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چکیده

دسترسی ،یکی از مؤلفههای کلیدی مؤثر بر کیفیت محیط شهری است .دسترسی به مراکز اشتغال و مکان سایر فعالیتها
و خدمات در شهر ،نیاز به سفر و جابه جایی را اجتنابناپذیر میسازد .در این رابطه زیرساختهای حمل ونقل و موقعیت
فضایی فعالیتها بهعنوان عوامل تعیین کننده مسافت ،شیوه سفر و سهولت جابهجایی و دسترسی ،اهمیت ویژهای مییابد.
بدین ترتیب ساختاریابی شهر بهگونهای که نیازمندیهای شهروندان را در کوتاهترین فاصله از محل سکونت (از طریق
سفرهای پیاده) و به آسانی تأمین نماید ،از جمله اهداف برنامهریزی شهری است .تحقیق حاضر ،با هدف بررسی وضعیت
دسترسی به مراکز مختلف شهر بابلسر اعم از محل کار ،مراکز خدماتی و خرید ،با توجه به شیوه سفر افراد به مراکز مذکور
انجام شده است .فرضیه این پژوهش عبارت است از :وضعیت سهولت دسترسی به مراکز خدماتی شهر بابلسر تحت تأثیر
شیوه سفر شهروندان تفاوت معنیداری را نشان میدهد .روش این تحقیق از نوع پیمایشی ،مبتنی بر استفاده از پرسشنامه
میباشد .در تدوین پرسشنامه ،ابتدا سواالتی در خصوص شیوه سفر افراد به مراکز مختلف در سطح شهر و سپس طبق نظر
جامعه محلی میزبان ،سهولت دسترسی به همان مراکز مورد سنجش قرار گرفت .به منظور تجزیه و تحلیل از روشهای
آماری توصیفی مثل میانگین و واریانس و روش آمار استنباطی استفاده شده است .نتایج این تحقیق همانطور که انتظار
میرفت ،نشان میدهد که میان شیوههای مختلف سفر به لحاظ سهولت دسترسی شهروندان به مقصد ،تفاوت معنیداری
وجود دارد .یعنی راحتی دسترسی به مقاصد مختلف در حوزه آماری مورد مطالعه تحت تأثیر عامل شیوه سفر افراد بوده
است.

واژگان کلیدی :شهر ،دسترسی ،اتومبیل ،شیوه سفر ،بابلسر.
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مقدمه

امروزه پویایی و سرزندگی هر شهری ،رابطه مستقیمی با نحوه حرکت و دسترسی آن شهر دارد .جابهجایی و دسترسی،
پایه و اساس فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی هر شهر میباشد ( .)Grazi & Bergh, 2008, p.634شیوههای جابهجایی
شامل انواع وسایل موتوری و غیر موتوری از جمله پیاده ،دوچرخه ،حملونقل عمومی (اتوبوس و تاکسی) و حمل و نقل
شخصی (موتور سیکلت و اتومبیل شخصی) میباشد.
ساختار و فرم شهری ،سطح شهرنشینی و ویژگیهای محیطی از جمله عوامل مؤثر بر رفتار سفر شهروندان است
( .)Souche, 2010, p.129; Schwanen, et al., 2001, p.176پیشتر شهرها برای پیاده روی ،ساخته میشدند و
لذا محل کار و محل زندگی نزدیک به هم بودند ( .)Abolhasani, 2001, p.86اما امروزه به دنبال گسترش شهرها،
پراکندگی مکانی فعالیتها و افزایش فاصله میان محل زندگی و مراکز جاذب سفر (محل کار ،مراکز خرید و ،)...افراد
برای تأمین نیازهای اساسی روزانه خود مجبور به طی مسافتهای طوالنی میباشند .این امر موجب استفاده هر چه
بیشتر از وسائل نقلیه موتوری ،تراکم ترافیک و کاهش سهولت دسترسیها شده و نقش مهمی در آلودگی زیست
محیطی ایفا میکند ( .)Azizi, 2001, p.140پراکندگی شهری و پراکنش فضایی فعالیتها ،با کاهش تقاضا برای حمل
ونقل عمومی و وابستگی به حمل و نقل شخصی ،یکی از چالشهای برنامهریزی فضایی در قرن بیست و یکم است
( .)Ziari, nejad, Faryad, 2007, p.63بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها نیز که موجب افزایش تملک اتومبیل در خانوار
گشته ،به این مسئله دامنزده است ( )Bento et al., 2005, p.470بهطوریکه امروزه افزایش شمار خودروها ،بهکارگیری
روزافزون خودروهای شخصی ،کاهش سفر با وسایل نقلیه عمومی و دوچرخه و پیادهروی ،ویژگی غالب جابهجاییها
در شهرهای ایران از جمله شهر بابلسر میباشد و جامعه هر روز بهطور مستقیم و غیرمستقیم هزینههای هنگفت
اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی را به دلیل ناکارآمدی و ضعف شبکههای ارتباطی و سیستم حمل ونقل شهری
متحمل میشود .مشکالت ترافیکی،کاهش سهولت دسترسی و معضالت زیست محیطی ،تحت تأثیر کاهش سهم حمل
و نقل عمومی در سفرهای درون شهری و وابستگی به اتومبیل شخصی ،اهمیت مسئله را بیش از پیش روشن میسازد
( .)Larsen & Geneidy, 2011, p.17از اینرو ،هدف اصلی این تحقیق ،بررسی وضعیت سهولت دسترسیها در شهر بابلسر
با تأثیرگذاری عامل شیوه سفر ،با استناد به نگرش جامعه محلی است .بدین منظور از میان عوامل متعدد مؤثر بر سهولت
دسترسی شهروندان ،به مراکز خدماتی مختلف ،متغیر شیوه سفر ،مورد بررسی قرار گرفته است.

 .1مبانی نظری
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دسترسی ،عمل جابهجایی افراد بین موقعیت فضایی فعالیتها و نقاط مبدا ً آنها است ( .)Lau & Chiu, 2004, p.90دسترسی
عملی پویاست که ریشه در راحتی یا به عبارتی زمان و هزینه مورد نیاز ،برای رسیدن به فعالیتها و مقاصد مورد نظر دارد.
بنابراین مکانگزینی مناسب فعالیتها اهمیت ویژهای مییابد ( .)Taghvaei, Sheykhbiglo, Bandlue, 2008, p.103افراد
برای دسترسی به فعالیتها و تأمین نیازهای روزانه خود ،نیازمند انجام سفرهای درون شهری میباشند .اغلب سفرهای
شهری به صورتهای پیاده ،دوچرخه ،حمل ونقل عمومی و اتومبیل شخصی صورت میگیرد (Abolhasani, 2001, p.86
 .); Ottawa & Ontario, 2007, p.28از آنجاییکه شیوههای مختلف سفر ،هزینههای اقتصادی ،اجتماعی ،روانی و زیست
محیطی متفاوتی را ایجاد میکند و در سهولت دسترسی شهروندان به مراکز مختلف ،تأثیر بسزایی دارد ،بنابراین توجه به آن،
اهمیت ویژهای مییابد ( .)Villiams et al., 2002عوامل مختلفی در تعیین شیوه سفر شهروندان نقش دارند؛ از جمله این عوامل،
میتوان به ویژگیهای فردی متقاضیان سفر و همچنین الگوی ساختار شهر اشاره نمود ( .)Schwanen et al., 2001, p. 178آنچه
که در اینجا اهمیت مییابد ،چگونگی ساختار و فرم شهری و رابطه آن با شیوه های سفر افراد میباشد.
حرکت و ارتباط میان محل زندگی انسانها و مکان فعالیتها ،مستلزم وجود یک سیستم کارآمد حمل ونقل
شهری ،بهعنوان یکی از جنبههای اصلی حیات شهری میباشد .سیستم حمل و نقل ،ساختار فضایی شهر را تحت تأثیر قرار
داده و زمینه رشد شهر را در مقیاس و الگوهای متفاوت فراهم میسازد .به اعتقاد پیسیونی ،1یک ارتباط نزدیکی بین ماهیت
حمل ونقل شهری و ساختار فضایی وجود دارد .مطالعات زیادی نشان میدهند که ساختار فضایی و فرم شهر یکی از فاکتورهای
مهم در تعیین شیوه سفر روزانه میباشد (.)Bertaud, 2002, p.110 ; Pacioni, 2001, p.248, Rodrigue et al., 2009, p.102
در راستای نقش آفرینی ساختار فضایی در شیوه سفر ،میتوان به طیف وسیعی از فاکتورهای کاربری زمین شامل
تراکم ساختمانی ،توزیع فضایی کاربریها ،ترکیب کاربری ،نحوه اتصال کاربریهای مختلف به شبکه حمل ونقل،
طراحی تسهیالت کاربری زمین اشاره کرد .از اینرو نحوه استفاده از زمین و الگوی پراکنش مکانی و فضایی کاربریها
که در فرایند برنامهریزی کاربری زمین مشخص میگردد ،تقاضا و مسافتهای سفر را تحت تأثیر قرار میدهد
( .)Thinh et al., 2002, p.5بهدنبال آن طول سفرها نیز به میزان زیادی مشخص کننده شیوه سفر افراد است
(.)vance & Hedel, 2006, p.5 ; Sohn, 2005, p.315

سهولت سفر شهروندان به مراکز اشتغال ،به چگونگی دسترسی منازل و محل کارشان به سیستم حمل و نقل شهری
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و مدت زمان رسیدن به این مراکز بستگی دارد ( .)Lau & Chiu, 2004, p.91توزیع فضایی مردم و فعالیتها و فاصله
بین مکان مسکونی و مراکز خدماتی مهم در شهر ،نقشی کلیدی در تقاضا برای سفر و حمل و نقل دارد .کاهش فاصله
بین کاربریها و فعالیتهای مهم شهری ،زمینه تأمین بسیاری از نیازهای شهروندان در مقیاس خرد (محله) را از طریق
پیادهروی فراهم ساخته و در نتیجه کاهش حجم و مسافت سفرها و دسترسی آسان را سبب میگردد .بنابراین تأمین
دسترسی مناسب از طریق کاربریهای مختلط ،که موجب کاهش طول سفرها و نیاز به خودرو میشود ،امری حیاتی
است ( .)Grazi, et al., 2008, p.634افراد بهطور غالب ،به مناطقی مراجعه میکنند که به راحتی و سهولت از طریق انواع
مختلف حمل و نقل به آن ها برسند .تمامی این موارد تأثیرات کاربری زمین بر حمل و نقل را بازتاب میکند.
در تراکم های باال ،فواصل سفر به دلیل اختالط کاربریها و باال بودن تراکم جمعیتی ،بهطور چشمگیری کاهش مییابد.
بدنبال آن انگیزه برای پیادهروی و دوچرخه سواری به عنوان یکی از کارآمدترین و مؤثرترین وسیله صرفه جویی در انرژی،
جهت دسترسی مناسب به تسهیالت محلی فراهم میگردد و در مقابل تمایل به اتومبیل شخصی در فرایند سفرهای
درون شهری کاهش مییابد ( .)hilld,2002,pp.30-44از اینرو در اینگونه ساختار فشرده شهری ،مردم عالقمندند برای
انجام نیازهای اساسی روزانه خود پیادهروی کنند .همچنین نیاز ساکنین مناطق شهری با تراکم باال ،جهت تأمین مایحتاج
روزانه به سفرهای موتوری ،نسبت به ساکنین سکونتگاههایی با تراکم پایین ،کمتر میباشد ( .)Pacione, 2001, p.247در
ساختار شهری گسترده ،با پراکنش فعالیتهای اقتصادی در فضاهای شهری ،مدت زمان سفر افزایش یافته و در نتیجه
تمایل شهروندان به استفاده از اتومبیل شخصی زیاد میشود ،بطوریکه تقاضا برای استفاده از حمل ونقل عمومی کاهش
مییابد ( .)Ziari, et al., 2007, p.114 ; Dai, et al., 2001, p.257از آنجاییکه فواصل پیادهروی در شهرهای با تراکم
پایین کم و خدمات حمل ونقل عمومی نیز اندک میباشد ،استفاده گسترده از حمل ونقل شخصی در سفرهای درون
شهری ،هزینههای اقتصادی ،اجتماعی -روانی و زیست محیطی قابل توجهی را به جامعه شهری تحمیل میکند .در نتیجۀ
چنین وضعی خدمات نمیتواند بطور مساوی بوسیلۀ حمل و نقل عمومی توزیع گردد.
تراکم پایین در شهرهای گسترده ،موجب باال رفتن حجم تقاضای سفر در سراسر منطقه میگردد و بدلیل اینکه
شاغالن ساکن حومهها هستند ،مقاصد هم بهطور گستردهای ،پراکنده میشوند ( .)Camagni, et al., 2002, p.202به این
ترتیب ،ارتباط معکوسی بین تراکم جمعیت و سفر با وسیله نقلیه به هر بخش وجود دارد (.)Marshall, 2008, p.135
همان طوری که تراکم افزایش مییابد ،اثر بخشی حمل و نقل عمومی نیز کارآمدتر میشود .وجود حمل و نقل عمومی
به معنای اثربخشی بیشتر در استفاده از سوخت و کاهش اساسی در استفاده از خودروها میباشد .تخمین زده شده است
که مردم از یک تا  1/4مایل ،میتوانند به سهولت پیاده روی کنند ،گرچه در این رابطه نیم مایل یا ده دقیقه فاصله
بسیار مطلوبی به نظر میرسد .در مناطق با تراکم باال بیشتر مقصدها در حد قابل قبولی برای پیادهروی قرارگرفتهاند.
بنابراین دوچرخه سواری به ابزار بسیار کارآمدی تبدیل می شود .بسیاری از مردم با رضایت خاطر  5-3مایل را با دوچرخه
مسافرت میکنند ( .)Villiams, et al., 2002از اینرو سطح باالی آلودگی هوا و تراکم شدید ترافیکی ناشی از استفاده روز
افزون اتومبیل ،مشوق مهمی برای کاهش سهم سفرهای شخصی و رواج استفاده از دوچرخهسواری و پیادهروی شده است
( .)Bertaud, 2002, p.6در نتیجه میتوان اظهار داشت که سهولت دسترسیها در سفرهای شهری به میزان زیادی از
مجموعهای از فاکتورها ،یعنی الگوی ساختار فضایی و فرم شهر ،شبکه حمل و نقل و جریانات حاصل از آن ،که در انتخاب
شیوه سفر نقش اساسی دارند ،تأثیر میپذیرد.

 .2حدوده مورد مطالعه
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قلمرو مکانی این تحقیق ،شهر بابلسر در استان مازندران از توابع شهرستان بابلسر است .شهر بابلسر مساحتی بالغ بر
 1783/6هکتار و  47872نفر و تعداد خانوار  13442یکی از مناطق توریستی استان میباشد (�naghshe jahan con
.)sults,2004
در دوره رضاشاه با احداث میادین ،خیابانها و ساختمانهای دولتی ،گسترش شهر در امتداد محور رودخانه بابلرود
و در دو سوی آن صورت گرفت .بهطور کلی سه عامل عمده در توسعه کالبدی شهر بابلسر تأثیر مستقیم داشتهاند که
عبارتند از :رودخانه بابلرود ،دریای خزر ،شبکه ارتباطی جادهای یا محورکناره و محور ارتباطی بابلسر به بابل .نتیجه و
برآیند این سه عامل گسترش کالبدی شهر به اطراف بخش مرکزی و در محورهای جنوبی و غربی -شرقی را سبب شده
است .تراکم خالص شهری در بابلسر  144نفر در هر هکتار و تراکم ناخالص شهری آن برابر 50نفر در هر هکتار است و
نشان میدهد میزان تراکم های جمعیتی در شهر مورد مطالعه در سطح پایینی است 2807933 .متر مربع ،یعنی 17/63
درصد از کل سطوح شهر بابلسر ،به شبکه ارتباطی شهر اختصاص دارد .علیرغم سهم قابل توجه راهها در سطح شهر،
خطوط ارتباطی شهر واجد مشکالت زیادی میباشند .شبکه خیابانهای اصلی شهر ،به صورت شعاعی در امتداد سه محور
خروجی شهر در مرکز شهر بههم میپیوندند و این در حالی است که این خطوط مربوط به دوره پهلوی اول بود و تناسبی
با وضعیت امروزی شهر به لحاظ جمعیت و فعالیت ندارد.
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 .3روش تحقیق

در این مطالعه ،ترکیبی از روشهای توصیفی و پیمایشی برای بررسی وضعیت سهولت دسترسی به مراکز اشتغال و مراکز
خدماتی و خرید استفاده شده است .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه با  70سوال و براساس مقیاس لیکرت استفاده
شد .کل جمعیت شهر بابلسر به عنوان جامعه آماری و شهروندان این شهر با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چند
مرحلهای در قالب  300خانوار با استفاده از فرمول تعدیل شده کوکران 2به عنوان واحد آماری (نمونه) مورد پیمایش
قرارگرفتند .جهت آزمون فرضیه تحقیق (با توجه به حجم باالی نمونهها و فرض نرمال بودن توزیع دادهها) از روش آماری
پارامتریک تحلیل واریانس یکطرفه )Oneway Anova( 3استفاده شده است .این تحقیق در راستای بررسی به پرسش
اصلی زیر صورت گرفته است:
آیا انتخاب شیوههای مختلف سفر به مراکز اشتغال و خدماتی وخرید شهر ،تفاوتی را در وضعیت سهولت دسترسی ایجاد
نموده است؟

 .4یافتههای تحقیق

کل جامعه آماری این تحقیق شامل  85/7درصد مرد 4و  14/3درصد زن ،میانگین سنی  39سال و سواد با  77/1درصد
باالتر از دیپلم میباشد .نتایج این پژوهش ،ابتدا به بررسی وضعیت سهولت دسترسی شهروندان بابلسری به مراکز مختلف
در شهر اعم از محل کار ،مراکز خرید ،مرکز شهر می پردازد و سپس تأثیرگذاری شیوه سفر شهروندان بر میزان سهولت
دسترسی به کارکردهای مختلف مورد سنجش قرار میدهد .منظور از سهولت دسترسی ،سهولت ذهنی سفر میباشد ،که
خود ترکیبی از شاخصهای زمان و هزینه سفر را در بر می گیرد.
جدول  :1سهم شیوههای مختلف سفر شهروندان در سفرهای شهری در شهر بابلسر در سال 1390

سهم شیوههای سفر به محل کار

سهم شیوههای سفر به مراکز خدماتی و خرید

پیاده و دوچرخه

حمل ونقل عمومی

اتومبیل شخصی

20/2

40/8

32/4

20/4

 .5وضعیت دسترسی به محل کار با توجه به شیوه سفر

31/3

48/3
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براساس نتایج آمار توصیفی دادهها ،بهطور کلی ،از میان  300خانوار مورد مطالعه در شهر بابلسر 406 ،نفر شاغلاند و
بهطور متوسط روزانه در هر خانوار  1/3نفر از محل سکونت خود به قصد مراکز اشتغال ،سفر میکنند .تعداد شاغلین در
خانوادهها از  1تا  3نفر متغیر میباشد ،که به ترتیب حدود  34/3 ، 61/3و  2/7درصد از خانوارها دارای  3 ،2 ،1شاغل
در خانواده میباشند .باالترین حجم از شیوه های سفر به محل کار ،استفاده از اتومبیل شخصی (48/2درصد) است و
افراد استفاده از وسائل موتوری شخصی را بر حمل و نقل عمومی ( 31/3درصد) و پیاده روی( 20/3درصد) ترجیح دادند.
نتایج آزمو ن  T-testدر بررسی وضعیت دسترسی شهروندان بابلسری به محل کار ،با توجه به ( sig=0.23و�Mea Differ
 ence:0.068و )Mean:3.06نشان دهنده وضعیت مطلوب دسترسی شهروندان به مراکز اشتغال میباشد.
جهت بررسی اثرگذاری شیوه سفر شهروندان به محل کار (بهعنوان متغیر مستقل) و سهولت دسترسی افراد (بهعنوان
متغیر وابسته) ،از آزمون آنوای یکطرفه استفاده شده است .نتایج یافتهها در آزمون فرض مورد نظر نشان میدهد که
شیوه سفر شهروندان بابلسری تفاوت معنیداری را در سهولت دسترسی آنها ایجاد کرده است .بدین ترتیب شیوه سفر در
سهولت دسترسی در سطح  95درصد اطمینان ( sig=0.00و  df=2و )F=7.872تأثیرگذار بوده و تفاوت معنیداری میان
گروههای مختلف جامعه آماری که با شیوههای متفاوت (پیاده و دوچرخه ،حمل و نقل عمومی ،حمل و نقل شخصی) به
محل کار دسترسی دارند ،مشاهده شده است.
براساس خروجی آزمون  Post Hocو نتایج آزمون ( Tamhanceاز آنجاییکه براساس نتایج تست  Levenواریانسها در
این متغیر برابر نیستند)  ،تفاوت معنیداری در سهولت دسترسی به محل کار با استفاده از شیوه سفر پیاده یا دوچرخه و
حمل و نقل عمومی ( )sig=0.006و همچنین پیاده یا دوچرخه و حمل و نقل شخصی ( )sig=0.006وجود دارد .بهطوریکه
شیوه سفر پیاده یا دوچرخه دسترسی آسانتری را به ترتیب نسبت به وسایل نقلیه عمومی و حمل ونقل شخصی برای
شهروندان جهت سفر به محل کار ،با توجه ب ه ( Mean:3.5و  )Mean Difference:0.57و ( Mean:3.5و �Mean Differ
 )ence:0.53فراهم میکند .این امر حاکی از بیشترین میزان سهولت دسترسی بهوسیله سفرهای پیاده و دوچرخه است .در
حالیکه با اتکا به نظر جامعه محلی میتوان بیان داشت سهولت دسترسی به محل کار در استفاده از حمل و نقل عمومی

بررسی وضعیت دسترسی شهروندان با تأثیرگذاری شیوه سفر
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و حمل و نقل شخصی ( )sig=0.98تفاوت معنیداری را نشان نمیدهد.
بهطور کلی ،طبق اظهارات جامعه محلی ،سفر با حمل و نقل عمومی نسبت به سفرهای پیاده و دوچرخه
 )Difference:-0.57و حمل و نقل شخصی ( )Mean Difference:-0.037سختترین دسترسی را به محل کار داشته است
و میان دو شیوه سفر حمل و نقل عمومی و حمل و نقل شخصی تفاوت چندانی به لحاظ آسانی سفر مشاهده نشده است.
الزم به ذکر است آسانترین شیوه سفر به محل کار از نظر جامعه آماری الگوی سفر پیاده و دوچرخه میباشد .این در
حالی است که تنها  20/3درصد از نمونهها از طریق پیادهروی و دوچرخه سواری به محل کار سفر میکنند.
براساس آزمون ( 5Homogeneousجدول ،)4شیوه سفر حمل و نقل شخصی و حمل و نقل عمومی به لحاظ
همگنی و تشابه در سهولت دسترسی به محل کار در یک خوشه و شیوه سفر پیاده و دوچرخه به دلیل تأمین سهولت
بیشتر در دسترسیها ،در خوشهای دیگر قرارگرفته است .بهطور کلی براساس یافتههای فوق ،میتوان به تأثیر مستقیم
شیوه سفر بر سهولت دسترسی شهروندان به محل کار و نقش الگوهای سفر در آسانی جابهجاییها در سطح  95درصد
اطمینان پیبرد.
(Mean

جدول  :2تاثیر شیوه سفر در سهولت دسترسی شهروندان به محل کار در شهر بابلسر در سال  1390براساس آزمون آنوای
یکطرفه

بین گروهی
درون گروهی

sig

F

Mean Square

df

Sum of Square

0/00

7/872

7/19

2

14/38

-

-

0/914

287

262/23

کل

-

-

-

276/62

289

جدول  :3آزمون برابری واریانسها (تست )Leven
Levene Statistic

Sig

df 1

df2

8/69

0/00

872

2

جدول  :4مقایسه شیوههای مختلف سفر به لحاظ سهولت دسترسی به محل کار در شهر بابلسر (سال )1390براساس آزمون
Post Hoc
شیوه سفر به محل
کار I
پیاده و دوچرخه

حمل و نقل شخصی

0/53

حمل و نقل شخصی

-0/037

پیاده و دوچرخه

*

-0/57

*

پیاده و دوچرخه

-0/53

حمل و نقل عمومی

0/307

*

0/148
0/159
0/128
0/148
0/128

0/001
0/001
0/95

0/001
0/95

(تفاوت میانگین در سطح  0/05معنی دار است*)

0/88

0/18

-0/19

-0/95

-0/18

-0/88

0/26

0/34

-0/34
-0/26
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حمل و نقل
شخصی

حمل و نقل عمومی

0/57

*

0/159

0/001
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حمل و نقل عمومی

شیوه سفر به
محل کار j

Mean
difference

Std.Error

sig

Confidence Interval 95%
Lower Bound Upper Bound
0/19
0/95
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جدول  :5نتایج تست همگنی شیوههای مختلف سفر به لحاظ سهولت دسترسی به محل کار
شیوه سفر به محل کار

N

حمل و نقل عمومی

91

Subset for alpha=0.05
2
1
2/934

حمل و نقل خصوصی

140

2/971

-

sig

-

0/965

1

پیاده و دوچرخه

59

3/508

-

 .6وضعیت سهولت دسترسی شهروندان به مراکز اصلی خدماتی و خرید شهر با توجه به شیوه
سفرآنها
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آرمانشهر

یافتهها نشان می دهد 692 ،سفر از محل سکونت افراد به مراکز خرید و خدماتی انجام میشود .به عبارتی خانوادهها
بهطور متوسط هفته ای  2/3بار برای خرید از منزل بیرون میروند .از این بین ،حدود  56/7درصد افراد ( 392سفر)،
هفتهای یک بار به منظور خرید ،محله خود را ترک میکنند و به مراکز خرید و خدماتی اصلی شهر در خارج از محله
خود مراجعه مینمایند 34/3 .درصد از شهروندان ( 237سفر) نیز در هفته از محل خود خارج نشده و معتقدند که توزیع
فضایی و ترکیب کاربری ها در محدودۀ سکونت آنها مناسب بوده و نیازی به خروج از محله خود جهت تأمین نیازهای
هفتگی ندارند.
نتیجه آزمون  Tدر مورد میانگین سهولت دسترسی شهروندان به مراکز خرید و خدماتی ،رقم  3/1و  sigمعادل صفر
را نشان میدهد که به دسترسی نسبتاً آسان شهروندان به مرکز خرید و خدماتی در شهر نمونه اشاره دارد .مطابق نتایج
آزمون آنوا ( sig=0.021و  df=2و  ،)F=3.89تفاوت معنیداری میان سهولت سفر گروههایی که از شیوههای متفاوتی جهت
رفتن به مرکز خرید استفاده میکنند وجود دارد .این امر مبین تأثیرگذاری قوی شیوه سفر شهروندان بر میزان سهولت
سفر آنها میباشد .طبق نتایج تست  ،Tukeyشیوه سفر پیاده یا دوچرخه و حمل و نقل عمومی با میزان ()sig=0.02
تفاوت در وضعیت سهولت دسترسی به مرکز خرید را نشان میدهد .که این تفاوت با توجه به میزنان �Mean Differ
 ence=0.36تا حد بسیار باالیی قابل تبیین است .به این ترتیب سفرهای پیاده و دوچرخه شهروندان با توجه به میزان
میانگین آن ( )3/38جهت دسترسی به مرکز خرید شهر نسبت به حمل و نقل عمومی و شخصی ،به آسانتر بودن این
شیوه رفت و آمد اشاره دارد .در حالیکه حمل و نقل شخصی و پیادهروی ( )sig=0.58و هم چنین حمل و نقل شخصی
با حمل و نقل عمومی ( )sig=0.18هیچ تفاوتی در وضعیت سهولت دسترسی مشاهده نمیگردد .با توجه به نتایج جدول
شماره  8شیوه سفر موتوری ( حمل و نقل عمومی و شخصی) به لحاظ همگنی و تشابه در وضعیت سهولت دسترسی در
یک خوشه و هم چنین حمل و نقل شخصی با پیاده روی و دوچرخه در خوشه دیگر قرار دارند.
بهطورکلی ،همانگونه که مشاهده شد آسانترین دسترسیها به مرکز خرید در شهر بابلسر از طریق سفرهای پیاده
و دوچرخه میسر است .در حالیکه نسبت اندکی از کل جامعه آماری ( 26/8درصد) پیاده و یا با دوچرخه به مرکز خرید
و خدماتی سفر میکنند .در مقابل با توجه به اینکه بیشترین حجم سفرها به مرکز خرید در شهر بابلسر با حمل و نقل
عمومی ( 40/8درصد) صورت میگیرد ،کمترین میزان سهولت دسترسیها ( )3/02در این نوع سفر دیده میشود .این امر،
عدم رضایت جامعه محلی را از سهولت دسترسی به مرکز خرید از طریق حمل و نقل عمومی را بیان میدارد.
جدول  :6تأثیر شیوه سفر در سهولت دسترسی شهروندان به مرکز خرید و خدماتی در شهر بابلسر در سال  1390براساس آزمون
آنوای یکطرفه
sig

F

Mean Square

df

Sum of Square

بین گروهی

0/021

3/89

3/405

2

6/81

درون گروهی

-

-

0/875

297

259/97

کل

-

-

-

299

266/78
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جدول  :7آزمون برابری واریانسها (تست )Leven
Levene Statistic

Sig

df 1

df 2

0/968

0/381

2

297

جدول  :8مقایسه شیوههای مختلف سفر به لحاظ سهولت دسترسی به مرکز خرید و خدماتی در شهر بابلسر (سال )1390براساس
آزمونPost Hoc
شیوه سفر به مرکز
خرید I
پیاده و دوچرخه
حمل و نقل عمومی
حمل و نقل
شخصی

شیوه سفر به مرکز خرید j

Mean
difference

حمل و نقل عمومی

0/363

حمل و نقل شخصی
پیاده و دوچرخه

Std.Error

sig

0/13

0/02

*

0/13

0/02

0/14

*

0/14

-0/363

0/14

حمل و نقل شخصی
پیاده و دوچرخه

-0/223
-0/014

حمل و نقل عمومی

0/223

0/58
0/18

0/12

Confidence Interval 95%
Lower Bound Upper Bound
0/04
0/67
0/48

-0/04

-0/67

0/19

-0/47

0/07

0/58

0/12

-0/19

0/52

0/18

-0/52
-0/07

(تفاوت میانگین در سطح  0/05معنی دار است*)

جدول  :9نتایج تست همگنی شیوه های مختلف سفر به لحاظ سهولت دسترسی به مرکز خرید و خدماتی

شیوه سفر به محل کار

N

حمل و نقل عمومی

123

3/024

-

80

-

3/387

حمل و نقل خصوصی

97

Sig

-

پیاده و دوچرخه

Subset for alpha=0.05
2
1

3/247
0/222

3/247
0/551
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طی بررسیهای انجام شده در بررسی ،فرض تأثیرگذاری شیوه سفر در سهولت دسترسی شهروندان بابلسری به
مقاصد مختلف ،نتایج حاکی از اثرگذاری متغیر مستقل (شیوه سفر) بر متغیر وابسته (سهولت دسترسی) می باشد .نظر به
اینکه این تأثیرگذاری میتواند تحت تأثیر عامل موقعیت فضایی محل سکونت شهروندان به لحاظ میزان فاصله از مرکز
شهر باشد ،بنابراین در ادامه نقش موقعیت مکانی محل سکونت در سهولت دسترسی شهروندان از طریق آزمون تحلیل
واریانس یکطرفه (آنوا یکطرفه) مورد بررسی قرار گرفت .در این راستا ،نمونههای موردی در سه گروه از مناطق مرکزی
(داخلی) ،میانی و بیرونی مورد مطالعه قرارگرفتند .نتایج حاکی از آن است که ساکنین مناطق مختلف بابلسر ،تحت تأثیر
شیوههای مختلف سفر  ،سهولت دسترسی متفاوتی را به مراکز اصلی خرید و خدماتی شهر احساس میکنند .در واقع
تفاوت معنیداری در رینگهای مختلف شهر ،جهت سفر به مرکز خرید و مرکز شهر ،به لحاظ سهولت دسترسی و شیوه
سفر وجود دارد .در نتیجه میتوان بیان داشت که تفاوت در سهولت دسترسی شهروندان بابلسری به مراکز مذکور تا حد
زیادی تحت تأثیر موقعیت محل سکونت خانوار در شهر قرار دارد .نتایج نشان میدهد ،تمرکز کاربریهای مختلط و با
تراکم باال در مناطق مرکزی شهر ،با کاهش مسافت و زمان سفر حمایتکننده سفرهای پیاده و دوچرخه است .این نوع از
سفر ،به عنوان آسان ترین و کم هزینهترین شیوه برای شهروندان ساکن در رینگ درونی مورد استفاده قرار میگیرد و از
این طریق سهولت دسترسی و بهدنبال آن کیفیت محیط زندگی شهروندان افزایش مییابد .در حالیکه تفاوت معنیداری
در سهولت دسترسی و شیوه شهروندان در سفر به محل کار بین سه رینگ مورد مطالعه مشاهده نشده است .به عبارت
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دیگر تفاوت در سهولت دسترسی شهروندان به محل کار تحت تأثیر شیوه سفر افراد ،از موقعیت فضایی محل سکونت
خانوار تأثیر نپذیرفته است.
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دسترسی به فعالیتهای انسانی معین ،که دلیل عمده سفرهای شهری است ،به شیوههای مختلف از جمله پیادهروی،
دوچرخهسواری ،حمل ونقل عمومی(تاکسی ،اتوبوس ،مترو و )...و اتومبیل شخصی تأمین میشود .در طول زمان با توسعه
تکنولوژی و وسایل حمل ونقل ،مکان فعالیتهای انسانی از یکدیگر فاصله گرفته و شهروندان جهت دسترسی به فعالیت
ها ،نیازمند پیمودن مسیرهای طوالنی تر و صرف مدت زمان و هزینه بیشتر با وسایل نقلیه موتوری (بهویژه اتومبیل
شخصی) شدهاند .در این بین ،مشکالت ترافیکی و کاهش سهولت دسترسی تحت تأثیر وابستگی به اتومبیل شخصی به
عنوان یک مسئله ،به طور روز افزون اهمیت یافته است.
هدف این تحقیق ،بررسی تأثیرگذاری شیوه سفر بر سهولت دسترسی به محل کار ،مراکز خرید و خدماتی بود.
اصلیترین نتایج این پژوهش ،حاکی از آن است که میزان سهولت دسترسی شهروندان به محل کار و مراکز خدماتی و
خرید تحت تأثیر شیوههای مختلف سفر ،تفاوت معنیداری مییابد و در بین انواع ،شیوه سفر پیاده و یا دوچرخه رضایت
بیشتری از میزان سهولت دسترسی را به همراه دارد .به عبارت دیگر ،امکان دسترسی به مراکز کار و خدمات به صورت
پیاده و یا دوچرخه ،کیفیت دسترسی افراد در شهر را ارتقاء میدهد .اما نکتهای که در این رابطه مهم است ،اینکه به
منظور شفافسازی هرچه بیشتر نتیجه فوق باید اثر احتمالی موقعیت فضایی محل سکونت افراد نسبت به مراکز کار و
خدمات در شهر را مد نظر قرار داد .در این راستا و با توجه به آزمونهای مربوطه ،موقعیت فضایی محل سکونت افراد در
سه رینگ مرکزی ،میانی و بیرونی شهر تأثیر معنیداری را نه در شیوه سفر شهروندان به محل کار داشته و نه در میزان
سهولت دسترسی آنان به محل کار ،اما تأثیرگذاری موقیعت فضایی بر شیوه سفر و میزان سهولت دسترسی به مراکز خرید
و خدماتی معنیدار بود .به عبارت دیگر شهروندان ساکن در رینگ مرکزی شهر با توجه به انتخاب شیوه سفر پیاده و
دوچرخه ،از سطح دسترسی مطلوبتری به مراکز خدمات و خرید برخوردارند .این نتیجه نشان میدهد ،فضاهای فشردهتر
شهری که در آن فاصله میان محل سکونت افراد و انواع کاربریهای خدماتی کمتر است هم شیوه سفر پایدارتری را تشویق
میکند و هم میزان رضایت افراد از دسترسی به خدمات را افزایش میدهد .در این رابطه ،اگرچه در نمونه مورد مطالعه
تفاوت معنیداری میان ساکنان بخش مرکزی و بیرونی شهر در دسترسی به محل کار مشاهده نشد ،اما شیوه سفر ساکنان
رینگ بیرونی به دلیل وابستگی به اتومبیل شخصی ،شیوهای پایدار در راستای توسعه شهری نیست و در دراز مدت اثرات
منفی اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی و روانی بر جامعه شهری تحمیل خواهد کرد.
نتایج نشان میدهد غالب سفرها به مراکز خدماتی و خرید در شهر بابلسر ،با حمل و نقل عمومی صورت میگیرد،
در حالیکه تنها دسترسی به محل کار اغلب با حمل و نقل شخصی تأمین میگردد .علیرغم سهم باالی شیوه سفر
حمل ونقل عمومی در سفرهای درون شهری ،مطلوبیت دسترسی به خدمات مختلف در نمونه مورد مطالعه از طریق
شیوه پیاده و دوچرخه (کمترین حجم سفرهای درون شهری) از سایر شیوههای سفر باالتر است .این امر توجه و نیاز به
برنامهریزیهای فضایی ،جهت بسترسازی مناسب برای پیاده روی و دوچرخه سواری ایمن را پر رنگ تر مینماید .عملکرد
ضعیف سیستم حمل و نقل عمومی ،در نتیجه دسترسی نامناسب ناشی از آن نیز ،میتواند یکی از عوامل مؤثر بر میزان
تمایل افراد به استفاده از اتومبیل شخصی بهویژه در رینگهای میانی و بیرونی شهری باشد.
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