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:چكيده

ت از ديد شهروندان در هر يك از محالشهريبه حمل و نقل دسترسي و در اين مقاله ابعاد مختلف كيفيت

يدو شيوهازو در اين راستا تحليلي استفاده شد-مورد مطالعه قرار گرفت و از روش توصيفيشهر بابلسر گانه16

320ات ميداني تعداد در مطالع. هاي مورد نياز پرداخته شدري دادهبه گردآواي و ميدانيالعات كتابخانهمط

پرسشنامه در هر محله توزيع گرديده 20به طور متوسط ده از فرمول كوكران تعيين شد وستفابا اپرسشنامه كه 

و مورد تحليل و بررسي قرار گرفت����با استفاده از نرم افزار هاهاي به دست آمده از توزيع پرسشنامهداده. است

ك بهتر نتايج حاصله با استفاده از نرم افزار براي دركرت و انحراف معيار ارائه شد، همچنين در قالب ميانگين طيف لي

	
� �بر اساس نتايج به دست آمده محالتي كه دسترسي پاييني به امكانات مورد نياز .اقدام به ترسيم نقشه شد�

به عبارتي ديگر نه تنها توزيع امكانات مورد نياز . به رو هستندخود دارند با مشكل كمبود سيستم حمل و نقلي نيز رو

در محالت مختلف شهر بابلسر شهريحمل و نقليفيت سيستم ارتباطي و شهر به صورت ناموزون است بلكه كدر

.باشدنيز نابسامان مي

.بابلسرشهر - محالت-رضايتمندي-دسترسي-حمل و نقل:اه هكليدواژ

ا������ريزي شهري و دانشگاه تهران و پژوهشگر گروه برنامه-دانشكده جغرافيا-ريزي شهريدانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه1
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران

دانشگاه تربيت معلم  تهران-ريزي شهريدانشجوي كارشناسي ارشدجغرافيا و برنامه2
ي دانشگاه تهرانعضو هئيت علمي گروه جغرافيا3



:مقدمه-1111
جايي به عنوان بخشي از هتكنولوژي و گسترش روز افزون شهرها، حمل و نقل و جابيامروزه با رشد گسترده

21جايي به عنوان يكي از ملزومات زندگي مدرن قرن هنياز به جاب.واقعيت انكارناپذير زندگي شهري شده است

شكنندهوازندهسراستيبهنقلوحمل"گويدسازد چنانكه كالرك ميابعاد مختلف زندگي شهري را دگرگون مي
ونقل درون شهري تا حد بسياري منجر به هاي حملظهور انواع مختلف سيستم.]240،ص11["باشدميشهرها

وهافناورييشتابندهپيشرفتباوسوميهزارهي آستانهدرچنانكه،افزايش سرعت زندگي شهري گرديده است
عيندر.استشدهافزودهشهرهادرجاييهجابجهتعموميتقاضاييدامنهبرارتباطاتيوسايلانواعگسترش

بهكمتريسطوحاختصاصشهرها،درونهايزمينارزشرفتنباالنتيجهدروشهرنشينيافزايشباكهحال
ازبيششهريترابريبرايجديدراهكارهايياتخاذضرورترواينازوگرديدهپذيرامكاننقليوحملتسهيالت

امكانات حمل و نقل به صورت عادالنه توزيع گرديده و تا حداما اينكه تا چه.]4،ص8[استگرديدهآشكارپيش
ريزان گذشته از ديد برنامهيچه حد بر مبناي انتظارات شهروندان است يكي از مسائلي است كه تا چند دهه

و سنجش نظرات مردم و كيفيمسائلهبدوبارهتوجه،بنابراين. ترافيك پنهان مانده و مورد غفلت واقع شده است
به عنوان محور اصلي مباحث شهر سالم و كيفيت 4محورريزي حمل و نقل شهروندبه عبارت ديگر طراحي و برنامه

.]7[زندگي شهرهاست
كيفيت ،هاعدم دسترسي به اين،قابل اعتماد و كم هزينه و يا برعكس،راحت،دسترسي به حمل و نقل امن
گيري قابليت دسترسي، هم براي بخش عدالت بنابراين اندازه.]322،ص2[كند زندگي در مناطق را مشخص مي

ريزي شهري مهم و مديريت و ارزيابي كيفيت شهري و برنامه, ريزياجتماعي در محيط شهري و هم براي برنامه
.]189،ص5[ضروري است 

عين حال نيازها و كمبودهاي شهروندان نواحي و محالت مختلف در اين راستا در نظر گرفتن خواسته و در
در رابطه با حمل و نقل در .باشدونقل درون شهري ميدر ساماندهي سيستم حملهاي اساسي حلشهر يكي از راه

كاربري ،]18[اقتصادي،]20[زيست محيطيكه در ابعاد مختلف.المللي مطالعات بسياري انجام شده استسطح بين
هاي مختلف مطالعات و انواع مختلف ديگري از مطالعات در رشته و زمينه]13[سالمت،]�16و �15[زمين

.ها انجام شده استبسياري در قالب كتاب، مقاله و پروژه
:هدف-1111-1111

الت شهر بابلسر از ديد مقاله هدف اصلي بررسي و تحليل ابعاد حمل و نقل و دسترسي در سطوح محايندر
مطالعه تحليل مسائل اجتماعي مرتبط با حمل ونقل در ضرورت اساسي اين . ساكن در اين محالت استشهروندان 

درون شهري و ارتباطي كه اين عنصر در افزايش سطح رضايتمندي ساكنين محالت از محيط زندگي خود دارند، 
.نياز ساكنين رويكرد مورد نظر در اين مقاله استريزي بر مبناي خواست و در واقع برنامه.است
:فرضيه پژوهش-1111-2222

دسترسي به نيازهاي اساسي زندگي در سطح شهر بابلسر به نحوي در ،ترين فرضيه پيش روي اين تحقيقمهم
به عبارتي ديگر محالتي كه داراي باالترين دسترسي . هماهنگي با دسترسي به حمل و نقل با كيفيت باال است

.در محور دسترسي به حمل ونقل قرار دارندكه ،محالتي هستند،هستند

4 Citizen Oriented Transportation Planning



:مباني نظري-2222
:تعاريف-1111-2222

به عبارتي .]188- 179،ص14[باشدبه مفهوم آساني رسيدن يا كاهش هزينه در مقصد ميارتباطودسترسي
و يا آزادي يا ]435-424،ص19[ديگر دسترسي به معناي نزديكي نسبي يا مجاورت يك مكان به مكان ديگر
رهنما و . ]204- 197،ص12[باشدتوانايي مردم  در برآوردن نيازهاي اساسي به شرط حفظ كيفيت زندگي مي

شاخص بالقوه براي پايداري محيط ساخته شده و نيز تعديل كيفيت زندگي يك"به عنوان دسترسي را ]6[فرقاني
يعني و ارتباطتوان گفت دسترسين ميآبا توجه به تعريف مطرح شده و درجه اهميت . "اندمردم در نظر گرفته

.ان و صرف كمترين انرژيامكان فراهم شدن نيازهاي شهروندان با صرف كمترين زم
:ها و رويكردهاديدگاه-2222-2222

هاي متعددي مطرح گرديده تا به امروز نظريه1860به طور كلي در ارتباط با حمل و نقل درون شهري از سال
ونقل، نظريه سوريا كه يكي از نظريات معروف اوليه در ارتباط با حملچنان. ]3[اندو مورد ارزيابي و نقد قرار گرفته

ق به اما آنچه كه در اين تحقي. ]1[اي از اين نظريات استنمونهه استكه به نظريه شهر خطي شهرت يافت5اي ماتا
اين نظريه . شودياد مي6ونقل همگاني مداراي است كه از آن به عنوان حملنظريهعنوان مبناي نظري قرار گرفت

اين نظريه به عنوان . سوم و با تقويت گرايش به رويكردهاي اجتماعي مورد توجه قرار گرفتيدر آستانه هزاره
كيفيات محيط و نياز اخير توجه به يهاي اين گونهترين ويژگيترين ديدگاه معرفي شده كه برخي از مهمكامل

.]118،ص17[شهروندان است

:روش شناسي-3333
به طور كلي انجام اين پژوهش مبتني بر دو بخش كلي خواهد ،باشدتحليلي مي- پژوهش كنوني از نوع توصيفي

اي نسبت به پژوهش از طريق يك مطالعه اسنادي و كتابخانه،بخشاين در : بخش نخست:بود كه عبارتند از
در اين : بخش دوم.گرديده استاقدام منابع در ارتباط با دسترسي و ارتباطات درون شهريترين استخراج مهم

ونقل و ابعاد دسترسي با حملكيفيتها و تفكرات مردم ساكن در هر محله در رابطه بابه بررسي نگرشبخش 
در ارتباط با بررسي وضعيت ارتباطات از شهروندان در قالب .اي پرداخته شده استاستفاده از روش پرسشنامه

ها يابي، امنيت و قيمت آنندسترسي به سيستم حمل و نقل، فراواني تاكسي، كيفيت سيستم ارتباطي، مكا
همچنين . الزم به ذكر است كه در اين مقاله سيستم حمل و نقل تاكسي خطي مدنظر است. سواالتي به عمل آمد

از شهروندان خواسته شد تا در ارتباط با دسترسي به مراكز خريد، بانك و دفاتر مالي، ،در ارتباط با مساله دسترسي
سينما،موزه،مانندتاريخيوهنريفرهنگي،ورزشي،مراكزآموزشي و مراكز وابسته،هاي هاي محلي، مكانپارك

بنابراين از يك سو به سنجش رضايتمندي شهروندان از سيستم حمل و .نظرات خود را ارائه دهند...وكتابخانه
طيف در نظر .سهولت دسترسي به نيازهاي اساسي پرداخته شده استشد و از سوي ديگر ميزاننقل پرداخته 

افزار اطالعات گردآوري شده با استفاده از نرم.تايي است5گرفته شده براي پرسشنامه در قالب طيف ليكرت 
)SPSS(هاي مورد استفاده در اين تحقيق نقشه. توصيفي مورد پردازش و تحليل قرار گرفتند-تحليليبه روش آمار

. تهيه شده است)ARC GIS(افزار نيز با استفاده از نرم

5 Arturo Soria-y-mata

6 Transit Oriented Development(TOD)



، با سطح ]138،ص4[بر اساس فرمول كوكران حجم نمونه مورد مطالعه دراين پژوهش به صورت احتمالي و
3گانه شهر در قالب 16توزيع پرسشنامه بر اساس  تقسيمات . مورد، محاسبه شده است320، 5/95اطمينان 

پرسشنامه توزيع گرديد20محله هرانگين دربه طور ميهك.شرقي، صورت گرفتكالن مركزي، غربي ويناحيه

)1(رابطه شماره
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درصد از 37.5سال، 20تا 10افراد بين 11.9درخصوص توزيع فراواني سن افراد شركت كننده در تحقيق، 
سال و 50تا 41درصد از افراد بين19.4سال، 40تا 31درصد از افراد بين 23.1سال، 30تا 21افراد بين 

توزيع فراواني جنسيت افراد شركت كننده همچنين در رابطه با.سال و باالتر سن داشته اند51درصد از افراد 8.1
.باشنددرصد افراد داراي جنسيت زن مي36.9درصد افراد داراي جنسيت مرد و 63.1در تحقيق، 

:مورد مطالعهيمحدوده-4444
39درجه و 52و در درياي خزر رود و در كرانه جنوبي هكتار در مصب رودخانه بابل1350بابلسر با مساحت 

شهر در كرانه هاي اين]22[دقيقه عرض جغرافيايي قرار دارد43درجه و 36ثانيه طول جغرافيايي و 30دقيقه و 
جغرافيايي آن متاثر از اين دو عامل هاي جنوبي درياي خزر و حد انتهايي دلتاي رودخانه بابلسر قرار گرفته و ويژگي

متر ارتفاع داشته و داراي يك شيب عمومي از - 15متر و بخش جنوبي آن 27بخش شمالي بابلسر . باشدمي
در حد شمالي اين شهر درياي خزر، حد شرقي آن شهر . باشدمي) در هزار5و يا 5/0كمتر از (جنوب به شمال 

، 62اين شهر در فاصله . ر و حد جنوبي آن شهرستان بابل قرار گرفته استبهنمير، حد غربي آن شهر فريدونكنا
فريدونكنار –گراه بابلسر بزر(ين شهر داراي چهار خط ارتباطي ا. كيلومتري ساري مركز استان مازندران گرفته است

ريدونكنار در اميركال در قسمت جنوب، بلوار بهنمير در قسمت شرق و كمربندي ف-در قسمت غرب، بزرگراه بابلسر
ارتباطي با ساير شهرهاي واقع در شبكه شهري استان يو داراي نوعي شبكه فشرده) غربي شهرپيرامون جنوب
كه ]21[، كيلومتري شمال شرق استان تهران قرار گرفته است249همچنين شهر بابلسر در . باشدمازندران مي

شهر بابلسر 1385بر اساس سرشماري سال . ستنشان داده شده ا1موقعيت سياسي اين شهر در نقشه شماره
نفر داراي نرخ رشد 40630پيش با جمعيت يباشد كه نسبت به دورهنفر مي50032داراي جمعيتي معادل 

.]10و9[باشددرصد مي23/1معادل 

موقعيت سياسي شهر بابلسر: 1قشه شمارهن



گانه شهر بابلسر16محالت : 2نقشه شماره

مسيرهاي اصلي عبورو مرور تاكسي در شهر بابلسر و حجم عبور و مرور: 3نقشه شماره

:هايافته-5555
نامه ارائه گرديده است مورد در اين بخش هر يك از مقوالت يا به عبارتي ديگر هريك از عواملي كه در پرسش

ها توجه به اينكه شاخصبه كار رفته و در عين حال با ) ليكرت(گانه5با توجه به طيف . بررسي قرار گرفته است
باالترين حد يدهندهنشان5باشد كه در نوسان مي5تا 1هاي مطرح شده از صعودي است براين اساس ميانگين

وارتباطاتشاملدر اين بخش مجموعه عوامل بررسي شده . باشدترين حد ميدهنده كمنشان1مطلوبيت و 
.باشدميدسترسي

بيشترين 2.90ر خصوص توصيف مقوله ارتباطات، محله همت آباد با نمره ميانگين د1شمارهبا توجه به جدول
ابعاد 3در نقشه شماره . كمترين نمره ارتباطات را كسب كردند1.93نمره و محله جواديه با نمره ميانگين 

ريدونكنار قرار ف- به طور كلي محالتي كه در محور ارتباطي بابلسر.ارتباطات در سطح محالت نشان داده شده است
آباد، محالت در كنار همت. غربي، از سيستم ارتباطي شهر احساس رضايت بيشتري دارند-يعني محور شرقي،دارند

در ارتباط با محله . ديگري چون شهرك دانشگاه، يورمحله و بازار محله هر يك از وضعيت مشابهي برخوردارند



بهنمير و خط ارتباطي كه از مركز شهر به سمت دانشگاه در جريان -، قرار گيري در محور بابلسر)علوم پايه(16
در عين حال . است، علت اصلي رضايتمندي شهروندان از سيستم ارتباطي و ارزيابي مثبت از حمل و نقل است

علل و . محالت جواديه، بي بي سرروزه، نخست وزيري و سادات محله از سيستم حمل و نقل رضايت چنداني ندارند
براي استفاده از خطوط حمل و نقل ،شهروندان كمبود و فاصله طوالني طي شدهراعدم رضايتاين 

در مجموع با توجه به اينكه ميانگين امتياز رضايتمندي شهروندان از كيفيت حمل . اندعنوان كرده) تاكسي(عمومي
نقل در كل شهر در سطح توان گفت سطح رضايت از كيفيت حمل و در نوسان است مي2.9تا 1.93و نقل بين 

.قرار داردپاييني 

توصيف مقوله ارتباطات- 1جدول شماره

انحراف معيارميانگينمحله مورد مطالعه

2.650.636يورمحله باال

2.720.416يورمحله

2.800.514شهرك دانشگاه

2.350.468شهرك قائم

2.230.562شهرك ساحلي

2.320.645كتي بن

2.800.457آزادگانشهرك 

2.270.432كاظم آباد

2.900.562همت آباد

2.680.297قاضي محله

2.600.695بازار محله

2.120.343سادات محله

2.130.477بي بي سر روزه

1.930.573جواديه

2.050.588ولي عصر

2.700.666جواهري، علوم پايه، قائميه



وضعيت هر يك از محالت بر اساس عامل ارتباطات: 4شمارهنقشه : 3نقشه شماره

3.63شهرك ساحلي با نمره ميانگين يدسترسي، محلهيدر خصوص توصيف مقوله2با توجه به جدول 

بخش قابل توجهي از .كمترين نمره دسترسي را كسب كردند1.71بيشترين نمره و محله جواديه با نمره ميانگين 
عموما ) بازارمحله، قاضي محله و همت آباد(ها سطح رضايتمندي از دسترسي به امكانات باال استمحالتي كه در آن

در اين ميان محالتي چون شهرك ساحلي به علت توريستي يا به عبارتي تمركز . مركز شهر قرار دارنديدر محدوده
به امكانات رضايتمندي از دسترسي افزايشيبرخي از امكانات به علت صرفه اقتصادي براي صاحبان مراكز زمينه

.در اين محالت را فراهم آورده است
توصيف مقوله دسترسي-2جدول شماره 

انحراف معيارميانگينمحله مورد مطالعه

2.700.577يورمحله باال

3.200.729يورمحله

3.590.384شهرك دانشگاه

2.240.490شهرك قائم

3.630.448شهرك ساحلي

2.600.525بنكتي 

2.640.633شهرك آزادگان

2.070.394كاظم آباد

3.240.674همت آباد

3.530.595قاضي محله

2.670.522بازار محله

2.170.349سادات محله

1.910.296بي بي سر روزه

1.710.223جواديه

2.310.430ولي عصر

1.810.375جواهري، علوم پايه، قائميه



وضعيت هر يك از محالت بر اساس عامل دسترسي: 4نقشه شماره

:گيرينتيجه-6666
با افزايش سرعت زندگي شهري، حمل و نقل در ابعاد مختلف زندگي شهروندان نفوذ كرده و انواع مختلفي از امروزه 
ميزان و ابعاد سيستم اما در شهر و در محالت مختلف يك شهر . هاي ارتباطي در شهرها نمود يافته استسيستم

اين امر سطوح متفاوتي از . حمل و نقلي يا به عبارتي ديگر كيفيت سيستم ارتباطي در سطح يكساني نيست
حال زماني كه كيفيت و ابعاد سيستم ارتباطي با درجات دسترسي به . كندرضايتمندي را در محالت شهر ايجاد مي

نمايد كه در طرح مسائلي را فراهم مييزمينه،بررسي قرار گيرندامكانات مورد نياز زندگي در كنار يكديگر مورد
. باشدراستاي بهبود كيفيت زندگي شهري مي

مورد نياز شهرونداندسترسي به امكاناتبادر بسياري از نواحي شهري دسترسي به حمل و نقل با كيفيت باال
ت بيشتري از ارتباطات و دسترسي در محل لذا ساكنين اين نواحي احساس رضاي. داراي همبستگي مثبتي است

. سكونت خود دارند
دو عامل مورد نظر در قالب مطالعه پرسشنامه ،در ارتباط با بررسي كيفيت حمل و نقل و دسترسي در شهر بابلسر

رضايتمندي بيشتري ها، آنمحالتي مركزي شهر بابلسر عموما در رابطه با ارتباطات و دسترسي . تحليل گرديد
چنين انواع مختلف مراكز گزيني مناسبي دارند همدر اين محالت در عين حال كه ايستگاه هاي تاكسي مكان. نددار

به طور كلي عامل حمل و .را فراهم آورده استنگي و درماني زمينه دسترسي مناسبفره-مالي، آموزشي، تفريحي
مركز شهر و برخي از محالتي كه در محور نقل و ارتباطات و دسترسي داراي همبستگي مكاني بوده و عموما در

.هستندخطوط ارتباطي برون شهري قرار دارند، 
پر واضح است كه حمل و نقل و دسترسي به نيازهاي زندگي شهري از جمله عوامل اساسي تاثير گذار در كيفيت 

در . گردديي و عدالتي ميگيري نوعي افتراق فضامندي منجر به شكللذا تداوم نابرابري در بهره. زندگي شهري است
:اين راستا و با توجه به نتايج به دست آمده پيشنهاداتي به قرار زير قابل طرح است

.رود به سمت نخست وزيريدر نظر گرفتن خطوط تاكسي در محور بابل-
.بي سرروزه و كاظم آبادبهبود سطح كيفيت سيستم حمل و نقل در محالت جواديه، بي-
.ايها در محالت حاشيهگزيني آنمكانات در بخش مركز و مكانتمركز زدايي از ا-
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