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میزان رضایت مندی شهروندان 
از حمل و نقل عمومی *
 )نمونه ی موردی : خط 1 متروی شیراز(

علی سلطانی پور
کارشناس شهرسازی

عماد كتابچی
کارشناس ارشد شهرسازی و معماری

چکیده
توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی1  یکی از الگوهاي نوین توسعه ی شهري است که بر محوریت حمل و نقل عمومی استوار است. 
امروز، این رویکرد در بسیاري از شهرها در سراسر جهان مورد توجه و استفاده قرار می گیرد. توسعه ی مبتني بر حمل و نقل همگاني، که 
بعضًا در مواردي از آن به عنوان »توسعه ی پشتیبان حمل و نقل عمومي« نیز یاد مي شود، ارتباطي بین کاربري زمین و حمل و نقل را 
ایجاد می کند و با ارائه ی تصویری کارامدتر از کاربری زمین، میزان استفاده از حمل و نقل عمومي را افزایش مي دهد. به طور کلی، »توسعه 
با محوریت حمل و نقل عمومی«، الگویی از توسعه ی شهرِي متکی بر حمل و نقل عمومی است که پیرامون مراکز و ایستگاه هاي حمل 
و نقل عمومی مانند پایانه هاي اتوبوس رانی و ایستگاه هاي مترو شکل می گیرد؛ بر این اساس، TOD شاخص هایی دارد که می تواند مالک 
ارزیابی سیستم های حمل و نقل عمومی در شهرها قرار گیرد. در این تحقیق رضایت مندی استفاده کنندگان از خط )1( متروی شیراز که با 
هدف کاهش بار ترافیکی شهر و وابستگی به اتومبیل در محدوده های مورد نظر مورد بهره برداری قرار گرفت، سنجش شد که نتایج حاصل 
از آن می تواند اطالعات بسیار خوبی برای برنامه ریزی آینده به مدیران سازمان قطار شهری بدهد. بنابراین، با روش توصیفی- تحلیلی و 
با استفاده از طیف لیکرت و با درنظر گرفتن شاخص های TOD، به سنجش میزان رضایت مندی افراد از نحوه ی خدمات رسانی خط )1( 
متروی شیراز پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد میانگین شاخص »کاهش استفاده از خودروی شخصی« در پایین ترین سطح 

رضایت مندی و میانگین شاخص »دسترسی به سامانه ی حمل و نقل« در باال ترین سطح رضایت مندی قرار دارد.

واژگان کلیدی: توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی)TOD(، حمل و نقل عمومی، مترو، شیراز

* عنوان اصلی مقاله: بررسی میزان رضایت مندی شهروندان از حمل و نقل عمومی با تأکید بر شاخص های TOD، )نمونه ی موردی : خط 1 متروی شیراز(
این مقاله برگرفته از پایان نامه ی دوره ی کارشناسی شهرسازی آقای علی سلطانی پور با همین عنوان است که در مؤسسه ی آموزش عالی آپادانا شیراز ارائه شده است.

1.  T.O.D (Transit Oriented Development)
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1. مقدمه
امروز توسعه ی شهرنشینی و روند افزایش جمعیت در شهرها و به دنبال آن؛ 
وسعت شهرها، پیشرفت صنعت اتومبیل و وابستگی روزافزون به آن موجب 
بروز مشکالت ترافیکی، ازدحام، مشکالت پارکینگ، مشکالت حمل  و نقل 
غیرموتوری، حمل ونقل عمومِی ناکافی، طوالنی شدن زمان جا به جایی، از 
اثرات نامطلوب زیست محیطی، تصادف ها،  دست دادن فضاهای عمومی، 
عدم ایمنی و افزایش مصرف زمین شده است که از تبعات سیستم حمل 

ونقل ناپایدار در مناطق شهری است. )پور امین و حسنی، 2:1392(.
   با رشد سیستم حمل و نقل و خدمات واگن هاي برقی، در جمعیت ساکن 
در حومه های آمریکا رشد چشم گیري حاصل شد. این جمعیت به منظور 
حرکتی  مسیرهاي  کنار  در  دیگر،  محله های  یا  شهر  به  آسان  دسترسی 
ایستگاه ها  اطراف  حومه هاي  موفقیت  بودند.  یافته  استقرار  واگن ها  این 
به کار و  نقل که دسترسی  به وسایل حمل و  پیاده  به دسترسی  بستگی 
استفاده از خدمات را فراهم می آوردند، بود. سیماي عمومِی این محله های 
عمومی  فضاي  یک  شامل  عمومی،  نقل  و  حمل  براساس  توسعه یافته 
)رضا  بود  خیابان ها  و  خانه هاي کوچک حومه اي  از  مرکزي، مجموعه اي 

بیگی ثانی و دیگران، 2:1391(.
   در این پژوهش، عالوه بر بیان مفاهیم و تعاریف »توسعه ی مبتنی بر 
حمل و نقل همگانی«؛ اصول، اهداف، مزایا و راهکار هایی برای دست یابی 
به توسعه ی حمل و نقل محور ارائه شده و در انتها، میزان رضایت مندی 
مردم با استفاده از شاخص هاي TOD و نیز راهکارهای مورد توجه آن در 

خط 1 مترو مورد بررسی قرار گرفته است.

2. طرح موضوع و ضرورت انجام تحقیق
در سال های اخیر یکی از بزرگ ترین اهداف برنامه ریزی و طراحی شهری، 
و  پایداری  ایجاد  برای  به  اتومبیل  اتکا  کاهش  شهری،  مراکز  در  به ویژه 
سرزندگی در شهرهاست. انسان ها در طول سالیان دراز به دنبال توسعه ی 
توسعه ی  برای  را  زیادی  سیستم های  و  شیوه ها  و  بوده اند  نقل  و  حمل 
حمل و نقل و جابه جایی یافتند )شعاع حقیقی، 1:1393(. انواع آلودگی های 
زیست محیطی، آلودگی هوا، آلودگی صوتی و ... از جمله مسایلی هستند که 
توسعه ی خودرو برای کالن شهر ها به وجود آورده و بسیاری از کشورهای 
در حال توسعه و توسعه یافته را گریبان گیر مشکالتی ناشی از آن کرده 
است؛ به نحوی که جوامع امروزی برای فرار از مشکالت ناشی از توسعه ی 
نوع  این  از  یکی  هستند.  راه حل هایی  دنبال  به  نقل  و  حمل  نوع  این 
و  پایدار  نقلِی  و  حمل  سیستم های  توسعه ی  سمت  به  حرکت  راه حل ها،  
این  ایجاد  از  است. هدف  کارآمد  و  مؤثر  نقل  و  ایجاد سیستم های حمل 
سیستم، انتخاب بهترین راه برای جابه جایی مردم و وسایل نقلیه با کم ترین 
با بهینه ترین  انسانی(  انرژی )در زمینه ی سوخت و تالش  میزان مصرف 
هزینه،  کم ترین ترافیک و کم ترین اثرات سوء زیست محیطی مانند آلودگی 

هوا، صدا و ... است )رئیسی و پاک نهاد، 2:1393(.
   »سیستم حمل و نقل همگانی محور« در مقایسه با سایر سیستم های 
حمل و نقل شهری، خصوصیات و مزایای گسترده تری مانند انعطاف پذیری،  
ارزانی،  مصرف پایین انرژی و ... دارد )امینی و غالمعلی پور،3:1390 (. به 
اختصار، پروژه های » توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی« باید استفاده 
مسکونی،  مختلط  کاربری  با  عرصه هایی  در  را  عمومی  نقل  و  حمل  از 
تجاری و اداری در نزدیک یک گره یا ایستگاه حمل و نقل )اتوبوس،  مترو 

و غیره( تشویق کنند )شعاع حقیقی، 1:1393(.

   سامانه ی قطار شهری شیراز در طرح اصلی به طور کلی دارای 6 خط است 
که طول این شش خط جمعًا 90 کیلومتر خواهد بود. در حال حاضر، تنها 
خط 1 قطار شهری شیراز تا به امروز با 13 ایستگاه به بهره برداری رسیده 
است و در تاریخ 20 مهر 1393 با حضور مسئوالن کشوری، افتتاح رسمی 
شد.2  توجه به  شاخص هایی که »توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی« 
مثل سرعت سفر، زمان بندی و ... مطرح می کند و تطبیق آن ها بر وضع 
را  استفاده کننده گان  رضایت مندی  میزان  شیراز،  متروی   )1( خط  موجود 
نقاط  به  این تحقیق می توان  با مطالعه ی  است که  بدیهی  سنجش کرد. 
راهکارهای  آن،  براساس  تا  کرد  پیدا  دست  موجود  تهدیدهای  و  ضعف 
سایر خطوط  و  این خط  کارایی  و  اثربخشی  افزایش سطح  برای  مناسب 

متروی شیراز که در آینده به بهره برداری می رسند، ارائه داد.
سیستم های  علی الخصوص  عمومی،  نقل  و  حمل  این که  به  توجه  با     
هزینه بری چون مترو نیازمند رضایت مندی شهروندان برای استفاده است، 
با  احتمالی  ضعف  نقاط  کشف  و  استفاده کنندگان  رضایت مندی  سنجش 
تأکید بر نظریه ی TOD که از جمله دیدگاه های متأخر و موفق توسعه ی 
برای  بحث  ضرورت  و  پروژه  این  موضوع  است،  نقل  و  حمل  بر  مبتنی 

استفاده ی مدیران و برنامه ریزان شهری است.

3. اهداف تحقیق
3-1- هدف کلی: تحقیق مورد نظر، بررسی و ارزیابی میزان رضایت مندی 
جامعه ی آماری استفاده کننده از خط )1( متروی شیراز با توجه به معیارهای 
مشخص شده در نظریه ی »توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی« است.

3-2- تعدادی از اهداف عملیاتی تحقیق به شرح زیر است:
- تبیین شاخص های نظریه ی »توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی«؛

- بررسی مزایا و معایب به کارگیری »سیستم حمل و نقل عمومی محور« 
در شهر؛

نقل  و  حمل  بر  مبتنی  توسعه ی  بر  تأکید  با  نظری  چارچوبی  تدوین   -
همگانی برای حصول به پرسش نامه ی رضایت مندی شهروندان؛

- ارائه ی راهکارهایی در راستای کاهش نقاط ضعف و کارایی هرچه بهتر 
خط )1( و نیز، سایر خطوط متروی شیراز در آینده.

4. مبانی نظری تحقیق

1-4- توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی
بر حمل  مبتنی  پایدار، »توسعه ی  توسعه ی  با  میان دیدگاه های مرتبط  از 
مردم  که  کاربری هاست  اختالط  با  اجتماعی  مفهوم  به  همگانی«  نقل  و 
را به زندگی نزدیک به مراکز خدمات حمل و نقل عمومی و کاهش اتکا 
بر استفاده از خودروی شخصی تشویق می کند، از این رو، برنامه ریزان و 
طراحان شهري در سراسر جهان توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی 
را براي حوزه هاي پایدار اطراف ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی تشویق 

می کنند.
   تعاریف زیادی از »توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل عمومی« ارائه شده 
است که جامع ترین آن ها تعریفی است که پیتر کلتورپ3 ، از رهبران جنبش 
نوشهرگرایی4  در سال 1993 ارائه داده است. کلتورپ توسعه ی مبتنی بر 

حمل و نقل همگانی را این گونه تعریف 
می کند : »یک محله با کاربری مختلط در یک فاصله ی متوسط پیاده روی 
600  متر یا 10 دقیقه ای از یک ایستگاه حمل و نقل عمومی یا هسته ی 
به  را  مرکزی  هسته ی  کمتر،  تراکم  با  کاربری هایی  هم چنین  تجاری، 

2.  برای اطالعات بیش تر به سایت www.shirazmetro.ir مراجعه کنید.
3.  Peter Calthorpe
4.  New Urbanism
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احاطه  متر   1600 حدود  فاصله ای 
(.78 :1993,Calthorpe) »می کند

فراهم  را  فضایي  ها   TOD این     
طراحان شهري  که همه ی  مي کنند 
مي توانند به آن برسند. مهم تر آن که 
پتانسیلي  داشتن  به  قادر  را  حومه ها 
براي جذب و شکوفایی نوآوري هاي 
عبوري،  گره هاي  مي کنند.  شهري 
فرعي،  بخش هاي  براي  جایگزیني 
درست  هستند؛  کمتر  تراکم  با 
و  شلوغ  مرکزي  شهرهاي  مثل 
از:  1392برگرفته  )کتابچی،  متراکم 

.)2008:104 ,Beauregard
توسعه ی  واحد  از یک  کلتورپ  در طرح  اساسی  عنصر  چهار  بنابراین     
مسکونی،  کاربری های  از  ترکیبی  محدوده ای  شامل  محور  نقل  و  حمل 
در یک محیط  کاربری های عمومی  و  باز  اداری، فضاهای  خرده فروشی، 
پیاده مدار است )ذبیحی و دیگران، 3:1395( که این چهار اصل در شکل 

)1( نشان داده شده است. 
  شکل)1( : الگوي پیشنهادي کلتورپ براي توسعه ی مبتني بر حمل و نقل 

(1993 ,Calthorpe) :همگانی، مأخذ
این طرِح توسعه ی استفاده از حمل و 
نقل عمومی، دوچرخه سواری، پیاده روی 
و اتومبیل را برای ساکنان و شاغالن 
تسهیل  مربوط  محلی  حوزه ی  در 

(.1993:78,Calthorpe) می کند
   در تعریفی دیگر، توسعه ی مبتنی 
ترکیبی  عمومی  نقل  و  حمل  بر 
عملکردی از کاربری زمین با حمل 
ایجاد  وسیله ی  به  عمومی،  نقل  و 
و  پیاد ه روی  قابل  فشرده،  محالت 
با  با کاربری مختلط در یک فاصله 
قابلیت پیاده روی از ایستگاه حمل و 
نقل عمومی است. این نوع از توسعه؛ افراد، مشاغل و خدمات را در کنار 
یکدیگر قرار داده و به گونه ای طراحی می شود که سفرهای پیاده و یا با 
استفاده از دوچرخه، حمل و نقل عمومی و اتومبیل را به سفرهای ایمن، 

(2006:5 ,CANPZD).کارا و راحت مبدل سازد
   در جدول شماره ی )1( برخی از تعاریف مطرح شده در زمینه ی توسعه ی 

مبتنی بر حمل و نقل همگانی را مشاهده می کنید.

1-1-4-اصول توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی
اصول اساسی توسعه ی حمل و نقل همگانی محور، جدا از نوع و مکان آن ها به صورت زیر است:

* ساختار رشد و توسعه ی ناحیه باید به سمت توسعه ی راه ها و فرم شهري متراکم سوق داده شود؛ 
* طرح هاي کنونی منطقه بندي تک عمل کردي، با استانداردهاي اختالط کاربري ها و محالت مناسب براي پیاده روي 

جایگزین شود؛
* سیاست هاي طراحی شهري باید مبتنی بر قلمروهاي عمومی و ابعاد انسانی به جاي قلمروهاي خصوصی و مقیاس و 

ابعاد اتومبیل باشد )خاکساری و طهماسبی تهرانی، 7:1390(.
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2-1-4-اهداف توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی
دیدگاه توسعه ی حمل و نقل محور، تبیین شده است تا پنج هدِف عمده  ی 

ذکر شده در جدول )2( را محقق سازد.

هم چنین، از آن جا که توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی TOD به دنبال 
تحقق اهداف متعدد و ویژه ای در واحد همسایگی و باهمستان   هاست، از 
دیگر انواع توسعه متمایز می شود. این اهداف شامل ارتقای کیفیت زندگی، 
افزایش سالمت عمومی، رسیدن به حد مطلوب توسعه ی اقتصادی، به وجود 
آوردن شخصیت ویژه و متمایز برای واحدهای همسایگی و با همستان ها، 
ارتقای کیفیت محیط زیست و استفاده ی بیش تر از حمل و نقل عمومی 

است. )شعاع حقیقی، 1393: 4 و 5(.

3-1-4-مزایای توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی
خرده  مسکونی،  کاربري هاي  محور «،  همگانی  نقل  و  حمل  »توسعه ی 
فروشی، اداري، فضاي باز و عمومی را در محدوده ی فاصله ی پیاده روي 

آسان ترکیب می کند و آن  را براي سفر محلی ها و شاغالن به وسیله ی 
دوچرخه یا پیاده و نیز توسط خودرو آسان 

(1993 .Corbett J)..می سازد
الف- مزایاي مرتبط با حمل و نقل

با حمل و نقل که به توسعه ی حمل و نقل محور نسبت  مزایاي مرتبط 
داده اند را، می توان در سه گروه به شرح جدول  شماره ی )3( 

دسته بندي کرد:

جدول شماره ی )3( - مزایاي مرتبط با حمل و نقل TOD، مأخذ: )الریمیان 1390(، تهیه ی جدول: نگارندگان

6.  (TND)Traditional Neighborhood Development 
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ب- مزایاي غیر مرتبط با حمل و نقل
استقرار  از  ناشی  محور،  نقل  و  حمل  با  نقل  و  حمل  غیرمرتبط  مزایاي 
الگوي مختلط عملکردي در کنار  با  از تراکم میانه به باال  ساختمان هاي 
ایستگاه هاي حمل و نقل عمومی هستند. این مزایا به طور مشابهی بدون 
عنصر حمل و نقل عمومی نیز، تا حدودي قابل درک است. برخی از مزایاي 
غیرحمل و نقلِی توسعه ی حمل و نقل محور، به شرح جدول  شماره ی )4( 

دسته بندي می شود:

2-4- چارچوب نظری تحقیق
با توجه به موارد گفته شده، شاخص های »توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل 

همگانی« به شرح جدول شماره ی )5( تبیین می شود.

3-4- مدل مفهومی تحقیق
 TOD با توجه به کلیه ی موارد گفته شده، می توان بیان کرد که نظریه ی
در راستای پارادایم توسعه ی پایدار شهری با تأکید برحمل و نقل عمومی 
مطرح شده است. با توجه به شاخص های مطرح شده در جدول شماره ی 
با  ارتباط  در  زیر  مفهومی  مدل  تحقیق،  نظری  چارچوب  با  مرتبط   )5(

توسعه ی پایدار تدوین می شود.

 

جدول شماره ی )5( - مفاهیم شاخص های توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی، تهیه ی جدول: نگارندگان
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5- بررسی مورد مطالعه و بستر تحقیق
محدوده ی  اتصال  کیلومتر،   24/5 طول  به  شیراز  شهري  قطار  یک  خط 
شرق به غرب کالن شهر شیراز را، میسر مي کند. شبکه و خطوط متروی 
مترو در کشور  بزرگ  تهران، دومین خطوط  از خطوط متروی  بعد  شیراز 
را  سفر  میلیون   3/7 ساالنه  می بایست  برنامه ریزی  طبق  که  بوده  دارا  را 
پشتیبانی کند. این خط شامل 20 ایستگاه مسافربري است که از جنوب 
شرق شهر )میدان اهلل - ورودی فرودگاه شهید دستغیب( و از طریق بلوار 
مدرس، میدان ولی عصر، میدان نمازی، میدان قصردشت، کوچه ی گلخون، 
حاشیه ی بزرگراه چمران تا شمال غرب شیراز )میدان میرزا کوچک خان و 
امتداد دارد که در شکل زیر موقعیت آن در پهنه ی شهر  میدان احسان( 
قابل مشاهده است )مصاحبه ی میدانی با کارشناسان قطار شهری، 1396(7. 
    ایستگاه های خط )1( متروی شیراز به شرح نقشه ی جانمایی زیر است 

که در حال حاضر 13 ایستگاه آن از ایستگاه احسان تا ایستگاه فضیلت به 
بهره برداری رسیده است. 

6- روش تحقیق
نوِع  نظر  از  و  تحلیلي  ـ  توصیفي  روش شناسي،  لحاظ  به  حاضر  پژوهش 
به  پیمایشی  و  اسنادی  اطالعات،  گردآوری  است. روش  کاربردي  هدف، 
میدانی  مشاهدات  و  پرسش نامه  کتابخانه ای،  مطالعات  پایه ی  بر  ترتیب 
مخاطبان  از  لیکرت  طیف  قالب  در  نظری  چارچوب  شاخص های  است. 
مورد پرسش قرار گرفته است و با توجه به آن، رضایت مندی مخاطبان با 
تأکید بر رویکرد توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی TOD به وسیله ی 
ایستگاِه   13 تمامی  در  مترو  از  استفاده کنندگان  از  نفر   80 از  پرسش نامه 
موجود که به مرحله ی بهره  برداری و استفاده رسیده اند، سنجش شده است.

7.  به منظور اخذ اطالعات بیش تر، با تعدادی از کارشناسان سازمان قطار شهری در تاریخ 05/16/ 1396 مصاحبه ی حضوری انجام شده است.
8. هم چنین می توانید برای اطالعات بیش تر به سایت www.shirazmetro.ir مراجعه کنید.
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7- یافته های تحقیق
 TOD با توجه به شاخص های توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی
تکمیل  استفاده کنندگان  وسیله ی  به  که  پرسشنامه ای  به  استناد  با  و 
شده، 19 سؤال با تأکید بر شاخص های TOD مورد ارزیابی قرار گرفته 
خروجی های   ،SPSS نرم افزار  در  داده ها  کردن  وارد  با  سپس  است؛ 
حاصل شده به شکل نمودار هیستوگرام شماره ی )2( و )3( مشخص 

شده است.

1-7- تحلیل یافته های تحقیق 
 TOD با مالحظه ی  شاخص های توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی
به شرح زیر، با توجه به سؤاالت پرسش نامه در تحلیل یافته ها، به بررسی 
در  را  طیفی  موضوع  این  که  است  گفتنی  می پردازیم.  آن ها  از  یک  هر 
نظر می گیرد که عدد 5 مطلوب ترین و عدد 1 ضعیف ترین مورد را نشان 

می دهد:

1- بررسی و تحلیل معیار ارتقای سطح تعامالت اجتماعی:
 50 از  بیش  فراوانی  با  شاخص  این  اجتماعی،  تعامالت  معیار  مورد  در 
استفاده کنندگان  متوسِط  رضایت مندی  دهنده ی  نشان  طیف،  در  درصد 
در  شده،  انجام  عینِی  مشاهدات  و  آمده  به دست  نظرسنجی  طبق  است. 
مورد این شاخص می توان چنین گفت که تعامالت اجتماعی در ایستگاه ها 
در  اما  شده،  بیش تر  قبل  نسبت  به  مسافر  حمل  واگن های  داخل  در  و 
زمینه ی طراحی، ایستگاه ها به عنوان مراکزی برای تعامالت اجتماعی 

دیده نشده اند.

احیای  شاخص  و  سرزندگی  ارتقای  معیار  تحلیل  و  بررسی   -2
محالت شهری با ایجاد خط مترو:

دو شاخص سرزندگی و احیای محالت شهری، هر دو با میزان یکسانی و با 
فراوانی 40 درصد در طیف خوب، نظرسنجی شده اند. در این مورد با توجه 
به مشاهده ی درصد فراوانی در طیف خوب، می توان سرزنده بودن محیط 
مترو را از استفاده کنندگان دریافت کرد، اما نتیجه ی به دست آمده از احیای 
محالت شهری آن چنان که باید، رضایت مندی ساکنان اطراف ایستگاه را 

دربر نداشته که مشاهدات عینی نیز این موضوع را تأیید می کنند.

3- بررسی و تحلیل معیار پیاده محوری با ایجاد خط مترو:
در شاخص پیاده محوری طبق نظرسنجی هایی که مردم در زیرمجموعه های 
این شاخص نظرسنجی کرده اند، در معیار«وجود مسیرهای پیاده« با درصد 
طیف  در  پیاده روی«  به  »تشویق  معیار  و  متوسط  طیف  در   39 فراوانی 
بحث  در  که  داشته اند  یکسانی  نظرات  نیز،   39 فراوانی  درصد  با  متوسط 
ایستگاه های  به  پیاده راه های کمی  و  پیاده  پیاده محوری، وجود مسیرهای 
مترو مشاهده می شود. به نظر می رسد این موضوع به یکپارچگی برنامه ریزی 
پیاده ی طراحی  بازگردد؛ چنان چه می بایست مسیرهای  و طراحی شهری 
شده از واحدهای همسایگی و محالت، منتهی به ایستگاه های مترو شده و 
موجب ترغیب افراد به پیاده روی و سپس، استفاده از حمل و نقل عمومی 
شود؛ بدین معنی که گزینه های متفاوت حمل و نقل عمومی و پیاده مداری 
باهم و در کنار هم به صورت یک کل، یکپارچه عمل کنند؛ اما متأسفانه 
به دلیل عدم وجود نظام یکپارچه ی برنامه ریزی و طراحی شهری، کارکرد 

متقابلی در این زمینه دیده نمی شود.
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4- بررسی و تحلیل معیار میزان کیفیت محیط زیست با ایجاد خط 
مترو:

آلودگی  »کاهش  شاخص  دو  با  که  زیست  محیط  کیفیت  شاخص  در 
صوتی« و »کاهش آلودگی هوا« از مردم نظرسنجی شد، هر دو با درصد 
استفاده کننده گان  از  را  یکسانی  نظر  متوسط  طیف  در  تقریبی40  فراوانی 
و  عینی  مشاهدات  طبق  زیست  محیط  کیفیت  بحث  در  می دهد.  نشان 
نظرسنجی یی که از مردم انجام شد، آن چنان که انتظار می رود با به وجود 
است  نشده  کاسته  هوا  آلودگی  و  آلودگی صوتی  از  مترو  سامانه ی  آمدن 
مورد  که  است  مترو  خط  یک  صرفًا  وجود  دلیل  به  عمدتًا  مورد،  این  و 
ایستگاه های  از  بهره برداری  کند  روند  چنان چه  گرفته؛  قرار  بهره برداری 
مترو، منجر به کاهش اثربخشی سامانه ی مترو شده و در آینده نیز، شاهد 

همین موضوع خواهیم بود.

5- بررسی و تحلیل معیار تسهیل در رفت و آمد با ایجاد خط مترو:
در شاخص تسهیل در رفت و آمد که دارای 4 معیار تحت عنوان های: 1(
)3 شخصی؛  خودروی  از  استفاده  2(کاهش  خودرو؛  به  وابستگی  کاهش 

کاهش ترافیک اتومبیل؛ 4( بهبود در انجام سفر هستند، میزان نظر مردم 
در طیف خوب و متوسط در حد یکسانی قرار داشته، اما در معیار کاهش 
طیف  در  درصد   40 فراوانی  بودن  دارا  با  شخصی  خودروی  استفاده ی 
این  را در  نارضایتی مردم  بد میزان  فراوانی 5 درصد در طیف  متوسط و 
معیار مشخص می کند. مشاهده های عینی تأیید شده نشان می دهد که با 
تردد خودروهای شخصی  از  مترو،  نقل  و  سامانه ی حمل  وجود  به  توجه 
به  نیز،  این موضوع  به نظر می رسد که  و تک سرنشین کم نشده است. 
و تک  قطار شهری  از خطوط سامانه ی  بهره برداری  دلیل طوالنی شدن 
خطی بودن آن به جای شبکه ای بودن و نیز عدم کارکرد متقابل با سایر 

گزینه های حمل و نقل عمومی است.

با  مرتبط  رسانی  خدمات  تسهیالت  معیار  تحلیل  و  بررسی   -6
ایستگاه مترو:

و  بهداشت«  »وجود  شاخص  خدمات رسانی،  تسهیالت  معیار  مورد  در 
متوسط،  و  خوب  نسبی  میزان  به  فراوانی  درصد  واگن ها«،  »تکنولوژی 
معماری  طراحی  »زیبایی  شاخص  مورد  در  است،  شده  نظردهی  یکسان 
در  هم چنین  و  خوب،  طیف  در  فراوانی  درصد  بیش ترین  ایستگاه ها«، 
بیش ترین  خوب  طیف  در  فراوانی  درصد  واگن ها«،  »ظرفیت  شاخص 
نظردهی را از سوی مردم داشته است. مشاهدات عینی حاکی از آن است 
که با توجه به تازه تأسیس بودن و عدم فرسودگی کالبدِی سامانه ی مترو، 
از لحاظ بهداشت و تکنولوژی و ظرفیت واگن ها و زیبایی ایستگاه ها، در 
سطح نسبتًا قابل قبولی قرار داشته که رضایت مندی استفاده کننده گان از 

سامانه ی مترو را دربر داشته است.

7- بررسی و تحلیل شاخص کیفیت حمل و نقل عمومی:
در مورد شاخص کیفیت حمل و نقل، نظر اکثریت با فراوانی 37 درصد، 
میزان رضایت مندی استفاده کننده گان را در طیف خوب مشخص می کند. 
مشاهدات نیز حاکی از آن است که کیفیت کلِی سامانه ی مترو نیز طبیعتًا 
نقلی  و  وسایل حمل  سایر  کیفیت  به  نسبت  و سهولت،  دلیل سرعت  به 

بیش تر بوده است.

۸- بررسی و تحلیل شاخص قابلیت اطمینان سامانه ی مترو:
شاخص قابلیت اطمینان که با فراوانی 33 درصد در طیف متوسط بیش ترین 
نظردهی را به خود اختصاص داده، بدیهی است که به دلیل تازه تأسیس 
از  رضایت مندی  میزان  مترو،  سامانه ی  از  استفاده  داشتن  تازگی  و  میبودن 
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قابلیت اطمینان این سیستم، شاخصی است که با گذر زمان نتایج بهتری 
را ارائه می دهد.

9- بررسی و تحلیل شاخص زمان سفر:
و  ایستگاه ها«  بین  »زمان  بندی  معیار  دو  با  که  سفر  زمان  شاخص 
با  یکسان  صورت  به  دو  هر  شده  نظرسنجی  زمان«،  در  »صرفه جویی 
فراوانی تقریبی 40 درصد در طیف خوب، بیش ترین نظر را از طرف مردم 
بوده  تا 10دقیقه   2 از  تقریبی  به طور  ایستگاه ها  زمان بندی  است.  داشته 
است.  داشته  زمان سفر  در بحث  را  استفاده کننده گان  و مشخصًا رضایت 
به 15  میانگین  به طور  نیز  فاصله ی شروع هر سفر  هم چنین، هم اکنون 

دقیقه کاهش یافته است.

نقل  1۰- بررسی و تحلیل شاخص دسترسی به سامانه ی حمل و 
عمومی:

میزان  که  است  نقل  و  حمل  سامانه ی  به  دسترسی  شاخص،  آخرین 
رضایت مندی در طیف خوب با فراوانی 33 درصد و در طیف خیلی خوب 
را در بین استفاده کنندگان  با فراوانی 17 درصد، بیش ترین رضایت مندی 
است  آن  گویای  عینی  مشاهدات  است.  داده  اختصاص  خود  به  مترو  از 
جانمایی  و  نقل  و  حمل  سامانه ی  به  دسترسی  فعلی،  وضعیت  در  که 
ایستگاه ها و در دسترس بودن ایستگاه های مترو در وضعیت مطلوبی قرار 
دارد و رضایت مندی استفاده کنند گان را در این شاخص، نسبت به مابقِی 

شاخص ها داشته است.
قابلیت فضای شهری  از  ایستگاه ها در محیط،  به لحاظ مکان یابی  گرچه 
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از  تعدادی  ورودِی  خروجی-  ساختمان  حتی  و  است  نشده  استفاده 
ایستگاه های مترو در کنار پیاده روهای سطح شهر شکل گرفته اند، اما به 
دلیل شناخت مناسب ساکنان اطراف خط مترو، در پاسخ مخاطبان، نسبتًا 

مناسب ارزیابی شده است.

۸- جمع بندی
با توجه به توصیف تمامی سؤاالت، نمودار آماری هر یک را به طور جداگانه 

می توان در نمودار شماره ی )3( مشاهده کرد.
کلیه ی  عددی  میانگین  موردنظر،  شاخص های  سازِی  کّمی  با  هم چنین 

شاخص ها در جدول شماره ی )6( آمده است. 

9- نتیجه گیری
تحلیل  و  بیستم  قرن  شهرسازي  در  دیدگاه ها  تحوالت  سیر  بررسی  در 
جهت گیري و سمت و سوي کلیه ی نظریه ها در ارتباط با توسعه ی شهری، 
به خوبی مشخص می شود که در نهضت های جدید مطلوبیت هاي جدید 
هم، موردنظر قرار می گیرند؛ ارزش هاي گذشته مورد چالش قرارگرفته و 
براي عصر جدید، جایگزین آن ها می شوند. دیگر بزرگ، زیبا نیست؛ بلکه 
کوچک زیبا خواهد بود، تفکِر ساختن جهاِن یک شکل و کارا جاي خود 
را به ایجاد محله های مستقل، فضاهاي اجتماعی، پویا و سالم براي مردم 
مردم  و  نداشته  معنی  اجتماعی  گروه هاي  حذف  جدید،  نگاه  در  می دهد. 
نباید قربانی یک جریان فکري بشوند. فضاها باید براي استفاده ی همه ی 

محور  جمعی،  ارزش هاي  شوند.  خلق  سنی  و  جنسی  مختلف  گروه هاي 
می شوند و تعادل، توازن، آرامش، آسایش، سکون، توسعه ی محلی، محیط 
و  رویکردها  اساس،  این  بر  می شوند.  ارزش گذاري  مبانی  پایدار  و  سالم 

مفاهیم جدید شهرسازي مانند: «نوشهرسازی»، «رشد هوشمند»،

 «توسعه ی پایدار شهر و محالت شهری »و...، به میان آمده و رویکردهاي 
رویکردهاي  این  از  هرکدام  می آیند.  وجود  به  ادامه  در  نیز  آن ها  اجرایی 

اجرایی بر روي یکی از زمینه هاي شهر و شهرسازي جاي می گیرند.
   توسعه ی مبتنی بر حمل و نقل همگانی TOD، یکی از این رویکردها و 
ابزارهاي شهرسازي نوین است و با جانمایی ایستگاه ها و نقاط حمل و نقل، 
به صورت پیش اندیشیده نقاطی از شهر که در گذشته مکان هاي بحرانی 
بوده اند، تهدیدها و مشکالت ترافیکی را به فرصت تبدیل می کند. بنابراین، 
بررسی رضایت مندی مردم می تواند قالبی برای آسیب شناسی و استفاده در 

جهت توسعه ی خطوط متروی شیراز باشد.
   بر اساس نظر استفاده کنندگان، با توجه به شاخص هاي TOD؛ نتیجه ی 
»کاهش  شاخص  شهروندان،  نظر  از  که  است  آن  از  حاکی  آمده  بدست 
استفاده از خودروی شخصی« در پایین ترین سطح رضایت مندی قرار دارد؛ 
مترو،  ارائه ی صرفًا یک خط  و  ریلی  با وجود ساماندهی سیستم  که  چرا 
و  است  نشده  کم  تک سرنشین  و  شخصی  خودروهای  ازدحام  و  تردد  از 
از طرفی، میانگین شاخص »دسترسی به سامانه ی حمل و نقل«، طبیعتًا 
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در  مترو  ایستگاه های  درست  جانمایی  و  آسان  دسترسی  قابلیت  دلیل  به 
محدوده ی سکونت شهرونداِن همان محدوده که عمده ی استفاده کنندگان 

از سامانه ی مترو هستند، در باال ترین سطح رضایت مندی قرار دارد.
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