر تعداد شاغالن كمتر از  75كرد كه 

درصد تعداد  5نفر،   200تا  100درصد تعداد شاغالن بين  14
تا  300درصد تعداد شاغالن بين  2نفر،  300تا  200شاغالن بين 

نفر دارند. نتايج  400درصد تعداد شاغالن بيشتر از  3نفر و  400
مربوط به محاسبه مساحت شاخص كاربري تجاري بيانگر آن 

درصد كاربري هاي تجاري در شهر مساحتي كمتر از  49است 
متر مربع،  1000تا  500درصد مساحتي بين  15متر مربع،  500
درصد  8مربع، متر  2000تا  1000درصد مساحتي بين  10

درصد مساحتي بيشتر  18متر مربع و  3000تا  2000مساحتي بين 
نتايج بدست آمده از محاسبات مربوط به متر مربع دارند.  3000از 

مساحت هر طبقه از اليه اطالعاتي مساحت معابر بيانگر آن است 
 400x400درصد مساحت معابر در شبكه مربعي به اندازه  19كه 

درصد مساحت  35متر مربع،  15000كمتر از  متر مربع مساحتي
متر مربع مساحتي بين  400x400معابر در شبكه مربعي به اندازه 

درصد مساحت معابر در شبكه  17متر مربع،  30000تا  15000
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  نتيجه گيري -4
 آن كنار در و اراضي كاربري برنامه ريزي اهميت به توجه با    

 كاربري نيازمندي هاي فعاليت هاي تأمين جهت نقل و حمل

 كاربري ها به توجه با نقل و حمل تقاضاي ميزان از اطالع اراضي،

 آگاهي بدون كه چرا است، برنامه ريزي در اساسي ترين موارد از

 توزيع .نخواهد بود امكان پذير درست برنامه ريزي عوامل، اين از

 عامل شهر، مختلف نقاط در پيشرفت ها و امكانات برابر و مناسب

 است. كليه ازدحام شهر پر نقاط در ترافيك بار كاهش در مهمي

 صورت به بايد شهر مختلف مناطق در شهري و رفاهي امكانات

 نقاط از جابه جايي هاي شهروندان از تا شود توزيع يكسان

 .شود كاسته شهري مجهز و پيشرفته نقاط به از امكانات محروم
امروزه مشكالت ناشي از افزايش بار ترافيكي به سبب عدم توجه 

ساخت هاي شهري و برنامه ريزي حمل و نقل و همچنين به زير 
عدم برنامه ريزي و اجراي صحيح در تخصيص كاربري اراضي و 
توسعه نادرست شهري از يك طرف و سياست نادرست توليد و 
عرضه وسايل نقليه و هم چنين تقاضاي باال براي وسايل نقليه 

از شخصي به دليل نارسايي سيستم حمل و نقل عمومي شهرها 
طرف ديگر و بسياري مسايل ديگر ايجاد شده است. لذا اين 
تحقيق در پي آن بوده تا پتانسيل ترافيكي در شهر اروميه را بر 

هاي كاربري اداري، تجاري، آموزشي، درماني، اساس شاخص
فضاي سبز، صنعتي، تراكم جمعيتي و ساختماني، مساحت معبر، 

واحدهاي  تعداد خودروي سبك و موتور سيكلت، تعداد
مسكوني، تعداد شاغالن و حمل و نقل عمومي از طريق كاربرد 

 14مورد سنجش قرار دهد. براي اين منظور تعداد  IHWPمدل 
شاخص از ميان عوامل مؤثر در ترافيك انتخاب شده و پس از 

ها بر اساس توزيع پرسشنامه بين نخبگان به محاسبه امتياز شاخص
ه سازي و فازي سازي اليه ها اقدام شده است. آماد IHWPمدل 

صورت گرفته و در نهايت با استفاده  Idrisiو  GISدر نرم افزار 
گانه با اعمال  14هاي به تركيب شاخصWeighted Sum از 

امتياز آن ها اقدام شده است. نتايج بدست آمده بيانگر آن است كه 
درصد  77درصد از محدوده شهر اروميه پتانسيل ترافيكي كم،  17
درصد در محدوده پتانسيل ترافيكي  6تانسيل ترافيكي متوسط و پ

. در نتيجه مي توان گفت كه بخش )4جدول (اند زياد قرار گرفته
زيادي از سطح شهر اروميه به لحاظ پتانسيل ترافيكي در طبقه 
ترافيكي متوسط قرار دارد و در صورتي كه در طرح هاي مربوط 

نقل شهري تعادل بين جمعيت، به برنامه ريزي، طراحي و حمل و 
فضا و فعاليت مالك عمل قرار نگيرد طي سال هاي آتي كالس 
طبقه ترافيكي متوسط مي تواند به نقاط با تراكم ترافيكي زياد 
تبديل شود و همين امر مي تواند مشكالت جبران ناپذيري را به 

  سيستم شهري وارد سازد.

  

  گانه 5ل از سنجش پتانسيل ترافيك در شهر اروميه و مناطق . نتايج حاص4 جدول

  محدوده
  (درصد) پتانسيل ترافيك

  زياد متوسط  كم
  1  75  24  منطقه يك
  7  71  22  منطقه دو
  2  82  16  منطقه سه
  7  82  11  منطقه چهار
  14  72  14  منطقه پنج
  6  77  17  شهر
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  مراجع -5
 رابطه بررسي" ،)1391( .و لگزيان، م .ر .و رهنما، م .اسدي، م -

 و ترافيك نقل و حمل وضعيت و زمين كاربري مديريت متقابل

، "مشهد شرق الماس تجاري مجتمع موردي: مطالعه شهري؛
  .131-144 .، ص30مديريت شهري، شماره 

  
پياده " ،)1391( .و زندي، پ .و جوانمردي، ك .حبيبي، ك -

 تعيين معكوس جهت مراتبي سلسله تحليل و فازي مدل سازي

 محله موردي: نمونه(زلزله  برابر در مسكوني مناطق آسيب پذيري

 ، 20، ساخت شهر، دوره دهم، شماره ")سنندج شهر سرتپوله

  .25-33 ص.
  
و ميرزايي،  .و مؤمني شهركي، م .و رضائي، م .زنگي آبادي، ع -

 شهرهاي كالن مركزي بخش آسيب پذيري ارزيابي" ،)1392(.س

 مطالعه IHWP مدل از استفاده زلزله با بحران برابر در ايران

، 8فضا، شماره ، آمايش جغرافيايي "اصفهان شهر 3 منطقه: موردي
  .137- 156 .ص

  
ظرفيت سنجي معابر درون " ،)1393( .و پناهي، ن .سلطاني، ع -

هاي هاي ساختاري و پيوند با فعاليتشهري بر مبناي ويژگي
، پژوهش و "شهرداري شيراز 6مطالعه موردي منطقه  ،مجاور

  .21- 38 .، ص19برنامه ريزي شهري، سال پنجم، شماره 
  
برنامه  اثرات تبيين" ،)1389( .و شورچه، م .شيخ حسني، ح -

، دهمين كنفرانس بين "شهري نقل و حمل بر زمين كاربري ريزي
  .1-26 .، صالمللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك، تهران

  
 با شهري مناطق خصوصيات رابطه" ،)1393( .شاداب مهر، ه -

 مديريت مطالعات فصلنامه، "ترافيكي گريزانه رفتارهاي قانون

  .15 -38 .، ص35، شماره ترافيك
  

 تعيين" ،)1392( .و ضيايي، م .و امامي ميبدي، م .عباسي، م -

، "مشهد مختلف شهر هايكاربري جذب سفر و توليد ميزان
دوازدهمين كنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك، 

  .1-14 .تهران، ص
  
بررسي " ،)1388( .و حجتي، ع .و عليزاده، ن .لفعلي بيك، ا -

، مطالعات "راهكارهاي كاهش ترافيك در كالن شهر تهران
  .107 -134 .مديريت شهري، سال اول، پيش شماره دوم، ص

  
 كاهش" ،)1393( .و شكري فيروزجاه، پ .فردوسي، س -

 جهت حركت تنظيم رويكرد با شهري درون ترافيك معضالت

  ، 7، مطالعات برنامه ريزي شهري، سال دوم، شماره "معابر
  .87- 110 .ص

  
مدل سازي " ،)1391( .و رجبي نهوجي، م. ر.فرتوك زاده، ح -

هاي بهبود پوياي ترافيك كالن شهرها به منظور ارائه سياست
، پژوهشنامه حمل "حمل و نقل (نمونه موردي: كالن شهر تهران)

  .63-81 .و نقل، سال نهم، شماره اول، ص
  
 اثرات بررسي" ،)1388( .و اقدس وطن خواه، م .قريب، ف -

، "همگاني سريع نقل و حمل بر شهري توسعه و زمين كاربري
  ، 3علوم و تكنولوژي محيط زيست، دوره يازدهم، شماره 

 .249- 256 .ص

  
مطالعات طرح جامع " ،)1389( مهندسان مشاور طرح و آمايش -

كل راه و شهرسازي استان ، اداره "تجديد نظر شهر اروميه
 آذربايجان غربي.
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