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Abstract 
Aims: Some of the unavoidable results of traffic are stress increase, violence by 
the persons and especially by the drivers, and more air pollution. The aim of 
this study was to determine and analyze the destinations of urban travels with 
personal cars, as well as to determine the rate of the unnecessary travels with 
personal cars.  
Instrument & Methods: In the analytic cross-sectional study, the population of 
personal cars travelling on Gonabad was studied in 2015. Five points on the city 
were selected as the sampling points. 400 persons, randomly selected, were 
studied. Data was collected using a researcher-made checklist including the 
demographic characteristics and some short questions. Data was analyzed by 
SPSS 19 software using Chi-square test. 
Findings: There were significant correlations (p<0.05) between the travel 
destination and time interval (p=0.0001) and the driver’s gender (p=0.038). 
There were significant correlations between the number of the passengers of 
the personal cars and the driver’s gender (p=0.039) and the destination of the 
travel (p=0.0001). There was no significant correlation between the number of 
the passengers of the car and time interval (p=0.416), age level (p=0.319), job 
(p=0.27), educational level (p=0.537), the marital status of the driver 
(p=0.831), and the family income (p=0.882).  
Conclusion: The rate of the utilization of personal cars and as one-passenger 
cars for non-work destinations is higher in the females than the males. Most of 
the work travels are done by one-passenger personal cars. Most of the non-
work travels with personal cars are done by more than one passenger.  
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  چکيده
 بروز استرس، افزايشاز جمله پيامدهاي غيرقابل اجتناب ترافيک  اهداف:
افزايش آلودگي  رانندگان و ويژه به افراد سوي از پرخاشگرانه رفتارهاي

 سفرهاي اهداف تحليل و تعيين مطالعه اين اصلي هدفهواست. 
 با غيرضروري سفرهاي ميزان تعيين و شخصي سواري با شهري درون

  .بود شخصي خودروهاي
 خودروهاي جامعه در مقطعي -تحليلي پژوهش اين ها: مواد و روش

 ۵. شد انجام ۱۳۹۴ سال در گناباد شهر سطح در تردد حال در شخصي
 به نفر ۴۰۰. شدند انتخاب برداري نمونه هاي محل عنوان به شهر نقطه
 ساخته محقق ليست چک از .شدند مطالعه وارد دسترس در تصادفي روش

آوری  کوتاه برای جمع چند سئوالو شناختی  شامل مشخصات جمعيت
شده  SPSS 19افزار  آوري وارد نرم ها پس از جمع داده .ها استفاده شد داده

آزمون مجذور کاي مورد تجزيه و تحليل آماري قرار استفاده از و با 
  گرفتند. 

) و p=۰۰۰۱/۰بين متغير هدف سفر با متغيرهاي بازه زماني ( ها: يافته
 داري وجود داشت ) رابطه آماري معنیp=۰۳۸/۰جنسيت راننده (

)۰۵/۰p<( متغير تعداد سرنشين خودروهاي شخصي با جنسيت راننده .
)۰۳۹/۰=p) ۰۰۰۱/۰) و هدف سفر=pداري داشت.  ) ارتباط آماري معني

 زماني متغيرهاي بازه با تعداد سرنشين خودور متغير داري بين ارتباط معني
)۴۱۶/۰=p) رده سني ،(۳۱۹/۰=p) ۲۷/۰)، شغل=p سطح تحصيالت ،(
)۵۳۷/۰=p) وضع تاهل راننده ،(۸۳۱/۰=p) ۸۸۲/۰) و درآمد خانوار=p (

  مشاهده نشد.
 از غيرکاري اهداف انجام براي مردان از بيش زنان گيري: نتيجه

 اغلب و ندنک مي استفادهسرنشين  و به صورت تک شخصي خودروي
 سفرهاي غالب و سرنشين تک شخصي خودروي با کاري سفرهاي
  .دوش می انجام سرنشين يک از بيش با شخصي خودروي با غيرکاري
 ترافيک، خودرو، سالمت عمومي، مديريت شهري ها: کليدواژه

   ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ تاريخ دريافت:
 ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ تاريخ پذيرش:

  shakerihoma6@gmail.comنويسنده مسئول: *

  مقدمه
نموده،  تسهيل بشر براي را در ظاهر تکنولوژي زندگي اگرچه امروزه

که به طوري  است؛ فراخوانده عظيم چالشي را به انسان در واقع اما
 عصر بحران ها، به آالينده روزافزون و افزايش سوخت انرژي، مساله
ترين  از بزرگ يكي ونقل حمل .]١است [ گشته مبدل حاضر
 كننده مصرف ترين عمده نيز و انرژي كننده مصرف هاي بخش

 مصرف رشد از ساليان اخير در كه رود مي شمار به نفتي هاي فرآورده
 به امروزه استفاده از خودروها .]٢[ است بوده برخوردار اي فزاينده
 رغم علي وسيله اين است. درآمده بشري جامعه اصلي نياز عنوان
 محيطي زيست دارد، موجب بروز مشكالت كه زيادي مزاياي

 تصادفات، ترافيك، همچون مشكالتي شود؛ مي مختلفي
 از استفاده زمينه در ها نگراني روز روزبه و غيره و هاي صوتي آلودگي

 %٥٩شده،  انجام تحقيقات يابد. بر پايه مي افزايش وسيله اين
 نيتروژن، اكسيد %٣٢ سولفوره، اكسيد دي %٤ هوا، كربن منوكسيد

 را هوا در موجود ذرات از %٨ و موجود هاي % هيدروكربن٤٨
 توليد اينها از هر يك كه دهند مي تشكيل اتومبيل هاي خروجي
 ].١كنند [ مي مختلف محيطي زيست مشكالت و امراض

 به شهري ونقل حمل، اخير هاي دهه در شهرنشيني سريع رشد با
 زندگي شهري است. توسعه شده تبديل شهري عمده مسايل از يکي

 انسان راحتي و آسايش زمينه در را اي فزاينده مشکالت صنعتي و
 در اساسي نقش بشر، تاريخ ابتداي از ونقل است. حمل آورده فراهم
است.  نموده ايفا آنها اقتصادي توسعه و انساني جوامع دهي شکل
اقتصادي،  مختلف ابعاد در نقل و حمل نقش و جايگاه نيز امروزه

 اي گونه به نيست؛ پوشيده کسي بر کنوني جوامع اجتماعي و سياسي
 توسعه با مستقيم نسبت کشوري هر اجتماعي و اقتصادي توسعه که

 زندگي با چنان امروزه فعاليت دارد. اين کشور آن ونقل حمل شبکه
 هاي فعاليت از جدا را آن توان نمي تقريباً که است شده عجين بشر

 هاي بخش ترين بزرگ از يكي ونقل ]. حمل١آورد [ شمار به روزمره
 مصرف را اوليه جهان انرژي كل %٢٠ از (بيش انرژي كننده مصرف

 شمار به نفتي هاي فرآورده كننده مصرف ترين عمده نيز و كند) مي
 بوده برخوردار اي فزاينده مصرف رشد از ساليان اخير در كه رود مي

  ].٢است [
يکي از محورهاي توسعه پايدار، کاهش ميزان وابستگي از وسايط 

ونقل  شهري، به سوي حمل ونقل درون نقليه شخصي در حمل
عمومي از قبيل ريل، اتوبوس و غيره است. استفاده از وسيله نقليه 
شخصي (ماشين) باعث افزايش مصرف سوخت و به تبع آن افزايش 

حيطي از قبيل آلودگي هوا، م هاي زيست قيمت آن، ترافيک، آلودگي
آلودگي صوتي و غيره شده است که متضاد با اصول توسعه پايدار 

فروش خودروها به صورت  ]. با توجه به توليدات و پيش٣است [
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گسترده در ايران، در چندسال اخير روند مصرف بنزين در ايران 
شود تعداد  بيني مي حالت صعودي با شيب تند به خود گرفته و پيش

برسد  ١٤٠٣ميليون دستگاه در سال ٢٣روهاي کشور به حدود خود
از طرفي انواع خودرو به دليل نقشي كه در تسهيل ارتباط ميان ]. ٢[

ي جدانشدني و ضروري در زندگي بشر بوده و ئجز ها دارند، انسان
است. بنابراين بايد فرهنگ يا  تصور زندگي بدون آن نيز دشوار

 آموزش داد ز اين وسايل را يافت وكردن ا هاي درست استفاده راه
]٤.[  

نرخ  شيافزا و با ريهاي اخ در دهه ينيبا توسعه و گسترش شهرنش
از خودرو، ازدحام  شتريو استفاده ب يخودروهاي شخص تيمالک
 يناش هاي يانواع آلودگ زانيرو، م نياست. از ا افتهي شيافزا کيتراف

ازدحام  يآلودگ ،يصوت يهوا، آلودگ يآلودگ مانندي از خودرو شخص
  ].٥است [ افتهي شيو تصادفات افزا

 مردم روزانه مختلف هاي فعاليت علت به شهري  درون سفرهاي
 آموزش، خريد، است شغلي، ممكن ها فعاليت اين پذيرد. مي صورت
 هاي روش از كاربران امور، اين انجام براي غيره باشد. و تفريح

 شخصي، خودروي سواري، روي، دوچرخه مختلفي (مانند پياده
 باالي جمعيت و گستردگي نمايند. استفاده توانند و غيره) مي اتوبوس
 بسيار سفر انجام لزوم و سفرها حجم است تا شده سبب شهرها
 است الزم بنابراين باشد. شهر يك در شده ارايه تسهيالت از بيشتر

 سفرهاي ايجاد از اوالً كه شوند مديريت اي به گونه سفرها كه
 نحو به شده ارايه تسهيالت از ثانياً و شود جلوگيري غيرضروري

 به نياز و سفر تقاضاي افزايش ]. در حال حاضر٦شود [ استفاده بهينه
 خودروها، تعداد ازدياد به منجر شهروندان پويايي و جايي جابه

 آلودگي نهايتاً و اصلي هاي شريان در ترافيكي تراکم افزايش
 رواني سالمت و اجتماعي سنتي روابط زدن برهم و محيطي زيست

]. ممکن است گاهي اوقات افراد براي انجام ٦[ است شده ساکنين
کارهاي ضروري مجبور به استفاده از خودروي شخصي باشند، اما 

ونقل عمومي، تردد غيرضروري در  در صورت وجود وسايل حمل
طلبي يا نوعي تفريح قابل توجيه  سطح شهر صرفاً به خاطر راحت

شود.  نيست و عمالً با اين کار، بر بار ترافيکي سطح شهر افزوده مي
 هاي مشکل ترافيک و آلودگي اساسي رفع براي بنابراين،

به بررسي اهداف تردد  ابتدا بايد محيطي ناشي از آن زيست
 سپس خودروهاي شخصي در محيط شهري پرداخته شود و

  شود.  اتخاذ مناسب راهکارهاي
 مشكالت و ترافيك از تري دقيق درك بخواهيم اگر رسد مي نظر به

 شناسانه جامعه رويكردهاي به توجه از ناگزير باشيم، داشته ترافيكي
 همراه ترافيك، بر اجتماعي ساختارهاي و فرهنگ تاثيرات بررسي و
 اجتماعي رفتار الگوهاي و فرهنگ زيرا ؛هستيم ترافيك مهندسي با

 و دقيق هاي طرح  از بسياري زيادي اندازه تا توانند مي آن از برآمده
 از دهند. يكي قرار تاثير تحت را ترافيك مهندسان كارآمد
 آن مختلف هاي فرهنگ در ها فناوري از استفاده اساسي هاي تفاوت

 متفاوتي رفتارهاي آشكار دهنده تعميم ها فرهنگ از يك هر كه است
 در فرهنگي هاي خصلت برخي ]. وجود٧هستند [ بشري هاي سازه از

 مشکل حل از گذشته) مانده باقي اجتماعي شرايط همراه ها (به ايراني
ها،  که يکي از اين خصلت است کرده سخت را جامعه در ترافيک

ها به مالکيت خودروي شخصي و  حد و اندازه ايراني گرايش بي
  ].۸رانندگي است [

تاکنون در شهرهاي بزرگ و صنعتي ايران، مطالعات متعددي در 
 ونقل انجام شده است اما در شهرهاي کوچک نظير زمينه حمل

 تاكنون نفر بوده است)، ٤٦٠٠٠گناباد (جمعيت شهري حدود 
 صورت شهري ونقل حمل جامع مطالعات و ترافيكي آمارگيري

 همانند شهر اين نقليه وسايط كيف و كم رو، اين از است. نگرفته
يست. درست ن مشخص دقيق طور به ايران شهرهاي از بسياري

دار  است که در شهرهاي کوچک مشکل ترافيک يک مساله اولويت
تر و صرف هزينه  توان با مطالعه در مقياس کوچک نيست، اما مي

کمتر، داليل استفاده از خودروي شخصي را مشخص نمود و با 
  ها و تحليل آنها، نتايج را به شهرهاي ديگر تعميم داد. توجه به يافته

دهد که بيشتر آلودگي هوا در شهرها  نشان ميمطالعات مختلف 
شده  ما در هيچ يک از مطالعات انجام] ا١٠، ٩ناشي از ترافيک است [
شهري ضروري و غيرضروري با خودروي  ميزان سفرهاي درون

 تحليل و تعيين مطالعه اين اصلي شخصي بررسي نشده است. هدف
 انو تعيين ميز شخصي سواري با شهري درون سفرهاي اهداف

  بود. شخصي خودروهاي با غيرضروري سفرهاي

   
  ها روش و ابزار

مقطعي در جامعه خودروهاي شخصي در حال  -اين پژوهش تحليلي
هاي  ها، ماشين ها، ون تردد در سطح شهر گناباد (به جز تاکسي

هاي باري و  ها، ماشين هاي عبوري، آژانس اداري، مسافرکش
 شامل شهر نقطه ۵شد. انجام  ۱۳۹۴ها) در سال  موتورسيکلت

 ورودي و دانش، ميدان بسيج، صددستگاه راه پنج، نورد گيتي چهارراه
 انتخاب برداري نمونه هاي محل عنوان به زاده قلي پاساژ پارکينگ

حداقل حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران (سطح  .شدند
نفر به روش  ۴۰۰نفر محاسبه شد و  z (۳۸۴=۹۶/۱% و ۹۵اطمينان 

  دفي در دسترس وارد مطالعه شدند.تصا
سن، شناختي ( شامل مشخصات جمعيت ساخته محقق ليست چک از

کوتاه  چند سئوالراننده) و  جنسيت، شغل، تحصيالت و وضع تاهل
براي  خودرو و هدف سفر سرنشينان خانوار، تعداد درآمد در مورد

 ،ييروا صحت از نانياطم منظور به .استفاده شدها  آوري داده جمع
 يعلم تياه نظر صاحب ياعضا از نفر ۵ دييتأ به ستيل چک نيا

 کرونباخ يآلفا روش با زين ستيل چک ييايپا و است دهيرس دانشگاه
 نمونه يبرا کرونباخ يآلفا بيضر. است گرفته قرار سنجش مورد
 .شد محاسبه ۷۹/۰ ياصل
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 روز شبانه مختلف روزهاي مختلف هفته و در ساعات در سئواالت
 از تصادفي طور به) ۱۸-۲۴و  ۱۲-۱۸، ۷-۱۲بازه زماني ساعات ۳(

 به تمايل کرده و عبور شده مشخص مسيرهاي از که رانندگاني
  ها ثبت شد.  پرسيده و پاسخ، داشتند مطالعه اين در شرکت

استفاده شده و با  SPSS 19افزار  آوري وارد نرم ها پس از جمع داده
  و تحليل آماري قرار گرفتند. آزمون مجذور کاي مورد تجزيه از 
  

 ها يافته
%) براي رفتن ۸/۲۰نفر ( ۸۳%) براي خريد، ۲۵نفر ( ۱۰۰

نفر  ۴۷%) براي تفريح، ۱۶نفر ( ۶۴به/بازگشت از محل کار، 
%) براي رفتن به/بازگشت ۵/۴نفر ( ۱۸%) براي کار اداري، ۷۵/۱۱(

مهماني از %) براي رفتن به/بازگشت از ۴نفر ( ۱۶از محل تحصيل و 
اهداف ديگري داشتند.  %) نيز۱۸نفر ( ۷۲خودرو استفاده کرده بودند. 

براساس تعريف، اهداف خريد، تفريح و مهماني در گروه اهداف 
مورد)  ۱۸۰% سفرها (۴۵بندي شدند. بدين ترتيب،  غيرکاري طبقه

نفر  ۱۷۶براي اهداف غيرکاري با خودروي شخصي انجام شده بود. 
دند که امکان انجام سفرشان بدون استفاده از %) اعالم کر۴۴(

%) اظهار کردند که ۵۶سواري شخصي نيز وجود داشته و مابقي (
 ۱۴۹انجام سفر بدون سواري شخصي برايشان ميسر نبوده است. 

شوندگان اعالم کردند که به طور متوسط  %) از مصاحبه۳/۳۷نفر (
دهند.  ميشان انجام  شهري با سواري شخصي سفر درون ۶روزانه 

سفر با سواري  ۴%) نيز به طور متوسط روزانه ۵/۲۲نفر ( ۹۰
دهند. بين متغير هدف سفر با متغيرهاي بازه  شخصي انجام مي

) رابطه آماري p=۰۳۸/۰) و جنسيت راننده (p=۰۰۰۱/۰زماني (
روز  هرچه زمان در طول شبانه ؛)>۰۵/۰p( داري وجود داشت معني

ري کاهش و سفرهاي غيرکاري رفت حجم سفرهاي کا به جلو مي
يافت. همچنين زنان بيش از مردان براي انجام اهداف  افزايش مي

  ). ۱کردند (جدول  غيرکاري از خودروي شخصي استفاده مي
متغير تعداد سرنشين خودروهاي شخصي با جنسيت راننده 

)۰۳۹/۰=p) ۰۰۰۱/۰) و هدف سفر=pداري  ) ارتباط آماري معني
%) ۱/۴۱%) بيش از مردان (۱/۵۳زنان (داشت. بدين صورت که 
نفره از خودروي  شهري به صورت تک براي انجام سفر درون

شخصي استفاده کردند و اغلب سفرهاي کاري با خودروي شخصي 
سرنشين و غالب سفرهاي غيرکاري با خودروي شخصي با بيش  تک

تعداد  متغير داري بين ارتباط معنياز يک سرنشين انجام شد. 
)، رده سني p=۴۱۶/۰( زماني متغيرهاي بازه با خودورسرنشين 

)۳۱۹/۰=p) شغل ،(۲۷/۰=p) ۵۳۷/۰)، سطح تحصيالت=p وضع ،(
  ) مشاهده نشد.p=۸۸۲/۰) و درآمد خانوار (p=۸۳۱/۰تاهل راننده (

  

  بحث
 راه، خودرو، انسان، مثل مختلف عوامل از پويايي مجموعه ترافيك
 در تواند ترافيکي مي]. تراکم ١١است [ غيره و هوا وضعيت

 تراكم، باشد. داشته سويي تاثير مردم زندگي بر متفاوتي، هاي زمينه
 اين .گذارد هوا مي كيفيت و ايمني ونقل، حمل بر مضري اثرات

 طور به و تصادف و تاخير دليل مستقيم به طور به عوامل،
 خسارات باعث محيط و هوا و آببر  تاثير طريق غيرمستقيم از

 رفتارهاي بروز و اضطراب استرس، افزايش .]١٢شوند [ مي اقتصادي
 ميزان باالرفتن کنار در رانندگان، ويژه به افراد سوي از پرخاشگرانه

 پيامدهاي جمله از صدا و سر ميزان افزايش و هوا آالينده ذرات
   ].١٣است [ ترافيک اجتناب غيرقابل

  
شهری با خودروی شخصی در  توزيع فراوانی هدف سفرهای درون )۱جدول 

شناختی و مقايسه با استفاده از آزمون  های جمعيت شهر گناباد براساس شاخص
  مجذور کای

هدف   شاخص
  کاری

هدف 
  غيرکاری

  سطح 
  داری معنی

  جنسيت
  p=۰۳۸/۰  )۱/۴۲( ۱۲۸  )۹/۵۷( ۱۷۶  )۳۰۴مرد (
  )۲/۵۴( ۵۲  )۸/۴۵( ۴۴  )۹۶زن (

  شغل
  )۴/۴۰( ۷۲  )۶/۵۹( ۱۰۶  )۱۷۸آزاد (

۰۹۲/۰=p  ) ۵/۴۵( ۷۱  )۵/۵۴( ۸۵  )۱۵۶دولتی(  
  )۱/۵۶( ۳۱  )۹/۴۳( ۲۹  )۶۶بيکار (

  وضعيت تاهل
  p=۲۴۸/۰  )۳/۵۴( ۱۹۸  )۷/۴۵( ۱۶۶  )۳۶۴متاهل (
  )۱/۴۴( ۱۶  )۹/۵۵( ۲۰  )۳۶مجرد (

  گروه سنی
۳۹-۳۰ )۹۸(  ۶۲ )۳/۶۳(  ۳۶ )۷/۳۶(  

۱۹۳/۰=p  ۴۹-۴۰ )۱۹۰(  ۱۰۱ )۲/۵۳(  ۸۹ )۸/۴۶(  
۵۹-۵۰ )۵۳(  ۳۱ )۵/۵۸(  ۲۲ )۵/۴۱(  
  )۵/۵۴( ۶  )۵/۴۵( ۵  )۱۱و بيشتر ( ۶۰

  سطح تحصيالت
  )۰/۵۰( ۱۷  )۰/۵۰( ۱۷  )۳۴زير ديپلم (

۱۰۷/۰=p  
  )۹/۴۴( ۴۸  )۱/۵۵( ۵۹  )۱۰۷ديپلم (

  )۵/۴۶( ۵۹  )۵/۵۳( ۶۸  )۱۲۷فوق ديپلم (
  )۷/۴۶( ۵۰  )۳/۵۳( ۵۷  )۱۰۷ليسانس (

  )۳/۱۴( ۳  )۷/۸۵( ۱۸  )۲۱فوق ليسانس و باالتر (
  درآمد ماهيانه خانوار

  )۸/۴۷( ۳۳  )۲/۵۲( ۳۶  )۶۹ميليون (۱کمتر از 

۴۴۰/۰=p  ۱  ۴/۴۶( ۱۲۴  )۶/۵۳( ۱۴۳  )۲۶۷ميليون (۲تا(  
  )۷/۳۴( ۱۷  )۳/۶۵( ۳۲  )۴۹ميليون (۳تا  ۲
  )۰/۴۰( ۶  )۰/۶۰( ۹  )۱۵ميليون و بيشتر (۳

  سرنشين تعداد
  )۶/۵۷( ۱۲۹  )۴/۴۲( ۹۵  )۲۲۴بيش از يک (  p =۰۰۰۱/۰  )۲۹(؟/ ۵۱  )۷۱(؟/ ۱۲۵  )۱۷۶يک (

  بازه زمانی
۱۲-۷ )۱۳۳(  ۹۴ )۷/۷۰(  ۳۹ )۳/۲۹(  

۰۰۰۱/۰= p  ۱۸-۱۲ )۱۳۳(  ۸۱ )۹/۶۰(  ۵۲ )۱/۳۹(  
۲۴-۱۸ )۱۳۴(  ۴۵ )۶/۳۳(  ۸۹ )۴/۶۶(  
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مطالعات همان طور که قبال بيان شد، در شهرهاي کوچک 
هاي مطالعه به ناچار با  ونقل صورت نگرفته است؛ لذا يافته حمل

و  سلطاني مطالعه هاي اند. يافته نتايج شهرهاي بزرگ مقايسه شده
 آن از استفاده ميزان و اتومبيل که مالكيت شيراز ] در١٤[اطميناني 

در نظر  اتومبيل به وابستگي بيان براي هايي شاخص عنوان را به
 خانوار اقتصادي -اجتماعي خصوصيات كه بود آن بيانگر بود، گرفته

 تحصيالت و شغل، خانوار در شاغالن تعداد، خانوار اندازه، درآمد(
 اتومبيل به وابستگي در) مسكن ملكي وضعيت و خانوار سرپرست
ها و  در پژوهشي که به تحليل معاني، انگيزه .بودند تاثيرگذار

کارکردهاي استفاده از اتومبيل شخصي بين جوانان شهر تهران 
]، به اين نکته مهم اشاره شده بود که اتومبيل در ١٥پرداخته بود [

شرايط فرهنگي و اجتماعي نسل جوان ايران بر سازنده معاني 
د چنين معنايي هاي ديگر فاق جديدي است که شايد در متن فرهنگ

 سازي مدل به ] که١٦[ کرمانشاهيو  حبيبيان مطالعه باشد. نتايج
 به كاري سفرهاي در شخصي سواري از شهروندان استفاده داليل

 اگرچه كه داد نشان بود، پرداخته تهران كالنشهر مركزي محدوده
 استفاده شخصي سواري از، راحتي عامل واسطه به عمدتاً افراد اين
 ديدگاه در ايي نقش عمده آنان سن و خانه موقعيت اما، كردند مي
 در مطالعه حاضر ارتباط داشت. همگاني هاي سيستم مورد در آنها

 وضعيت با متغيرهاي) غيرکاري/کاري( سفر هدف بين داري معني
رده سني و شغل راننده  خانوار، وضع تاهل، سطح تحصيالت، درآمد

ف سفر با متغيرهاي بازه داري بين هد يافت نشد، اما رابطه معني
 داري بين زماني و جنسيت راننده وجود داشت. همچنين ارتباط معني

، رده زماني متغيرهاي بازه با سرنشين تک شخصي خودوري متغير
سني، شغل، سطح تحصيالت، وضع تاهل راننده و درآمد خانوار 
وجود نداشت، اما ارتباط بين اين متغير با متغيرهاي جنسيت راننده و 

ي در بررس احمديو  هادي زنوردر پژوهش دار بود.  هدف سفر، معني
 خانوارهايي در شخص لياستفاده از اتومب زانيثر بر موم عوامل
 ل،يتحص حال درآمد، تعداد اعضاي در نيب استان تهران شهري

سرپرست خانواده و تعداد افراد ذکور خانواده با  التيسطح تحص
وجود دار و مثبت  يرابطه معن يشخص لياستفاده از اتومب زانيم

استفاده از  زانيده با ماسن سرپرست خانو نيرابطه ب زيو ن داشت
تعداد اعضاي خانوار و  نياما ب بود يدار و منف يمعن يشخص لياتومب

رابطه  يشخص لياتومب استفاده از زانيتعداد افراد شاغل خانواده با م
توان چنين  ]. دليل اين تفاوت در نتايج را مي١٧يافت نشد [دار  يمعن

بيان کرد که در شهر کوچکي مانند گناباد عالوه بر بافت شهري 
و اکثر ادارات پراکنده و ناموزون، اغلب مراکز خريد، مراکز درماني 

اند و افراد ناگزير از تردد به مرکز شهر  در مرکز شهر قرار گرفته
ونقل همگاني در سطح شهرهاي  دهي سيستم حمل هستند. سرويس

کوچک نسبتاً محدود است و احتماالً نقاطي در سطح شهر وجود 
ونقل عمومي تحت پوشش  راحتي توسط سيستم حمل دارند که به

راد بايد مسافت زيادي را طي کنند تا به ايستگاه گيرند و اف قرار نمي

مورد نظر برسند يا در ايستگاه زمان زيادي منتظر رسيدن سرويس 
نشدن در  توان عواملي مثل راحتي و معطل باشند؛ پس مي

ونقل عمومي را در استفاده از خودروي  هاي سرويس حمل ايستگاه
وسعت کم علت  رسد به شخصي موثر دانست. همچنين به نظر مي

شهر اين شهر نسبت به کالن شهرهايي مثل تهران و شيراز، ترجيح 
اقتصادي) بر اين است که  - افراد از هر قشري (با هر سطح اجتماعي

در انجام اهداف کاري و غيرکاري از خودروي شخصي استفاده 
  کنند. 

روند فزاينده کاربرد اتومبيل شخصي در بسياري از کشورها مسايل و 
محيطي زيادي را در پي  تصادي، اجتماعي و زيستمعضالت اق

هاي غيرموتوري  ونقل عمومي و ساير شيوه داشته و گسترش حمل
 مطالعه اين ]. در۵اند [ هاي اساسي شناسايي شده به عنوان راه حل

 بتوان آينده مطالعات در تا شده کمي و شناسايي معضل مختصات
. نهاد بنيان اوليه هاي يافته اين بر مبتني را مناسب راهکارهاي

 به منجر خصوص اين در شهري مسئولين و مديران کردن آگاه
 زندگي شرايط بهبود راستاي در صحيح ريزي برنامه و بندي اولويت

شخصي  خودروهاي خاليهاي  ظرفيت شود از پيشنهاد مي .شود مي
 کار و زندگي محل افرادي كه شود؛ به عبارت ديگر استفاده بهينه

 همه و تردد كنند نقليه وسيله يک با شده واقع حدودهم يک در آنها
انجام اين کار  .نكنند شخصي جداگانه سفر خودروي با روز هر افراد

محيطي و  عالوه بر کاهش ترافيک، آلودگي صوتي، آلودگي زيست
جويي سوخت و انرژي نيز  هاي رواني ناشي آن در صرفه تنش
 وسايل از توان گفت استفاده ميتواند بسيار موثر باشد. در پايان  مي

 سازي فرهنگ براي که شود سازي بايد فرهنگ عمومي ونقل حمل
 در جهت رفع آنها کوشش و موجود شناسايي هاي آسيب بايد ابتدا
 از استفاده فرهنگ، مختلف هاي روش از استفاده با سپس و شود

نهادينه شود. در صورت تدبير وسايل  عمومي ونقل حمل وسايل
عمومي در ساعات مشخص براي سهولت تردد در مسيرهاي نقليه 

هاي مستخدم براي  خريد يا تدبير وسايل نقليه توسط سازمان
هاي  توان بسياري از مشکالت ترافيک و آلودگي کارکنان مي

  محيطي شهري را کاهش داد. زيست
  

  گيري نتيجه
 خودروي از غيرکاري اهداف انجام براي مردان از بيش زنان

 سفرهاي اغلب و ندنک مي استفادهسرنشين  ه صورت تکو ب شخصي
 غيرکاري سفرهاي غالب و سرنشين تک شخصي خودروي با کاري

  .دوش مي انجام سرنشين يک از بيش با شخصي خودروي با
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