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  چکیده

به روش آموزانی که سفرهاي خود به مدرسه را  در سال هاي اخیر از تعداد دانش

دهند، کاسته شده، در حالیکه استفاده از  سواري انجام می روي و دوچرخه پیاده

آموزان و سالمت کل اجتماع دارد. ادامه این  هاي فوق مزایاي مهمی براي دانش روش

هاي اجتماعی، باعث افزایش تردد وسایل نقلیه  روند ضمن ایجاد مشکالتی در حوزه

بوده و برخالف معیارهاي پایداري شهر است.  شخصی به خصوص در ساعات اوج صبح

مبناي نظري تحقیق حاضر، نظریه رشد هوشمند شهري است. فرضیه تحقیق این 

است که با کاهش مسافت خانه تا مدرسه، افزایش تراکم جمعیتی در سطح منطقه و 

آموزانی که در سفرهاي آموزشی  کاهش سطح برخورداري مناطق شهري، نسبت دانش

یابد. دراین  کنند، افزایش می سواري را انتخاب می روي یا دوچرخه پیادهخود شیوه 

تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته است. براي  -پژوهش روش تحقیق توصیفی

اي از اطالعات موجود در  گردآوري اطالعات اسنادي، با استفاده از روش هاي کتابخانه

سازمان آموزش و پرورش شهرداري مشهد، سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد، 

خراسان رضوي، وزارت راه و شهرسازي و سایر نهادهاي دخیل استفاده شده و 

مطالعات میدانی با استفاده از پرسشنامه جهت تکمیل اطالعات موجود و همچنین 

تشکیل و تصحیح الیه هاي اطالعاتی انجام شده است. جهت تحلیل جغرافیایی نتایج 

دهد به  استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می GISار بدست آمده نیز از نرم افز

طور کلی در مناطق شمال، شمال شرق و شرق مشهد (مناطق محروم) تمایل استفاده 

                                                
  یدانشگاه فردوس الملل نیب سی، پرد23رضا، نبش رضا  ابانیاحمدآباد، خ ابانیمشهد، خ :مسئول سندهینو.  ١
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آموزي بیشتر از نواحی مرکزي و غربی  روي براي انجام سفرهاي دانش از شیوه پیاده

ل متوسط باشد. همچنین در مناطق محروم شهر، طو شهر (مناطق برخوردار) می

آموزان بیشتر از نواحی برخوردار است. در پایان راهکارهایی  روي دانش مسافت پیاده

سواري ارائه شده  روي و دوچرخه آموزي به شیوه پیاده براي افزایش سفرهاي دانش

  است.

  روي، شهر مشهد آموزي، پیاده پایداري شهري، رشد هوشمند، سفرهاي دانش: گانکلیدواژ

  

  دمهمق

ی در مورد شهر، پایداري آن است. به این معنا که شهرها باید از نظر محیطی براي عقیده اصل

مدت زمانی طوالنی پایدار باشند. عقیده اي به این مضمون موجود است که بسیاري از شهرها 

هزینه هاي غیرقابل جبرانی را بر محیط زیست تحمیل می کنند که این مساله آینده بلند مدت 

اندازد. شیوه حمل و نقل شهري تاثیر بسزائی بر محیط زیست شهري دارد.  شهر را به خطر می

اتکاء بیش از حد به سوخت هاي فسیلی، استفاده فزاینده از خودروهاي شخصی به تضعیف 

محیط زیست گرایش دارد. این مساله در کشورهاي توسعه نیافته که قوانین محیط زیستی 

توان دردو  ). سفرهاي شهري را می220: 2006، 1ضعیف تري دارند بیشتر مشهود است (شورت

تر، هدف سفر را می توان به گروه  بندي دقیق گروه کاري و غیرکاري تقسیم نمود. دریک طبقه

: 2001، 2هاي کار، خرید، شخصی، آموزشی، دینی، اجتماعی و تفریحی تقسیم نمود (بنکس

روزانه انجام شده در شهر آموزي از کل سفرهاي  ). در شهر مشهد سهم سفرهاي دانش297

درصد) در رتبه دوم  28,33درصد می باشد که بعد از سفرهاي با هدف کار (با  19,29مشهد 

آموزي  ریزي مناسب سفرهاي دانش ). بنابراین برنامه18: 1391ترافیک، سازمانقرار دارد (

  تواند از نظر مساله پایداري شهري بسیار مهم تلقی شود. می
  

  طرح مسأله

در سال هاي اخیر از تعداد دانش آموزانی که سفرهاي آموزشی خود را به روش پیاده روي و 

دوچرخه سواري انجام می دهند، کاسته شده، در حالیکه استفاده از روش هاي فوق مزایاي 

آموزان و سالمت کل اجتماع دارد. این مساله باعث شده در کشورهاي توسعه  همی براي دانشم

                                                
1 John R. Short 
2 James H. Banks 
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سازي راه خانه تا مدرسه و تشویق والدین به اینکه  اي به منظور ایمن هاي گسترده یافته برنامه

و نقلیه موتوري تجربه نمایند، تهیه  اجازه دهند فرزندانشان این راه را بدون استفاده از وسایل

). تغییر الگوي سفرهاي دانش آموزي و نیز 1388شاداب مهر و بخت آزما، اجرا شده است (

تغییر در نحوه (وسیله) سفرهاي آموزشی در ایران هم به چشم می خورد. امروزه در مناطق 

قابل توجهی از دانش آموزان جهت رفت و آمد به مدرسه از  مرفه شهرهاي بزرگ کشور تعداد

سرویس استفاده کرده و یا به همراه والدین خود با خودرو شخصی به مدرسه می روند. 

همچنین تعداد دانش آموزانی که فاصله محل سکونت تا مدرسه آنها به حدي زیاد است که 

دارند، افزایش یافته و در نتیجه تعداد امکان تردد به مدرسه بصورت پیاده یا با دوچرخه را ن

سواري  ا دوچرخهروي ی پیاده هاي سنتی و مفیدي چون آموزان همچنان از روش کمی از دانش

  شوند.  مند می جهت انجام سفرهاي آموزشی خود استفاده کرده و از مزایاي آن بهره
  

  اهمیت و ضرورت

شده، مسائل اجتماعی شهر به ویژه  که در شهرهاي ایران انجامهایی  ریزي برنامهدر بیشتر 

براي کودکان به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. شهري براي کودکان مناسب است که امکان 

رشدو توسعه آنها را فراهم کند، جائیکه کودکان بتوانند اعتماد به نفس خود را تقویت نمایند، به 

). 44: 1390کیانی و همکاران، کنند  (افراد فعال تبدیل شوند و مستقالً امور خویش را مدیریت 

ا روش هاي پیاده روي یا کاسته شدن از تعداد دانش آموزانی که مسیر خانه تا مدرسه را ب

دوچرخه سواري طی می کنند، زنگ خطري براي برنامه ریزان شهري است. ادامه این روند 

ضمن ایجاد مشکالتی در حوزه هاي اجتماعی، باعث افزایش تردد وسایل نقلیه شخصی به 

خصوص در ساعات اوج صبح بوده و برخالف معیارهاي پایداري شهري است. بنابراین اهمیت و 

ریزي آنها همسو با اصول پایداري شهري  آموزان و برنامه ضرورت مطالعه سفرهاي آموزشی دانش

  شود. و در چهار چوب نظریه رشد هوشمند شهر مشخص می
  

  اهداف

روش هاي انجام سفرهاي دانش آموزي شامل استفاده از سیستم هاي پیاده، دوچرخه سواري، 

می باشد. سفرهاي پیاده می تواند به طور کامل  سرویس مدرسه و وسیله نقلیه موتوري والدین

ونقل همگانی انجام شود.  روي و حمل روي و یا به صورت ترکیبی از سیستم پیاده به شکل پیاده

شود. بدیهی  ونقل در زمینه سفرهاي دانش آموزي گفته می هاي مذکور، مدهاي حمل به روش
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شهر متفاوت است و به عوامل مختلفی آموزي در نقاط مختلف  است انتخاب مد سفرهاي دانش

  از جمله شرایط اقتصادي و اجتماعی مناطق مختلف شهري بستگی دارد.

سواري است در حالیکه  روي و دوچرخه و نقل شهري شامل پیاده مدهاي سفر پاك در حمل 

شوند.  هاي زیست محیطی، مد ناپاك محسوب می وسایل نقلیه موتوري به دلیل ایجاد آلودگی

با مدهاي آموزي (در سطح دبستان)  از این مطالعه تعیین توزیع جغرافیایی سفرهاي دانش هدف

ریزان و مدیران شهري کمک کند  تواند به برنامه در شهر مشهد است. نتیجه این مطالعه میپاك 

آموزي و تشویق  سازي سفرهاي دانش هاي مناسب در زمینه ایمن تا نسبت به اتخاذ سیاست

  سواري) اقدام نمایند. روي و دوچرخه به استفاده از مدهاي سفر پاك (پیادهآموزان  دانش
  

  پیشینه تحقیق

آموزي وجود داشت  میالدي نگرانی هایی که در مورد خطرات سفرهاي دانش 70در دهه 

باعث شده بود هر سال در کشورهاي توسعه یافته از تعداد دانش آموزانی که به تنهایی (با پیاده 

در کشور  1969خه) به مدرسه می رفتند، کاسته شود. به عنوان مثال در سال روي یا دوچر

درصد دانش آموزان بوسیله پیاده روي یا دوچرخه به مدرسه می رفتند. همچنین  42آمریکا، 

مایل  1در همین سال از میان دانش آموزانی که فاصله محل سکونت آنها تا مدرسه کمتر از 

یا دوچرخه به مدرسه می رفتند در حالیکه این درصدها در سال درصد با پیاده روي  87بود، 

. از طرفی (U. S. Centers.2, 2006)درصد کاهش یافته بود  63و  16به ترتیب به  2001

کاهش فعالیت جسمانی کودکان و نوجوانان عوارض نامطلوبی بدنبال دارد. بر اساس مطالعات 

جسمانی براي کودکان و نوجوانان در هر روز انجام شده در آمریکا حداقل یک ساعت فعالیت 

. این فعالیت جسمانی در کودکان و نوجوانان باعث افزایش (HHS, 2005)توصیه شده است 

احساس  مزمن، کاهش  و امراض  چاقی خطر  ها، کاهش ریسک ها و ماهیچه استخوان  سالمت

 ,U. S. Centers.1)د شو حالی (دپرس بودن) و بهبود شرایط روحی و روانی می خستگی و بی

با وجود این منافع، امروزه بسیاري از کودکان و نوجوانان به اندازه کافی فعالیت  .(1996

برنامه «مرکز حمل و نقل پایدار کانادا در پژوهشی با عنوان  2003جسمانی ندارند. در سال 

ارکت آنان به بررسی آثار ترافیک بر سالمت کودکان و مش» ریزي حمل و نقل دوستدار کودك

. تریسی (Sustainable transportation, 2004) در برنامه ریزي حمل و نقل و ترافیک پرداخت 

در آمریکا تاثیر شکل شهرها بر نحوه سفر کودکان به مدرسه را بررسی نمود و  2007در سال 

هاي اخیر کودکان براي به مدرسه رفتن به جاي دوچرخه سواري یا  دریافت که چرا در سال

پیاده روي از وسیله نقلیه خصوصی استفاده می کنند. او به این نتیجه رسید که تنها عامل، 
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ها در  ها، ترافیک و نگرانی خانواده شکل شهرها نیست، بلکه عوامل دیگري از جمله ناامنی محله

شدن  ). همچنین در مطالعات دیگري مشخص گردید کمTracy, 2007این امر نقش دارد (

آموزان  هاي مرتبط در میان دانش فعالیت جسمانی یکی از دالیل مهم افزایش چاقی و بیماري

). در تحقیق دیگري در شهر فلوریدا رابطه American Academy, 2003باشد ( آمریکایی می

آموزان به مدرسه مورد بررسی قرار گرفت. این  کیفیت هواي اطراف مدرسه با نحوه تردد دانش

آموزان برانتخاب شیوه  کند نزدیکی محل مدرسه به محل سکونت دانش گیري می مطالعه نتیجه

بطوریکه وجود این شرایط باعث کاهش ترافیک اطراف مدرسه،  ،رفت و آمد به مدرسه تاثیر دارد

درصد و  13افزایش سفرهاي دانش آموزان به شیوه پیاده روي و دوچرخه سواري به میزان 

 ,U. S. Env. Agency)باشد  درصد می 15کاهش استفاده از خودرو توسط والدین به میزان 

2003) . 

در شهر مشهد انجام شد  1388آزما طی تحقیقی که در سال  مهر و بخت همچنین شاداب

آموزانی که سفرهاي آموزشی خود را بصورت پیاده انجام می  نشان دادند بطور کلی تعداد دانش

دانش آموزانی است که از وسایل نقلیه موتوري نظیر سرویس، خودروي شخصی دهند کمتر از 

آموزانی  والدین و سیستم هاي حمل و نقل عمومی استفاده می کنند. همچنین از میان دانش

درصد مربوط به مدارسی  22که جهت رفت و آمد به مدرسه از خودرو استفاده می کنند 

درصد مربوط به مناطقی می  78رار گرفته اند و هستند که در مناطق با سطح درآمد کم ق

باشند که سطح درآمد در آنها متوسط و باال است. از جمله دالیل کاهش نسبت سفرهاي 

روي و دوچرخه سواري می توان به افزایش متوسط فاصله خانه تا مدرسه  آموزشی به شیوه پیاده

شاداب مهر و بخت منیت اشاره کرد (و نیز افزایش نگرانی والدین درمورد خطر تصادف و مساله ا

  ).1388آزما، 
  

  محدوده پژوهش

هاي مختلفی  بندي محدوده جغرافیایی مطالعه، شهر مشهد است. در مطالعات مختلف منطقه

بندي طرح تفصیلی، مطالعات جامع  توان به منطقه در شهر مشهد انجام شده که از آن جمله می

حمل و نقل و مناطق شهرداري مشهد اشاره نمود. در این مطالعه، مناطق شهرداري به عنوان 

بندي شهر در نظر گرفته شده است. دلیل این انتخاب هم این بوده که در اسناد  مبناي تقسیم

هاي مورد  اطالعات و دادههاي رسمی) حجم قابل توجهی از  معتبر اطالعاتی (از جمله آمارنامه

مناطق شهرداري  GISالیه  1نیاز تحقیق به تفکیک مناطق شهرداري ارائه شده است. شکل 

 منطقه تقسیم شده است. 13دهد. براین اساس شهر مشهد به  مشهد را نمایش می
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  سازمان ترافیک مشهد GISبانک  مأخذ:: مناطق شهرداري مشهد) 1(شکل 

  

  شناسی تحقیق روش

  و فرضیه تحقیقسوال 

سوال اساسی تحقیق حاضر بدین شکل مطرح شده که توزیع جغرافیایی سفرهاي پیاده یا 

دوچرخه سواري دانش آموزان به مدرسه در شهر مشهد چگونه است؟ انتظار می رود با تحقیق 

پاسخ این پرسش، نکات مهمی درخصوص نحوه ارتباط خصوصیات کالبدي و جمعیتی مناطق 

ریزي  آموزان آشکار شود که در فرآیند برنامه شیوه سفرهاي آموزشی دانش مختلف شهري با

باشد. فرضیه تحقیق این است که با کاهش  آموزي مورد نیاز می شهري در حوزه سفرهاي دانش

مسافت خانه تا مدرسه، افزایش تراکم جمعیتی در سطح منطقه و کاهش سطح برخورداري 

روي یا  آموزي خود شیوه پیاده در سفرهاي دانشآموزانی که  مناطق شهري، نسبت دانش

  یابد. کنند، افزایش می سواري را انتخاب می دوچرخه

  ها گیري، حجم نمونه و روش تعیین آن و ابزار گردآوري داده روش تحقیق، جامعه آماري، روش نمونه

تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته است. در پژوهش  -در این پژوهش روش تحقیق توصیفی

حاضر براي گرد آوري اطالعات اسنادي، با استفاده از روش هاي کتابخانه اي از اطالعات موجود 

در شهرداري مشهد، سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد، سازمان آموزش و پرورش خراسان 

رضوي، وزارت راه و شهرسازي و سایر نهادهاي دخیل استفاده شده و همچنین مطالعات میدانی 
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از پرسشنامه جهت تکمیل اطالعات موجود و تشکیل و تصحیح الیه هاي اطالعاتی با استفاده 

استفاده شده و  GISانجام شده است. همچنین به منظور دستیابی به نتایج مطلوب، از نرم افزار 

تحلیل اطالعات با توجه به قابلیت هاي این نرم افزار انجام شده است. جامعه آماري 

  و پنجم ابتدایی شهر مشهد می باشد.آموزان کالس چهارم  دانش

آموزان دبستانی و تعیین عوامل موثر بر  جهت بررسی نحوه انجام سفرهاي آموزشی دانش

آموزان، از روش پرسشنامه استفاده  سواري در بین دانش روي و دوچرخه کاهش سفرهاي پیاده

س درس و سوال از اي طراحی شده که در مراجعه به کال شده است. براي این منظور پرسشنامه

آموزان (توسط آمارگران) تکمیل گردیده است. این پرسشنامه با هدف شناسائی سهم هر  دانش

یک از روش هاي ممکن در انجام سفرهاي آموزشی و همچنین تعیین فاصله تقریبی محل 

  آموزان تا مدرسه طراحی شده بود.  سکونت دانش

آموزان (در تمام مقاطع  رد تمام دانشاگرچه موضوع نحوه انجام سفرهاي آموزشی در مو

تواند مورد  تحصیلی) از اهمیت برخوردار است، لکن این موضوع در مقطع دبستان بیشتر می

گیري شخصیت کودکان و نحوه  توجه قرار گیرد زیرا این دوران تاثیر بسیار مهمی در شکل

ین مقطع ابتدائی بدلیل برداشت آنها از محیط اطراف دارد. البته دانش آموزان کالس هاي پائ

سن کم و عدم آشنایی کافی با محیط خارج از خانه و مدرسه و در نتیجه نگرانی والدین از 

توانند مالك مناسبی براي سنجش سایر عوامل بازدارنده از انجام سفرهاي  مسائل مذکور نمی

دختر و پسر آموزشی به شیوه پیاده روي باشند. به همین دلیل در این مطالعه دانش آموزان 

کالس پنجم مقطع ابتدائی براي تکمیل پرسشنامه ها انتخاب گردیده اند. بنابر این جامعه 

آماري تحقیق، کلیه دانش آموزان دختر و پسر کالس پنجم ابتدایی شهر مشهد می باشند. 

مدرسه  5مدرسه مختلف می باشند. از میان  5نفر بوده که از دانش آموزان  251حجم نمونه 

مدرسه در منطقه با سطح درآمد متوسط و  1مدرسه در مناطق با سطح درآمد پائین ،  2 مذکور

مدرسه  2مدرسه پسرانه و  3مدرسه در مناطقی با سطح درآمد باال قرار گرفته اند. همچنین  2

منطقه) به  13جهت انتخاب مدارس مورد اشاره، ابتدا مناطق شهرداري مشهد ( اند. دخترانه بوده

ا سطح درآمد کم، سطح درآمد متوسط و سطح درآمد زیاد تقسیم گردید و باتوجه به سه گروه ب

  حداقل حجم نمونه مورد نیاز، مدارس به صورت تصادفی از بین سه منطقه انتخاب شده اند.
  

  ها و مبانی نظري دیدگاه

ریزان شهري،  مبناي نظري تحقیق حاضر، نظریه رشد هوشمند شهري است. از دیدگاه برنامه

کی از راهبردهاي دستیابی به توسعه پایدار و ارتقاء کیفیت محیط زیست شهري، متعادل ی
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ساختن توزیع فضایی کاربري ها از طریق شکل پایدار شهر است. در اواخر قرن بیستم با الهام از 

براي  1بنیان هاي علمی توسعه پایدار، رویکرد جدیدي با نام شهرسازي نوین و رشد هوشمند

تن فرم فضایی شهرها مورد توجه قرار گرفته است. طبق فرض اساسی این دیدگاه، پایدار ساخ

توزیع متناسب کاربري ها و شکل فشرده شهر، ضمن حفظ محیط زیست، باعث استفاده کمتر 

). این دیدگاه با مبانی نظري 2: 1390ضرابی و همکاران، از خودرو براي حمل و نقل می شود (

شهر پایدار و شهر اکولوژیک مد نظر است که در آن تلفیق کاربري هاي مسکونی و اشتغال با 

). درحقیقت راهبرد رشد 381: 1381زیاري، ( اولویت طراحی دسترسی پیاده، همسو است

هوشمند، سعی در شکل دهی مجدد شهرها و هدایت آنها به سوي اجتماع توانمند با دسترسی 

). جهت تعریف مفاهیمی چون 102: 1382 پورمحمدي و قربانی،به محیط زیست مطلوب دارد (

شهر پایدار، رشد هوشمند و شهر اکولوژیک، در منابع مختلف معیارها و اصول متفاوتی ذکر 

) در مقاله اي که با هدف سنجش میزان 2010( و ادواردز شده است. به عنوان مثال جپسون

ار، رشد هوشمند و آگاهی متخصصین و دست اندرکاران مسائل شهرسازي با اصول شهر پاید

مورد آن با موضوعاتی  5معیار را ذکر نموده که حداقل  14شهر اکولوژیک تدوین نموده است، 

چون نزدیکی محل کار به محل سکونت، کاربري هاي ترکیبی (کاهش مسافت سفر)، توسعه 

سیستم هاي پیاده روي و دوچرخه سواري، کاهش مصرف منابع محدود انرژي، و کاهش 

). بنابراین Jepson and Edwards, 2010: 421اي محیط زیست در ارتباط است (آالینده ه

مطالعه و برنامه ریزي جهت اندازه گیري سفرهاي پیاده و شناخت و رفع موانع توسعه آن، در 

  صول رشد هوشمند شهري و در راستاي دستیابی به شهر پایدار محسوب می شود.چهار چوب ا
  

  ها معرفی متغیرها و شاخص

در این مقاله با توجه به ماهیت موضوع، براي دستیابی به نتایج منطبق بر شرایط واقعی، 

  شاخص ها و متغیرهاي مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است که در ادامه ارائه شده اند.

  داد و رشد جمعیتتع

 2,58بوده که با نرخ رشد ساالنه نفر  1,463,000حدود  1365جمعیت شهرمشهد در سال 

درصد در سال  2,5رسیده و با رشد ساالنه  1375در سال  نفر 1,887,000درصد به حدود 

در بین مناطق شهرداري مشهد، منطقه  1385رسیده است. در سال نفر  2,427,316به  1385

از نظر نسبت جمعیت شهر در رتبه هاي اول و  نفر 296,267با  3و منطقه  نفر 380,454با  2

در رتبه سوم قرار دارد. همچنین منطقه ثامن به عنوان  نفر 253,210با  9دوم بوده و منطقه 

                                                
1 Smart Growth 
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را در خود جاي داده بوده  نفر 32330بندي شهرداري  کوچکترین منطقه شهر مشهد در تقسیم

روزآوري آمار ذکر شده، از  ). در این مطالعه جهت به14: 1390خاکپور و همکاران، است (

در آمارنامه شهر مشهد استفاده شده است. براین اساس،  1390جمعیت برآورد شده براي سال 

دهد.  گانه شهرداري نشان می 13 توزیع جمعیت شهر مشهد را به تفکیک مناطق 1جدول 

  نفر برآورد شده است. 2،815،541برابر  1390، جمعیت شهر مشهد در سال 1مطابق جدول 
  

  1390ي در شهر مشهد در سال ) تعداد جمعیت برآورد شده مناطق شهردار1جدول (

  7  6  5  4  3  2  1  منطقه

  223691  200175  162960  246871  309021  493415  195577  جمعیت

  -  (ثامن)13  12  11  10  9  8  طقهمن

  -  32851  34198  213621  256380  329562  117219  جمعیت

  )6: 1390مشهد، خذ: (شهرداريأم

  

  تراکم نسبی جمعیت

، در 1390تراکم نسبی جمعیت در مناطق شهرداري مشهد بر اساس جمعیت برآوردي سال 

نفر  17شهرداري با  12طقه ارائه شده است. براین اساس کمترین تراکم نسبی در من 2جدول 

در مراحل اولیه توسعه قرار دارد. همچنین  12شایان ذکر است منطقه در هکتار بوده است، 

شهرداري (که جزء مناطق محروم شهر به حساب  4بیشترین تراکم نسبی جمعیت در منطقه 

  نفر در هکتار بوده است. 195می آید) با 

که در بخش شرقی واقع شده اند جزء مناطق  13 و 7، 6، 5، 4، 3، 2به طور کلی، مناطق 

جزء منطق برخوردار (یا نیمه برخوردار)  12و 11، 10، 9، 8، 1محروم به حساب آمده و مناطق 

  ). 15: 1390خاکپور و همکاران، شهر محسوب می شوند (

  

  کم نسبی جمعیت در مناطق شهرداري مشهد (نفر در هکتار)ترا) 2(جدول 

  7  6  5  4  3  2  1  منطقه

  112  155  102  195  96  150  139  تراکم

  -  (ثامن)13  12  11  10  9  8  منطقه

  -  106  17  133  135  147  99  تراکم

  خذ: نگارندگانأم
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  بعد خانوار

راساس آمارنامه مشهد به شرح بعد خانوار (متوسط تعداد افراد خانواده) در مناطق شهرداري، ب

 5مربوط به منطقه  36/4بیشترین بعد خانوار به مقدار 3می باشد. باتوجه به جدول  3جدول 

 1مربوط به منطقه  45/3شهرداري (یکی از مناطق محروم) و کمترین بعد خانوار به مقدار 

  شهرداري (یکی از مناطق برخوردار) می باشد.

  

  اطق شهرداري شهر مشهد) بعد خانوار در من3جدول (

  7  6  5  4  3  2  1  منطقه

  79/3  06/4  36/4  02/4  84/3  76/3  45/3  بعدخانوار

  -  (ثامن)13  12  11  10  9  8  منطقه

  -  57/3  73/3  65/3  85/3  72/3  53/3  بعدخانوار

  )9- 11: 1390مشهد، خذ: (شهرداريأم

  

  مساحت کاربري آموزشی

 1390براساس آمارنامه حمل و نقل سال مساحت کاربري آموزشی در مناطق شهرداري، 

ارائه شده است. براین اساس، بیشترین سطح  4سازمان ترافیک مشهد تعیین و در جدول 

  شهرداري قرار گرفته است. 2متر مربع در منطقه  197577کاربري آموزشی به میزان 

  

  ) مساحت کاربري آموزشی در مناطق شهرداري شهر مشهد (متر مربع)4جدول (

  7  6  5  4  3  2  1  منطقه

  15939  58274  88929  73984  62649  197577  127945  مساحت

  -  (ثامن)13  12  11  10  9  8  منطقه

  -  13405  28709  93086  171225  121331  95881  مساحت

  )12-13: 1391ترافیک، نسازماخذ: (أم

  

  آموزان تعداد دانش

آموزان ساکن در مناطق شهرداري مشهد در سال  در این مطالعه جهت برآورد تعداد دانش

سازي مطالعات جامع حمل و نقل مشهد استفاده شده  ، از نتایج آخرین مرحله بهنگام1390

گانه  13تفکیک مناطق آموزان شهر مشهد را به  تعداد برآورد شده دانش 5است. جدول 

برابر  1390آموزان شهر مشهد در سال  دهد. همچنین کل جمعیت دانش شهرداري نشان می

  ).1391نفر برآورد شده است (مهندسین مشاور طرح هفتم،  466،012
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  به نفر 1390آموز برآورد شده مناطق شهرداري شهر مشهد در سال  ) تعداد دانش5جدول (

  7  6  5  4  3  2  1  منطقه

  36585  37677  35339  45564  51952  79346  25911  آموز دانش

  -  (ثامن)13  12  11  10  9  8  منطقه

  -  4712  5406  32205  43337  51792  16387  آموز دانش

  

  آموزان تراکم نسبی دانش

آموزان در مناطق شهرداري مشهد بر اساس سطح مناطق و جمعیت برآورد  تراکم نسبی دانش

ارائه شده است. براین اساس کمترین تراکم  6، در جدول 1390آموزان در سال  شده دانش

نفر در هکتار و بیشترین تراکم نسبی  7/2شهرداري با  12آموزان در منطقه  نسبی دانش

  نفر در هکتار بوده است. 0/36شهرداري با  4آموزان در منطقه  دانش

  

  هکتار) آموزان در مناطق شهرداري مشهد (نفر در ) تراکم نسبی دانش6جدول (

  7  6  5  4  3  2  1  منطقه

  3/18  2/29  9/21  0/36  2/16  1/24  4/18  تراکم

  -  (ثامن)13  12  11  10  9  8  منطقه

  -  1/15  7/2  1/20  8/22  1/23  8/13  تراکم

  

  ها نتایج بدست آمده از پرسشنامه

ها به همراه  جهت تحلیل نتایج و تولید داده هاي مورد نیاز، نتایج بدست آمده از پرسشنامه

متغیرهاي معرفی شده در بخش قبل، در نرم افزار اکسل وارد شده و شاخص هاي مورد نظر 

(براساس هدف مطالعه) محاسبه شده اند. در این بخش خالصه محاسبات انجام شده و نتایج 

  بدست آمده ارائه شده است.

یاده درصد از کل دانش آموزان بصورت پ 44ها مشخص گردید، بطورکلی  از تحلیل پرسشنامه

درصد به  12درصد بصورت تنها و  88سفرهاي آموزشی خود را انجام می دهند که از این گروه 

همراه یک نفر از والدین به مدرسه رفت و آمد می کنند. همچنین از میان کل دانش آموزانی 

درصد مربوط به مدارسی هستند که در مناطق با سطح درآمد  70که پیاده به مدرسه می روند، 

درصد مربوط به مدارسی هستند که در مناطق با سطح درآمد متوسط  30ار گرفته اند و کم قر
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اند. با استفاده از اطالعات بدست آمده فوق، شاخص هاي زیر در مناطق مختلف  و باال قرار گرفته

  شهرداري محاسبه شده اند:

زشی خود را آموزانی که با سیستم پیاده روي (یا دوچرخه) سفرهاي آمو شاخص تعداد دانش .1

  انجام می دهند.

آموزانی که با سیستم پیاده روي (یا دوچرخه) سفرهاي آموزشی  شاخص تراکم نسبی دانش .2

  خود را انجام می دهند.

آموزانی که با سیستم پیاده روي (یا دوچرخه) سفرهاي آموزشی خود را  شاخص تعداد دانش .3

  انجام می دهند به جمعیت منطقه (برحسب درصد).

 آموزان مشارکت کننده در تحقیق نشتحلیل آدرس تقریبی محل سکونت داهمچنین از

روند در  آموزانی که پیاده به مدرسه می مشخص گردید، فاصله متوسط خانه تا مدرسه دانش

. بنابراین نتایج تحقیق نشان 1باشد متر می 378و  412مناطق محروم و برخوردار به ترتیب 

آموزان بیشتري در  ت به مناطق برخوردار) هم دانشدهد در مناطق کم برخوردار (نسب می

کنند و هم  سواري) استفاده می روي (یا دوچرخه سفرهاي آموزشی خود از سیستم پیاده

باشد. باتوجه به نتایج این  تري براي انجام سفرهاي پیاده مورد پذیرش می هاي طوالنی مسافت

پیاده در متوسط مسافت پیاده آموز  بخش، شاخص دیگري به صورت حاصل ضرب تعداد دانش

متر) در مناطق مختلف شهرداري محاسبه شده است. شایان ذکر است در مطالعات  -نفرروي (

کیلومتر) یکی از شاخص هاي بسیار  -ترافیکی نیز شاخص مسافت پیموده شده (وسیله نقلیه

یج تغییرات مهم بوده که از آن براي ارزیابی سیستم هاي مختلف حمل و نقل و یا تحلیل نتا

  ).77: 1383شود (ممتحن،  بوجود آمده در شبکه خیابانی استفاده می

ارائه  7جدول شماره  4تا  1نتیجه محاسبه چهار شاخص فوق الذکر به ترتیب در ستون هاي  

  شده است.
  

  ArcGISنتایج با استفاده از نرم افزار  فضایی نمایش

طالعات مکانی کاربرد فراوانی یافته است. در تحلیل ا ArcGISامروزه استفاده از نرم افزار 

 ,Murray et al(در سطح وسیع و به منظور شناسایی آسان الگوها استفاده کرد  GISتوان از  می

فضایی شهر مشهد قرار گرفته ). در این تحقیق، مناطق شهرداري مبناي تقسیم بندي 2001

  است.

                                                
را با حمل و نقل همگانی انجام آموزانی که بخشی از سفر خود را پیاده و بخشی  دانش هايردر این ارقام سف ١

 دهند، لحاظ نشده است. می
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  ها هاي تولید شده از تحلیل پرسشنامه ) نتیجه محاسبه شاخص7جدول (

  )4(ستون چهارم   )3(ستون سوم   )2(ستون دوم   )1(ستون اول   منطقه

1  9106  45/6  66/4  3442  

2  39140  89/11  93/7  16125  

3  25627  99/7  29/8  10558  

4  22476  74/17  10/9  9260  

5  17333  82/10  64/10  7141  

6  18585  41/14  28/9  7657  

7  18046  01/9  07/8  7435  

8  5759  85/4  91/4  2177  

9  18201  11/8  52/5  6880  

10  15230  00/8  94/5  5757  

11  11318  05/7  30/5  4278  

12  1900  95/0  56/5  718  

  958  08/7  47/7  2325  (ثامن) 13
  در مناطق شهرداري (سفر) آموزي پیاده تعداد سفرهاي دانش )1(

  آموزي پیاده در مناطق شهرداري (سفر در هکتار) تراکم نسبی سفرهاي دانش) 2(
  آموزي پیاده در مناطق شهرداري به جمعیت منطقه (درصد) نسبت سفرهاي دانش )3(

  )1کیلومتر -مناطق مختلف شهرداري (نفرروي در پیاده مسافت متوسطپیاده درآموز دانش تعداد )4(

  

آموزي از روش سه بعدي  هاي سفرهاي پیاده دانش فضایی شاخص نمایشمچنین جهت ه

هاي  این اساس نقشه کوهستان شاخصبر ها استفاده شده است.  ترسیم کوهستان شاخص

  است. ساخته شده GISدر محیط  7محاسبه شده در جدول 

سفرهاي آموزي پیاده، تراکم نسبی  هاي تعداد سفرهاي دانش کوهستان شاخص 2شکل

آموز پیاده  آموزي پیاده نسبت به جمعیت وتعداد دانش آموزي پیاده، درصد سفرهاي دانش دانش

روي در مناطق شهرداري مشهد را ارائه می نماید. همین اطالعات در  در متوسط مسافت پیاده

به صورت نمودار ارائه شده است. جهت ترسیم نمودار، از مقادیر درصد هر شاخص  3شکل 

  به مجموع آن شاخص در کل مناطق شهرداري) استفاده شده است.(نسبت 

                                                
 کیلومتر) تبدیل شده است. -نفرمتر) به ( -نفرتقسیم شده، در نتیجه واحد ( 1000بر  این ستونتمام اعداد  ١.
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  آموزي پیاده در مناطق مشهد تعداد سفرهاي دانش  آموزي پیاده تراکم نسبی سفرهاي دانش

    
آموز پیاده در متوسط مسافت  تعداد دانش

  روي پیاده

آموزي پیاده به جمعیت  نسبت سفرهاي دانش

  منطقه

  هاي محاسبه شده در مناطق شهرداري مشهد ان شاخص) نمایش کوهست2شکل (

  

  
  هاي محاسبه شده در مناطق شهرداري مشهد ) نمودار تغییرات شاخص3شکل (
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شهرداري  2آموزي پیاده، منطقه  براساس اطالعات فوق، از نظر شاخص تعداد سفرهاي دانش

توجه به اینکه هر سه داراي رتبه هاي بعدي می باشند. با 4و 3حائز رتبه اول بوده و مناطق 

شوند، نتیجه بدست آمده مؤید فرضیه  بندي می الذکر جزو مناطق محروم شهر طبقه منطقه فوق

باتوجه به اینکه  2آموزي در منطقه  باشد. البته زیاد بودن تعداد سفرهاي پیاده دانش تحقیق می

وجود  باشد. با این می آموز نیز رتبه اول را دارد، طبیعی این منطقه به لحاظ شاخص تعداد دانش

تواند شاخص مطمئنی براي تائید فرضیه تحقیق  آموزي نمی تعداد مطلق سفرهاي پیاده دانش

  است.  آموز وسطح منطقه وابسته دانش پارامترهاي تعداد محسوسی بهطور شاخص به این باشد زیرا

هاي  تیب رتبهبه تر 2و  6، 4آموزي پیاده، مناطق  از نظر شاخص تراکم نسبی سفرهاي دانش

آموزي پیاده بیانگر ارتباط  باشند. شاخص تراکم نسبی سفرهاي دانش اول تا سوم را دارا می

با سطح کم (نسبت  6و  4باشد، اینکه مناطق  روي با سطح منطقه می انتخاب شیوه سفر پیاده

است. آموزي پیاده می باشند طبیعی  به سایر مناطق) حائز بیشترین تراکم نسبی سفرهاي دانش

(با وجود سطح نسبتاً زیاد)، در  2آموزي در منطقه  همچنین تراکم نسبی باالي سفرهاي دانش

به هر حال آموزي پیاده در این منطقه تحلیل می شود.  ارتباط با تعداد زیاد سفرهاي دانش

الذکر نیز جزو مناطق محروم بوده و نتیجه این بخش نیز بخشی از فرضیات تحقیق  مناطق  فوق

  کند. تائید میرا 

به  4و  6، 5آموزي پیاده نسبت به جمعیت، مناطق  از نظر شاخص درصد سفرهاي دانش

باشند. مناطق مذکور در بطن مناطق محروم شهر مشهد  هاي اول تا سوم را دارا می ترتیب رتبه

در رده  10و  9، 3، 2قرار دارند. به لحاظ شاخص جمعیت مناطق فوق الذکر از مناطقی چون 

پائین تري قرار می گیرند. بنابراین کسب رتبه اول تا سوم شاخص درصد سفرهاي  هاي

آموزي پیاده در این  آموزي پیاده نسبت به جمعیت، ناشی از زیاد بودن سفرهاي دانش دانش

  باشد. مناطق و مؤید فرضیه تحقیق می

به  4و  3، 2روي، مناطق  آموز پیاده در متوسط مسافت پیاده از نظر شاخص تعداد دانش

کیلومتر) به  -باشند. باال بودن این شاخص (با واحد نفر هاي اول تا سوم را دارا می ترتیب رتبه

معناي این است که دانش آموزان بیشتري در مسافت هاي طوالنی تر، تمایل دارند سفرهاي 

 2 آموزشی خود را به صورت پیاده انجام دهند. با این وجود باال بودن این شاخص در منطقه

، درصد 4و  3آموز و بزرگی نسبی منطقه قابل انتظار است اما در مناطق  بدلیل تعداد زیاد دانش

آموزانی که سفرهاي آموزشی خود را به صورت پیاده انجام می دهند باعث شده  باالي دانش

رغم سطح کم، شاخص مطرح شده باال باشد. پائین بودن شاخص در منطقه ثامن و منطقه  علی

 8و  1ل تعداد کم دانش آموز در مناطق مذکور بوده لکن کم بودن شاخص در مناطق بدلی 12
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که از مناطق برخوردار شهر بوده و مساحت قابل توجهی هم دارند، حاکی از بحرانی بودن 

سواري در مناطق برخوردار شهر (حداقل در حوزه  روي و دوچرخه وضعیت سیستم هاي پیاده

آموز پیاده در  . باتوجه به نقشه کوهستان شاخص تعداد دانشآموزي می باشد) سفرهاي دانش

روي به روشنی دیده می شود، در نواحی شمال و شمال شرق مشهد که از  متوسط مسافت پیاده

  نواحی محروم شهر می باشند، مقدار شاخص بیشتر از نواحی دیگر است.
  

  نتیجه گیري

بندي نمود. گروه اول نتایج تحلیلی  تقسیمتوان در دو گروه  نتایج بدست آمده از تحقیق را می

روي  آموزي به شیوه پیاده باشند که به شناخت وضع موجود توزیع جغرافیایی سفرهاي دانش می

ریزي و توسعه خدمات  شوند و گروه دوم نتایجی هستند که در زمینه نحوه برنامه مربوط می

توان گفت به طور کلی در  ی میشوند. در بخش نتایج تحلیل متناسب با نیاز مناطق مطرح می

تمایل استفاده از شیوه مناطق شمال، شمال شرق و شرق شهر مشهد (مناطق محروم) 

آموزي بیشتر از نواحی مرکزي و غربی شهر (مناطق  براي انجام سفرهاي دانش روي پیاده

 با کاهش«). بنابراین بخش سوم فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه 2باشد (شکل  برخوردار) می

روي  آموزي خود شیوه پیاده در سفرهاي دانش آموزانی که  سطح برخورداري مناطق، نسبت دانش

شود. نتیجه دیگر اینکه در  ، تائید می»یابد کنند، افزایش می سواري را انتخاب می یا دوچرخه

آموزان بیشتر از نواحی برخوردار  روي دانش مناطق محروم شهر، طول متوسط مسافت پیاده

هاي ترکیبی متأثر از مسافت  شود در مناطق محروم، شاخص ن مساله باعث میاست. ای

هاي مذکور متمایل به مناطق محروم شهر  روي نیز افزایش یابد و تمرکز کوهستان شاخص پیاده

آموزان به خودرو شخصی و  ). همچنین دسترسی بیشتر والدین دانش3باشد (نمودارهاي شکل 

شود در مناطق برخوردار شهر توجه کمتري به  درسه، سبب مییا امکان استفاده از سرویس م

هایی چون باالتر بودن سطح علمی مدارس بیشتر  نزدیکی محل مدرسه تا خانه شود و شاخص

مورد توجه باشد. باتوجه به نتایج تحقیق، این فرضیه که با کاهش فاصله خانه تا مدرسه، درصد 

(وضعیتی که در مناطق محروم شهر وجود دارد) آموزي پیاده افزایش می یابد  سفرهاي دانش

  شود. تائید می

دهد. اول اینکه باتوجه به  ریزي نیز نتایج مهمی را بدست می هاي تحقیق، در حوزه برنامه یافته

روي در مناطق محروم شهر، لزوم توجه بیشتر به احیاء مسیرهاي  تمرکز بیشتر سفرهاي پیاده

روها، تکمیل تجهیزات ترافیکی معابر و توجه به  یت پیادهپیاده و پیوستگی آنها، بهبود وضع

مسائل امنیتی در مناطق مذکور آشکار می شود. نتیجه دیگر اینکه باتوجه به اهمیت تشویق و 
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ترغیب مردم به استفاده بیشتر از شیوه سفرهاي غیر موتوري (در راستاي اهداف شهر پایدار و 

موضوع توزیع مدارس در نقاط مختلف شهر توسعه هوشمند شهر)، الزم است در خصوص 

هاي الزم صورت پذیرد. به عنوان مثال در مناطق برخوردار شهر  باتوجه به تمایالت مردم، کنترل

تمایل مردم به مدارس بزرگتر و با سطح علمی باالتر است در حالیکه در مدارس مناطق محروم 

و بزرگی مدرسه) بیشتر مورد  نزدیکی محل مدرسه نسبت به خانه (صرف نظر از سطح علمی

آموزي به  الذکر و با هدف ترویج سفرهاي دانش توجه می باشد. در نهایت باتوجه به نتیجه فوق

سواري در تمام نقاط شهر (به خصوص نقاط برخوردار)، الزم است  روي و دوچرخه شیوه پیاده

آموزشی (حداقل سازي مدارس به لحاظ کیفیت  وزن سازمان آموزش و پروش هم نسبت به هم

در خصوص مدارس دولتی) اهتمام جدي داشته باشد. چنین رویکردي در بلند مدت موجب 

تغییر تمایل مردم نسبت به انتخاب مدرسه دورتر لکن با اسم و رسم بهتر خواهد شد و به طور 

  مستقیم بر افزایش درصد سفرهاي آموزشی پیاده موثر خواهد بود.

شود و  راکم جمعیتی در مناطق محروم شهر مشهد مشاهده میباتوجه به اینکه بیشترین ت

آموزي پیاده در مناطق محروم شهر  همچنین نتایج تحقیق که نشان داد درصد سفرهاي دانش

به طور نسبی بیشتر است، این فرض تحقیق که با افزایش تراکم جمعیت، درصد سفرهاي 

ین وجود نتیجه بدست آمده قطعی نیست و شود. با ا یابد تائید می آموزي پیاده افزایش می دانش

هاي مشابه در شهرهایی که، مناطق برخوردار آنها تراکم نسبی جمعیت  الزم است بررسی

  باالتري دارند نیز انجام شود.
  

  

  

  منابع و ماخذ

، ترجمه علی خدایی، انتشارات دانشگاه مهندسی ترابري) 2001(بنکس، اچ.، جیمز .1

  1383صنعتی امیر کبیر، چاپ دوم، 

 ابعاد و راهبردهاي پارادایم متراکم) 1382پورمحمدي، محمدرضا؛ قربانی، رسول ( .2

 . 85-108، صفحات 29، نشریه مدرس علوم انسانی، شماره سازي فضاهاي شهري 

تحلیل ) 1390خاکپور، براتعلی؛ زمردیان، محمد جعفر؛ صادقی، سلیمان؛ مقدمی، احمد (  .3

، خیزي شهر مشهد ازدیدگاه زلزله 9کالبدي منطقه  -میزان آسیب پذیري فیزیکی

  1-33، صفحه 16مجله جغرافیا و توسعه ناحیه اي، شماره 
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ریزان شهري در قرن  توسعه پایدار و مسئولیت برنامه) 1381اله ( زیاري، کرامت .4

   371-385، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، صفحات یکم و بیست

سازمان حمل و ، هشتمین آمارنامه حمل و نقل و شهر مشهد) 1391ترافیک (سازمان .5

 ي مشهدنقل و ترافیک شهردار

سواري  روي و دوچرخه پیاده بررسی سهم) 1388آزما، مجید ( شاداب مهر، هومن؛ بخت .6

، هشتمین کنفرانس مهندسی حمل ونقل و ترافیک از سفرهاي آموزشی دانش آموزان

  ایران، تهران

 ، معاونت برنامه ریزي و توسعهآمارنامه شهر مشهد) 1390شهرداري مشهد ( .7

، ترجمه کرامت اله زیاري، ارزیابی انتقادي -نظریه شهري) 2006شورت، جان، رنه ( .8

  1390نژاد، فریاد پرهیز، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،  مهدي حافظ

تحلیل فضایی ) 1390ضرابی، اصغر؛ صابري، حمید؛ محمدي، جمال؛ وارثی، حمیدرضا ( .9
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