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  چكيده

ريزي دسترسي به دليل تركيب و پيونددادن كاربريها و شبكه حمل ونقل، جايگاه مهمي در فرايند                برنامه

.  م 1970به بعد و بـويژه از دهـه         .  م 1950ريزي و طراحي شهري دارد، اهميت اين مسأله از دهه           برنامه

راب و اسرائيل، افزايش قيمت نفـت و انتقـاد از الگـوي طراحـي شـهري مبتنـي بـر شـهر                       بدنبال جنگ اع  

.  بيـشتر مطـرح شـد      )بر جدايي محل كار و زندگي و گـسترش افقـي شـهرها مبتنـي اسـت                كه  ( 1ماشيني

 و مـشكالتي از     ضوع باعث استفاده بيشتر از ماشين در سـفرهاي كـاري درون شـهري             همچنين اين مو  

كـاهش  «برنامه ريـزي دسترسـي بـه مفهـوم          .  آلودگيهاي زيست محيطي نيز شد     قبيل افزايش سوخت و   

جـايي يـا افـزايش    آساني رسيدن به مقـصد در مقابـل آسـاني جابـه    « يا» فاصله بين محل كار و زندگي

مبناي تحليل سيستم حمل و نقل عمـومي         هدف اين تحقيق، سنجش دسترسي بر     . است) حركت (»سرعت

، دومـين  جايي مـسافر در شـهر مـشهد   ترين وسيله جابهن شخصي، عمدهاتوبوس است كه پس از ماشي  

  . شهر كشور، به لحاظ جمعيتي است

4لو و 3، پولر2براي دستيابي به اين هدف از مدل جاذبه اصالح شده هنسن
اين مدل  . استفاده شد 

 شهرداري اشتغال و محاسبه پتانسيل جاذبه و فاصله بين مناطق مختلف ،متكي بر متغيرهاي  جمعيت

نتايج حاصل از كاربرد مدل در .  كه با كمك سيستم اطالعات جغرافيايي انجام گرفتاست)  منطقه12(

، اتوبوس )كل سفرها% 8/27( شهر مشهد، بيانگر اين واقعيت است كه پس از وسايط نقليه شخصي

     آن انجاموسيله هكل سفرهاي روزانه ب% 24بنابراين . نقل عمومي است رين وسيله حمل وتعمده
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ترتيب ب(ترسي مستقيم به اتوبوس دارندجمعيت شهر دس%  86وسعت كل سطح شهر و % 88. شودمي

  ). نفر جمعيت شهري تحت پوشش دسترسي مستقيم سيستم اتوبوسراني نيستند342987 كيلومترمربع و 25,49

 از مناطق ي آنجهتگير. دهدهمچنين ضريب دسترسي تفاوتهاي مناطق مختلف شهر را نشان مي

.  شمال شرقي شهر به سمت مناطق درحال توسعه شمال غربي و غرب شهر استدرامدپرجمعيت و كم 

اني و تغيير مسير خطوط موجود براي تحت پوشش قرار دادن اتوبوسرايجاد مسيرهاي جديد خطوط 

  .استي در راستاي تحقق توسعه پايدار شهري مؤثراني، گام اتوبوسرمناطق بدون دسترسي مستقيم 

  

  . شهر مشهد، دسترسي،ريزي اتوبوس، برنامه:كليد واژه ها

  

  مقدمه -1

عواملي باعث . نقل عمومي است امروزه اتوبوس در اكثر شهرها، يكي از مهمترين وسايل حمل و

دسترسي بيشتر شهروندان به اين وسيله نقليه به دليل تغييرات تكنولوژيكي و زيرساختي شده 

در بحث  ]. 265، ص1[ايستگاههاي كامالً در دسترس -2كف پايين،  اتوبوسهاي با -1: است

دسترسي اتوبوس نه تنها موضوعاتي مانند عدالت در دسترسي تمام اقشار، زمان توقف، طراحي 

اني، تعداد اتوبوسرايستگاهها مطرح است، بلكه مسائلي مانند سطح شهري تحت پوشش شبكه 

وس، انواع اتوبوس سازگار با شرايط گروههاي  ايستگاههاي اتوبحت پوشش، فاصلهجمعيت ت

  .سني و رابطه ايستگاههاي اتوبوس با مراكز جمعيتي، اشتغال و غيره حايز اهميت است

بررسي اجمالي سهم سيستم حمل و نقل عمومي در شهرهاي كشورهاي پيشرفته 

س انجام كل سفرها با اتوبو% 40نشاندهنده اين واقعيت است كه در شهرهاي مانند رم  فقط 

سفرها از طريق حمل ونقل خصوصي انجام مي گيرد، اين درحالي % 60مي شود، در حالي كه 

روي ، پياده% 10، مترو % 19، اتوبوس % 24است كه در محدوده تاريخي شهر رم ماشين 

 )در استراليا(در كالنشهر سيدني نيز ]. 1ص ،2[دهندهاي حمل ونقل را تشكيل ميشيوه% 34

به وسيله ساير % 9با اتوبوس و % 6با ترن ، % 15ا ماشين، ب سفرهاي كاري %70 تقريباً

 مسافران به جاييحمل و نقل و جابه% 20در شهر تهران هم ]. 3، ص3[گيردميوسايط نقليه انجام 

  ].4[شودوسيله  وسايل حمل و نقل عمومي انجام مي

 و نقل عمومي در كشورهاي پيشرفته نه تنها مسائل كمي مربوط به سيستم حمل

عبور خطوط اتوبوس ( انياتوبوسرمانند طراحي مسير دسترسي مستقيم به خطوط ) اتوبوس(



  1387، تابستان 2، شماره 12 دوره ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــفصلنامه مدرس علوم انساني

 

 

75

 5 متري يا حوزه 300 متري از يكديگر و يا احداث ايستگاههاي با شعاع 400  تا 300با شعاع 

هاي غير قابل را ممكن كرده و نقاط كور و محدوده) دقيقه پياده روي تا ايستگاه اتوبوس

اند، بلكه مسائل كيفي هم مشخص شده) اتوبوس(سترس در سيستم حمل و نقل عمومي د

ايستگاههاي توقف  خدمات اتوبوس و امنيت  تأخيرات، افزايش قابليت اطمينانمانند كاهش

اتوبوسهاي (  سوار و پياده شدن مسافران و تكنولوژي فني اتوبوسهااتوبوس و سكوهاي

براي تشويق استفاده بيشتر از اتوبوس در حمل ونقل ) توانكف پايين سازگار با گروههاي نا

بي ايستگاههاي اتوبوس با مكانيادر بعضي از شهرها مانند لندن ]. 5؛1[؛شهري مهم شده اند

شود و ساكنان، كسبه كوچك و گروههاي مشاوره سازمان بزرگ راهها و پليس انجام مي

در ]. 3ص ،6[گيرندرت قرار ميكاربر اتوبوس به وسيله سازمانهاي مذكور مورد مشو

 اتوبوس با كف پايين براي دسترسي آسان همه مسافران 750برزيبان استراليا حدود 

    ].7[اتوبوس به خدمات و تسهيالت داخل و يا خارج اجتماعات محلي تدارك شده است

 نه تنها مسائل كمي از جمله شناخت نقاط ، ايران حال توسعه از جملهدر كشورهاي در

هاي هوشمند اني، بلكه تهيه نقشهاتوبوسرهاي غير قابل دسترس براي مسير  و محدودهكور

س راني با بواني و تعيين استاندارد براي احداث ايستگاهها و عبور خطوط اتواتوبوسرخطوط 

 همچنين مسائل كيفي ،كند متري  مراحل اوليه تكامل را طي مي400-300شعاع قابل دسترس 

س مانند امنيت ايستگاههاي  تشويق شهروندان به استفاده از اتوبوو تكنولوژيكي براي

گيري از بهره( تكنيكي براي گروههاي ناتوان ظ، قابل دسترس كردن اتوبوس به لحااتوبوس

و تهيه جدولهاي زماني حركت اتوبوسها، كاهش زمان تأخير و ) اتوبوسهاي با كف پايين

زني و كنترل  كرايه مسافر و دستگاههاي بليطگذاريسرانه نفر به ازاي هر اتوبوس، قيمت

  .بليط مسافر و غيره  هم در حال طي كردن مراحل ابتدايي هستند

در تهران باز . ش. ه1290ونقل شهري در ايران به سالهاي سابقه ورود اتوبوس به شبكه حمل

ا  در تهران  اين كار ر كهشددرآن زمان جابه جايي مسافر به وسيله درشكه انجام مي. گرددمي

در سال . پذيرفتوسيله اتوبوس انجام ميجابه جاييها به% 5دادند و  درشكه انجام مي50حدود 

 شهرداري تهران تشكيل شد و در زمان صدارت وثوق الدوله، اداره اتوبوسراني در. ش. ه1298

 ،8[ دستگاه اتوبوس در تهران در حال كار كردن بود100حدود . ش. ه1320و در شهريور 

 شركت تأسيساني قانون اتوبوسربراي ساماندهي وضعيت . ش. ه1331در سال ]. 45ص

اني در تهران اتوبوسر ميليون ريال مصوب شد و اولين خط 200اني با سرمايه اتوبوسرواحد 
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راه اندازي ) ع( دستگاه اتوبوس در مسير بازارـ ميدان امام حسين80با . ش. ه1335در سال 

  دستگاه اتوبوس و6500 پرسنل، 17000اني تهران با اتوبوسركت در حال حاضر شر ].9[شد

سافر مشغول  ميليون نفر م3جايي  كيلومتر طول مسير به جابه2400 خط و 300بالغ بر 

اني مخصوص اتوبوسر كيلومتر خط 330حال حاضر به   تهران درالزم به ذكر است. است

 ].  10[نياز دارد

مشهد به سرمايه گذاري بخش خصوصي با آغاز به كارگيري اتوبوس در شهر سابقه به

 به دنبال آن شركت واحد ].11[گرددمي بر. ش. ه1318كار دو دستگاه اتوبوس در سال 

اني اتوبوسربه سازمان . ش. ه1353 شد و در سال  تأسيس.ش. ه1344اني در سال اتوبوسر

بويژه دسترسي  (رسيريزي دستنكته بسيار اساسي در مورد جايگاه برنامه ].12[تبديل شد

 اين است كه عليرغم مشكالت ناشي از تراكم ترافيك، تركيب )ايران نقل عمومي دروحمل

 ساله طرحهاي جامع به شكل سنتي و تبعات زيست محيطي 50 رواج ،ناموزون كاربريها

گذراند، غناي  مراحل اوليه را ميريزي دسترسيحاصل از آن، مباحث مربوط به برنامه

مي مربوط به آن نيز بسيار نادر است و آنچه تا به حال از آن به عنوان دسترسي ادبيات عل

بندي آنها در مباحث شود، بيشتر مفاهيم كالبدي مربوط به دسترسي معابر و درجهياد مي

 به طور مثال، جلد اول و دوم كتاب اصول و ،]3ص ،13[مربوط به طراحي شهري دارد

 جلد دوم طراحي دسترسي ـ  ي در ايران ـ بويژه شهري و فضاي مسكونروشهاي طراحي

  ].14[گوياي مسأله فوق است

اني و بـراورد سـطح دسترسـي     اتوبوسـر رد نظـر، تحليـل شـبكه        در اين تحقيق هـدف مـو      

مستقيم  جمعيت شهري با سنجش شاخص دسترسي اتوبوس در شهر مشهد و با استفاده از                

  .باشد كه به شرح زير است مي]204-197صص ،15[ هنسن، پولر و لو مدل اصالح شده

  

  هدف تحقيق -2

به صورت پويا و ) مسيرهاي اتوبوس(تهيه نقشه فعال سيستم حمل ونقل عمومي  -1

  هوشمند؛ 

هاي تحت پوشش ايستگاههاي اتوبوس و شناسايي فضاهاي غير قابل تعيين محدوده -2

    ؛)اتوبوس(دسترس در سيستم حمل ونقل عمومي 

راساس مدل هنسن و پولر، سيستم اطالعات جغرافيايي و سنجش ضريب دسترسي ب -3
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ي جمعيت، اشتغال و شاخصهااساس   در شهر مشهد بر1384 ـ 1375تغييرات آن در دوره 

   .)منطقه12(ي رفاصله بين مناطق شهردا

ورد سطح و تعـداد جمعيـت شـهري بـدون دسترسـي مـستقيم بـه                 اهدف نهايي تحقيق، بر   

و ارائــه پيــشنهادهايي بــراي تغييــر مــسير خطــوط  ) ساتوبــو(نقــل عمــومي وسيــستم حمــل

ريزي دسترسي اني و افزايش جمعيت تحت پوشش مستقيم دسترسي از طريق برنامهاتوبوسر

  . است

دسترسي بر مبناي سيستم  نيزمبتني برآن است كه شاخصقيقفرضيه اساسي تح

  . اني از توزيع مناسبي در سطح شهر مشهد برخوردار نيستاتوبوسر

  

 سيستم فهوم و روش سنجش دسترسي و تغييرات آن بر اساسم -3

    اني در شهر مشهداتوبوسر

 ،16[باشد مي» كاهش هزينه در مقصد«يا  »آساني رسيدن به مقصد« به مفهوم دسترسي

آزادي يا توانايي مردم در برآوردن در تعريفي ديگر دسترسي به معناي ]. 188-179صص

 همچنين به .]204-197 صص15[باشد ميت زندگينيازهاي اساسي به شرط حفظ  كيفي

نيز تعريف )محل(به مفهوم نزديكي نسبي يا مجاورت يك مكان به مكان ديگر معناي دسترسي

توان به عنوان يك شاخص در اين صورت دسترسي را مي]. 435-424صص ،17[شده است

از . ر نظر گرفتبالقوه براي پايداري محيط ساخته شده و نيز تعديل كيفيت زندگي مردم د

دسترسي آسان : باشد و تعريف كلي آن عبارت است ازز اهميت مييرو موضوع فوق حااين

در حال حاضر ]. 45ص ،18[به فعاليتهاي مختلف يا مجاورت نسبي يك مكان به مكان ديگر

در اين حالت به . تالشهاي زيادي براي توسعه شاخص مناسب دسترسي صورت گرفته است

  را از موقعيت j ، منافع حركت يا سفر به مكانارهاي نزديكي و مجاورتطور معمول معي

در . شود كه با اين روش ضريب دسترسي محاسبه ميپيرامون آن متوازن مي كند  i ثابت

  :اصطالح عمومي شاخص دسترسي به شرح فرمول زير است
  

)1(  
  

نه فاصله يا زمان سفر از معيار جداكننده فضايي، به عنوان نمو         وjشاخص جاذبه = 

∑=
j

ijj swfAij ),(

sij jw
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w js ij

i به j مي باشد .  

)2(  
  

  . كندتغيير مي       مستقيماً با   i درموقعيت Aجايي كه دسترسي 

B =  435-424،صص17[ است2ضريب در اينجا معادل[.  

معادله فوق ممكن است به شكلهاي گوناگوني ارائه شود، به اين  با توجه به تمركز تحقيق،

  .  به دست خواهد آمد    و     گوني ازوسيله مقادير گونا

 كم به كاالهايي مانند درامدريزي دسترسي در ارتباط با روشي است كه مردم با برنامه

غذا و خدمات مانند مراقبتهاي بهداشتي دست پيدا كنند يا به تسهيالت و امكانات اساسي مانند 

سي فرايندي است كه هدف آن ريزي دسترمكانهاي اشتغال يا آموزشگاهها برسند يا برنامه

ارتقا و افزايش مشاركت اجتماعي از طريق كمك به گروههاي ضعيف جامعه و سهولت 

ريزي دسترسي در براي اولين بار برنامه. دسترسي به خدمات ضروري و محل كار باشد

با عنوان ايجاد ارتباط معرفي و .  م2003 در فوريه »واحدهاي محروميت اجتماعي«گزارش 

ريزي دسترسي، دستيابي به توسعه پايدار شهري از هدف برنامه ].4-3،صص19[شدمطرح 

 و كاهش فاصله بين محل كار«يا » دسترسي«به » افزايش سرعت«يا » حركت«طريق گذر از 

بنابراين . و به تبع آن كاهش استفاده از سوخت و كاهش آلودگيهاي محيطي است» زندگي

 . باشدتاي تحقق توسعه پايدار شهري ميريزي دسترسي ابزاري در راسبرنامه

در نهايت اينكه مروري بر ادبيات دسترسي، در خصوص مفاهيم و كاربردها به سه دسته 

  : شوندبندي ميطبقه

 ؛مسائل مربوط به زيرساختها -1

 مسائل مربوط به فعاليتها؛ -2

 .معيارهاي تركيبي -3

ختي و بعضي مواقع بر هاي زيرسامفاهيم مرتبط به زيرساختها و كاربردها بر مشخصه

طور كلي، ركت در بزرگراهها، شبكه راهها به مانند سرعت حباشند، متمركز ميكاربرد آنها

طور مثال تراكم بزرگراهها در به(كيلومتر يا تراكم شبكه راهها زمان سفر يا طول راهها به 

هايي مانند زندگي، دسته ديگر از مفاهيم، معيارها و كاربردها مربوط به فعاليت). كيلومترمربع

 بر تعداد فعاليتهاي قابل دسترس در يك فاصله زماني معين اينها. كار، تفريح و خريد است

)(∑
=

=
1j

B

I SA IJ
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sij
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-بندي نيز طبقهآخرين دسته.  متكي هستنداي دقيقه45دسترس در فاصله مانند مشاغل قابل 

ند فاصله مثالهايي مان. بندي تركيبي است كه هم به زيرساختها و هم به فعاليتها مرتبط است

بين مساكن يا نواحي صنعتي و ايستگاههاي اتوبوس يا محل اتصال بزرگراهها از اين نوع 

  ].200ص ،20[باشدمي

در اين تحقيق هم از معيارهاي مربوط به زيرساختها و هم معيارهاي مربوط به فعاليتها 

 استفاده شده )فاصله بين محل كار و سكونت (مانند جمعيت، افراد شاغل و معيارهاي تركيبي 

  . است

  

  )منطقه12( شهرداري گيري تعامل بين مناطقاندازه -4

اولـين قـدم بـراي       . منطقه شهرداري تقسيم شده اسـت      12شهرداري مشهد از لحاظ اداري به       

 شــهرداري فاصــله مكــاني بــين مراكــز منــاطقحــداقل محاســبه ســنجش ضــريب دسترســي، 

 مـورد نظـر پـس از تهيـه نقـشه مـسيرهاي              براي اين منظـور فاصـله مكـاني       . است )منطقه12(

سيــستم اطالعــات  1وســيله گزينــه مركــز ثقــلهو تعيــين مراكــز بــ)  مــسير95(اني اتوبوســر

  بـا ابعـاد    ماتريـسي اني از طريق تـشكيل      اتوبوسرو اتصال مراكز مناطق به شبكه        2جغرافيايي

  ).1شكل(، محاسبه شد 12×12

  

  
  

  1384سال  ر مشهد دردر شه نقشه مسير حركت خطوط اتوبوس  1شكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Centriod 
2. GIS & Arc.view 
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اني روي نقـشه هوشـمند مـشهد بـا مقيـاس            اتوبوسـر پس از ترسيم مسير شبكه خطـوط        

، از طريق گزينه تعيين مراكز ثقل در نرم افزار سيستم اطالعات جغرافيايي، مراكز ثقل               1:2000

اني و  اتوبوسـر گذاري نقـشه مـسير      منطقه شهرداري مشهد تعيين و با روي هم        12جغرافيايي

كـرد، توليـد    ل را بـه خطـوط اتوبوسـراني متـصل مـي            ثقل، نقشه جديدي كه مراكـز ثقـ        مراكز

  ).2شكل (شد

  

 
  

 1384سال  نقشه مناطق شهرداري مشهد در  2شكل 

  

  

  

 

 شهرداري مشهد را بـا  12 به صورت نمونه كوتاهترين مسير بين مركز منطقه     3شكل  

 نقـشه تهيـه شـد و از طريـق           12بنـابراين   . دهد منطقه ديگر شهرداري نشان مي     12مراكز  

كه مقدمات ) 1جدول (ترين فاصله بين مناطق تهيه شد   جدول كوتاه  1گزينه ماتريس فاصله  

در ايـن   . الزم براي تعيين تعامل بين مناطق شهرداري براسـاس مـدل جاذبـه فـراهم آمـد                

شعاع دسترسي مـستقيم بـه اتوبـوس مـشخص و      2مرحله ابتدا با استفاده از گزينه حريم

  .   كنش متقابل بين مناطق سنجش شدسپس

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Distance Matrix 
2. Buffer 



  1387، تابستان 2، شماره 12 دوره ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــفصلنامه مدرس علوم انساني

 

 

81

  
  

   با ساير مناطق12نقشه كوتاهترين مسير بين مراكز مناطق، نمونه فاصله منطقه   3شكل 

  
  )1384(  ماتريس فواصل بين مناطق بر اساس شبكه ارتباطي شهر مشهد1جدول 

  

GIS بر اساس محاسبات نرم افزار مأخذ نگارندگان*  
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  اني در شهر مشهداتوبوسرمحاسبه دسترسي مستقيم به ناوگان  �5

جايي افـراد، جمعيـت و مـساحت        ونقل عمومي در جابه   كارايي سيستمهاي حمل  سنجش ميزان   

تحت پوشش از طريق محاسبه شاخص دسترسي مستقيم بـا كمـك  نـرم افزارهـاي سيـستم                   

وسـيله متخصـصان دسترسـي      ضـرايب گونـاگوني بـه     . اطالعات جغرافيـايي امكانپـذير اسـت      

 متري از محور شبكه اتوبوسـراني       300هاي با شعاع    طور مثال محدوده  پيشنهاد شده است، به   

 متـري از ايـستگاههاي      500روي يا فاصله     دقيقه پياده  10روي و يا    اي پياده  دقيقه 5يا مسافت   

در شـهر مـشهد بـا       ]. 265، ص 1[عمده قطار مالك تعيين دسترسي مستقيم افـراد قـرار گرفـت           

)  كليه مشاغل و غيـره     كليه گروههاي سني،  (توجه به تركيب جمعيت استفاده كننده از اتوبوس         

 متري از ايستگاهها و مسير اتوبوسراني از طريق رسم حريمهايي براي دسترسـي              400شعاع  

در .  مشخص شده است   4اين وضعيت در شكل     . مستقيم به خدمات مناسب تشخيص داده شد      

، 100ستقيم آنهـا در شـعاعهاي       اين نقشه مسير، ايستگاههاي اتوبـوس و حـوزه دسترسـي مـ            

همان طوري كه از نقشه مشخص      . طور جداگانه مشخص شده است     متري به  400ا ت 300،  200

 نفر از جمعيت شـهري مـشهد       342978 كيلومترمربع از سطح شهر مشهد و حدود         4/25است،  

از % 14از مـساحت شـهر و   % 12به عبارتي ديگر حـدود    . دسترسي مستقيم به اتوبوس ندارند    

ريـزي  بنـابراين ضـرورت برنامـه     .  ندارنـد  جمعيت شهر مشهد به اتوبوس دسترسـي مـستقيم        

دسترسي براي احداث خطوط جديـد و ايـستگاههاي جديـد اتوبـوس و تغييـر مـسير خطـوط                    

حلهــاي تحــت پوشــش قــراردادن كليــه شــهروندان بــراي بهــره گيــري از  اتوبوســراني از راه

  . باشددسترسي مستقيم به اتوبوس مي
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 1384اني در شهر مشهد بوسراتوسترسي مستقيم به خطوط دنقشه   4شكل 

  

   سنجش دسترسي و تغييرات آن در شهر مشهد-6

   نگاهي گذرا به شهر مشهد -6-1

مشهد دومين كالنشهر ايران و بزرگترين شهر مذهبي كشور به بركت وجود مرقد شريف 

 وسعت اين شهر ،]43ص ،21[باشد ساله مي1200 جهان، داراي سابقه هشتمين امام شيعيان

 كه در  بود نفر1866300 برابر 1375كيلومترمربع است و جمعيت آن در سال  270حدود 

اين شهر عالوه بر جمعيت ]. 9ص ،22[ نفر افزايش پيدا كرد2395503 به حدود 1384سال 

 ميليون زاير و گردشگر 13ساليانه پذيراي حدود ) ع(ساكن به دليل وجود مرقد حضرت رضا

ار بر زيرساختها بويژه سيستم حمل ونقل و در اين صورت فش. داخلي و خارجي است

  ]. 134ص ،23[شودترافيك چند برابر مي

دهد؛ هايي فضايي نشان ميتوزيع فضايي جمعيت وافراد شاغل در شهر مشهد ناهماهنگي

شرقي غربي و جنوبطوري كه مناطق شمال شرقي پرجمعيت و متراكم ولي مناطق شمالبه
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  . مشخص شده است6 و 5اين وضعيت در شكلهاي . باشندكم جمعيت و كم تراكم  مي
  

  

  

  

  

  

  
  

  1384نقشه تراكم جمعيت در مناطق شهرداري مشهد   5شكل 

  

  

  
    

 1384نقشه تراكم شاغلين درمناطق شهرداري مشهد   6شكل 

  

 مناطق درامددهد، ميانگين هايي را نشان مي شهرداري ناهماهنگيدرامداي توزيع منطقه

 درامدداكثر  ح. ريال بوده است100860900421 برابر 1383ر سال گانه شهرداري د12

وحداقل مربوط  ريال385319784661 و برابر 1مناطق شهرداري مربوط به شهرداري منطقه 
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داري  شهردرامداي توزيع منطقه. باشد ريال مي14356653195 و برابر 4به شهرداري منطقه 

 به چهارگروه درامدداري مشهد به لحاظ منطقه شهر12. مشخص شده است7مشهد در شكل 

 شهرداري، مناطق با 9و 1مناطق . اندبندي شده، متوسط و زياد طبقهدرامدي خيلي كم، كم

مقايسه بين تراكم جمعيت . باشند خيلي كم ميدرامد مناطق با 6و  5، 4، 3درامد زياد و مناطق 

 و مناطق با درامدم جمعيتي باال، كم  سرانه بيانگر اين واقعيت است كه مناطق با تراكدرامدو 

 . بااليي دارنددرامدتراكم جمعيت كمتر 

  

  
  

  1384 شهرداري مشهد به تفكيك مناطق درسال درامدتوزيع   7شكل 

 

 1374گرچه از سال(شهر مشهد به لحاظ سيستم حمل و نقل فاقد سيستم ريلي است 

برداري  ولي هنوز به بهره شده، كيلومتر راه آهن سبك شهري فراهم18مقدمات احداث 

نقل شهري در اين شهر خودروي شخصي است كه و ترين سيستم حمل عمده). نرسيده است

 1384-1375ي دوره شود و استفاده از آن طكل سفرهاي شهري توسط آن انجام مي % 8/27

اين درحالي است كه استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي .  همراه بوده است%8/7با افزايش 

  ].18-12، ص22[تنزل پيدا كرده است %  2/24به % 26كاهش از % 8/1اتوبوس در طي اين دوره با 

 1200 خط حومه دارد، حدود 32 خط اتوبوسراني درون شهري و 95شهر مشهد   

دستگاه در خطوط حومه مشغول سرويس  50دستگاه اتوبوس در خطوط درون شهري و
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نسبت نفر به .  كيلومتر است1/17باشند، متوسط سرعت اتوبوسها در ساعت دهي مي

.  سال است7 يا 6باشد، عمر متوسط ناوگان اتوبوسراني مشهدحدود  نفر مي3051اتوبوس 

 جايي مسافر يكباشد؛ سرانه جابه نفر مي2971كل نيروي انساني شركت اتوبوسراني 

]. 24[باشد نفر مي637 نفر است؛ در حالي كه شاخص جهاني 1150دستگاه اتوبوس روزانه 

 نفر در 1000 ماشين به ازاي 84 ماشين به 54 از 1375سرانه ماشين در شهر مشهد از سال 

 نفر در 1000 افزايش پيدا كرده است، درحالي كه سرانه ماشين به ازاي 1384سال 

حال چنانچه .  مشخص شده است2اي نمونه جهان در جدول در شهره.  م1998/ 1377سال

 ماشين مانند مسكو افزايش پيدا 138 نفر در شهر مشهد به حدود 1000سرانه ماشين به ازاي 

اگرچه آمار ارائه شده در (آيد كند، چه اتفاقي در خصوص تراكم ترافيك به وجود مي

، چون بيشتر براورد تا  باشدخصوص سرانه ماشين در شهر مشهد چندان معتبر نمي

  ).باشدسرشماري مي

  

  ]38، ص30 [1998 نفر در شهرهاي مختلف در سال 1000  سرانه ماشين به ازاي 2جدول 

  

  شهر

  شرح

كين 

  شازا
  نيويورك  پاريس  مسكو  تهران  شانگهاي  قاهره  ليما  الهور  الگوس

سرانه 

ماشين به 

 1000ازاي 

  نفر

25  4  45  49  59  32  28  138  426  232  

  

 61/1 سفر به ازاي هر نفر به 41/1مچنين سرانه سفر در طي سالهاي مزبور از ه

  .رشد مواجه بوده است% 14سفر به ازاي هر نفر با تغيير 

در سال ( سفر صورت گرفته در يك روز عادي در شهر مشهد 3893932با توجه به 

 شهر به با استفاده از وسايط نقليه مختلف و آلودگي هوا و ترافيك، نياز) 1384

  .دهدسيستمهاي حمل و نقل عمومي كارامد را نشان مي

مصرف بنزين و % 51افزايش استفاده از خودروهاي شخصي در سفرهاي شهري باعث افزايش 

آالينده دي اكسيد كربن شده است كه آثار مخربي بر محيط زيست شهري، سالمتي % 42به تبع آن 

  .كندز خطرناكي را براي شهروندان ترسيم ميداشته است، همچنين چشم اندا... شهروندان و
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 1384- 1375گيري شاخص دسترسي در طي دوره  اندازه- 2- 6

با توجه به فرمول ارائه شده در بخشهاي مذكور و شاخصهاي جمعيت، اشتغال و حداقل 

فاصله مكاني براساس سيستم شبكه اتوبوسراني شاخص دسترسي به تفكيك تعداد جمعيت،  

 از مناطق 12×12 با تشكيل ماتريسي به ابعاد 1384-1375ات آنها طي دوره اشتغال و تغيير

  9 و 8گانه شهرداري مشهد، سنجش شد كه به تفكيك در سالهاي مختلف در شكلهاي 12

 . ارائه شده است

  

 1375سنجش شاخص دسترسي در سال  -6-2-1

انگر اين  بي1375مبناي جمعيت در سال  نتايج حاصل از محاسبه شاخص دسترسي بر

شاخص دسترسي ) باشندكه مناطق پرجمعيت شهر مي (12 و5 ،4واقعيت است كه مناطق 

كه شامل محدوده مركزي شهر است، دو ) شهرداري ثامن (12 منطقه جزهب. بيشتري دارند

درامد ي، كم درامداين مناطق به لحاظ . اندشرقي شهر واقع شدهمنطقه ديگر در حاشيه شمال

شرقي ضريب غربي و جنوباي شمالمناطق حاشيه. باشندعيت متراكم ميولي به لحاظ جم

 زياد نسبت به ساير مناطق شهر، دسترسي پاييني دارند، تراكم كم جمعيت و فاصله نسبتاً

  . عامل كاهش ضريب دسترسي در اين مناطق است

نتايج بدست آمده از سنجش شاخص دسترسي بر مبناي تعداد افراد شاغل در سال 

مناطق داراي . باشد نيز نمايانگر تبعيت ضريب دسترسي افراد شاغل از جمعيت مي1375

تراكم باالي جمعيت و به تبع آن شاغالن بيشتر و با فاصله نسبي كم از مركز شهر ضريب 

 ضريب دسترسي 12  و5 ،4شرقي شهر شامل مناطق مناطق شمال. دسترسي بااليي دارند

 شرقي كه داراي تراكم كم افراد شاغل هستند و در حاشيه غربي و جنوبباال و مناطق شمال

در واقع ضريب . شهر قرار گرفته اند، وسعت بيشتري داشته و ضريب دسترسي پاييني دارند

  .دكندسترسي افراد شاغل در اين دوره از ضريب دسترسي جمعيت تبعيت مي
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  1375-نقشه دسترسي جمعيت در مناطق شهرداري مشهد  8شكل 

  

  
  

  1375-مناطق شهرداري مشهد نقشه دسترسي شاغلين در  9كلش

 

  1384 سنجش شاخص دسترسي در سال -6-2-2

 نشان از ضريب دسترسـي بـاال در         1384محاسبه شاخص دسترسي بر پايه جمعيت در سال         

 شهرداري مشهد، منطقه با دسترسي كم است كـه          7منطقه  . باشد شهرداري مي  11 و   5مناطق  
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سـاير  . باشـد ري با ساير مناطق دارد، وسـعت آن زيـاد و كـم جمعيـت مـي                فاصله نسبتاً بيشت  

  .  مشخص شده است10اين وضعيت در شكل . مناطق شهرداري دسترسي متوسط دارند

  

  
  

  

  1384-نقشه دسترسي جمعيت در مناطق شهرداري مشهد  10شكل 

  

جمعيتي  از تركيب و تراكم 1384محاسبه شاخص دسترسي بر پايه افراد شاغل در سال 

براي دسترسي بر پايه شاغالن در سال ). 11شكل (كند اين مناطق به صورت قاطع تبعيت نمي

غرب كاهش پيدا كرده شرق به شمال در شهر مشهد به صورت تقريباً خطي از شمال1384

نكته مهم، باال بودن ضريب دسترسي شاغالن در مركز شهر، توزيع مشاغل در سمت . است

 تراكم شاغالن در اين مناطق و به تبع آن باال رفتن ضريب دسترسي غرب، افزايششمال

 شهرداري 10  و 7مناطق با ضريب دسترسي شاغالن كم، منطقه. شاغالن در اين مناطق است

است كه در دو جهت متضاد شهر با فاصله نسبي باال از مركز شهر و وسعت نسبتاً زياد و 

نكته اساسي حاصل از مقايسه ضريب . ندتراكم كم جمعيت و تمركز كم شاغالن مواجه

 اين است كه تمركز فضايي شاغالن از 1375 با سال 1384دسترسي شاغالن در سال 

غربي مناطق با پتانسيل جذب اشتغال به سمت مركز شهر و شمال. كندجمعيت تبعيت نمي
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اغل از مناطق  نمايانگر تمركززدايي مشاين موضوع .انديابي شده جهت،شهر با تمركز فعاليتها

  .شرقي و تمركز غير متمركز استلاي شماحاشيه

  

  
  

  1384- در مناطق شهرداري مشهد افراد شاغلنقشه دسترسي   11شكل 

  

ـ 1375 سنجش تغييرات شاخص دسترسي در مناطق شهرداري مشهد طي دوره -6-2-3  1384   

ن طي دوره يكي از اهداف تحقيق عالوه بر سنجش ضريب دسترسي، سنجش تغييرات آ

 در مناطق مختلف شهرداري مشهد است كه از طريق فرمول زير انجام شده 1384 ـ 1375

  :]345 ص،25[است
  

) �( 

 R =  شاخص دسترسيدرصد تغييرات                P 10+
P ،سال انتهايي =  0

   سال ابتدايي = 

  

  1384 ـ  1375رسي بر پايه جمعيت طي سالهاي  تغييرات شاخص دست-6-2-3-1

مناطق شهرداري به لحاظ تغييرات شاخص دسترسي بر پايه جمعيت به دو دسته به شرح 

  :شوندزير تقسيم مي

 شهرداري با 11مناطق با تغييرات ضريب دسترسي مثبت  جمعيت كه شامل مناطق  -1

  تغييرات كمتر در 1 و 2 ، 3 ، 8طق تغييرات و منا% 37 با 9 و 10تغييرات؛ مناطق % 65حداكثر 

. غربي شهر استجهتگيري تغييرات مثبت به سمت مناطق شمال. اند مشخص شده12شكل 

( ) 100
0010

×−= + )/(PPPR
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شوند، برخالف مناطق پذير مياينها، مناطقي هستند كه بتدريج در سمت توسعه شهر، جمعيت

 . انده جمعيت پذير شد1375 ـ 1365اي در دوره شرقي كه به صورت غيربرنامهشمال

 شهرداري با 7مناطق با تغييرات ضريب دسترسي منفي جمعيت كه شامل منطقه -2

 مشخص 12در شكل ) 12، و 6، 5، 4(وضعيت ساير مناطق . است )-% 29,7( منفيحداكثر رشد 

جهتگيري تغييرات شاخص دسترسي كاهش آن در مناطق اشباع شده كم درامد و . شده است

باشد كه بيانگر تمركززدايي ضريب  در حال توسعه ميرشد مثبت آن به سمت مناطق

 .دسترسي در سطح منطقه شهري است

  

  
  

   1384-1375 نقشه تغييرات شاخص دسترسي بر پايه جمعيت در مناطق شهرداري مشهد طي دوره 12شكل 

  

  
 1384-1375  نقشه تغييرات شاخص دسترسي بر پايه شاغلين در مناطق شهرداري مشهد طي دوره 13شكل 
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  1384 ـ 1375تغييرات شاخص دسترسي بر پايه اشتغال طي سالهاي  -6-2-3-2

ي مهم تعيين كننده ميزان جاذبه منطقه و نشانگر  شاخصهاتعداد افراد شاغل هر منطقه از 

 مناطق مختلف تغييرات شاخص دسترسي بر پايه اشتغال در. باشداهميت دسترسي آن مي

طوري كه از نقشه پيداست، مناطق مختلف همان. ت مشخص شده اس13شهر مشهد در شكل 

حداكثر تغييرات شاخص دسترسي در . دهدتفاوتهايي را به لحاظ درصد تغييرات نشان مي

شهر . باشد  مي-% 6/19 شهرداري مشهد با 7منطقه  و حداقل در%  35 شهرداري با 2منطقه 

-  مي1384 ـ 1375 دوره مشهد را به لحاظ تغييرات شاخص دسترسي بر پايه اشتغال  طي

  :توان به سه بخش تقسيم كرد

  و1 ، 8 ، 2 ، 10 ، 11شامل مناطق : مناطق با تغييرات شاخص دسترسي مثبت و زياد -1

غربي شهر مشهد غرب و جنوب شهرداري مشهد؛ اين مناطق به طور عمده در غرب، شمال9

اند و سعه شهر قرار گرفته آن است كه در سمت تون مناطقاز ويژگيهاي عمده اي. قرار دارند

 نسبت به ساير مناطق شهرداري  و درامد باال و كم جمعيتي، مناطق با درامدبه لحاظ 

 . باشنددرحال توسعه مي

 در 12  و5 ، 4 ، 3  شامل مناطقمتهااين قس: مناطق با ضريب پايين تغييرات دسترسي -2

 و با تراكم باالي درامد مناطق مذكور، مناطق كم. باشدشرق و مركز شهر مشهد ميشمال

باشند كه نمايانگر تمركززدايي مشاغل در بخش مركزي شهر مشهد و انتقال آنها جمعيت مي

 . باشدبه مناطق در حال توسعه شهر مي

 7 و 6اين مناطق شامل مناطق : مناطق با ضريب منفي شاخص تغييرات دسترسي -3

ق شهري و در حاشيه فقر و ترين مناطدرامداين مناطق جزء كم . شهرداري مشهد است

 . جغرافيايي شهر قرار دارند

 

   گيرينتيجه -7

 مشهد بويژه در شهر حمل و نقل عمومي در ايران و ريزي دسترسيمباحث مربوط به برنامه

  :توان خالصه كردرا در سه محور عمده به شرح زير مي

ي اشاخصهريزي دسترسي و تحوالت برنامه ،چالشهاي مربوط به توسعه شهري -1

ايران ناچيز و آنچه تا به حال  ريزي دسترسي درادبيات مربوط به برنامه: حمل و نقل عمومي

بندي و نيز به نام دسترسي در شهرسازي مطرح شده، بيشتر در حوزه كالبدي و درجه
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ايران و از جمله احداث خيابانهاي جديد  اولين جراحيهاي شهري در. تعريض معابر بوده است

باشد كه براي دسترسي اي از اين اقدامات مي نمونه1310 شهر مشهد از دهه بر بافت قديمي

تهيه طرحهاي شهري از دهه ]. 312، ص26[ماشين به داخل بافت سنتي انجام گرفته است

، به جاي الگوي توسعه سنتي و تفكيك كاربريها» شهر ماشيني «به بعد با الگوي.  م1950

نقل وث استفاده بيشتر از خودروي شخصي در حملها باعبا تركيب كاربري» هر پيادهش«

شده ) وس و غيرهريل و اتوب(ونقل عمومي توجهي به توسعه ساير الگوهاي حملشهري و كم 

جاييهاي كل جابه% 8/27  حدود1384 سال طوري كه در شهر مشهد دربه]. 4، ص27[است

ترين  عمده، شخصياتوبوس پس از خودروي. ام شده استشهري با ماشين شخصي انج

سفرهاي شهري در سال % 26 طوري كهونقل عمومي در شهر مشهد است؛ بهوسيله حمل

كاهش پيدا % 24حدود 1384 ولي سهم آن در سال ،وسيله آن صورت گرفته است به1375

و رها شدن آنها براي ] 45ص ،28 [360قطع كمكهاي دولت به شهرداريها از دهه . كرده است

كم ساختماني و تغيير كاربريهاي مغاير با ضوابط شهرسازي و ، فروش ترادرامدكسب 

 80 به 54 نفر از  1000 ماشين در ازاي عات امالك به همراه افزايش سرانهتفكيك غيرمجاز قط

طوري ه در شهر مشهد، مشكالت ترافيكي را دو چندان كرده است، ب1384 ـ 1375طي سال 

بنابراين ساماندهي  ].89ص ،29[شودي ميترين مشكل شهري تلقكه امروزه ترافيك عمده

ريزي دسترسي، گيري از اصول و مباني برنامهونقل عمومي شهر نيازمند بهرهحمل

ريزي توسعه ي مربوط در طراحي فرم كالبدي، توزيع جمعيت و فعاليتها در برنامهشاخصها

 . شهري است

ه طراحي شبكه ريزي شهري بويژ در برنامهگيري از شاخصهاي دسترسيعدم بهره -2

رعايت . ريزان شهري قرار گيردنقل عمومي از ديگر مسائلي است كه بايد مد نظر برنامهوحمل

دسترسي ساكنان محالت به روي براي ه پياده دقيق5 متر يا 400 ـ 300مسايلي از جمله شعاع 

اي  متري ايستگاههاي اتوبوس از يكديگر بر400نقل عمومي و يا رعايت فاصله وشبكه حمل

نقل عمومي از وونقل و يا انتقال خطوط حملش دادن ساكنان طول مسير شبكه حملپوش

اني و اتوبوسرمسيرهاي مسكوني، مراكز خريد و مناطق پرجمعيت، تغيير مسير خطوط 

جلوگيري از تراكم آنها در يك مسير به منظور پوشش دادن كليه مناطق شهري يا احداث 

ريزي ل برنامهئاني، از مسااتوبوسردسترسي مستقيم خطوط جديد در مناطق غير قابل 

ريزي شهري مد نظر قرار گيرد تا مشكالت دسترسي  كه بايد در برنامهدسترسي است
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  ].38 ص،30[نقل عمومي به حداقل كاهش پيدا كندو حملشهروندان به شبكه

  از قبيـل كـاهش سـرانه       ونقـل هاي كمي ارتقاي شاخصهاي حمـل     نه تنها توجه به جنبه     -3

هاي سفر بلكه مـسايل كيفـي       تعداد سفر، طول سفر، سرانه مسافر اتوبوس، اهداف سفر، هزينه         

بـوس بـراي كليـه گروههـاي         اتوبوس مانند دسترسـي اتو     بويژهمربوط به حمل ونقل عمومي      

با استفاده از اتوبوسهاي كف پايين، طراحي ايـستگاههاي         ) از جمله گروههاي ناتوان   (اجتماعي  

ا شرايط گروههاي ناتوان، امنيت ايستگاهها و غيره از عواملي اسـت كـه در               اتوبوس سازگار ب  

 .اني در ايران و از جمله در شـهر مـشهد، چنـدان بـه آن توجـه نـشده اسـت                     اتوبوسرسيستم  

لكـه بـه كيفيـت نيـز بايـد توجـه            نقل عمومي نه تنها به كميـت ب       وريزي حمل بنابراين در برنامه  

 ،31[انـد ته از كميت گذر كرده و به كيفيت توجه كرده         دراين خصوص كشورهاي پيشرف   . داشت

 .ولي در مشهد نه تنها به كميت بلكه همزمان بايد به كيفيت نيز توجه شود] 46-45صص
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