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لبف  هرست مطا
 صفحه                عنوان

 6 ........................................................................... خمتلف یهانهیزم در کیتراف و ونقلمحل مشکالت و مسائل لیحتل -3-8
 6 .................................................................................. مربوطه التیتسه و کیتراف و ونقلمحل ستمیس عرضه -3-8-1
 6 ................................................................................................................. بوشهر شهر معابر شبکه -3-8-1-1
 6 ........................................................................................................................... بوشهر نگیپارک -3-8-1-2
 7 ............................................................................................................... بوشهر یاملللنیب فرودگاه -3-8-1-3
 0 .......................................................................................................بوشهر یشهرنیب یاتوبوسران انهیپا -3-8-1-8
 0 .............................................................................................................. بوشهر یهمگان ونقلمحل -3-8-1-5
 19............................................................................................................. هایکاربر نظام و یشهر بافت -3-8-2
 19.............................................................................................................................. یشهر بافت -3-8-2-1
 13......................................................................................... یشهر منظر و مایس فرم، عمده مشخصات -3-8-2-2
 15 .........................................................................................................................هایکاربر نظام -3-8-2-3
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 16 .............................................................................................................. یاجتماع و یفرهنگ مسائل -3-8-3
 16 .............................................................................. کیتراف و ونقلمحل ستمیس با مرتبط ینهادها یهماهنگ -3-8-8
 17 ..................................................................................................... ونقلمحل یتقاضا و عرضه تیریمد -3-8-5
 و تیفعال بر یمبتن مدل ساختار و سفر بر یمبتن یامرحله چهار کیکالس مدل ساختار قالب در خمتلف یهامدل ییکارا لیحتل و یبررس -3-5

 14 .............................................................................. کارفرما بیتصو اخذ و مطالعات یبرا مناسب یهامدل فهرست ارائه
 14 ............................................................................................................. یامرحله چهار کیکالس مدل -3-5-8
 14 ...........................................................................................................سفرمبنا یهامدل یهاضعف -3-5-8-1
 14 ..................................................................................................................... مبنا تیفعال یهامدل -3-5-5
 14 .................................................................................................. مبنا تیفعال یهامدل بروز یهانهیزم -3-5-5-1
 14 ...................................................................................................................... مبنا تور یهامدل -3-5-5-2
 10 ................................................................................................... مبنا تیفعال یهامدل یتئور اصول -3-5-5-3
 10 .....................................................................................مبنا تیفعال و سفرمبنا مدل دو انیم یفیک سهیمقا -3-5-6
 29..................................................................................... مبنا تیفعال و سفرمبنا مدل دو انیم یکم سهیمقا -3-5-7
 21 ................................................................................................................................... یبندمجع -3-5-4
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 هافهرست شکل
 صفحه            عنوان
 7 .................................................................................بوشهر شهر سطحهم یهانگیپارک ییایجغراف تیموقع: 2-3 شکل
 4 ............................................................................................. بوشهر یاملللنیب فرودگاه یریقرارگ تیموقع:3-3 شکل
 0 .........................................................................................بوشهر شهر یاتوبوسران انهیپا یریقرارگ تیموقع: 8-3 شکل
 19........................................................................... هیپا سال در بوشهر شهر یراناتوبوس خطوط پوشش سطح:5-3 شکل
 11 .........................................................................................................بوشهر شهر میقد بافت حمدوده: 6-3 شکل
 12 ..................................................................................................... بوشهر شهر بالفصل بافت حمدوده: 7-3 شکل
 13.......................................................................................................بوشهر شهر منصل بافت حمدوده: 4-3 شکل
 16 ........................................................................................................... یکیتراف فرهنگ یارتقا عوامل: 0-3 شکل
 10 ...................................................................................................مبنا تیفعال یها مدل یکل یهایژگیو:19-3 شکل
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 هافهرست جدول
 صفحه            عنوان
 4 .............................قبل سال مشابه مدت با سهیمقا در 2910 سال در بوشهر یامللل نیب فرودگاه امللل نیب یپروازها عملکرد:1-3 جدول
 4 ............................. قبل سال مشابه مدت با سهیمقا در 2910 سال در بوشهر یامللل نیب فرودگاه یداخل یپروازها عملکرد:2-3 جدول
 15 ............................................................ شهر موجود وضع در بوشهر شهر یاراض یکاربر یهاسرانه و سطوح: 3-3 جدول
 ITS .............................................................................................. 17 دارتیاولو کاربر خدمات و هایفناور: 8-3 جدول
 17 ........................................................................................ شهر اندازه با متناسب ITS کاربر خدمات انتخاب: 5-3 جدول
 29.......................................................................... مبنا سفر و مبنا تیفعال روش دو انیم موجود یهاتفاوت: 6-3 جدول
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 های مختلفونقل و ترافیک در زمینهل و مشکالت حملتحلیل مسائ -3-4

 ونقل و ترافیک و تسهیالت مربوطهعرضه سیستم حمل -3-4-1
ای مطرح بوده است. بنابراین با گسرتش و اساسی در مطالعات شهری و ناحیه ونقل و ترافیک شهری، همواره به عنوان مبحثی کلیدیمحل

 نیازهای ترافیکی مردم در سطح شهر نیست. ای به خود گرفته و پاسخگویسرتدهونقل در شهرها ابعاد گپدیده شهرنشینی، محل
متعددی از مجله معضل ترافیک و اختالل در سیستم روند رشد شتابان کالنشهرها در جهان توام با افزایش مجعیت در این شهرها، مشکالت 

ریزی شهری در اواخر قرن بیستم های اساسی فرا روی برنامهونقل درون شهری را به وجود آورده است. از این رو، این معضل یکی از چالشمحل
های حمیط شهری ها و شاخصهیکی از ویژگیبوده که دستیابی به توسعه شهری پایدار را حتت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که 

های گوناگون موجود در سطح شهر است. مندی از کاربریمطلوب، دسرتسی آسان، سریع و مطمئن شهروندان به نقاط خمتلف شهر و بهره
 اهمیت تلقی گردد.بایست پر ریزی شهری از دیدگاه مدیریت شهری میونقل و برنامهریزی محلتوان گفت رابطه سیستمی برنامهپس می

ونقل دهی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی ساکنانشان را بر عهده دارند و برای اجنام این مهم، سیستم محلمناطق شهری نقش سرویس
شود، های درون شهری و بین شهری مصرف میونقلدرصد انرژی مصرفی دنیا در محل 25ترین عامل است. از آجنایی که در حدود ضروری

 ونقل یکی از توجهات اصلی در مساله پایداری شهرهاست.محل
های موجود در شهر ونقل همگانی، شبکه معابر، جتهیزات کنرتلی و ایمنی و همچنین پارکینگها، محلدر ادامه به وضعیت و عملکرد پایانه

 بوشهر پرداخته خواهدشد.
بر شهر بوشهر -3-8-1-1  شبکه معا

ارتباط نیمه مشالی و جنوبی شهر بوشهر بوسیله شود. شهر بوشهر توسط شهرک نیروی هوایی به دو خبش نیمه مشالی و جنوبی تقسیم می
موجب افزایش زمان سفر وسایل طالقانی برقرار شده است. اگرچه وجود تنها دو معرب شریانی مبنظور ارتباط نواحی شهری دو معرب ساحلی و 

 اما این امر بواسطه وجود شهرک نیروی هوایی اجتناب ناپذیر است. شودجاجبای میان نواحی خمتلف مینقلیه در هنگام 
به طور کلی معابر شریانی شهر بوشهر از عرض کافی برخوردار است و مسیرهای رفت و برگشت در عمده معابر به صورت جداشده )بلوار( 

با توجه به وجود بندر بوشهر که دارای تقاضای با نقش جاجبایی در شهر بوشهر  ریو رینگ شه اجرا شده است. عدم وجود معابر بزرگراهی
 شود.وسایل نقلیه سنگین است، به عنوان یکی از مشکالت اولیه این شهر شناخته می

سرعت وسایل های چراغدار نیز موجب افزایش زمان سفر و کاهش های غیرهمسطح در معابر شریانی و تعداد زیاد تقاطععدم وجود تقاطع
 نقلیه در این معابر شده است.

نگ بوشهر -3-8-1-2 کی ر ا  پ
وجو حمل پارک خودرو، های دوبل و حرکت پنهان خودروهای در جستهای حاشیه خیابانی، توقفدر اغلب شهرها عرض کم معابر و پارک

غیرمنطقی و مکانیابی نامناسب این  است. معضل کمبود فضای پارک خودرو در شهرها، توزیعیده موجب اختالل شدید در ترافیک عبوری گرد
 فضاها، از معضالتی است که زندگی روزمره شهروندان و مسافرین را در این شهرها با مشکل مواجه ساخته است.

وجود  یسوار یخودرو 1959 تیبا ظرف یعموم ایسطح هم نگیپارک12 ،یشهردار یدر نواح ینفر 223828 تیمجع یدر شهر بوشهر به ازا
و در نزدیکی بازار ر قسمت مشالی شهر های این شهر داکثر پارکینگدر حال حاضر قابل مشاهده است  1-3شکل و همانطور که در  دارد

سفر مانند دانشگاه در ضلع جنوبی بوشهر، این شهر در قسمت جنوبی با کمبود  جاذبی هاکاربریوجود با توجه به  اند.قرار گرفتهبوشهر 
های ای در معابر موجب بروز مشکالت عدیده خواهد شد لذا احداث پارکینگتقاضای زیاد پارکینگ حاشیه مواجه است.ای غیرحاشیهپارکینگ 
ل و نقل عمومی به خوبی فراهم نیست به بهبود وضعیت ترافیک در ها از طریق محامکان دسرتسی به آنای در نزدیکی مراکزی که غیرحاشیه

تواند منجر به ها بدون اجنام مطالعات ترافیکی میآن حمدوده کمک شایانی خواهد منود. باید توجه داشت که احداث اینگونه پارکینگ
 رویه تقاضای وسایل نقلیه شخصی و بروز اختالالت ترافیکی شود.افزایش بی
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 سطح شهر بوشهرهم یهانگیپارک ییایجغراف تی: موقع1-3شکل  

ین -3-8-1-3 ب لی بوشهرفرودگاه   املل
املللی شهر بوشهر در ضلع مشالی این شهر . فرودگاه بیناستونقل هوایی املللی، محلشهری و بینونقل برونهای محلیکی از مهمرتین شیوه

 نشان داده شده است. 2-3شکل موقعیت فرودگاه بوشهر در  داد بلوار فرودگاه واقع شده است.و در امت
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 بوشهر یاملللنیفرودگاه ب یریقرارگ تیموقع:2-3شکل  

املللی با که اولین پروازهای بین 1204های کشور است حدود یک قرن پیش یعنی در سال ترین فرودگاهاین فرودگاه که یکی از قدیمی
با فرود یک فروند هواپیمای انگلیسی اولین پرواز خارجی شروع شد و شش ماه  1394شد، احداث شد و در سال هواپیماهای کوچک اجنام می

هلند در این فرودگاه به زمین نشست و فعالیت رمسی آن فرودگاه  KLMعد دومین هواپیمای کوچک مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی ب
مهم همچون  ییمایهواپ یهاشرکت زبانیباال بود که م یبه قدر یاملللنیفرودگاه به حلاظ ب نیا تیاز انقالب اهم شیدر دوران پ نیز آغاز شد.

 .ام هلند بود ال یک نیانگلستان و همچن زیرویا شیتیبر

 و  1-3جدول 
 دهد.را نشان می 2914و  2910های در سالپروازهای بوشهر حنوه عملکرد اطالعات  2-3جدول 

 با مدت مشابه سال قبل سهیدر مقا 2910بوشهر در سال  یامللل نیامللل فرودگاه ب نیب یعملکرد پروازها:1-3جدول 
 درصد رشد 2914سال  2910سال  حنوه عملکرد

 71- 63 14 نشست و برخاست )فروند(
 78- 75685 15059 اعزام و پذیرش )مسافر(

 54- 055255 895312 ارسال و پذیرش بار و پست )کیلوگرم(
 

 با مدت مشابه سال قبل سهیدر مقا 2910بوشهر در سال  یامللل نیفرودگاه ب یداخل یعملکرد پروازها:2-3جدول 
 درصد رشد 2914سال  2910سال  حنوه عملکرد

 15 35648 85258 نشست و برخاست )فروند(
 -1 8425804 8705422 اعزام و پذیرش )مسافر(

 -21 856625998 356025809 )کیلوگرم(ارسال و پذیرش بار و پست 
 

 59کاهشی بیش از  2914نسبت به سال  2910املللی فرودگاه بوشهر در سال نشست و برخاست در پروازهای بین شودمیهمانطور که مشاهده 
است. میزان عرضه نیز دهد که کاهش این آمار به دلیل کاهش تقاضا بوده کاهش میانگین مسافران هر پرواز نشان میدرصد داشته است. 
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بایست در رفتار و تصمیمات بواسطه کاهش تقاضا حتت تاثیر قرار گرفته و با کاهش قابل مالحظه همراه بوده است. علت این امر را می
 های خارجی، تغییر روابط با کشورهای دیگر و ... جستجو منود.، سیاساتمسافران، وضعیت مالی

ین -3-8-1-8 ب نی  ا اتوبوسر نه  ا ی ا  رشهری بوشهپ
 4فاصله آن تا فرودگاه بوشهر  املللی شهر بوشهر در قسمت جنوبی این شهر و در بلوار سپهبد قرنی واقع شده است.پایانه اتوبوسرانی بین

دقیقه زمان رسیدن از آجنا به فرودگاه است. قرارگیری این پایانه دور از مرکز شهر باعث جلوگیری از ترافیک و ازدحام شهری  13کیلومرت و 
 نشان داده شده است. 3-3شکل موقعیت پایانه اتوبوسرانی بوشهر در  توان آن را از مزایای این ترمینال دانست.شود که میمی

سرویس مابین پایانه و شهرهای دیگر، وظیفه جاجبایی مسافران  115ر متوسط با توجه به اطالعات بدست آمده از پایانه شهر بوشهر، به طو
 کند. باالترین تعداد سرویس رفت و برگشتی بین بوشهر و شیراز است.را به صورت روزانه ایفا می

افیک و عدم ورود وجود پایانه در ورودی شهر و ارتباط آن با نواحی درون شهری از طریق محل و نقل همگانی موجب بهبود وضعیت تر
 دهد که جامنایی این پایانه در وضعیت مناسبی قرار دارد.های اولیه نشان میشود. بررسیشهری به درون حمدوده شهری میهای بیناتوبوس

 : موقعیت قرارگیری پایانه اتوبوسرانی شهر بوشهر3-3شکل  

نی بوشهرونقل محل -3-8-1-5  همگا
ونقلی )زیرساخت، سوخت، نیروی انسانی، های محلوری باال در استفاده از نهادههایی مانند بهرهونقل همگانی به دلیل ویژگیترویج محل

نافع و شهری است. توجه شایسته به عدالت در توزیع مهای اصلی مدیریت نوین کالنلویتوراستایی با توسعه پایدار، از اهزینه( و نیز هم
تالش موثر برای حتقق عدالت، مستلزم وجود چارچوبی علمی،  ونقل شهری از ضروریات توسعه پایدار شهری است.های سامانه محلهزینه

های خود برای آینده را گذاری است تا مدیریت شهری بتواند با استفاده از آن، وضعیت کنونی و نیز پیامد طرححماسباتی و حساس به سیاست
 نی کند.بیپیش

دهی، زمان ونقل همگانی شامل مواردی مانند زمان سفر قابل قبول، دسرتسی مناسب به ایستگاه، بازه طوالنی سرویسمنافع حاصل از محل
 مقاصد موردنظر است.به انتظار و وجود و فراوانی خطوط برای دستیابی 

 ه شرح زیر است:این خطوط ب است. نامخط اتوبوسرانی  6در حال حاضر شهر بوشهر دارای 
 خط بهمنی 
 بندرگاه -نیروگاه -خط هلیله 
 خط نیایش 
 خط سبزآباد 
 باغ زهرا -خط سنگی 
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 خط تنگک 
تنها یک خط اتوبوس در وجود  ضلع جنوبی شهر بوشهر مستقر هستند ویابیم که بیشرت خطوط اتوبوسرانی در درمی 8-3شکل با توجه به 

 نکرده است. پوشش مناسبی را در این ناحیه ایجاد استمسکونی بیشرتی  هایدارای کاربریشهر بوشهر که مشالی  ناحیه

 هیشهر بوشهر در سال پا یرانسطح پوشش خطوط اتوبوس:8-3شکل  

دهی مناسب در سطح شهر بوشهر و همپوشانی باالی خطوط موجود از مشکالت اصلی محل و نقل رسد که عدم پوششبه نظر می
رود. وجود تنها یک پایانه اتوبوسرانی درون شهری و انشعاب خطوط خمتلف از این پایانه مبنظور همگانی در شهر بوشهر به مشار می

 ند یکی از دالیل همپوشانی خطوط خمتلف باشد.توادسرتسی به نواحی جنوبی شهر می
 رسد.خطوط اتوبوس در شهر بوشهر ضروری به نظر میدهی از اینرو بازنگری مسیر و حنوه پوشش

 هابافت شهری و نظام کاربری -3-4-2
افت شهری -3-8-2-1  ب

 زیمتما تیهو نیشده بوده و ا دار و شناختهتیهو یو فرم شهر ییکشور است که داراي سازمان فضا یمیبوشهر از مجله شهرها و بنادر قد
شهر  نی، اهاکسب کرده است. با وجود امکانات و قابليت یو فرهنگ یعیطب یهالیعوامل و پتانس ریو حتت تأث یمتماد انیخود را در طول سال
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امر خود از معضالت مهم سازمان  نیشهر را دچار اختالل منوده است. ا کپارچهیروبروست که غالباً توسعه افقي و  یفراوان یهایتدبا حمدو
 شهر است. ییفضا
 است: ییساختار کالنشهر بوشهر سه پهنه متفاوت قابل شناسا تیبه وضع ینگاه امجال کی در

 میحمدوده بافت قد -الف
 حمدوده بافت بالفصل -ب
 بافت منفصلحمدوده  -ج

 :قديم بافت حمدوده -الف
از بافتی ارگانیک و نامنظم برخوردار بوده  کشور یمیقد یهابافت گری، همچون ددارد قرار رهیکه در مشال شهر و دماغه شبه جز مقدی بافت

گیرد. عالوه بر حمور یاد شده که مهمرتین حمور ساختاری و اتصال آن به ساختار کلی شهر از طریق حمور انقالب و میدان انقالب صورت می
مناید از دیگر عوامل اتصال ساختار بافت قدیم به مناطق می رون بافت قدیم عبونیز که از پیرامشود حمور ساحلی بافت قدیم حمسوب می

شکل  شود.اد شده تامین مییباشد. امتداد و اتصال فضائی و فعالیتی این خبش به سایر نقاط شهر غالبا از طریق حمورهای جنوبی شهر می
 دهد.موقعیت این بافت را در سطح شهر بوشهر نشان می 3-5

 : حمدوده بافت قدیم شهر بوشهر5-3شکل  

 حمدوده بافت بالفصل: -ب
 یقبل یلیجامع و تفص یهاپهنه بر اساس طرح نی. اشهر است یحمدوده نظام یو ابتدا انیل ابانیخ نیماب یاحمدوده بافت بالفصل شامل پهنه

و ارتباط پهنه  شده واقع جنوب -مشال ی( که در راستاجنوبی -یاست )مشال ینیامام مخ ابانیخ ،یحمور ساختار نی. مهمرتشکل گرفته است
 نشان داده شده است. 6-3شکل این حمدوده در  کند.یم نیجنوب تأم یو خدمات یمسکون یهاو بازار( را به پهنه می)بافت قد یمشال
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 : حمدوده بافت بالفصل شهر بوشهر6-3شکل  

 :حمدوده بافت منفصل -ج
در جنوب منطقه نظامي واقع شده و از خبش اصلي شهر  هاي مسكوني است كهحمدوده بافت منفصل شهر بوشهر شامل آن خبش از پهنه

 جدا شده است.
ها و خبش جنوبي كه جزئي از حريم شود: خبش مشايل شامل بهمين، دواس، مخ بلند و خواجهاين خبش خود به دو پهنه عمده تقسيم مي

هاي امامزاده، ريشهر، روني، سرتل و تنگك نريوگاه امتي بوده و هرگونه ساخت و ساز و تفكيك اراضي در آن ممنوع بوده است، شامل
 باشد.غريب، رئيسي و زنگنه مي

كالبدي برخوردار  -حلاظ ساختاري فاقد حمور مشخص و غالب بوده و به تبع آن ميادين نيز از متايز فضائيه خبش مشايل: بافت منفصل ب
ني و شاخص آن دانشگاه خليج فارس است. قطع شدن ارتباط باشد كه مهمرتين كاربري غريمسكونيستند. روحيه عمده اين خبش مسكوني مي

دليلي بر فقدان هويت و ساختار  -هاي نظاميكالبدي اين خبش با قسمت عمده و اصلي شهر بوشهر در نتيجه حضور پادگان –فضائي
 شود.مشخص آن حمسوب مي

اي است كه از مشال به جنوب هاي پراكندهخبش جنوبي كه در حمدوده پنج تا ده كيلومرتي نريوگاه امتي قــرار گرفته است، شـامل سكونتگاه
هاي سكونيت در اين خبش، امامزاده و ريشهر ترين هستهپرمجعيتشود. مهمرتين و ها كاسته ميساختاري روستائي پيدا كرده و از مجعيت آن

نشان داده  7-3شکل این حمدوده در  اند.باشند كه در جنوب حمدوده بهمين قرار گرفتهكيلومرتي نريوگاه امتي( مي 19تا  0در حريم  )واقع
 شده است.
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 : حمدوده بافت منصل شهر بوشهر7-3شکل 

 مشخصات عمده فرم، سیما و منظر شهری -3-8-2-2
 شود.بندی، سازمان فضایی کالبدی شهر را در مقیاس کالن و در قالب کیفیت پیوستگی و توالی فرم و فعالیت شامل میساختار و استخوان

وضعیت ساختار کالنشهر بوشهر سه پهنه متفاوت قابل شناسایی است که در این همانطور که در بند قبل ذکر گردید در یک نگاه امجالی به 
 شود.ها به یکدیگر اشاره میخبش به وضعیت ساختاری هر یک از سه حوزه فوق و حنوه ارتباط و اتصال آن

 حمدوده بافت قدیم 
بوده و با نزدیک شدن به میدان انقالب که نقطه اتصال بافت خیابان انقالب از روحیه جتاری برخوردار شبکه معابر حمدوده بافت قدیم، در میان 

شود. در مقابل خیابان انقالب، حمور ساحلی از تداوم مناسبی در باشد بر شدت این فعالیت افزوده میقدیم به بازار و حمدوده بالفصل می
های جنوبی شهر استفاده نشده است. حمل به خبش های مشهود آن جهت اتصال مناسب بافت قدیمو از پتانسیل ها برخوردار نبودهفعالیت

ای جتاری باشد که عمود بر خیابان انقالب قرار گرفته و همچون خیابان اخیرالذکر از روحیهاتصال بافت قدیم و بافت بالفصل خیابان لیان می
ئی به )شرق به میدان انقالب( این امتداد فضا برخوردار است امتداد و توالی فضایی در خبش غربی این خیابان مطلوب بوده اما در خبش شرقی

 است.حیه مشخص قطع شدهها و روحلاظ فقدان کاربری
 حضور شریان پیاده و جلوگیری از ورود سواره خود از مهمرتین عوامل رونق خبش غربی و امتداد میدان انقالب است.

های متمایز امکان ر مشخصی برخوردار نیست. صرفا حضور برخی کانونخبش درونی بافت قدیم با توجه به شکل ارگانیک و نامنظم آن از ساختا
 سازد.تر را در صورت تدوین طرح موضعی بافت فراهم میایجاد ساختار فضایی کامل

ا در این های منفرد درون بافت عبور منایند امکان ترمیم ساختار خرد رایجاد حمورهای فرعی پیاده که ابتدا و انتهای مشخص داشته و از کانون
 سازد.پهنه حمقق می

رسد. به اين ترتيب لزوم ه دورن اين بافت حمتمل به نظر ميبا توجه به قرار گرفنت بافت قديم در جوار بازار، توسعه ناخواسته كاربري جتاري ب
 رسد.پهنه بيش از پيش ضروري به نظر ميارتقاء كيفيت ساختاري و حميطي اين 

 حمدوده بافت بالفصل 
باشد. این خبش که عمدتا حتت های نظامی )در جنوب( میافت بالفصل شامل پهنه مابین خیابان لیان )در مشال( و منطقه پادگانحمدوده ب

و متعاقب آن طرح تفصیلی شهر بوشهر شکل گرفته از ساختاری قابل درک برخوردار است.  1368تاثیر طرح جامع شهر بوشهر در سال 
جنوب واقع شده و ارتباط پهنه مشالی  -باشد که در راستای مشالخبش خیابان امام مخینی )باغ زهرا( میمهمرتین حمور ساختاری در این 
 کند.های مسکونی و خدماتی جنوب تامین می)بافت قدیم و بازار( را به پهنه
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های شهری در امتداد آن شده یهای مشالی و جنوبی حمرک استقرار مهمرتین کاربرموقعیت مرکزی این حمور و دسرتسی مطلوب آن به پهنه
که در یک دیدگاه کلی از مشال به جنوب شامل پهنه جتاری )بین خیابان لیان و ولیعصر(، پهنه عمدتا اداری )بین خیابان ولیعصر و  است

 باشد.های پراکنده و عمدتا جتاری در امتداد خیابان به مست جنوب میرئیسعلی دلواری( و کاربری
ها و ادارات های متمایز بانک، میدان شهربانی و میدان امام به همراه ساختمانهای مهمی همچون چهارراه خمابراتکانونحضور میادین و 

 دولتی بر اهمیت این حمور افزوده است.
بی داشته جنو -دو حمور عاشوری و شکری قرار دارد که همچون حمور مذکور امتداد مشالیعالوه بر حمور خیابان امام و در دو مست آن 

 باشد.های اطراف این دو حمور عمدتا مسکونی میاند. پهنهها شکل گرفتهو خرده واحدهای جتاری و خدماتی در حاشیه آن
ای ها را به حلاظ کارکردهای فراحملهها و میادین عمده و شاخص در حاشیه این حمورها میزان خوانایی و اهمیت آنعدم وجود کاربری
 کاهش داده است.

 باشند که در مقایسه با یکدیگر از دو روحیه کامال متمایز برخوردارند.خیابان ساحلی شرقی و غربی دیگر حمورهای حائز اهمیت بوشهر میدو 
های های حرکت سریع سواره در دیگر خیابانحمور شرقی )بزرگراه آیت اهلل طالقانی( بیشرت نقش عبور و مرور سریع داشته و با توجه به حمدودیت

های ونقل سریع شهر برخوردار است. حضور کاربریهای متعدد جتاری(، از اهمیت بسیاری در محلجنوبی بوشهر )به علت استقرار کاربری -الیمش
ها به تسهیل حرکت سریع در حمور مذکور های آنها و کارخاجنات صنعتی و حمدود بودن ورودیکارگاهبزرگ مقیاس همچون گمرک، ترمینال، 

 است. کمک منوده
اي است كه در امتداد جنوبي پس از عبور از سه راه باغ زهرا به ميدان برج منتهي يانهبه طور كلي روحيه عمده اين حمور صنعيت و پا

هنه هاي منفصل شهري شامل شود. اين حمور در حال حاضر تنها ارتباط قابل اطمينان بني خبش اصلي شهر بوشهر در مشال و پمي
 بلند، دواس، بهمين و ...( است.ها، مخ خواجه)

حمورهاي غربي شهر بوشهر شامل بلوار شهيد چمران و حمور ساحلي )غربي( است كه حمور شهيد چمران به علت قطع شدن ارتباط و عدم 
كند. قرار گرفنت هاي جنوبي خصوصاً بافت منفصل ) بهمين( عمالً نقش الزم را در تسهيل ارتباطات مشال به جنوب ايفاء منيامتداد به پهنه

 هاي شهر بوشهر كرده است.فرودگاه بوشهر بر روي اين حمور، آنرا تبديل به يكي از ورودي
دهد از اين حمور كه ميدان هتل دلوار )كميته انقالب اسالمي( ميدان نريو انتظامي )هوائي( و ميدان فرودگاه )معراج( را به يكديگر پيوند مي

 هاي فرهنگي، جهانگردي و ورزشي برخوردار است كه تاكنون به طور كامل حمقق نشده است.استقرار كاربري هاي بسيار زيادي جهتپتانسيل
شهر حمسوب  یحمور ساحلي غربي كه در حال حاضر مهمرتين تفرحيگاه و گردشگاه اهايل بوشهر و همچنني عمده ترين جذابيت گردشگر

سفانه به علت عدم محايت كالبدي و سازماندهي مناسب لبه دريا توفيق چنداني در ايفاي اي تفرجگاهي برخوردار است كه متأشود از روحيهمي
 .استنقش مذكور نيافته 

هاي اقليمي به همراه عدم پيوستگي فضائي در روحيه تفرجگاهي نقش ساختاري اين حمور را كه مهمرتين نقطه توجه به حمدوديت عدم
 ل داده است.باشد تنزمتاس مردم شهر بوشهر با دريا مي

 حمدوده بافت منفصل 
هاي مسكوني است كه در جنوب منطقه نظامي واقع شده و از خبش اصلي شهر حمدوده بافت منفصل شهر بوشهر شامل آن خبش از پهنه

 جدا شده است.
برخوردار نيستند. روحيه كالبدي  -حلاظ ساختاري فاقد حمور مشخص و غالب بوده و به تبع آن ميادين نيز از متايز فضائيه خبش مشايل: ب

 -باشد كه مهمرتين كاربري غريمسكوني و شاخص آن دانشگاه خليج فارس است. قطع شدن ارتباط فضائيعمده اين خبش مسكوني مي
 حمسوب آن مشخص ساختار و هويت فقدان بر دليلي -نظامي هايپادگان حضور نتيجه در بوشهر شهر عمده قسمت با خبش اين كالبدي

 .شودمي
هاي كالبدي و فقدان كاربري -شوند كه عدم سازماندهي مناسب فضائيميدان بهمين و ميدان رفاه دو گره اصلي اين خبش حمسوب مي

تر شهر بوشهر در مشال تقويت پيوستگي شهري بني اين خبش و قسمت قدميي ها را در كل شهر بوشهر تنزل داده است.عمده شهري نقش آن
كمبود  شود.هاي بهبود وضعيت فعلي حمسوب ميحمور آيت اهلل طالقاني و شهيد فكوري از مهمرتين الويت منطقه نظامي از طريق دو

 شود.هاي اين خبش حمسوب ميحلاظ شهري از ديگر حمدوديته اي و متمايز بهاي فراحملهكاربري
اي است كه از مشال به جنوب هاي پراكندهسكونتگاهخبش جنوبي كه در حمدوده پنج تا ده كيلومرتي نريوگاه امتي قرار گرفته است، شامل 

هاي سكونيت در اين خبش، امامزاده و ريشهر ترين هستهشود. مهمرتين و پرمجعيتها كاسته ميساختاري روستائي پيدا كرده و از مجعيت آن
 اند.رفتهباشند كه در جنوب حمدوده بهمين قرار گكيلومرتي نريوگاه امتي( مي 19تا  0)واقع در حريم 

شده و طبعًا شهرداري بوشهر امكان نظارت قانوني و وساز شهر بوشهر حمسوب ميبا توجه به اينكه پهنه مذكور خارج از حمدوده ساخت
باشد. عدم وجود هرگونه ها به صورت غريرمسي شكل گرفته و فاقد هرگونه ساختار مشخص ميمؤثر در اين خبش نداشته است، سكونتگاه

ها كاماًل حمسوس است. هاي خدماتي حيت در مقياس حمله باشند، در بررسي امجايل اين پهنهور ساختاري كه حمل استقرار كاربريگره و يا حم
جنوبي رشد نامتوازن شهر بوشهر را تشديد منوده است. اين وضعيت بيش از همه حتت تأثري  -هاي مذكور در راستاي مشايلپراكنش زيستگاه

با توجه به قرارگرفنت اين پهنه در حريم نريوگاه ساختار مورد انتظار در صورت ترميم و  نظامي حادث شده است. استقرار اراضي وسيع
 هاي مشايل و در راستاي مقررات و ضوابط ويژه اميين نريوگاه خواهد بود.طراحي جمدد، متفاوت با پهنه
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بری -3-8-2-3 ر  هانظام کا
و خرد و همچنني راهربدها و ها و امكانات، اهداف كالن مشكالت شهر، فرصتبق با نقش شهر، تعيني كاربري هر قطعه زمني مطا

كننده اصلي حنوه استفاده از زمني هستند پيشنهاد و تعيني كاربري زمني پذيرد، در واقع اين مقوالت هدايتهاي توسعه شهري اجنام ميسياست
و يا هاي خايل است. در هر دو صورت يعين تغيري كاربري وع كاربري در زمنيه صورت تعيني نهاي پر و گاه بگاه به جهت تغيري كاربري در زمني

 .گردندهاي كاربري اراضي زمني شهري حفظ ميپشتوانهتعيني كاربري جديد، 
های موجود در شهر بوشهر از یک الگوی مناسب برخوردار نبوده که این امر ناشی از استقرار در جمموع حنوه توزیع و پراکنش کاربری

 است.های گوناگون در اثر عوامل ارگانیکی، سیاسی و رقابتی بودهفعالیت
ها در ناحیه در مقایسه با سطح همان کاربری در سطح شهر سطح کاربری هر یک از عملکردها در ناحیه به سطح جمموعه کاربری تبررسی نسب

ه توزیع نامتعادل سطوح و عملکردهای شهری در عرصه دهندهای در شهر حتت عنوان ضریب مکانی نشاننسبت به سطح جمموعه کاربری
کمرت باشد منایانگر کاستی نسبی آن عملکرد  1ها که از عدد شود این نسبت در مورد هر یک از کاربریهمانگونه که مالحظه می شهری است.

ها این نسبت باشد.د در آن ناحیه میآن عملکر اشد حاکی از مترکز بیشرتباشد و در مواردی که این نسبت بیش از عدد یک بدر ناحیه مذکور می
 نشان داده شده است. 3-3جدول های خمتلف در برای کاربری

 

 شهر بوشهر در وضع موجود شهر یاراض یکاربر یهاسطوح و سرانه: 3-3جدول 
2سرانه سطح )هکتار( نوع کاربری

m 
درصد )نسبت به اراضی 

 شهری(
درصد )نسبت به کل 

 جمموعه(
 84/7 38/39 54/35 4/698 مسکونی مسکونی

ی 
ماع

اجت
ت 

دما
خ

- 
هی

رفا
 

شی
موز

آ
 

 92/9 94/9 1/9 50/1 مهد کودک
 13/9 55/9 68/9 40/19 دبستان

 12/9 /5 6/9 93/19 راهنمایی
 97/9 24/9 33/9 57/5 دبیرستان

 16/9 68/9 75/9 64/12 دانشگاهی و هنرستانپیش
 94/9 35/9 81/9 03/6 سایر مراکز آموزشی

 50/9 30/2 4/2 64/87 مجع
 73/9 07/2 80/3 3/50 آموزش عالی

 11/9 85/9 53/9 00/4 اجتماعی –فرهنگی 
 12/9 51/9 6/9 12/19 مذهبی

 26/9 94/1 26/1 5/21 درمانی –بهداشتی 
 15/9 6/9 73/9 88/12 جهانگردی و پذیرایی

 57/9 33/2 78/2 55/86 ورزشی تفریحی
 85/9 41/1 13/2 18/36 اراضی ساحلی

 95/1 28/8 04/8 62/48 انتظامی –اداری 
 86/3 93/18 26/10 66/270 مجع

هری
 ش

مات
خد

 

 88/9 74/1 90/2 85/35 فضای سبز
 23/9 08/9 1/1 73/14 جتهیزات شهری
 45/9 85/3 98/8 76/64 تأسیسات شهری

 18/9 50/9 60/9 70/11 جتهیزات محل و نقل
 24/6 84/25 44/20 92/594 راه و روفوژ میدان و ...

 05/7 28/32 41/37 75/682 مجع

اری
جت

- اتی
دم

خ
 93/9 74/1 90/2 86/35 جتاری 

هری
ی ش

اض
ر ار

سای
 

 61/9 86/2 44/2 80 کارگاههای کوچک شهری
 48/9 81/3 00/3 05/67 صنایع )صنعتی(

 97/9 27/9 32/9 5/5 شیالت و تأسیسات مرتبط
 5/9 92/2 37/2 27/89 بندرگاه، گمرک، اسکله
 24/1 21/5 11/6 46/193 جنگلیباغ، باغ مسکن، پارک 

 9 92/9 92/9 35/9 دامپروری –دامداری 
 46/9 87/3 97/8 21/60 انبارها

 54/9 29/9 77/2 98/87 اراضی در حال ساخت
 43/8 57/10 05/22 2/309 مجع

 66/28 199 7/117 53/1003 مجع اراضی شهری 

مجع  ی 
اض

ار غیر  هری
ش

 

کیلومرتی  5درخت تا حریم حمدوده اراضی تک -اراضی بایر
 30/38 - 55/163 24/2749 نیروگاه

 37/9 - 75/1 48/20 کیلومرتی نیروگاه 5شوره زار تا حریم  –بوته زار 
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2سرانه سطح )هکتار( نوع کاربری
m 

درصد )نسبت به اراضی 
 شهری(

درصد )نسبت به کل 
 جمموعه(

 6/9 - 0/2 27/80 مسیل و حرائم آن، مانداب –آبراه 
 22/9 - 96/1 93/14 اراضی مرتوکه و خمروبه

 78/30 - 04/144 58/3212 نظامی
 38/75 - 23/354 06/6940 مجع

 199 - 0/875 51/4943 مجع کل حمدوده شهر
 

هاي موجود در شهر بوشهر از يك الگوي مناسب برخوردار نبوده كه اين امر ناشي از استقرار در جمموع حنوه توزيع و پراكنش انواع كاربري
 سياسي و رقابيت بوده است. ،هاي گوناگون در اثر عوامل ارگانيكيفعاليت

 مسائل فرهنگی و اجتماعی -3-4-3
ونقل موجود در شهر به شهروندان ارائه شود. یک خبش مهم، توجه های محلهای الزم برای استفاده از انواع سیستمضروری است آموزش

داده شده ها را توسط شهروندان ممکن سازد. برای منونه، اگر به شهروندان پیاده آموزش دادن طراحان به الزاماتی است که اجرای آموزش
سازی کشی را در حمل مناسب اجرا کرد. در خبش ارائه راهربدهای آموزش و فرهنگکشی عابرپیاده عبور کنند، باید در معابر نیز آن خطتا از خط

هرت است برخی ها توجه کرد. بگیریرسانی به شهروندان و دخالت دادن ایشان در تصمیمونقل، باید به مسائل کالن به ویژه اطالعدر زمینه محل
ها، نظرات ایشان اخذ و جهت کاهش های عمومی مطرح شده و ضمن تبیین فواید طرحهای مهم و تاثیرگذار بر شهروندان در نشستطرح

 ریزی شود.ها برنامهاثرات سوء طرح
 شود. برخی اقدامات قابل اجنام توسط شهرداری عبارتند از:مالحظه می 4-3شکل در  برخی عوامل موثر بر ارتقاءفرهنگ ترافیک

 های آموزش ترافیک برای کودکان و بزرگساالناحداث پارک 
 هاای در حملههای دورهها و همایشتشکیل نشست 
 همراه کردن آموزش با نظارت و اعمال مقررات 
 های آموزشیونقل متناسب با مفاهیم دورهحمیط سیستم محل فراهم کردن 

 : عوامل ارتقای فرهنگ ترافیکی4-3شکل  

 ونقل و ترافیکهماهنگی نهادهای مرتبط با سیستم حمل -3-4-4
هایی است که توسط ها، راهربدها و برنامهستا، سیاونقل شهری در کالنشهرهمحل مبنا و نقطه عزیمت اصلی برای حل و فصل مشکالت

ونقل شهری باید با شود، چرا که هرگونه اقدام و رفتار در خصوص حل و فصل مسائل محلگیرنده اختاذ میمراجع رمسی و نهادهای تصمیم
اندر کاران مدیریت شهری دارند و فعاالن و دست بدیلی در هدایتهای کالن نقش بیبه عبارتی سیاست ها اختاذ شود.اتکا بر این تدابیر و تصمیم

ارتقاء فرهنگ 
ایمنی ترافیک

توجه به آموزش 
ایمنی ترافیک

استانداردسازی و 
توسعه قوانین و 

روش ها

اصالح ساختار 
سازمان های دخیل در 

ترافیک

توسعه ساختار و 
اصالح زیرساخت های 

ترافیکی

توجه به نگرش ها و 
ارزش های مورد 

قبول جامعه

اتکاربرد مناسب تبلیغ
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 هرگونه توزیع و ختصیص منابع انسانی و مالی نیز باید بر پایه این راهربدها اجنام پذیرد.
پردازد، )شورای عالی ونقل شهری میربط در ساختار اداری کشور که به طور ختصصی به موضوع محلترین نهادهای ذییکی از مهم

تشکیل شد و مسئولیت آن با وزارت  1372ک شهرهای کشور( است که بر اساس قانون مصوب جملس شورای اسالمی در سال هماهنگی ترافی
 کشور بوده است.

که هماهنگی چندانی بین نهادهای مرتبط با سیستم  استنقل عمومی شهر بوشهر این امر قابل مالحظه حال با توجه به وضعیت محل
 شود.هایی جهت بهبود این مسئله برداشتهارد و باید گامونقل و ترافیک وجود ندمحل

 ونقلمدیریت عرضه و تقاضای حمل -3-4-5
های خمتلف توان به عنوان تنها راهکار بهبود وضعیت و عملکرد تسهیالت و سیستمبا توجه به اینکه همیشه افزایش عرضه و امکانات را منی

ونقل نیز به های محلشوند. امروزه در سیستمستیابی به اهداف مورد نظر مطرح میدانست، متدهای مدیریت تقاضا به عنوان روشی برای د
های مدیریت تقاضای سفر به عنوان راهکارهای مهم و موثر در دلیل حمدود بودن منابع موجود و عدم امکان گسرتش و افزایش عرضه روش

 آید.خبصوص شهرهای بزرگ به مشار میونقل در شهرها های محلویس سیستمبهبود عملکرد و افزایش سطح سر
ای به جای اجنام سفر، های الکرتونیکی و شبکهتوان به مواردی از قبیل استفاده از سیستمهای کاربردی مدیریت تقاضای سفر میاز مجله روش
ها، توزیع کاربری زمین به حنوی عالیتگذاری پارکینگ، تغییر ساعت بعضی از فای از شهر و یا قیمتگذاری برای حمدودههای قیمتاعمال سیاست

 که حجم و طول سفرها کاهش یابد و ... اشاره کرد.
ها مبتنی بر تغییر متایل افراد بدون وارد کردن حتمیل اجباری به توان گفت که اصول اساسی این روشهای مدیریت تقاضا میدر مورد روش

گذاری بر پارکینگ، افراد جامعه تشویق گذاری بر تراکم و یا قیمتهای قیمتثال در روشها برای تغییر الگوی سفرهای خویش است. به عنوان مآن
 شوند ولی با تام این وجود، اجباری حتمی و ضروری برای این امر وجود ندارد.به عدم استفاده از وسایل نقلیه شخصی خویش می

 موارد ذیل هستند: ونقل شاملبه طور کلی اقدامات صورت گرفته جهت مدیریت تقاضای محل
 ایسازی بین وسیلههماهنگ 
 های اقتصادیکاسنت از متایل افراد به استفاده از اتومبیل با روش 
 مدیریت پارکینگ 
 ونقل عمومیارتقای سطح سرویس محل 
 مدیریت کاربری زمین 
 ها و ممنوعیت حرکت در شبکهجتدید نظر در جهت 
 . ... و 

 باشد.می 5-3جدول و  8-3جدول کاربرد مدیریت تقاضا در محل و نقل هومشند به صورت نشان داده شده در 
 

 ITSدار لویتوها و خدمات کاربر ا: فناوری8-3جدول 
 شرح هامنونه خدمات کاربر دسته خدمات کاربر

 مدیریت تقاضا مدیریت ترافیک
شناسایی خودکار خودرو 

(AVI) 
از مشخصات خودرو و مالک آن را با استفاده  AVIسیستم 

 کند.مشاره پالک خودرو یا شناسه الکرتونیک آن، شناسایی می
 آوری و پرداخت الکرتونیک عوارض و کاربردهای مشابهمجع پرداخت الکرتونیک

 
 

 متناسب با اندازه شهر ITS: انتخاب خدمات کاربر 5-3جدول 

 هامنونه خدمات کاربر دسته خدمات کاربر
 مجعیت )نفر(

کمرت از 
599.999 

تا  599.999
 1.999.999بیش از  1.999.999

 مدیریت تقاضا مدیریت ترافیک
شناسایی خودکار خودرو 

(AVI) بله خیر خیر 
پرداخت الکرتونیک کرایه و 

 بله بله بله عوارض
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ای مدل کالسیک چهار مرحلههای مختلف در قالب ساختار بررسی و تحلیل کارایی مدل -3-5

های مناسب برای مطالعات و مبتنی بر سفر و ساختار مدل مبتنی بر فعالیت و ارائه فهرست مدل

 اخذ تصویب کارفرما

 ایمدل کالسیک چهار مرحله -3-5-4
ش از اقبال خوبی در سال پی 59هایی است که از زمان توسعه آن در حدود ونقل یکی از مدلریزی محلای برنامهمدل کالسیک چهار مرحله

است. این مدل شامل چهار مرحله اصلی: مرحله تولید سفر، مرحله توزیع سفر، مرحله انتخاب وسیله نقلیه و در نهایت استفاده برخوردار بوده
 .باشدمی مرحله انتخاب مسیر
دخلواه از شهر را ختمین بزنند. این ختمین از هر ای بر مبنای توابعی بنیان شده که سعی دارند تعداد سفرهای بین دو منطقه مدل چهار مرحله

شود تا در نهایت نتیجه ی بعد سبب میشود. انتقال ختمین از هر مرحله به مرحلهمرحله به مرحله بعد منتقل شده و در حقیقت تقویت می
ر هر مرحله نسبت به مرحله قبل بیشرت شود. احنراف از میزان واقعی جریان سفرها د مقادیر واقعی مطابقت نداشته باشد وبینی با نهایی پیش

بندی سفر و تصمیمات مربوط به انتخاب وسیله نقلیه از ونقل دارای اهمیت است اما زمانریزان محلاگرچه هر مرحله از این مدل برای برنامه
توسط مسافر برای اجنام سفر درون شهری  رود. این دو تصمیم به همراه مسیری کهریزان به مشار میهای این مدل برای برنامهمهمرتین خبش

دهد. قابلیت اطمینان ونقل مورد نظر در یک حمیط شهری را شکل میشود، به طور مستقیم جریان سفر از طریق زیرساخت محلانتخاب می
دهد. بنابراین واضح ت تاثیر قرار میبینی مانند توزیع سفر، انتخاب وسیله نقلیه و انتخاب مسیر را حتبینی، نتایج مراحل بعدی مدل پیشنتایج پیش

 ریزی سفر را بهبود ببخشد.تواند کل فرآیند برنامهبینی جریان سفر در حوزه تولید و جذب آن میهای مربوط به پیشاست که بهبود مدل
های گسسته به پیوسته. مدلهای های گسسته و مدلشوند که عبارتند از مدلی کلی تقسم میهای توزیع سفر به طور کلی به دو دستهمدل

های پیوسته کل تعداد جریان سفرهای دنبال آن هستند که رفتار افراد در انتخاب مبادی و مقاصد سفرها را توجیه منایند. از طرف دیگر مدل
کنند اما حتی یهای گسسته در سطح تصمیمات فردی عمل مدهند. اگرچه مدلاجنام شده بین مناطق شهر را مورد جتزیه و حتلیل قرار می

باشد. اگرچه های این حوزه بسیار کم میهای الزم برای کالیربه کردن مدلها نیز بر این موضوع اذعان دارند که دادهتوسعه دهندگان این مدل
ثقل و  ای، مدل مرکزهای مداخلههای فرصتهای عامل رشد، مدل فراتر، مدلهای خمتلفی همچون مدلسازی پیوسته، مدلدر حوزه مدل

ها های آن، نسبت به سایر مدلرغم متامی کاستیاند، اما در طول سالیان گذشته مدل مرکز ثقل علیحتی مدل رگرسیون توسعه داده شده
 است.تر بودهحمبوب

ای مقادیر الحظهدهد که جذابیت ناحیه ترافیکی مقصد به طرز قابل مجتزیه و حتلیل عوامل مربوط به رفتار مسافر و انتخاب مقصد نشان می
دهد. مطالعات خمتلفی در این زمینه تاثیر متغیرهای اجتماعی و اطالعات خصوصی افراد را بر مقادیر تولید سفر تولید سفر را حتت تاثیر قرار می

عملیات نگاشت مناید. اما هیچ کدام از حمققان این حوزه ها از همبستگی مثبت این عوامل داللت میمورد توجه قرار داده و نتایج آن
متغیرهای مربوط به تولید سفر و متغیر مربوط به جذب سفر مربوط به دو مبدا و مقصد مفروض به کل تعداد سفرهای اجنام شده بین 

یر غ قویاهای های ترافیکی از منظر الگوسازی ریاضی و ویژگیاند. با توجه به ماهیت تصادفی جریاناین دو ناحیه مفروض را به اجنام نرسانده
های سنتی آماری مورد توجه قرار میالدی به عنوان جایگزین برای مدل 09های حماسبه نرم در طول دهه های ترافیکی، روشخطی دینامیزم

 اند.گرفته
اهای مدلضعف -3-5-8-1 ن  های سفرمب

گی، فعالیت مبنا نبودن توان به طور خالصه به همفزونی، عدم یکپارچای )همفزون و ناهمفزون( میهای چهار مرحلههای مدلاز ضعف
 زمانی اشاره کرد.-های مکانیسفر و عدم درنظر گرفنت حمدودیت

 های فعالیت مبنامدل -3-5-5
نه -3-5-5-1 بروز مدلزمی اهای  ن یت مب ل  های فعا

 ، مدل ناهمفزون دیگری نیز پیشنهاد شد و در دست بررسی قرار گرفت. پژوهشگران در این هنگام1077در سومین کنفرانس رفتار سفر در سال 
ها، قرار ها و سفر صورت گرفته توسط آن فعالیتمترکزشان را بر روی درک بهرتی از طبیعت تصمیمات افراد خانواده با توجه به فعالیت

بینی تقاضای سفر به کار گرفته شده بودند، به طوری که آمریکا نیز کمرت به صورت اجرایی برای پیش 1009ی ها تا اواخر دههدادند، این مدل
، ی پاکی هوادر پی اعالن الیحه 1009ها در نظر گرفته بود اما در سال ی بسیار کمی را برای بهبود تئوری این مدلبودجه 1049ی در دههنیز 

 بینی تقاضای سفر به صورت فعالیت مبنا حادتر شد.های پیشاین نیاز برای مدل
امدل -3-5-5-2 ن  های تور مب
های سفر مبنا را به یکباره مرتفع نکردند، بلکه به مرور با بیان های گفته شده پیرامون مدلعفهای فعالیت مبنا در ابتدای ظهور متام ضمدل
ای برای را به عنوان مقدمه تورمبناهای کردند، با این حال شاید بتوان مدلهای فعالیت مبنا این نواقص را برطرف میهای بروزتری از مدلمدل
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های امروزی فعالیت مبنا خبشید. با ی دانست اما باز هم به دلیل نواقصی که داشت جای خود را به مدلهای فعالیت مبنای امروزرسیدن به مدل
هایی رنج های پیشرت شده بود، اما همچنان از کاستیها، تور به عنوان مبنای مطالعه )جبای سفر( بود و باعث بهبود مدلاینکه در این مدل

فر )فعالیت( مورد غفلت قرار گرفته بود و همچنین ازتباط بین تورهای فرد در طی روز و ارتباط برد. خنست اینکه همچنان خواستگاه سمی
ی خانه مبنا و ها، تور را به دو دستهها ضعف داشت، به عالوه، این مدلشود لذا در برخورد با اسرتاتژیبین تورهای افراد خانواده دیده منی

ها بود و آن، ناتوانی در مدل کردن تورهای غیرخانه مبنا به ی مشکل دیگری در این مدلود، ریشهکردند، که این خغیر خانه مبنا تقسیم می
های سازی هدفها همچنین قادر به مدلها، این مدلدلیل پیچیدگی در ایجاد ارتباط بین این تورها با حمل زندگی افراد بود. عالوه بر همه این

 کردند.ها صرف نظر میز هدف اولیه تور از سایر هدفثانویه در تورهای چند هدفه نبودند و جب
ااصول تئوری مدل -3-5-5-3 ن یت مب ل  های فعا

 است. 1078و چاپین در سال  1079است، برگرفته از آثار هاگسرتاد در سال ها نشات گرفتههای تقاضای سفر فعالیت مبنا از آننظریاتی که مدل
های خمتلفشان، مترکز های شخصی و اجتماعی افراد، هنگام ابراز نیاز افراد به شرکت در فعالیتنظریه جغرافیای زمان هاگسرتاد بر روی حمدودیت

نظریه های افراد توجه دارد، به طوری که در این ها و انتخابها، به فرصتدارد و از سوی دیگر نیز نظریه چاپین، جبای مترکز بر روی حمدودیت
ی تقاضا برای فرض بر آن است که متایالت اساسی انسان از قبیل گرایش به بقا، تعامالت اجتماعی و روحی و روانی، به نوعی حتریک کننده

های های کلی مدلتوان ویژگیشود، حال به طور خالصه میفعالیت است که این تقاضا برای شرکت در فعالیت، سبب ایجاد سفر می
 خالصه کرد. 0-3شکل را در مبنا فعالیت

 مبنا تیفعال یمدل ها یکل یهایژگیو:0-3شکل  

شد، اما برای تبدیل این مفهوم تقاضای سفر ناشی از شرکت در فعالیت، به صورت های فعالیت مبنا صحبت تا اینجا در مورد اصول تئوری مدل
های اقتصادسنجی حداکثر مطلوبیت مبنا و سیستم های سیستم مدلبینی سفر عملی فعالیت مبنا، از یکی از دو دسته روشهای پیشمدل
که هیچ کدام از دو روش فوق، به صورت جامع و منحصر به  شود. الزم به ذکر استهای پردازش حماسباتی قاعده مبنا استفاده میمدل

های عامل مبنا و ریزی ریاضی/ حتقیق عملیات، روشهای برنامهمکان، روش -فرد نیست چرا که چندین روش دیگر نیز شامل منشور زمان
روش باال به منظور بهبود سیستم ی خماطره مبنا چه به صورت جداگانه و چه به صورت ترکیبی با هر یک از دو های طول دورهروش
 شوند.های فعالیت مبنا به کار گرفته میمدل

 مقایسه کیفی میان دو مدل سفرمبنا و فعالیت مبنا -3-5-6
ونقل با توان گفت که پژوهشگران محلاست به طور کلی میهای فعالیت مبنا صورت گرفتههای زیادی بر روی مدلدر دهه گذشته پژوهش

ها با استفاده از مفهوم تقاضای سفر ناشی از مشارکت افراد در سازی هرچه بهرت رفتار سفر انسانر، به دنبال شبیههای جدیدتایجاد مدل
 ها، هستند.فعالیت

تری های واقع گرایانههای فعالیت مبنا، مدل، مدلشودمشاهده می .Error! Reference source not foundدر همانطور که 
دو  ای نیز در ساختارشان سادگی بیشرتی وجود دارد، از این رو هرهای چهار مرحلهدهند، اما با این وجود مدلها را ارائه میز رفتار سفر انسان

 پردازیم.های کیفی بین این دو مدل فعالیت مبنا و سفر مبنا میحسنی دارند، با این مقدمه به بررسی تفاوت
های سفر مبنا مترکزش بر روی سفر بدون توجه واضح و صریح به دلیل ایجاد تفاوت اساسی بین مدل فعالیت مبنا و سفر مبنا این است که مدل

بینید. تفاوت دیگر این دو مدل، مدل فعالیت مبنا سفر را به عنوان تقاضایی که ناشی از فعالیت است، میی سفر است در صورتی که کننده
است که در روش سفر مبنا، سفرهای درون منایید، این نیز مشاهده می .Error! Reference source not foundهمانطور که 

ای، زمانی و مکانی بین این سفرهای درون یک تور شوند و ارتباط شیوهک تور )زجنیره سفر( برای یک فرد به صورت مستقل از هم دیده می
های سفرهای یک تور ین ویژگیشوند. در صورتی که بیان تور مبنای مدل فعالیت مبنا کمک به حفظ یکپارچگی و وابستگی بنادیده گرفته می

به کند و همچنین بر روی توالی یا الگوهای مشارکت فعالیت و رفتار سفر نیز مترکز دارد، به طوری که برای مثال متام رفتار روزانه فرد را می
نی رفتار سفر افراد حتت بیشود که این روش، به طور قابل قبولی جهت پیشگیرد و این امر باعث میعنوان واحد حتلیل خود در نظر می

مدلهایفعالیتمبنا

انتخاب سفر، حمدود به زمان، 
مکان و اضطرار شخصی فرد

مدل سازی پیوسته فعالیت ها طی 
ساعته در شبانه 24یک دوره 

روز
برنامه ریزی و اجنام فعالیت ها، در 

سطح خانواده
سفر، تقاضایی نشات گرفته از 

شرکت در فعالیت
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 سناریوهای خمتلف مدیریت تقاضا و عرضه مناسب باشد.
شود. در روش سفرمبنا، روز، به دو قسمت زمان ها و سفر میآخرین تفاوت عمده این دو مدل نیز مربوط به در نظر گرفنت بعد زمان فعالیت

وهای فعالیت سفر افراد در یک بازه زمانی پیوسته در طول روز مدل روش فعالیت مبنا الگ شود، در حالی که دراوج و غیر اوج تقسیم می
 آورده شده است. 6-3جدول های موجود میان این دو مدل، در شود، حال در اینجا نیز به طور خالصه تفاوتمی

 ی میان دو مدل سفرمبنا و فعالیت مبنامقایسه کم -3-5-7
تری هستند، اما از آجنایی که این های خمتلف، ابزار مناسبگذاریهای فعالیت مبنا برای ارزیابی سیاستهمانطور که در خبش قبلی نیز اشاره شد، مدل

ها جلوگیری شده است، به همین تر این مدلوسیع اند، از مقبولیتهای سفرمبنا مورد قیاس قرار گرفتهها، به ندرت به صورت کمی با مدلمدل
 های خمتلف صورت گرفته، پرداخته شده است.های کمی مابین این دو مدل در پژوهشدلیل در این خبش، به تفاوت

عالیت مبنا ای و یک مدل ف، به مقایسه یک مدل چهار مرحله2سازی حتت عنوان گام ک حمیط مدلیدر  2995در اولین مطالعه، واکر در سال 
سازی در مقیاس کوچک برای نوادای جنوبی پرداخت. واکر در این مقاله اشاره منود که مدل فعالیت مبنا، از توانایی بیشرتی برای حفظ با شبیه

خمتلف های گذاریای که در یک جامعه وجود دارد، برخوردار است. در نتیجه این مدل، امکان حتلیل اثرات سیاستمتایزات مجعت شناسانه
 سازد.های خمتلف جامعه را بیشرت فراهم میونقل، بر گروهمحل

مبنا پرداختند. در این راستا، یک مدل فعالیت مبنا بر ی رویکردهای سفرمبنا و فعالیتبه مقایسه 2997ی دیگری در سال ملپ و کاکلمن در مطالعه
گردید. نتایج نشان دادند که مدل فعالیت مبنا تا حدودی نسبت به مدل چهار  ای مقایسهی ساکنین شهر آستین با یک مدل سنتی چهار مرحلهپایه

های فعالیت مبنا تاکید داشت، توانایی قابل کند. این حتقیق همانطور که بر پیچیدگی و ماهیت زمانرب مدلتر عمل میای سنتی متفاوتمرحله
 ز مورد تایید قرار داد.ها را در جهت جتزیه و حتلیل سناریوهای خمتلف نیتوجه این مدل

 های موجود میان دو روش فعالیت مبنا و سفر مبنا: تفاوت6-3جدول 

 مدل سفر مبنا مدل فعالیت مبنا 
 سفر فعالیت مترکز
 سفر برنامه سفر روزانه )روز( واحد

 گیرددرنظر منی گیرددر نظر می مکانی -های زمانیحمدودیت
 پایین باال مکانی -وضوح )دقت( زمانی

 فرد )در مدل سفر مبنای ناهمفزون خانواده واحد تصمیم گیرنده برای سفر
بینیپیش کدام فعالیت، کی، کجا، برای چه مدتی، و با  

 ونقلیمحل کی، کجا، با چه شیوه ونقلیچه شیوه محل
 

برای  SACSIMو مدل فعالیت مبنای  SACMETبا بررسی بر روی دو مدل سفرمبنای همفزون به نام  2997گری و همکارانش نیز در سال 
ها شوند. با این حال، آنونقل در کالنشهرها حمسوب میریزی محلمنطقه سکرمنتو در کالیفرنیا دریافتند که هر دو مدل ابزار مفیدی برای برنامه

های مدل نیاز به زمان کمرتی های ورودی و پرداخنت خروجیسازی دادهآسانرت بوده است و برای آماده SACMETکه اجرای مدل  دریافتند
سازی تر بوده و به زمان قابل توجه بیشرتی برای آمادهپیچیده SACSIMشود، این، در حالی است که اجرای مدل تر اجرا میدارد و سریع

، متغیرهای SACMETدر قیاس با  SACSIMها بر اینهای ورودی و همچنین برای اجرا در رایانه نیاز دارد. عالوههای مرتبط با دادهفایل
ذاران در منطقه سکرمنتو فراهم ساخته است. به عالوه، گمورد نظر و مرتبط با مجعیت و کاربری زمین را به شکل مستقیم تری برای سیاست

، جهت ارزشیابی SACSIMشود که های مجعیتی و کاربری زمین با رفتارهای مرتبط با سفر باعث میقابلیت برقراری ارتباط مستقیم میان ویژگی
عنوان ابزاری قدرمتند شناخته شود. در اغلب موارد،  ای، بهونقلی منطقههای محلهای خمتلف زمین و همچنین ارزیابی سیاستپیامدهای کاربری
های جدید نیز، حول حمور نیازهای آوری دادههای موجود خود حفظ کنند و هرگونه مجعدانند که مدلریزی خود را ملزم مینهادهای برنامه

ی مشرتک موجود باعث بهبود بع دادهمدل موجود صورت بپذیرد. به همین دلیل، ارزیابی و قیاس این دو مدل موجود بر اساس یک من
 است.شود که در ادامه دو مطالعه با توجه به این امر آورده شدهفهم متایز این دو مدل و راحتی ارزیابی، بین این دو مدل می

مبنا نیز، حتت ( و یک مدل فعالیت OTMبرای شهر کپنهاگ یک مدل ترافیکی تورمبنای اجرایی به نام مدل ترافیک اورستاد ) 2995در سال 
های تلفنی های بدست آمده از مصاحبههای این مطالعه، دادهها، ساخته شد. مهمرتین منبع دادهی همان دادهبر پایه COMPASعنوان 

ه در تواند منعکس مناید کها را میتری از خانوادههای رفتاری سفر پیچیدهبود. در این پژوهش نشان داده شد که مدل فعالیت مبنا، وضعیت
تواند موجب ارتقای نتایج مدل نهایی گردد یا نه، امری است که در این مطالعه تر است. اما این که، این امر مینتیجه، از حلاظ رفتاری، واقعی

ه کرده های فعالیت مبنا و سفر مبنا را مقایساست، از این رو در ادامه به بررسی مطالعه دیگری که به صورت کمی مدلبه آن پرداخته نشده
 است، پرداخته شده است.

ها ی دادهآوری کردند. این جمموعهبی، واقع در ایالت فلوریدا مجعهای سفر را از منطقه متپا، جمموعه داده2997ژانگ و همکارانش در سال 
ی این اطالعات، برای را بر پایه TBRPMای و چهار مرحله ABMخانوار بود که آنها دو مدل فعالیت مبنای  374مسافر از  615شامل 

 ای در این مطالعه، ساختند.اهداف مقایسه
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های مورد نیاز سازیو اجنام شبیه ABMای کوچکرتی به نام سیرتوس جهت ساخت مدل های منونه، ناحیهبه دلیل وجود حمدودیت در داده
ی سفر خانواری های ثبت شدهسازی شد و برای این کار از دادههی کل مجعیت این ناحیه شبیرو رفتارهای مرتبط با سفر روزانهانتخاب گردید. از این

ی بین این دو مدل در مراحل خمتلف برآورد تقاضا سفر پرداخته که در این مطالعه، گردآوری شده بود، استفاده گردید تا به بررسی مقایسه
 شود.

های تولید و جذب مدل قابل بدست آورده شده است و نرخبندی مت، از روش دستهTBRPMدر ان مطالعه، نرخ تولید و جذب سفر در مدل 
ABM  نیز، برای اهداف سفر خمتلف آنTAZ  ( و 1های )الگوی فعالیت روزانه برتر ساکنین سیرتوس، با استفاده از رابطه 199و  19)ناحیه(، برای

 ( حماسبه شده است.2)
(1) 

نرخ تولید =
تعداد ایجاد سفر

𝑇𝐴𝑍 کل استخدامی های
 

(2) 

نرخ جذب =
تعداد جذب سفر

𝑇𝐴𝑍 کل استخدامی های
 

مبنا، برای سه هدف سفر خرید خانه ABMنسبت به دو سناریو  TBRPMهای تولید از با توجه به اطالعات بدست آمده از این حتقیق، نرخ
مبنا و دیگر ای خانهفرهای مدرسهبرای س TBRPMهای مبنا باالتر است. با این حال نرخمبنا و سفرهای کاری خانهسفرهای اجتماعی خانه

های تولیدی باالتری برخوردار هستند، های فعالیت مبنا از نرخمبنا، روشتر است. برای سفرهای غیر خانهها پایین ABMمبنا نسبت به سفرهای خانه
ها از نرخ جذب باالتری  ABMبه مبنا نسبت مبنا و اجتماعی خانهبرای سفرهای کاری خانه TBRPMهمچنین در قسمت نرخ جذب سفر، مدل

 دهد.تری را نشان میبرخوردار است، اما برای دیگر انواع سفرها، نرخ جذب پایین

 بندیجمع -3-5-8
های فعالیت مبنا صورت گرفته است به طوری های زیادی بر روی مدلهای پیشین بیان شد، در دو دهه گذشته پژوهشهمانطور که در خبش
ها با استفاده از مفهوم تقاضای سفر ناشی سازی هرچه بهرت رفتار سفر انسانهای جدیدتر، به دنبال شبیهونقل، با ایجاد مدلکه پژوهشگران محل

 ها بودند. ارکت افراد در فعالیتاز مش
های سفر مبنا ندارند بنابراین امکان ساخت هر دو مدل آوری اطالعات برای ساخت مدل، تفاوت چندانی با مدلهای فعالیت مبنا در گام مجعمدل

باشد در این مطالعات نسبت به تر مینتر، سریعرت و ارزاهای سفر مبنا سادهبرای شهر بندر بوشهر وجود دارد اما با توجه به این امر که مدل
های باشند. در نتیجه در مطالعات طرح جامع شهر بندر بوشهر، خبش برآورد تقاضای سفر در افقمبنا دارای ارجحیت بیشرتی میهای فعالیتمدل

 ای )سفرمبنا( استفاده خواهد شد.مطالعاتی از مدل کالسیک چهار مرحله
 


