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  ریزي شهري دانشگاه فردوسی مشهد) محمد اجزاء شکوهی (دانشیار گروه جغرافیا و برنامه
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 چکیده

ها و تطبیق آن با نیازهـاي   پراکندگی پمپ بنزین ينحوهاز این تحقیق بررسی  هدف 

هـا از دیـدگاه راننـدگان     مناطق مختلف شهر مشهد می باشد. همچنین مشکالت پمپ بنزین

بندي شده است. این مطالعه در قلمرو تحقیق ارزیابی بـا نتـایج کـاربردي     شناسایی و اولویت

ار و اطالعـات الزم بـا روش   تحلیلی است. آمـ  -گیرد. همچنین روش تحقیق توصیفی قرار می

هـاي سـوخت و متوسـط     آوري شده است. شناسـایی مشـکالت جایگـاه    مطالعه اسنادي جمع

 پرسش نامـه فاصله مستقیم محل زندگی تا جایگاه سوخت از روش مطالعه میدانی و تکمیل 

نفر به شکل تصادفی ساده از بـین راننـدگان حاضـر در     138انجام شده است. نمونه با حجم 

مپ بنـزین انتخـاب شـده اسـت. جهـت بررسـی ارتبـاط متغیرهـاي تحقیـق از روش          صف پ

داري متغیرها بـه   و کنترل سطح معنی t-testو  R2همبستگی و محاسبه ضریب همبستگی 

یـافتگی منـاطق و    استفاده شده است. همچنین ارتباط سـطح توسـعه   SPSSافزار  کمک نرم

دو مورد سنجش قرار گرفته است. جهـت  کمک آزمون کی  میزان دسترسی به پمپ بنزین به

اسـتفاده شـده اسـت. مبنـاي نظـري تحقیـق،        GISافـزار   ي مکانی از نرمشاخص هاتحلیل 

نظریات مطرح شده در زمینه پایداري شهر، رشد هوشمند و عدالت فضـایی اسـت. جانمـایی    

ها با کاهش مسافت سفر و زمان صرف شـده در شـبکه معـابر، در جهـت      صحیح پمپ بنزین

باشـد.   هبود عدالت اجتماعی و توسعه پایدار و در راستاي اهداف رشـد هوشـمند شـهر مـی    ب

دهد بین متغیر تعداد نازل بنزین در منطقه بـا سـطح دسترسـی بـه      نتیجه تحقیق نشان می

وجود دارد. همچنین مشخص گردیـد    =0.715R2پمپ بنزین یک رابطه مستقیم با ضریب 

از مناطق نیمـه برخـوردار یـا     کم ترطق برخوردار شهر سطح دسترسی به پمپ بنزین در منا

هـاي موجـود    کمبود پمپ بنزین و عدم پراکندگی مناسب پمپ بنزین این کهمحروم است و 

          هـا در شـهر    دالیل مشکالت فعلی پمـپ بنـزین   مهم ترین(به خصوص در مناطق برخوردار)، 

  می باشند.

  شهر مشهد ،نقل شهريوحمل ، رشد هوشمند،مکانیموقعیت  پمپ بنزین، واژه هاي کلیدي:

                                                
  :نویسنده رابطHo_sh852@stu-mail.um.ac.ir	 	
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  مقدمه

ترافیک به عنوان جدي ترین معضل حمل و نقل درون شهري در سطح دنیا مطرح 

). یکی از راهکارهاي مقابله با این معضل، تنظیم صحیح 3: 1393پناه و همکاران،  است(عزت

ریزي کاربري  حقیقت، برنامههاي شهري با رویکرد کنترل تقاضاي سفر است. در  کاربري

آید (خادمی و همکاران،  ریزي شهري به شمار می زمین همواره به عنوان بخش اصلی برنامه

). مسأله دیگر، لزوم توجه به خصوصیات جغرافیایی مناطق مختلف در 21: 1393

ریزي است. در مطالعات شهري در گذشته که در جهت گسترش و توسعه شهرها در  برنامه

نجام شده، بررسی هاي جغرافیایی چندان مورد توجه قرار نگرفته است (انصاري الري کشور ا

). در این تحقیق موقعیت مکانی کاربري پمپ بنزین در ارتباط با 2: 1390و همکاران، 

  خصوصیات جغرافیایی مناطق شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است.

         قاضـاي سـفر بـا خودروهـا     هاي اخیر رشد سـریع شهرنشـینی باعـث شـده ت     در سال

 Upchurch and)شـده و در نتیجـه مصـرف سـوخت افـزایش چشـمگیري یابـد         بیش تـر 

Kuby, 2010) میلیون لیتـر بنـزین در بخـش مرکـزي مشـهد       2.5. هر روز به طور متوسط

ــی  ــرف م ــا مص ــط خودروه ــک،   توس ــازمان ترافی ــود (س ــراي  34: 1391ش ــودرو ب ــر خ            ). ه

ناگزیر است مسافتی را تا پمپ بنزین طی کند. توزیع نامناسـب و تعـداد کـم    گیري  سوخت

هـا را   پمپ بنزین در شهر، افزایش قابل توجه مسافت سفر و نیز شلوغی برخی از پمپ بنزین

اطـراف و راننـدگان و بـروز مشـکالت      نارضایتی ساکنین  له باعث أمس  دنبال داشته که اینه ب

شود. آثـار منفـی ایـن     ها می معابر اطراف جایگاه روز در ت شبانه ترافیکی در بسیاري از ساعا

ها وقت تلف شده رانندگان، زشـت   هاي اجتماعی، به صورت ساعت از نارضایتی مشکل به غیر

کند که این مسائل با اصول پایـداري شـهر و    شدن چهره شهرها، افزایش آلودگی هوا بروز می

گیري مزایاي مهمی  یابی صحیح جایگاه سوخت انرشد هوشمند در تعارض است. بنابراین مک

از جمله کاهش مسافت سفر و صرفه جویی در وقت افراد دارد. انتخاب محل جایگاه سـوخت  

هاي سوخت دیگر در ناحیـه، مسـائل ترافیکـی،     به فاکتورهاي مختلفی از جمله تعداد جایگاه

 Semih)تگی دارد خصوصیات اجتماعی ساکنان محیط اطراف و میزان درخواست محلی بس

and Seyhan, 2011; 2) .گیـري   هاي سوخت همچنین ضوابط تعیین محل و تعداد جایگاه

 Town and)در شهر بایـد از دیـدگاه افـزایش منـافع عمـومی مـورد ارزیـابی قـرار گیـرد          

Country Planning Organization, 1977: 2).  

ت بنزین در شهر مشـهد و  هاي سوخ از این مطالعه تحلیل توزیع مکانی جایگاه هدف 

مبنـاي نظـري    ثیرات این توزیع در بوجود آمدن مشکالت فعلـی مـی باشـد.   أبررسی میزان ت
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تحقیق حاضر، مفاهیم پایداري شهري، نظریه رشد هوشـمند و نظریـه عـدالت اجتمـاعی در     

ریزي جهت ارزیابی موقعیـت مکـانی    ، مطالعه و برنامهاین کهجغرافیاي شهري است. توضیح 

توانـد منجربـه    اه هاي سوخت و تطبیق آن با نیازهاي طبیعی منـاطق شـهري کـه مـی    جایگ

چـوب   کاهش پارامترهاي مسافت سفر، زمان سفر و میزان مصـرف سـوخت گـردد، در چهـار    

اصول رشد هوشمند شـهري و در راسـتاي دسـتیابی بـه شـهر پایـدار و نیـز ارتقـاء عـدالت          

آیـا موقعیـت    ایـن کـه  اضر عبارتسـت از  شود. سوال اساسی تحقیق ح اجتماعی محسوب می

ها در شهر مشهد به طور یکنواخت و متناسب با میزان تقاضـا   مکانی و پراکندگی پمپ بنزین

باشد؟ براساس سوال اساسی تحقیق، فرضیه تحقیق بـه صـورت    در نواحی مختلف شهري می

از  م تـر کـ سطح دسترسی به پمپ بنزین در مناطق مرفه شهر مشهد «زیر تدوین شده است: 

  ».مناطق محروم است

در سال هاي اخیـر روش مدلسـازي در تحلیـل    در ادامه سابقه تحقیق ارائه می شود. 

تـوان بـه    موقعیت مکانی نقاط قابل اشتعال در مطالعات مختلفی استفاده شده از جملـه مـی  

اشاره نمود. روش تحلیل بـا اسـتفاده از    (Cram et al., 2006)مطالعات منتشر شده توسط 

یابی تاسیسات قابل اشتعال (از دیدگاه نحوه انتشـار آتـش)    اطالعات جغرافیایی جهت مکان

تـوان مطالعـه    نیز تاکنون در چند مطالعات استفاده شده است. از جملـه ایـن مطالعـات مـی    

(Vent, 2001) مگونی کـاربري جایگـاه   براي تحلیل علل نـاه  1را نام برد. روش آنالیز زمانی

ـ    2012هاي اطراف در مطالعاتی که نتیجه آن در سـال   سوخت با کاربري ه منتشـر گردیـد، ب

 21جایگاه سوخت حومـه شـهر بخارسـت،     60کار گرفته شد. در این مطالعه مشخص شد از 

انـد. در  ایـن    جایگاه در مناطق غیر مسکونی احـداث شـده   39جایگاه در مناطق مسکونی و 

هاي سوخت بـه منـاطق مجـاور مسـکونی و تـاثیرات آن مـورد        دالیل هدایت جایگاهمطالعه 

. همچنین از جمله مطالعات داخلی در (Ioja and Tudor, 2012) ارزیابی قرار گرفته است

اشـاره   )1389(اسـدامرجی و میربهـا،    توان به مطالعه هاي سوخت می زمینه مکانیابی جایگاه

ري شده با توجـه بـه کمبـود آمـار و اطالعـات و تئـوري بـودن        گی نمود. دراین مطالعه نتیجه 

یـابی   هاي ریاضی و عدم تکمیل اطالعات جغرافیایی شهرها، بهترین روش بـراي مکـان   مدل

        بنـدي اسـت کـه بـا توجـه بـه        هاي سوخت، روش الگوهـاي تحلیـل تقاضـا و منطقـه     جایگاه

دیگـري   يهباشـد. در مطالعـ   مـی ي منتخب براي شهرهاي کشـور قابـل اسـتفاده    شاخص ها

پایـه   هـاي سـوخت) بـر    نارسایی هاي مراکز خدماتی و تاسیسات شهر یاسوج (ازجمله جایگاه

ي همبستگی، تحلیلـی و میـدانی مـورد ارزیـابی     روش هاروش پژوهش ترکیبی و استفاده از 

                                                
1 Temporal Analysis 
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عه گیري توسـ  دهد شهر یاسوج به تناسب شدت قرار گرفته است. نتیجه این تحقیق نشان می

ایـن   يهخدمات شهري دچار نارسایی است و نتیجـ  يهکالبدي و افزایش جمعیت از نظر ارائ

(وارثـی و   ي خدماتی بوده استشاخص هاکالبدي پرشتاب انحراف از استاندارد  يهنوع توسع

در یک تحقیق انجام شده در شهر میبد به تحلیل فضایی توزیع خدمات و ). 1390همکاران، 

داخته شده است. نتیجه تحقیق مشخص نمود بین پـراکنش جمعیـت و   پراکنش جمعیت پر

اي وجود ندارد. همچنین تاکید شـده بـراي    توزیع خدمات در سطح محالت شهر میبد رابطه

نیل به پایداري، برقراري ارتباط منطقی و هماهنگ بین پراکنش جمعیـت و توزیـع خـدمات    

  ).61: 1389در محالت شهر ضروري است (ذاکریان و همکاران، 

  

  ها ابزار گردآوري داده وگیري، حجم نمونه  جامعه آماري، روش نمونه، روش تحقیق

هـاي کـاربردي، تحقیـق و     هاي بنیادي، پـژوهش  عبارت است از پژوهش تحقیقانواع 

و تحقیق عملی. تحقیق ارزیابی فرآیندي براي جمع آوري و تجزیه و  1توسعه، تحقیق ارزیابی

. محـدوده ایـن پـژوهش در    )5-7: 1386(شاقلی،  گیري است و تحلیل اطالعات براي تصمیم

آوري اطالعات،  ست از جمعا گیرد. مراحل تحقیق علمی عبارت قلمرو تحقیق ارزیابی قرار می

: 1377(مـوالزاده،   بینی مبتنی بـر تجزیـه و تحلیـل    پیشها،  ارزشیابی اطالعات، تحلیل داده

تحلیلـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت.        -. در این پـژوهش روش تحقیـق توصـیفی   )65

اي از اطالعـات موجـود در    ي کتابخانـه روش هـا گردآوري اطالعات اسـنادي، بـا اسـتفاده از    

هـاي نفتـی    فـرآورده شهرداري مشهد، سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد، شـرکت توزیـع   

است. به منظور تحلیل اطالعات جغرافیایی و  منطقه مشهد و سایر نهادهاي دخیل انجام شده

استفاده شده است. همچنین مطالعات میـدانی بـا    GISافزار  دستیابی به نتایج مطلوب از نرم

جهـت تکمیـل اطالعـات موجـود و تشـکیل و تصـحیح الیـه هـاي          پرسـش نامـه  استفاده از 

تی انجام شده است. جامعه آماري، رانندگان خودروهاي حاضر در صف پمپ بنزین در اطالعا

با هدف تعیین تقریبی مسافت سفر خودروهـا   پرسش نامهباشد.  هاي سوخت می محل جایگاه

هـاي سـوخت از دیـدگاه     جهت دسترسی به پمپ بنزین و ارزیابی مشـکالت مکـانی جایگـاه   

اي صرفه جویی در زمان و هزینه انتخـاب نمونـه بـه    استفاده کنندگان طراحی شده است. بر

 )138-139: 1383نیـا،  (حـافظ  صورت تصادفی ساده انجام گرفته و از طریق فرمول کوکران

نفر محاسبه شده است. الزم به یادآوري است برآورد تعداد خودرو شخصـی   138حجم نمونه 

                                                
1 Evaluation Research 



 ....هايبنزین مطالعه تطبیقی موقعیت مکانی پمپ                 71

 

هفـتم،  مشـاور طـرح    (مهندسـین  عـدد بـوده   607195معادل  1390در شهر مشهد درسال 

باشـد.   خودرو می 620000ها، جامعه آماري تحقیق حدود  که با احتساب تاکسی )59: 1389

، R2جهت بررسی ارتباط متغیرهاي تحقیق از روش همبستگی و محاسبه ضریب همبستگی 

t-Test افزار  داري متغیرها به کمک نرم و کنترل سطح معنیSPSS  استفاده شده اسـت. در 

کمـک آزمـون     بنزین به  میزان دسترسی به پمپ یافتگی مناطق و ارتباط سطح توسعهنهایت 

  است.  دو مورد بررسی قرارگرفته  کی

  

  متغیرهاي تحقیق

متغیرهاي مناسب نقش مهمی در دستیابی به اهداف تحقیق دارد. متغیرهاي 

ده از تجربیات گیري باشند. استفا تحقیق باید با شیوه پژوهش متناسب بوده و قابل اندازه

ه باشد. تحقیق حاضر ب تحقیقات پیشین، یک راه مرسوم براي انتخاب متغیرهاي مناسب می

ها با میزان دسترسی  دنبال یافتن رابطه اي بین خصوصیات مناطق و سطح برخورداري آن

به پمپ بنزین به عنوان یکی از تجهیزات مهم شهري است. مبناي تقسیمات فضایی، مناطق 

اند. متغیر  باشد بر این اساس متغیرهاي تحقیق در سه دسته طبقه بندي شده یشهرداري م

باشند. مقادیر  مساحت، جمعیت و تراکم جمعیت به عنوان متغیرهاي گروه اول می

متغیرهاي گروه اول با استفاده از منابع آماري موجود تعیین شده است. متغیر تعداد پمپ 

ل بنزین و تراکم نازل بنزین در مناطق به عنوان بنزین، تعداد نازل بنزین، سرانه ناز

باشند که از طریق برداشت میدانی و محاسبات آماري تعیین  متغیرهاي گروه دوم می

اند. در نهایت متغیر متوسط فاصله هوایی محل سکونت تا پمپ بنزین و سطح  گردیده

سوم تعریف  دسترسی ساکنین به پمپ بنزین در مناطق شهري به عنوان متغیرهاي گروه

          تعیین گردیده است. متغیر گروه اول و دوم  پرسش نامهوسیله ه شده و مقادیر آن ب

، ستون دوم مقادیر متغیر جمعیت، 1ارائه شده است. در جدول  1فوق الذکر در جدول 

ستون سوم مقادیر متغیر تعداد نازل سوختگیري بنزین، ستون چهارم مقادیر متغیر تعداد 

بنزین در  نفر جمعیت و ستون پنجم مقادیر متغیر تراکم نازل 10000بنزین بازاء هر نازل 

   سطح منطقه می باشد.
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  نتیجه محاسبه متغیرهاي بررسی شده در تحقیق :1جدول 

  )۴( NozHect  )٣( NozPop  )٢( Nozzle  )١( Pop  منطقه

1  195577  61  3.12  0.043  

2  493415  163  3.30  0.050  

3  309021  59  1.91  0.018  

4  246871  41  1.66  0.032  

5  162960  18  1.11  0.011  

6  200175  20  1.00  0.016  

7  223691  102  4.56  0.051  

8  117219  59  5.03  0.050  

9  329562  41  1.24  0.018  

10  256380  83  3.24  0.044  

11  213621  57  2.67  0.035  

12  34198  36  10.53  0.018  

  0.058  5.48  18  32851  (ثامن) 13
  )6: 1390مشهد، (شهرداري جمعیت (نفر)، مأخذ: )1(                  
  گیري بنزین، مأخذ: نتایج برداشت میدانی تعداد نازل سوخت )2(                 
  نفر جمعیت، مأخذ: محاسبات نگارندگان 10000تعداد نازل بنزین بازاء هر  )3(                 
  تراکم نازل بنزین در سطح منطقه، مأخذ: محاسبات نگارندگان )4(                 

  

  

  ها پرسش نامهآمده از  به دستنتایج 

هـاي علـوم    نقـش مهمـی در پـژوهش     و سایر ابزارهاي سـنجش،  پرسش نامه يهتهی

). جهـت  41: 1387(سـلیمی و همکـاران،    نماینـد  مدیریت و علوم رفتاري ایفا می  اجتماعی،

محاسبه و ارزیابی متوسط مسافت طی سفر براي دسترسی به پمپ بنزین و همچنین جهـت  

ــدگان، از روش    ــدگاه اســتفاده کنن ــاه هــاي ســوخت از دی ــابی مشــکالت مکــانی جایگ          ارزی

سیله نقلیـه  استفاده شده است. خیابان و منطقه شهرداري محل سکونت راننده و پرسش نامه

حاضر در صف پمپ بنزین سوال شده و بدین ترتیب فاصله هـوایی محـل سـکونت تـا محـل      

  ارائه شده است. 1گیري محاسبه و در نمودار شکل  سوخت
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  (Km). متوسط فاصله هوایی محل سکونت تا پمپ بنزین در مناطق شهرداري1شکل 

  مأخذ: نگارندگان

  

کثر مسافت هاي ارائه شـده در شـکل فـوق    ادرصدي بین حداقل و حد 270اختالف 

  نشان از اختالف قابل توجه سطح دسترسی در مناطق مختلف شهر به پمپ بنزین دارد. 

بـا   پرسش نامـه رانندگان، از  ها از منظر بخش بررسی مشکالت مکانی پمپ بنزین در

ط بـا  است. دراین فعالیـت تمـام عوامـل بـروز مشـکالت مـرتب       شده   هاي بسته استفاده الؤس

ســوخت مــورد نظرســنجی قــرار گرفتــه و از طریــق روش   مکــانی یــک جایگــاه  پارامترهــاي 

اي لیکرت، اولویت هر مورد تعیین شده است. مقیـاس لیکـرت،    درجه 5امتیازدهی درمقیاس  

هاي  بر اساس مالك مردماحساس و یا  رفتار ،عقیدهبراي سنجش است  بسیار کارائی مقیاس

یک دامنه پاسخ بین موافقـت و عـدم موافقـت    که این احساس را در  عینی و ذهنی که دارند

ها منجـر بـه    پرسش نامهآمده از تحلیل  به دست. نتایج (Li, 2013: 1609)از می نمایند ابر

هـاي سـوخت از منظـر اسـتفاده کننـدگان گردیـد. لیسـت         تعیین اولویت مشکالت جایگـاه 

کسـب شـده (بـه ترتیـب اولویـت) در      و متوسط امتیاز  پرسش نامهمشکالت مطرح شده در 

  ارائه شده است. 2جدول 
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  هاي شهر مشهد از منظر رانندگان . اولویت مشکالت مکانی پمپ بنزین2جدول 

  امتیاز  عنوان مساله  اولویت

  3.78  کمبود پمپ بنزین در برخی از مناطق شهري  1

  3.51  کمبود کلی پمپ بنزین در سطح شهر  2

  2.88  (یا در نبش تقاطع قرار داشتن)نزدیکی به تقاطع   3

  2.07  وجود فضاي کافی در داخل جایگاه براي تشکیل صف وسایل نقلیه  عدم  4

  1.67  خروجی جایگاه و ورودي هندسی طرح نبودن مناسب  5

  1.22  زا ترافیک هاي کاربري به بودن نزدیک  6

  1.18  معبر با جایگاه سوخت عملکرد و نقش تناسب عدم  7

  نگارندگانمأخذ: 
  

  رابطه متغیرهاي تحقیق با سطح دسترسی به پمپ بنزین در مناطق

بنـزین   متوسط فاصله هوایی محل سکونت ساکنین مناطق مختلف شهرداري تا پمپ

ي را بـیش تـر  ارائه شده است. بدیهی است در مناطقی کـه سـاکنان آن مسـافت     1در شکل 

تـر اسـت.    بنزین پائین  دسترسی به پمپکنند، سطح  بنزین طی می  جهت دسترسی به پمپ

بنـزین و سـطح     بنابراین یک رابطه عکس بین متوسط فاصله هوایی محل سـکونت تـا پمـپ   

بنزین درمناطق شهرداري وجود دارد. در این تحقیق تابع سطح دسترسـی    دسترسی به پمپ

  به پمپ بنزین به صورت زیر تعریف شده است.

AcsLev=١٠/Dis                          )1(                                                                                                                     

  در رابطه فوق:

AcsLev :بنزین در مناطق شهرداري  سطح دسترسی به پمپ  

Dis :محاسبه معیار سطح باشد. نتیجه  می بنزین  متوسط فاصله هوایی محل سکونت تا پمپ

  ارائه شده است. 3بنزین در مناطق شهرداري در جدول   دسترسی به پمپ

  

  بنزین در مناطق شهرداري . معیار سطح دسترسی به پمپ3جدول 

  7  6  5  4  3  2  1  منطقه

  4.57  1.97  1.92  2.46  3.21  6.45  2.62  سطح دسترسی

  -  (ثامن)13  12  11  10  9  8  منطقه

  -  1.72  4.38  4.74  5.32  2.96  3.34 سطح دسترسی

  مأخذ: نگارندگان
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و از روش رگسـیون خطـی، رابطـه بـین متغیرهـاي       SPSSافزار  کمک نرم  اکنون به

تحقیق با معیار سطح دسترسی به طور جداگانـه آزمـون شـده اسـت. نتیجـه ایـن بخـش از        

  نمایش داده شده است. 4تحقیق در جدول 
  

  تحقیق با سطح دسترسی به پمپ بنزین. نتیجه بررسی رابطه متغیرهاي 4جدول 

  دار وجود رابطه معنی  .Sigضریب  R2 t-Testضریب  متغیر

Pop 0.223 1.924 0.081  Not 

Nozzle 0.715 5.315  0.000  Ok 

NozPop 0.111  0.992  0.342  Not 

NozHect 0.115  1.193  0.258  Not 

  مأخذ: نگارندگان
  

تعداد نازل بنزین در منطقه با سطح دسترسی با توجه به نتایج فوق، فقط بین متغیر 

  نمایش داده شده است. 2داري وجود دارد که این رابطه در شکل  رابطه معنی

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  . تغییرات سطح دسترسی به پمپ بنزین برحسب تعداد نازل در منطقه2شکل 

  SPSSمأخذ: نگارنگان، خروجی نرم افزار 

 
آمده  به دست AcsLev=0.031*Nozzle+1.708رابطه فوق به صورت  يههمچنین معادل

  است.
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  رابطه میزان توسعه یافتگی مناطق با سطح دسترسی به پمپ بنزین

سنجش میزان توسعه یافتگی منـاطق مختلـف شـهر از جنبـه هـاي مختلفـی قابـل        

 3باشد. دسته بندي نواحی شهر مشهد به لحاظ منزلت اجتماعی در نقشه شـکل   بررسی می

کـه در بخـش شـرقی     13و  7، 6، 5، 4، 3، 2شده است. به طور کلـی، منـاطق   نمایش داده 

جـزء   12و 11، 10، 9، 8، 1واقع شده اند جزء منـاطق محـروم بـه حسـاب آمـده و منـاطق       

: 1390منطق برخوردار (یا نیمه برخوردار) شهر محسـوب مـی شـوند (خـاکپور و همکـاران،      

ت پیشـین)، منـاطق شـهر مشـهد از نظـر      ). در این تحقیق (براساس یافته هـاي مطالعـا  15

هاي مختلف اجتماعی، اقتصادي و توزیع امکانات فرهنگی به دو دسته کلی برخـوردار و   جنبه

  محروم یا نیمه برخوردار به شرح زیر تقسیم شده اند:

   13، 11، 9، 1مناطق برخوردار: منطقه 

   12، 10، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2مناطق محروم یا نیمه برخوردار: 

  

  
  . محدوده خوشه هاي پنج گانه منزلتی نواحی شهر مشهد3شکل 

  )83: 1388مأخذ: (یوسفی، 

  

در زمـره منـاطق برخـوردار اسـت لکـن       2شایان ذکر است بخش کوچکی از منطقه 

  در گروه دوم قرار داده شده است.  2دلیل سطح کم آن نسبت به کل منطقه، منطقه  به

یار سطح دسترسی به پمپ بنزین در منـاطق  براساس تقسیم بندي فوق، متوسط مع

ـ    AcsLevشهر مشهد (         وسـیله آزمـون   ه ) محاسبه شده و سطح معنـاداري آمـاره میـانگین ب
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باشـد کـه در آن    یک آزمون ناپارامتري می يآزمون کی دو دو بعدکی دو بررسی شده است. 

جامعـه  دو مورد انتظار به بررسی تفاوت بین مقادیر   شده و فراوانی  مشاهده  بر مبناي فراوانی

هـاي   جـا کـه هـدف بررسـی مقـادیر دو متغیـر درون جامعـه        شود. از آن مستقل پرداخته می

نتیجـه ایـن    .شـود  مـی  اسـتفاده  تفاوتی هاي فرضیه بررسی براي آزمون این از ست،متفاوت ا

  ت.ارائه شده اس 6و  5بخش از تحقیق در جداول 

  

 (Km/1). میانگین سطح دسترسی به پمپ بنزین در مناطق شهر مشهد 5جدول 

  سطح دسترسی به پمپ بنزین  مناطق

  3.01  مناطق برخوردار    

  3.74  مناطق محروم یا نیمه برخوردار

  مأخذ: نگارندگان

  

  . نتیجه آزمون کی دو6جدول 

 .df Sig  ارزش  آزمون

  0.04  8  16.14  کی دو

  مأخذ: نگارندگان

  

شود. بـه عبـارت دیگـر سـطح      آمده فرض تحقیق تایید می به دستباتوجه به نتیجه 

از منـاطق   کـم تـر  دسترسی به پمپ بنزین در مناطق مرفه شهر مشهد بـه طـور معنـاداري    

  محروم یا نیمه برخوردار است.

  

  ArcGISتحلیل نتایج با استفاده از نرم افزار 

در تحلیل اطالعات مکانی کاربرد فراوانی یافتـه   ArcGISامروزه استفاده از نرم افزار 

درسـطح وسـیع بـه منظـور شناسـایی آسـان الگوهـا اسـتفاده کـرد           GISتـوان از   است. می

(Murray et al, 2001) در این تحقیق، مناطق شهرداري مبناي تقسیم بندي فضایی شهر .

وش سـه بعـدي   مشهد قرار گرفته است. جهت تحلیل فضایی متغیرهاي محاسـبه شـده، از ر  

اسـتفاده شـده اسـت. بـه عنـوان نمونـه نقشـه         GISترسیم کوهسـتان شـاخص در محـیط    

ارائـه   4نفر جمعیت مناطق در شـکل   10000ازاء هر ه ب کوهستان شاخص تعداد نازل بنزین

  شده است.
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  نفر جمعیت منطقه 10000ازاء هر ه ب . نقشه کوهستان شاخص تعداد نازل بنزین4شکل 

  ArcSceneگان، خروجی نرم افزار دمأخذ: نگارن

  

نفر جمعیت به ترتیـب در منـاطق    10000براساس نقشه فوق، شاخص نازل بازاء هر 

می توانـد قابـل    5و  6ین مقدار را دارا است. کم بودن این شاخص در مناطق کم تر 9و  5، 6

باشـند و ضـریب    مناطق مذکور جزء مناطق محـروم شـهر مـی    این کهدلیل ه توجیه باشد (ب

جزء مناطق مرفه شـهر   9منطقه  این کهها پائین است) لکن باتوجه به  مالکیت خودرو در آن

نفـر جمعیـت ایـن منطقـه      10000نازل بـه ازاء هـر    1.244شود، مقدار  مشهد محسوب می

ها مقدار متوسـطی   ر در آننیز که شاخص مذکو 11و  1بسیار ناچیز است. همچنین مناطق 

تواند بـه عنـوان یکـی از     دارد، جزء مناطق مرفه بوده و کم بودن شاخص نازل بر جمعیت می

هاي این مناطق تلقی شود. بدیهی است برخی از رانندگان براي  داللیل مشکالت پمپ بنزین

هـاي نـواحی مـذکور، مسـیرهاي      اجتناب از درگیر شـدن در ترافیـک سـنگین پمـپ بنـزین     

) 10و  2هاي مناطق مجـاور (از جملـه منـاطق     تري را جهت دسترسی به پمپ بنزین والنیط

شود.  ي ترافیکی) در شهر میشاخص هاکنند که خود باعث تشدید ترافیک (افت  انتخاب می

ها در مناطق محـروم یـا نیمـه برخـوردار      سازد پراکندگی پمپ بنزین این تحلیل مشخص می

تـر از وضـعیت مطلـوبی     نـاطق بـوده لکـن در منـاطق مرفـه     شهر متناسب با وضعیت ایـن م 

جا منظور از تناسـب، کـافی بـودن تعـداد جایگـاه سـوخت        باشد. البته در این برخوردار نمی

باشد و صـرفاً تناسـب بـین رتبـه ایـن منـاطق بـا         متناسب با نیاز جمعیت ساکن منطقه نمی

م بودن تعداد پمپ بنزین در حال ک اي باشد. علی ها مطرح می وضعیت اقتصادي ساکنین آن

له حـادتري اسـت.   أهـا، مسـ   بودن ضریب مالکیت خـودرو در آن  بیش ترمناطق مرفه بدلیل 

باشـد کـه براسـاس آن دو     آمده از تحلیل فوق مؤید نتایج نظرسنجی هم مـی  به دستنتایج 
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بنـزین در    کمبـود کلـی پمـپ   «و » شـهري  از منـاطق   برخـی  بنـزین در   کمبود پمپ«عامل 

عوامل مشکالت موجود در پمـپ بنـزین هـاي شـهر مشـهد       مهم ترینعنوان   به» شهر سطح

  مطرح شده بود.

  

  هانتیجه گیري و پیشنهاد

پمپ بنزین ها در شهر مشهد براساس نیازهاي جمعیتی منـاطق مختلـف    يهتوسع«

شهر صورت نگرفته است، بلکه این توسعه صـرفاً بـر مبنـاي امکـان پـذیري تـأمین زمـین و        

در بنـدهاي   هانتـایج و پیشـنهاد  ». رعایت ضوابط صدور مجوز احداث پمپ بنزین بوده است

  زیر خالصه شده است:  

ریزي جهت کاهش  اري شهر و اصول رشد هوشمند، برنامهدر راستاي اهداف پاید - 1

هاي طویل خودروها در  گیري و حذف پدیده صف هاي طوالنی سفر براي سوخت مسافت

  کند، ضروري است. ها که هزینه هاي سنگینی به جامعره تحمیل می پمپ بنزین

بین متغیرهاي تحقیق با سطح دسترسی به پمپ بنزین در مناطق  يهبررسی رابط - 2

مختلف نشان داد، بین متغیر تعداد نازل بنزین در منطقه با سطح دسترسی به پمپ 

  وجود دارد. =0.715R2بنزین یک رابطه مستقیم با ضریب 

نتایج تحقیق نشان می دهد، توزیع پمپ بنزین ها به خصوص در مناطق مرفه شهر  - 2

تواند این باشد که  باشد. دلیل این مساله می ، با نیازهاي این مناطق متناسب نمیمشهد

تابع مسائلی چون سهولت تملک  بیش ترها در شهر مشهد  پراکندگی مکانی پمپ بنزین

  زمین براي احداث پمپ بنزین بوده تا نیازهاي مناطق مختلف شهر. 

تحقیق است بدین معنا که سطح دسترسی به پمپ  يهتحقیق مؤید فرضی يهنتیج - 3

از مناطق نیمه برخوردار یا محروم است. این  کم تربنزین در مناطق برخوردار شهر 

ها در شهر مشهد براساس نیازهاي جمعیتی  دهد توسعه پمپ بنزین له نشان میأمس

پذیري  مناطق مختلف شهر صورت نگرفته است، بلکه این توسعه صرفاً بر مبناي امکان

  مین زمین و رعایت ضوابط صدور مجوز احداث پمپ بنزین بوده است.أت

ها در تمام متوازن آن يههاي سوخت در شهر مشهد و توسع جهت بهبود وضعیت جایگاه - 4

شود.  هاي سوخت احساس می یابی جایگاهمناطق شهر، لزوم بازنگري ضوابط مکان

هاي ذیربط با دادن امتیازات تشویقی نسبت به ترغیب  شود سازمان همچنین پیشنهاد می

هاي سوخت (در  در زمینه توسعه جایگاه بیش ترگذاري  بخش خصوصی جهت سرمایه

  مناطقی که با کمبود جایگاه مواجه است) اقدام نمایند.
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