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بدین . جهت کاهش تقاضاي سفر باشد هایی روشافتن ترین راه مقابله با معضالت ترافیکی کالنشهر مشهد، ی شاید مهم

ورزشی در هر یک از نواحی و مناطق ترافیکی  هاي کاربريمنظور در این پژوهش براي تعیین میزان تولید و جذب سفر 

تحلیل نشان  نتایج حاصل از. استفاده شده است spssرگرسیونی چند متغیره در قالب نرم افزار  هاي مدلشهر مشهد از 

 15و  14مناطق و مناطق  نیتر کیپرترافدرصد جذب سفر  4/15و  8/42به ترتیب با  2و  1 دهد که مناطق ترافیکی می

و  1باشند این در حالی است مناطق ترافیکی  مناطق ترافیکی مشهد می نیتر کیترافدرصد کم  29/0و  26/0ب با به ترتی

درصد کمترین سفرهاي ورزشی را  1/1به ترتیب با صفر و  14و  15درصد بیشترین، و مناطق  31/14و  18به ترتیب با  2

باشند در  عبارت دیگر پر ترافیک ترین مناطق شهر مشهد جذب کننده بیشترین سفرهاي ورزشی نیز می به کنند جذب می

توجه  این امر ضرورت .سفرها به پرترافیک ترین مناطق شهري مشهد وجود ندارد گونه اینتی براي ورود رضرو که حالی

میلیون نفر زائر به جانمایی  30سفر سواره در یک شبانه روز و ساالنه بیش از  4225382مسئولین کالنشهر مشهد را با 

 .سازد شهري بیش از پیش آشکار می هاي کاربريصحیح 

  

 ورزشی، تولید و جذب سفر، ترافیک، مشهد هاي کاربري

                                                             
به » بررسی ارتباط متقابل کاربریهاي ورزشی و حمل  ونقل شهري مشهد«ن مقاله برگرفته قسمتی از رساله کارشناسی ارشد نویسنده تحت عنوان ای - 1

  راهنماي آقاي دکتر رهنما می باشد
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 در ها یکاربر یمنطق بیترک و عیتوز فیک و کم به یاصول توجه یشهر کیتراف کنترل و یکارائ ابزار نیتر مهم

بعهده شهرسازان  )نیزم یکاربر( نیاستفاده از زم یبرآورد چگونگ). 2: 1385، زاده محمد( باشد یم شهر یفضائ سازمان

 یکیتراف راتیتأثن، یزم یکاربر یو طراح یریم گین همزمان با تصمیاست بنابرا) یزان شهریبرنامه ر( خصوص به

که  یزان شهریافته و برنامه ریکاهش  یطیست محیز یده شود تا مشکالت حمل و نقل و آلودگید سنجیز بایها ن آن

) 21: 1380، یرخشان( دا کنندیپ یشتریق بین امر توفیآرام و قابل سکونت در شهر است، در ا یطیجاد محیهدفشان ا

 یادار ،یآموزش ،یورزش ،یتجار مراکز رینظ سفر جذب و دیتول در موثر یها یکاربرزه اندا و تیموقع عملکرد، به چنانچه

 بیضر حاضر حال در که است خاطر نیهم به .گردد یم دیزا یبروز سفرها موجب مبذول نشود الزم توجه یحیتفر و

 یکشورها یاریبس از لیاتومب تیمالک بیضر بودن نییپا وجود با تهران رینظ کشور یشهرها از یبرخ در سفر سرانه

  .)21:  1371 ،راه گذر و انیرهپو مشاور نیمهندس( باشد یم شتریب یغرب یصنعت

ع یتوز با تواند یم شهر در نیزم یکاربر نحوه و یشهر نقل و حمل ستمیس کپارچهی یزیر برنامه است یهیبد

 و یانرژ و زمانن یکمتر صرف و ریمس نیتر کوتاه یط با که یبیترت به شهر سطح در نیزم یکاربر نهیبه و هوشمندانه

 به یانیشا کمک تواند یم مدت بلند در باشند، یافتنی دست یمسکون یها محله در ادهیپ یپا یاسیمق در االمکان یحت

 دهد یم نشان ها پژوهش )69:  1382تشت زر، ( بکند شهرها در ها آن از یاریبس حذف و یشهر درون یسفرها کاهش

 دباشن هماهنگگر یکدی با یستیبا نیزم یکاربر یزیر برنامه و نقل و حمل لذا کنند یم نیتع را رگیکدی سفرها و یاراض

 و نیزم یکاربر توأم یزیر برنامه ،نقل و حمل داریپا توسعه راهبرد به یابیدست ییاجرا ضمانت در واقع )86: 1381وگنر، (

  )78: 1381، یفتوح( است ینقل و حمل یازهاین

 به مراجعها ی و یشغل اهداف با که ییسفرها مقصد -  مبدأ یها یریآمارگ در شده کیتفک یاصل سفر اهداف نیب از

 ،باشند یتجار ای و یصنعت ،یادار نوع از ییها یکاربر یدارا که یکیتراف ینواح یسو به عمدتاً رند،یپذ یم صورت ادارات

ه یبه هر ناح ین هدف موارد پزشکیچند و همیل، خریبا هدف تحص یسفرها زانیم گرید یسو از شوند یم انجام

ه یدر آن ناح یبهداشت یو درمان یخدمات ی، تجاریفرهنگ یها آموزش یکاربر یفیو ک یعت کمیانگر وضیب یکیتراف

از نوع  ییها یکاربر یگردند که دارا یباز م یکیتراف یبه نواح اصالتاًز یح و ورزش نیبا هدف تفر یسفرها. باشد یم

مختلف در  یها یکاربر یساز سفرزان ین مییتع رو نیااز ). 3: 1385و همکاران،  زاده یافند( شندبا یم یورزش یحیتفر

در کاهش مشکالت  ییر بسزایشود که تاث یسفر م یاز با حجم تقاضایالت مورد نیتعداد تسه ینیش بیشهر باعث پ

شرکت مطالعات جامع حمل و ( هد داشتخوا یالت حمل و نقلینده سفر و عرضه تسهیفزا ین تقاضایاز عدم توازن ب یناش

ک و یالت ترافیتسه یابیچون مکان  یاز موارد نظر صرفن پژوهش یدر ا لذا ؛)41: 1377ک تهران، ینقل و تراف

 یها سمیژه مکانیو و به یشهر یزیبرنامه ر یها روشم که با استفاده از اصول و ید داریتاک صرفاًر آن یو نظا ونقل حمل

، یادارات دولت ی، اماکن ورزشیمجموعه ورزش 12( مشهد یورزش یها یکاربر یب منطقیع و ترکیمربوط به نحوه توز
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ها با اهداف توسعه  د و جذب سفر آنیزان تولیو م) یخصوص ی، دانشگاه و اماکن ورزشی، کار، نظامپرورشآموزش و 

اده، با دوچرخه و یپ یه انجام سفرهاق بی، و در عوض تشویشخص یژه با خودرویو از به سفر بهیق کاهش نیدار از طریپا

 یق تقاضاین طریکرد تا از ا نیتأمرا ) ادهیاعم از سواره و پ( داریو بالنسبه پا یمنطق یر آن بتوان دسترسیو نظا اتوبوس

من و ارزان یک سالم، ایک کمتر شود و به رشد ترافیو حجم تراف ییافته و زمان جابجایکاهش  یسفر در فواصل طوالن

  . کمک شود مشهد شهرکالندر 

  

 یکیبر رفتار تراف ییر بسزاید تاثیبا ین میزم یکاربر یاند، الگو ها در نقاط مختلف واقع شده تینکه فعالیبا توجه به ا

ها  یت کاربریفیپراکنش و ک ی سفرها از نحوه ین، الگویزم یکاربر یها استیسن به لحاظ یبنابرا. مردم داشته باشد

 25لومتر از کل ی، تنها چند کیهزار نفر 2527ت یچنانچه در شهر مشهد با جمع. )26: 1387، یجهانشاه( ردیپذ یر میتاث

د و جذب سفر و یق شناخت تولیل از طریهر اتومب )33: 1387رهنما، ( روزانه رفت و آمد یلومتر طول متوسط سفرهایک

، یر ضروریلومتر از سفرها غیوه بر حذف روزانه هزاران ککاسته شود، بالطبع عال یورزش یها یکاربر یع منطقیتوز

. ز به دنبال خواهد داشتیرا ن... شهر و  یطیست محیک، و کاهش مشکالت زیتراف یو کارائ یزان دسترسیش میافزا

 لهمسئ یکیترافو مناطق  یها در نواح آن یبا توجه به پراکندگ یورزش یها یکاربر یکیتراف راتیتأثن منظور سنجش یبد

  .دهد یل میق را تشکیتحق

  

در سطح شهر مشهد  یورزش یها یکاربرع مطلوب یق توزیسفر از طر یپژوهش کاهش تقاضا یهدف اصل 

  :باشند یز مد نظر میر نیز یلی، اهداف تفصین هدف کلیدر کنار ا. باشد یم

 مشهد یشهر یسفرها یبررس -

  شهر مشهد یکیو مناطق تراف یسطح نواح در یورزش یها یکاربر ییع فضایتوز یبررس -

 شهر مشهد یورزش یها یکاربر) د و جذب سفریتول( یکیتراف راتیتأثسنجش  -

  

ن پژوهش یشده در ا گرفته بکار یلیتحل یفیق توصیت و روش، روش تحقیماه اساس برقات یبا توجه به انواع تحق

اطالعات استفاده شده است،  یگردآور یبرا یدانیو م یدو روش کتابخانه ا ن مطالعه ازیدر ا. باشد یم یاز نوع کاربرد

و  یجمع آور...  یجامع حمل و نقل شهر یها طرح، یشهر یها طرحها و اطالعات موجود  ن صورت که ابتدا دادهیبد

ها  از سازماناطالعات  یکه شامل گردآور یدانیم ی ق مطالعهیشده از طر یب اطالعات جمع آوری، سپس با ترکیبررس
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و ... ) ک مشهد ویو تراف ونقل حمل، سازمان یت بدنی، سازمان تربیمسکن و شهرساز یها سازمان( و ادارات شهر مشهد

و با استفاده از پرسشنامه  یدانیبه صورت برداشت م) یورزش یقطعه کاربر 137( یورزش یها یکامل کاربر یسرشمار

 ل در قالب نرم افزاریذ یونیرگرس یها ل با استفاده از مدلیه و تحلیاز تجز بدست آمد که پس یشود، آمار و اطالعات یم

Spss، د و یکالنشهر مشهد مشخص گرد یکیو مناطق تراف ینواح ک ازیدر هر  یورزش یها یکاربر یزان سفر سازیم

  .      نشان داده شده است یبه صورت سه بعد GISنرم افزار  ArcScenط یجه کار در محینت

       

    = CARi  *Pi 3984/0  +Pi0351/0 Oi) 36: 1376ف، یشر یدانشگاه صنعت( 1فرمول شماره    

Oi  =یکیه ترافیدر ناح ید شده با هدف ورزشیروزانه تول یتعداد سفرها i 

Pi  =یکیه ترافیت ناحیجمع i  

CARi  =یکیه ترافین در ناحیه ساکنیله نقلیت وسیسرانه مالک i  

         

  X2 00179/0  +X10015/0  +509/95  =Di) 35: 1374ف، یشر یدانشگاه صنعت( 2فرمول شماره        

Di  =یکیه ترافیدر ناح یروزانه جذب شده با هدف ورزش یتعداد سفرها i 

X1  = بر حسب مترمربع یکیه ترافیدر هر ناح یورزش یها یکاربرمساحت  

X2  =یکیه ترافیت ناحیجمع i  

 یکیه ترافیناح 141که شامل پانزده منطقه و . باشد ین پژوهش کل محدوده شهر مشهد میحدوده مورد مطالعه ام

، آموزش و پرورش، یدولت ادارات ی، اماکن ورزشیت بدنیترب یورزش یز شامل مجموعه هاین یجامعه آمار. شود یم

ستند، ین یورزش یکاربر یکه دارا یخصوص یر از باشگاه هایبه غ یخصوص ی، کار، دانشگاه و اماکن ورزشینظام

  .شود یم

 

، ییای، استرالیکایامر( ینیحمل و نقل ماش یبر الگو یکم تراکم مبتن یمختلف اعم از شهرها یتجربه شهرها

سنگاپور و ، کنگ هنگ) یحمل و نقل عموم یبر الگو یمبتن ییایمتراکم ثروتمند آس ی، تا شهرهایسیو انگل ییکانادا

در واقع . (Himanen,2005،25) باشد یع سفر میبا خلق و توز یاراض یکاربر ییفضا ین الگویانگر رابطه بیره، نمایغ

 یسفرها و یکاربر نوع نیب یمیمستق ارتباط و است منطقه یکاربر نوع سفر جذب در عامل نیتر مهم توان گفت که یم

و  ونقل حملدر امور  ییر بسزایتواند تاث ین در هر منطقه میاستفاده از زموه یگر، شیبه عبارت د دارد وجود شده دیتول

ها در  ع آنیت توزیت و کمیفیها و ک یت انواع کاربریدرجه اهم لذا آن داشته باشد؛ جوار همک آن منطقه و مناطق یتراف

 یتقاضا) 2: 1385، یمیابراه و زاده یافند( دارد ییر بسزایک شهر تاثیمردم  یونقل حملو  یکیرفتار تراف یریشکل گ

 یمختلف یها یکاربرن، یجوامع شهرنش یازهاین مفهوم که بر اساس نیمشتق شده است، بد یک تقاضایحمل و نقل 
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 یمقاصد دارا یبه سو یید سفرهایخود مجبور به تول یازهایرفع ن یدر سطح شهرها شکل گرفته و مردم برا

 یمشکالت آمدن بوجودت و توسعه شهرها باعث یز رشد روزافزون جمعیگر نید یاز سو. باشند یمرتبط م یها یکاربر

سفر،  یش تقاضایشود که با افزا یم ین مشکالت از آنجا ناشیو حمل و نقل مسافران شده است ا ییجابجا یبرا

 ید حرکتجایجه ایباشد در نت یزان از تقاضا نمین میا یجوابگو یهمگان ونقل حملژه یو موجود و به یونقل حملالت یتسه

سر یاست م یت شهریریمد یکه از اهداف اصل ونقل حملستم یاستفاده کنندگان از س ینه مناسب برایروان و با هز

در کاهش  یر فراوانیباشد، تاث تقاضااز که متناسب با حجم یالت مورد نیتعداد تسه ینیش بیپ رو نیااز . گردد ینم

 .) TCRP, 2003: 6( خواهد داشت یونقل حملالت یفر و عرضه تسهنده سیفزا ین تقاضایاز عدم توازن ب یمشکالت ناش

 ک در مرکز شهر بهیاست که حجم تراف یعید طبیستم متمرکز را مطرح نمایک شهر، سی یها یکاربر ییع فضایاگر توز

وه بر به کل سطح شهر عال ها یکاربرع یبا توز که یحالابد در ی یش میافزا العاده فوقاز روز  یخصوص در ساعات خاص

  )28: 1383، یرازان. (افتیکاهش خواهد  یزان قابل توجهین حجم به میا یزان دسترسیش میافزا

ن با یزم یب کاربریق ترکیسفر از طر یاز برایکرد کاهش ن یجستجو م 1990دار در دهه یتوسعه پا یها استیسآنچه 

حمل و  یها استیس ین اثرات هماهنگییتب یران منظور بیبد، Charlotte et al ,1999( ( حمل و نقل بود یزیبرنامه ر

 در شهر سنگاپور به ینه کاهش مصرف انرژیرا در زم ییبرآوردها یدر شهرها، بانک جهان یاراض یو کاربر ینقل شهر

ن یدهد در ا یارائه م یونقل حمل یها استیسبا  ین و توسعه شهریزم یکاربر ین نمونه اعمال هماهنگیعنوان بارزتر

1در حدود ین کاهش مصرف انرژزایبرآورد م
GJ 43/1 ک یدرصد کاهش تراف 75و   یستم حمل و نقل شهیکل س یبرا

 ات دهیاعالم گرد ین و حمل و نقل شهریزم یکاربر یهماهنگ یها استیسقبل و بعد از اعمال  یدر شهر برا یسوار

))Majoro 2003: 67(، سفر شده  یتقاضا یالگوهادر  رییتغباعث  یاراض یکاربر یها ستمیسدر  ریید توجه داشت تغیاما با

را  یدیجد یدسترسسطوح  ونقل حمل ستمیستکامل   گ،یدبه عبارت  شود یم ونقل حمل یها ستمیسدر  رییتغو باعث 

ت یفین عناصر ارتقاء دهنده کیتر از عمده یکین یبنابرا. شود یم یاراض یکاربر یالگوهادر  رییتغبوجود آورده که باعث 

 Rahnama and)هست » حرکت«در مقابل شاخص » یدسترس«، توسعه شاخص یژه در مناطق شهریو به یطیمح

Lyth, 2004: 365 -374).  

  

 

سفر در  4225381 یدارا) 14، 1387رهنما، ( 1387ت در سال ینفر جمع 2527012ران با ین کالنشهر ایمشهد دوم

روزانه  یو طول متوسط سفرها )ک شبانه روزیدر (67/1شهر مشهد در معادل  باشد و نرخ سفر در کل یک شبانه روز می

 باشد یلومتر میک 5درصد از سفرها کمتر از  51ا طول یاسترال یدنیدر س که یحالدر . باشد یلومتر میک 25رفت و آمد 

ن یتر رصد از عمدهد 5/23و مسافرکش با  یدرصد و تاکس 38/29با  یشخص یان سوارین میدر ا )142: 1385رهنما، (

                                                             
  گیگا ژول - 1
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درصد کاهش نسبت به سال  2/9است که اتوبوس واحد با  ین در حالیباشند ا یدر شهر مشهد م یشهر یل سفرهایوسا

ه یله نقلیاستفاده از وس یسو بهش افراد یانگر گرایآمار مزبور ب. کند یشهر مشهد را جابجا م یدرصد سفرها 20تنها  84

 )1 جدول و نمودار شماره( باشد یر اتوبوس میغ یمومه عیل نقلیو استفاده از وسا یشخص
  

به تفکیک هدف سفر و نسبت  1387، سهم و حجم وسایط نقلیه مختلف در سفرهای روزانه یک روز عادی در سال 1 جدول شماره

 1384تغییر به سال 

درصد 

 از کل

  موتور دوچرخه جمع کل

 سیکلت

  اتوبوس

 غیر واحد

  اتوبوس

 واحد

مینی 

 بوس

  سی وتاک وانت

 مسافرکش

   سواری

  

 شرح

 کار 575438 278776 63676 73812 223678 52746 206284 109548 1583958 49/37

 تحصیل 161430 249984 4680 137818 221026 43588 56574 42532 917632 72/21

 خرید 110496 90454 7826 12424 99712 524 47810 34108 403354 55/9

 تفریح 224556 165120 9766 13212 141560 1532 55064 27484 638294 11/15

 شخصی 123490 93792 8768 9810 80652 1222 26924 14718 359376 51/8

 زیارتی 10788 18866 604 1526 36626 472 2942 828 72652 72/1

 هیچ سرخانه 35171 95406 12406 6278 56182 2276 27636 14760 250115 92/5

 جمع 1241369 992398 107726 254880 859436 102360 433234 243978 4225382 100

 درصد از کل 38/29 49/23 55/2 03/6 34/20 42/2 02/10 77/5 100 

 1384سهم در سال  1083493 897431 99704 232050 946462 93679 341577 199536 3893932 

 1384سال  لدرصد از ک 83/27 05/23 56/2 96/5 31/24 41/2 77/8 12/5 100 

درصد تغییر نسبت به  5/14 5/10 8 8/9 -2/9 2/9 8/26 22 - 

 84سال 

  )1384- 1388آمارنامه حمل و نقل، (

  1387و  1384 مقایسه سهم وسایط نقلیه مختلف در سفرهای روزانه در یک روز عادی در سال -1 شماره مودارن

در حمل و نقل درون  یه شخصیط نقلیاز وسا یزان وابستگیدار، کاهش میتوسعه پا یاز محورها یکی ییاز آنجا 

ه یله نقلیاستفاده از وس. است یاده رویو پ یل، اتوبوس، دوچرخه سواریر: لیاز قب یحمل و نقل عموم ی، به سویشهر

از  یطیست محیز یها یآلودگک، یمت آن، ترافیش قیش مصرف سوخت و به تبع آن افزایباعث افزا) نیماش( یشخص

دار استیره شده است که متضاد با اصول توسعه پایو غ یهوا، صوت یلودگل آیقب

 یها سال یک ساعت اوج صبح طیدر  یزان مصرف سوخت و انتشار آلودگیانگر میب 2جدول و نمودار شماره 

ن در سال یزان مصرف بنزیشروع شده است م 1386ن از سال یبنز یه بندیکه سهم یدر حال. باشد یم 1387و  1384

  .دهد یدرصد رشد را نشان م 38، 84 نسبت به سال 87
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  87 و 84میزان مصرف سوخت و نشر آلودگی وسایل نقلیه مختلف در شهر مشهد در یک ساعت اوج صبح در سال  -  2 جدول شماره

 
  

 
 

  شرح

  )کیلوگرم(میزان نشر آالیندگی  )لیتر(مصرف سوخت

  CO HC  NOX  گازوئیل  بنزین

  1196  5507  35707  24897  82219  مقدار  1380

  1497  6987  53118  29740  134938  مقدار  1384

  25  27  49  19  51  )درصد(80 رشد نسبت به سال

1387  
  1762  8814  67671  35850  186285  مقدار

  18  26  27  20  38  )درصد(84رشد نسبت به سال 

  )1384- 1387مشهد،  ونقل حملآمار نامه (               

  

  )1380- 1387( صبح 7در ساعت  NOXو  HCو  COآلودگی گازهای  روند افزایش -  2نمودار شماره 

  

شهر مشهد،  ونقل حملآمارنامه ( باشد یلومتر مربع میک 275شهر مشهد معادل  یکیوسعت محدوده مناطق تراف 

دهد  ینشان م 1که نقشه شماره  یطور همان. اختصاص دارد یمربع آن به مراکز ورزشلومتر یک 4/2 باًیتقرکه  )6: 1388

در  ین تعداد قطعات مراکز ورزشیشتریکه بیدر سطح شهر مشهد متناسب نبوده، بطور یورزش یها یکاربر ییع فضایتوز

، حول مرکز یکیمناطق تراف گریدر د ین کاربریع ایتوز که یحالقرار گرفته است در ) قطعه 34( 2و  1 یکیمناطق تراف

 یها یکاربرمساحت ). 1نقشه شماره ( اند متمرکز شده 2و  1 یکیگر اطراف مناطق ترافیا به عبارت دیشهر مشهد 
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بدون  15ن و منطقه یشتریمتر مربع ب 420412با  8 یکیباشد که منطقه تراف یمترمربع م 2409911شهر مشهد  یورزش

و  یت خصوصیمالک یدرصد دارا 49از کل قطعات . باشند ین مساحت را دارا میا ن مقداریکمتر یورزش یوجود کاربر

ه یدرصد عملکرد ناح 7/19، یدرصد قطعات عملکرد محله ا 65. باشند یو آستان قدس م یت دولتیمالک یدرصد دارا 51

متر مربع  95/0ز ین ین کاربریسرانه ا). 3 جدول شماره( هستند یو منطقه ا یعملکرد شهر یدرصد دارا 3/15و  یا

باشد که با  یهر فرد م یمتر مربع برا 95/0در وضع موجود  ین کاربریالزم به ذکر است سرانه ا .باشد یهر فرد م یبرا

  دارد    یادیفاصله ز) متر مربع 19/2 ( طرح جامع یشنهادیسرانه پ

 

  مشهد شهرورزشی در سطح  یها یکاربرتوزیع فضایی  - 1نقشه شماره 
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  ورزشی شهر مشهد یها یکاربراطالعات  -3اره جدول شم

            

  شرح  

  

  

  

مناطق 

  ترافیکی

  

  نوع عملکرد در شهر

  

  )تعداد قطعه(مالکیت

  

  

جمع 

  )قطعه(

  

  

  مساحت

  )مترمربع(

  

  

  سرانه

  )مترمربع(
  شهری  ای منطقه  ای ناحیه  ای محله

آستان   یدولت  خصوصی  مساحت  قطعه  مساحت  قطعه  مساحت  قطعه  مساحت  قطعه

  قدس

1  19  48724  1  12835  -  -  -  -  14  6  -  20  61559  75/0  

2  12  26135  -  -  1  30000  1  200000  8  6  -  14  256135  31/2  

3  4  12718  -  -  1  43787  -  -  3  2  -  5  56505  21/0  

4  -  -  1  10400  1  50000  1  61770  -  3  -  3  122170  51/0  

5  1  7551  1  21716  -  -  1  146153  1  2  -  3  175420  26/1  

6  7  5560  1  17325  -  -  1  60000  4  5  -  9  82885  57/0  

7  7  18466  1  10050  -    -    3  5  -  8  28516  27/0  

8  9  27310  1  13458  -  -  1  70425  3  8  -  11  111193  8/0  

9  5  24781  5  90291  -  -  2  305340  3  7  2  12  420412  82/1  

10  4  20380  4  68792  -  -  -  -  2  2  4  8  89172  47/0  

11  -  -  4  89304  2  83070  -  -  5  1  -  6  172374  75/0  

12  4  13300  3  43450  2  63560  1  140000  7  3  -  10  260310  05/2  

13  8  21830  5  100128  1  38700  -  -  10  4  -  14  160658  71/0  

14  9  43257  -  -  2  95740  3  273605  4  10  -  14  412602  75/2  

15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  2409911  137  6  64  67  1257293  11  404857  10  477749  27  270012  89  جمع

  نگارندگان: مأخذ

ند، ین فرآیدر ا. سفر است یل تقاضایند تحلیحمل و نقل فرآ یزیدر مطالعات برنامه ر یاساس یها تیفعالاز جمله 

 یها مدل یبر مبنا یکیتراف یه هاید شده در ناحیتول ین سفرهاییه تعن مرحلیجاد سفر است در این گام مرحله اینخست

 یبا هدف ورزش ین سفرهاییتع ین پژوهش برایدر ا. ردیگ یاند، صورت م ه شدهین منظور تهید و جذب، که به همیتول

در مطالعات د و جذب سفر موجود یره تولیچند متغ یونیرگرس یها مدلشهر مشهد از  یکیو مناطق تراف یدر سطح نواح
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له یت وسیت، مالکیشامل جمع ها ن مدلیمورد استفاده در ا یرهایمتغ. جامع حمل و نقل شهر مشهد استفاده شده است

توسط  ید و جذب سفر ورزشیزان تولین میبعد از تع. باشد یم یکیه و منطقه ترافیدر هر ناح یه، مساحت مراکز ورزشینقل

بر  یشهر یجذب سفرها. نشان داده شده است یبه صورت سه بعد ArcScenط یجه کار در محینت یکیه ترافیهر ناح

و  8/42ب با یبه ترت) هیناح 13با ( 2و ) هیناح 17با ( 1 یکیدهد که مناطق تراف یمشهد نشان م یکیحسب مناطق تراف

درصد کم  29/0و  26/0ب با یبه ترت) 3با ( 15و ) 3 با(14ن مناطق و مناطق یک تریدرصد جذب سفر پرتراف 4/15

ه یو ناح ه،ین ناحیک تریدرصد به عنوان پرتراف 4/7ک با یمنطقه  7ه یناح. باشند یمشهد م یکین مناطق ترافیک تریتراف

  .شوند یشهر مشهد محسوب م یکیتراف هین ناحیک تریدرصد کم تراف 05/0با  14در منطقه  138

ب با صفر یبه ترت 14و  15و مناطق  ن،یشتریصد بدر 31/14و  18ب با یبه ترت 2و  1 یکیان مناطق ترافین میدر ا

 ین سفرهایشتریدرصد ب 86/2ز با یک نیمنطقه  17ه یناح. کنند یرا جذب م یورزش ین سفرهایدرصد کمتر 1/1و 

مشهد از  یکیک ترافیمنطقه  17ه یکه ناح توان گفت یم. کند یگر جذب مید یکیه ترافیناح 141را نسبت به  یورزش

  .کند یجذب م یشتر سفر وزشیب 15و  14 یکیتراف مجموع دو منطقه

 یکیتراف یدر نواح یورزش ید و جذب سفرهایسه دو نقشه تولیدهد با مقا ینشان م 2که نقشه شماره  یطور همان

باشند و  یم یورزش یه جذب کننده سفرهایتنها در چند ناح ین سفرها ورزشیشترید کننده بیتول یم نواحیشو یمتوجه م

چ یه یکیه ترافیناح 74 که یطوررد به یگ یز به طور متناسب صورت نمین یکیتراف یدر نواح یورزش یجذب سفرها

. هستند یدرصد از سفر ورزش 3/49دکننده یتول ین نواحیاست که هم ین در حالیکنند ا یرا جذب نم یگونه سفر ورزش

ه یاطراف آن بق یر حرم مطهر و نواحین است که به غیاز ا یمشهد حاک یو ورزش ید سفرها شهریسه نقشه تولیمقا

دهد که  ینشان م یشهر یمربوط به جذب سفرها ینقشه ها. باشند یباهم منطق م باًیتقرد سفر یاز لحاظ تول ینواح

ز به علت تراکم مراکز ین یورزش یرد سفرهایگ یصورت م اطراف آن یحرم و نواح یمشهد به سو یشهر یاکثر سفرها

  . ستندین ین امر مستثنیاطراف حرم از ا یکیتراف یدر نواح یورزش
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و جذب سفرهای شهری و ورزشی در نواحی ترافیکی شهر مشهد کوهستان تولید - 2نقشه شماره 
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، کاهش یشهر یش تعداد سفرهای، افزا)هزار خودرو 40ش از یساالنه ب یشماره گذار( شدن ینیش روند ماشیافزا

 27ن و به تبع آن یمصرف بنز یدرصد 38ش ی، موجب افزایشخص یش استفاده از خودروهایاستفاده از اتوبوس و افزا

 یداریناپا یسو بهانگر حرکت کالنشهر مشهد یشده است که ب 1384نسبت با سال )  CO( د کربنیگاز منواکس یدرصد

  .م نموده استین شهر ترسیا یرا برا یانداز خطرناک چشم وبوده 

 ین کاربریاست که ا تیواقعن یانگر ایدر سطح شهر مشهد ب یورزش یع فضاهایتوز و یعت موجود پراکندگیوض 

 یحرم و نواح یمشهد به سو یشهر یست چنانکه اکثر سفرهایبرخوردار ن یع چندان مناسبیدر سطح شهر مشهد از توز

ن امر یطراف حرم از اا یکیتراف یدر نواح یز به علت تراکم مراکز ورزشین یورزش یرد و سفرهایگ یاطراف آن صورت م

ن یمشهد وجود ندارد ا ین مناطق شهریک تریسفرها به پرتراف گونه نیاورود  یبرا یترضرو که یحالستند در ین یمستثن

  .باشد یم یشهر یها یکاربرر یها در ارتباط با سا آن یساز سفرو  یع متناسب مراکز ورزشیاز عدم توجه به توز یامر ناش

ها در مناطق مختلف  آن ییو جانما یشهر یها یکاربرانتخاب  یبرا یشهر یزیو برنامه ر ین نظام شهرسازیبنابرا

 یهر کاربر یکیتراف راتیتأثو  یساز سفر یها یژگیواز  یازمند آگاهیخاص، ن یجاد هر کاربریشهر و توسعه و ا

 یباشد که در سطح شبکه و نواح یترایتأثگر با در نظر گرفتن ید یا هر اقدام کالبدیو  یهر کاربر ینیگزیباشد، تا جا یم

ن یبه ا. ه استیالزم و قابل توج یعمده شهر یها یکاربر تکاست که در مورد  یازین نیا و گردد؛ یجاد میا یرامونیپ

  :گردد یارائه م یاجرائ -خرد  - در سه سطح کالن  ییشنهادات و راهکارهایب پیترت

حمل و نقل  یزیو برنامه ر یشهر یاراض یکاربر یزیمه ربرنا یریم گیستم تصمیت و سیریمتمرکز شدن مد -  1 

ن دو ین ایتعادل ب یبرقرار یریجاد سهولت و امکان پذیا یواحد، در راستا یزیک نهاد برنامه ریشهر مشهد در  یشهر

  ستمیس

در حمل و نقل  یها ژه گنجاندند شاخصیو ، بهیحمل و نقل درون شهر یزیقات مربوط به برنامه ریتوسعه تحق - 2

  .شود یاست که کمبود آن در کالنشهر مشهد احساس م ین موضوعاتیتر نفوس و مسکن از مهم یعموم یسرشمار

ها امکان  ع شبکه راهی، توسعه وسیطیست محینامطلوب ز راتیتأثن، و یت زمی، محدودیت منابع مالیبه علت محدود -3

د یت شبکه معابر موجود تاکیبر استفاده بهتر از ظرف اوالًد یها با راه» توسعه شبکه«د بر یتاک یست و به جاین یریپذ

م یتنظ«تر از  یو اساس مؤثرتر یچ عاملیک، هیتراف یم تقاضایتنظ یم کرد برایرا تنظ یکیتراف یتقاضا اًیثانداشت و 

 یساز سفرزان یگردد به م یشنهاد مین پیکند بنابرا یها، عمل نم آن یزان سفر سازیبا توجه به م» یها یکاربر

 .هم در کالنشهر مشهد توجه شود یرو برها  آن راتیتأثمختلف و  یها یکاربر

ت یاز اهم ین کاربریع ایک جامعه، توجه به عدالت در توزی ییایو پو یت ورزش در سرزندگیتوجه به نقش و اهم با -4

شهر  ییر سازمان فضاد یورزش یها یکاربر یب منطقیع و ترکیف توزیبه کم و ک یبرخوردار است توجه اصول یا ژهیو
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 یش دسترسیگر باعث افزاید يشود و از سو یم ير ضروریغ يها يجابجاک سو باعث کاهش حجم یمشهد، از 

 . شود ین مراکز مین شهر مشهد به ایساکن

  ینشده در مراکز ورزش ینیش بیرات ناخواسته و ناهماهنگ و پییجاد تغیاز ا يریجلوگ 5

شهروندان عمل  ییجابجا يها یژگیومتناسب با  يشهر یاراض يود که، اگر کاربرد اذعان نمیبه عنوان کالم آخر با

  . م کردیندگان منتقل خواهیم به آیرا اکنون خود وارث گذشتگان هست ینکنند، اشتباهات

  

د توسعه آینده عهده جاذب سفر و پیشنها يها يکاربرمدل جانمایی  ارائه«، )1385( و همکاران افندي زاده، شهریار -  1

  ، هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل ترافیک ایران»هاي حمل و نقلی با استفاده از شاخص

مناطق  يها يکاربرارائه متدولوژي تعیین میزان جذب سفر براي «، )1385( عبدالرضاافندي زاده، شهریار ابراهیمی،  -2

 رانته: و ترافیک ایران ونقل حملهفتمین همایش مهندسی  ،»شهري

، »و کاربري زمین ونقل حملدسترسی، لزوم تلفیق برنامه هاي  لیتسهحرکت  عیتسر«، )1382( تشت زر، منوچهر -3

  کشور يها يشهردار، سازمان 55ها، شماره  ماهنامه شهرداري

 27و  26، جستارهاي شهرسازي، شماره »حمل و نقل، کاربري زمین و توسعه پایدار« ) :1387( جهانشاهی، کاوه -4

 ، گزارش شماره»)تولید و جذب سفر يها مدل(مطالعات جامع حمل و نقل مشهد «، )1376( دانشگاه صنعتی شریف -5

 ونقل حمل، مرکز مطالعات و تحقیقات 76 - 02

، گزارش شماره »)تولید و جذب سفر يها مدل(مطالعات جامع حمل و نقل مشهد «، )1374( دانشگاه صنعتی شریف -6

 ونقل حملعات و تحقیقات ، مرکز مطال74 - 13

 28، تازه هاي ترافیک، شماره »برنامه ریزي حمل و نقل شهري«، )1383( رازانی، اسد -7

، دو »بررسی اثر سهمیه بندي بنزین بر دارندگان وسایل نقلیه شخصی در شهر مشهد«، )1387( رهنما، محمد رحیم، -8

  فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد 

، جغرافیا و توسعه، شماره »اندازه گیري تغییرات دسترسی در منطقه مادر شهر سیدنی«، )1385( محمد رحیم، رهنما، -9

    .بلوچستان، دانشگاه سیستان و 7

، دومین همایش علمی و »)هاي آرمان شهريشاخص( مشهد آرمان شهر اسالمی«، )1387( رهنما، محمد رحیم - 10

 اسالمی شعبه خراسان رضوي تبلیغاتکاربردي تا آرمان شهر رضوي، دفتر 

  88شهر مشهد، تابستان  ونقل حمل، پنجمین آمارنامه )1388( و ترافیک شهرداري مشهد، ونقل حملسازمان و  - 11

 10، شهرسازي و ترافیک، تازه هاي ترافیک، شماره )1380( رخشانی، پدرام - 12
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پروژه بهینه ( مدل تخصیص حمل و نقل عمومی« ،)1377( شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران -  13

 77، شهریور 151 -  3، گزارش شماره »)حمل و نقل عمومی سیستمسازي 

  36 شماره ها، شهرداري ماهنامهکشو،  هاي شهرداري، سازمان »نقل و حمل پایدار توسعه« ،)1381( حمید ،فتوحی - 14

، سومین کنفرانس منطقه اي »هرسازي در کنترل ترافیکدرآمدي بر ابزار هاي ش«، )1385( محمد زاده، رحمت - 15

 ترافیک

: نا بی ،»شهرها نقل و حمل جامع مطالعات در دیدگاه دو گزارش«، )1371( راه گذر و رهپویان مشاور مهندسین - 16

  تهران

حی، فتو حمید ترجمه، »دسترسی و توسعه متقابل تأثیرات شهر، توسعه و نقل و حمل« ،)1381(میشل  وگنر، - 17

 41 شماره ؛ها شهرداري ماهنامه کشو، هاي شهرداريسازمان 
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is there and whose responsibility is it? Local Environment, Vol. ٢, No. (١٩٩٧) ,١ pp.٣٧ – ١٩   
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