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Abstract 
The present study seeks to provide a comprehensive analysis of the changes in 
the passengers of the city buses during the corona pandemic in Mashhad. The 
study method is descriptive-analytical, the research variables include 21 variables 
of social, economic characteristics and physical characteristics, and the study 
scale includes 3600 bus stations in 1200 statistical areas of Mashhad. The time 
period includes the data of the bus organization before the Corona outbreak 
(winter 2019 to winter 2020) and after it (March 2020 to September 2021). The 
techniques used include 1) classical statistical methods, such as "paired t", 
"correlation", and "regression", as well as 2) spatial analysis methods, such as 
"interpolation" and "Moran two-way spatial autocorrelation". The results indicate 
a significant difference in the number of the passengers in Mashhad. In 16.5% of 
the stations (602), the number of the passengers has increased significantly after 
the Corona and in 83.5% stations, it has decreased. Also, an inverse relationship 
was observed between the changes in the number of the station passengers with 
the variables of higher education, the number of elderly, housing ownership, 
average income, car ownership and female employees. Moreover, a direct 
relationship was observed with religious minority, low level of education, 
population below the poverty line, number of simple workers, number of male 
employees, rental ownership of housing, distance to the center of activity, access 
to medical centers, and distance from the informal settlement. The results 
showed that social variables in inclusion, and economic variables in severity were 
most related to the changes in the number of the passengers after the corona. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
COVID-19 has created great challenges for 
transportation. Perhaps among the 
various issues, the issue of transportation 
is one of the topics most influenced by the 
corona. Significant reductions in public 
transportation use have been reported 
during the COVID-19 epidemic. Studies in 
this area show different dimensions of the 
relationship between the corona and 
transportation, such as increasing 
transportation costs, reducing the number 
of passengers, reducing the number of 
modes of transport, financial turnover of 
transport companies, changes in 
passenger behavior, hygiene of transport 
environments, forecasting and simulation, 
changes in land use and socio-
demographic characteristics, travel 
behavior patterns, and changes in 
transportation use.  This study is 
specifically dedicated to the public bus 
transportation system in Mashhad. A city 
with a population of 3 million and an area 
of 300 square kilometers, the different 
parts of which show significant differences 
in terms of social, economic and physical 
characteristics.  

2. Research Methodology 
According to the research question, the 
study method was a combination of 
descriptive and analytical methods. The 
research variables included the number of 
passengers arriving at public 
transportation stations in the city of 
Mashhad during the months before and 
after the Corona outbreak, and 22 
variables of social (including 8 variables), 
economic (including 10 variables) and 
physical (including 4 variables) 
characteristics related to transportation. 
 The analysis scales were the bus 
stations (3600 stations) and statistical 

areas of Mashhad (1266 areas). The time 
period included the data of the bus 
organization before the Corona pandemic 
(winter 2019 to winter 2020) and after it 
(March 2020 to September 2021). The 
techniques used include 1) classical 
statistical methods, such as "paired t", 
"correlation", as well as "regression", and 2) 
spatial analysis methods, such as 
"interpolation" and "Moran two-way 
spatial autocorrelation".  

3. Research Findings 
The results indicate a significant 
difference in the changes in the number of 
the passengers in Mashhad. In 16.5% of the 
stations (602), the number of passengers 
has increased significantly after the 
corona pandemic and in 83.5%, this 
number has decreased. Also, an inverse 
relationship was observed between the 
changes in the number of the station 
passengers with the variables of higher 
education, the number of elderly, housing 
ownership, average income, car 
ownership and female employees. 
Moreover, a direct relationship was 
observed with religious minority, low level 
of education, population below the 
poverty line, number of simple workers, 
number of male employees, rental 
ownership of housing, distance to the 
center of activity, access to medical 
centers, and distance from the informal 
settlement. The results showed that social 
variables in inclusion, and economic 
variables in severity were most related to 
the changes in the number of the 
passengers after the corona. 

Conclusion 
This study aimed to show the spatial 
changes in the volume of public 
transportation passengers in Mashhad. 
The results of using the spatial statistics 
and classical statistics in the form of chart 



 

73 

 
Volume 9. Issue 33. Winter 2022. pages 71 to 97 

Atefeh Nayebi Pour, Mostafa Amirfakhrian, Mohamad Rahim Rahnama. Spatial Analysis of Changes in Public 
Transport Passengers (City Buses) during the Corona Pandemic in Mashhad 

and map tables show a significant 
difference in the volume and specific 
ranges of public transport conditions 
before and after the Corona. On the other 
hand, significant spatial differences were 
observed in some parts of Mashhad. The 
findings also showed that among the local 
factors, economic characteristics had the 
most impact and social characteristics had 
the highest inclusion in explaining the 
passenger changes. The innovation of this 
research was the subject and view of the 
study, as well as its scope. So far, no spatial 
analysis has been done on the changes in 
the field of public transportation during 
the Corona period in the city. This issue is 
of particular importance due to the strong 
dependence of a significant part of its 
population on daily movements. This study 
showed that the displacement patterns in 
the target population follow the general 
trend to some extent. In some cases, the 
results show different results that are 
important. Our findings can help bus 
management to provide better services. 
Also, the most important study limitation 
that can be considered by other 
researchers in the future studies is the 
lack of access to data on the reason for the 
trip, the length of the trip, and the travel 
time before and after the corona. 
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 چکیده
 به   حاضر  مطالعۀ  اساس  این  بر.  است  کروناپاندمی  از  متأثر  مهم  هایمحور  از  عمومی  ونقلحمل
  شهر   در  کرونا  دوران  در  شهری  هایاتوبوس  مسافران  تغییرات  از  جامع  تحلیلی  تا  است  آن  دنبال

  عواملی   چه  و  است   چگونه  کجاست،   در  تغییرات  شدت  باالترین  که  دهد  نشان  و  کند  ارائه  مشهد
 ٢٢  شامل  تحقیق   هایمتغیر  تحلیلی،-توصیفی  مطالعه  روش  شناسایی است.  قابل  آن  با  ارتباط  در

 نیز   مطالعه  مقیاس  و)  متغیر٤(  کالبدی  و)  متغیر١٠(  اقتصادی  ،)متغیر۸(  اجتماعی  هایویژگی  از  متغیر
  شامل   زمانی  بازۀ .  است  مشهد  شهر  آماری  حوزۀ ۱۲۰۰  در  شهریدرون   اتوبوس  ایستگاه  ۳۶۰۰  شامل

  کرونا   از  بعد  و)  ١٣٩٨زمستان  تا  ١٣٩٧زمستان (  کرونا   از  قبل  در  رانی اتوبوس    سازمان   هایداده
 کالسیک  آمار  هایروش)١  شامل  استفادهمورد  هایتکنیک .  است  )١٤٠٠شهریور  تا١٣٩٨اسفند(

 و"  درونیابی"نظیر  فضایی  تحلیل  هایروش )٢  و"  رگرسیون"  و"  همبستگی"  ،"زوجیتی"  همچون
 تعدادِ   تغییراتِ   در  معنادار  تفاوتِ   از  حاکی  نتایج،.  است"موران  طرفه   دو  فضایی  خودهمبستگی"

 ، )ایستگاه٦٠٢(  هاایستگاه  از  ٪١٦٫٥در  که  ایهگونهب.  است  مشهد  شهر   فضایی   پهنۀ  در  مسافران
  ارزیابی .  استده بو  همراه  کاهش  با  ٪٨٣٫٥در  و  معنادار  افزایش  با  کرونا  از  پس  مسافران  تعداد
  تحصیالت   سطح  هایمتغیر  با  هاایستگاه  مسافران  تعداد  تغییرات  معکوس  ارتباط  از  حاکی  هامتغیر

  و   خودرو  مالکیت  درآمد،  میانگین  مسکن،  مالکیت  ،)اجتماعی  هایدرویژگی(  سالمندان  تعداد  و  باال
 سطح  و  مذهبی  هایاقلیت  هایمتغیر  با  مستقیم  ارتباط  و)  اقتصادی  هایویژگی   در(  زن  شاغلین

  شاغلین   تعداد  ساده،  کارگران  تعداد  فقر،خط  زیر  جمعیت  ،)اجتماعی  هایویژگی  در(  پایین  تحصیالت
 به   دسترسی  فعالیت،  محور  تا  فاصله  و)  اقتصادی  هایویژگی   در(  مسکن  استیجاری  مالکیت  و  مرد

  دیگر   سوی  از.  دارد)  کالبدی  هایویژگی  در(  شهر  پیرامونی  یهامحدوده  به  فاصله  و  درمانی  مراکز
  اقتصادی   هایمتغیرشدت،    نظر  از  و  اجتماعی  هایمتغیر  شمولیت،  نظر  از  که  داد  نشان  نتایج

 .دارند کرونا از پس مسافران تعداد تغییرات با  را ارتباط بیشترین
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  دوران  در) شهری درون  هایاتوبوس (  ونقل عمومیتحلیل فضایی تغییرات مسافران حمل . عاطفه نایبی پور، مصطفی امیرفخریان، محمدرحیم رهنما
 مشهد   شهر  در کروناپاندمی

 مقدمه ١
شیوع    یک  جهانی   بهداشت   سازمان از  پس  ماه 
و   مسألۀ  عنوانبه   را  آن  کرونا،ویروس    اورژانسی 

 ,Hou, et al., 2020)  مطرح کرد  جهانتهدیدی برای  
p. 3) در زمانی   .  ویروس   اندک  شد،    کرونا مشخص 
  چالش   یک  همچنین  بهداشتی،  چالش  یک  از  فراتر

نیزا  اقتصادی، سیاسی  و    است   جتماعی 
(Josephine Onyishi, UP Ejike-Alieji, & 

Kelechukwu Ajaero, 2020, p. 20)  .  کانون اصلی
به دلیل تمرکز باالی جمعیت    هااین اثرگذاری در شهر

  شهری  را برای مدیریت   مهمی  هایو فعالیت، چالش 
و  (Yanga & Chongb, 2021, p. 1)  مراه آورده ه  هب

  را   ریزیبرنامه   در  انگارانهسهل   هایرویکرد   هایپیامد
 .  (Raj, Angella , & Pooja , 2021 )  استده کر   آشکار

می  نشان  همه   دهدیونسکو  از  پس   گیری که 
  شروع   را  سازیدنیا اقدامات تسهیل   هایکرونا، شهر 

 ,UNESCO CITIES PLATFORM) نداکرده 
  راستای  در  را  کرونا  از  گیریبهره   جهانی. بانک  (2020
  یادآوری   شهری  بهداشت  هایسیستم   نوآوری 

 .  (The World Bank, 2021) کندمی

محدودیت   کرونا  پاندمی  اعمال  از    ی هایباعث 
محدودیت  شکل   هایقبیل  و  اجتماعات سفر  گیری 

ش که    این   .استده گروهی  نیست  معنا  بدان 
پذیرتر در برابر  با تراکم باالتر لزوماً آسیب   های شهر
 ,Antar A. AbouKorin)  هستند  کرونا  گیریهمه

Han, & Gama, 2021, p. 1)  .  شاید در بین مسائل
جمله مباحثی باشد که    از  ونقلموضوع حمل   مختلف

 ,Mogaji)  استتهداشبیشترین اثرپذیری را از کرونا  
2020, pp. 1-7)،   )Ho, Xing, Wu  & ,Lee, 2021  ,

- ۱, ص.  Jenelius    &Cebecauer, 2020(،  )۴ص.  
که.  )۸ حمل   چرا  وسایل  مانند  شلوغ   ونقل مراکز 

عمل    عنوانبه  می عمو بیماری  به  مستعد  مناطق 
،  (Gosc´e & Johansson, 2018, p. 1)  کنندمی

(Komla Junior Dzisi & Akunor Dei, 2020, p. 
ش(1 سبب  موضوع  این    هادولت  استده. 

  کالن اعمال کنند  ترددی را در مقیاس  های محدودیت 

)Erik Jenelius, 2020, p.1    &
Matej Cebecauer.(   

میبه توصیه  بریتانیا  مثال  از  عنوان  «قبل  کند: 
حمل  از  عمومیاستفاده  دیگر    همۀ  ونقل  اشکال 

 Department for)  ونقل را در نظر بگیرید»حمل
Transport U.K, 2020) . 

گفته مطالب  به  توجه  به  با  مطالعه  این  شده، 
  ومی عم  ونقلحمل  سیستم  بهصاص ختاویژه  شکل

میلیون نفر    ۳  با  شهری(   اتوبوس در شهر مشهد دارد
آمار   بر اساس ).کیلومترمربع  ۳۰۰جمعیت و وسعت  

  شهری در محدودۀ اتوبوس درون  هایتعداد ایستگاه 
بر    شهر بالغ  روزانه    ۳۶۳۲مشهد  میزان  و  ایستگاه 

جاب شده  ه مسافران  است ۷۸۵جا  نفر    هزار 
شهر    ونقلحملآمارنامه  (   ) جمعیت شهر مشهد۴/۱(

  هزار ۵۶۰که این میزان پس از کرونا به    )۲۰۱۸مشهد,  
یاف کاهش  (ته نفر  آمارنامه (  )٪۲۸کاهشاست 

  . نظر به وسعت شهر )۲۰۲۱شهر مشهد,  ونقلحمل
ایستگاه  تعدد  متفاوت  هامشهد،  و شرایط فضایی   ،

پهنۀ ب  هر  می هآن،  میز نظر  این  کاهش،  ان  رسد 
فضایی شهر به نمایش   وضعیت یکسانی را در پهنۀ

از نمی  مطالعۀاین گذارد.  دارد ضمن  حاضر    رو  سعی 
نشان دهد میزان    ، درون فضایی  هایارزیابی تفاوت 

تغییرات در هر زیرپهنه چقدر است و آیا این میزان  
تصادی و کالبدی آن  اق  اجتماعی،   هایتفاوت باویژگی 

 در رابطه است. 

 مبانی نظری  ٢
حمل  هایچالش ۱۹کوید برای  را    ایجاد   ونقلبزرگی 

  . (Mitręga & Choi, 2021, pp. 1-7)  استده کر 
در  پیادهافزایش    به   منجرهمچنین   و دوچرخه  روی 

 & Zhang)  استدهشجمعیت  کم   هایشهر
Fricker, 2021, pp. 11-20) ونقلحمل این    بر  .عالوه  

کرونا  درون   عمومی  از  باالیی  اثرپذیری  نیز  شهری 
 .Jenelius & Cebecauer, 2020, pp)  استتهداش
حمل   .(1-8 برخی    میعمو   ونقلسهم    مناطقدر 

 ,Ho, Xing, Wu, & Lee, 2021)  ٪ ۶۰نظیرسوئد) تا(
p. 4)  تا    و شیکاگو    کاهش   کرونا  از  پس   ٪ ۹۵در 
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 مشهد   شهر  در کروناپاندمی

مجموع  . در )Ezike    &Burrowes, 2021(  استتهفیا
  دهد نشان می   (De Vos, 2020, p. 1)طور که  همان 
  و   هاحالت   مقصد،  ،مبدأ  نظر  از  مسافرتی   هایرفتار

  بهداشتی   دستورات   و۱۹کوید  دلیل  به  سفر  دفعات
عرصۀ.  استده کر   تغییر   کرونا   و   ونقلحمل   در 

توسط نویسندگان ایاالت متحده  مطالعات    ین بیشتر
شیکا،  آمر منتشر  انگلیس  و  ژاپن    ندادهچین، 

(Kutela, Novat, & Langa, 2021, p. 739)  اما  .
در   تغییرات   از  فضایی  تحلیل  هایهمطالع  کمتر 

  می عمو  ونقل فران در بخش حمل مسا  حجم  فضایی
 .استدهکرونا انجام ش در دورۀ 

در   گرفته  صورت  نشان  مطالعات  هیوستون 
باالتر، افت بیشتری را    درآمد  میزان  با   افراد  دهد می
 ,Iio, Guo)  بازدید شده داشتند  های تعداد مکان در  

Kong, Ree, & Bruce Wang, 2021, p. 1)  در  .
 & ,Wilbur, Ayman, Ouyang, Poon)  نشویل 

Kabir, 2020, p. 1)  تفاوت قابل توجهی در کاهش
 درآمدکم   مناطق  و  پردرآمد  مناطق  بین   ونقلحمل

مقابل    ۷۷٪( می ٪۵۸در  نشان  را    ایاالت   در.  دهد) 
  و   باالتری از کارگران  هایجوامعی با نسبت   ،متحده

از حداقل    ،پذیرآسیب   های جمعیت باالتری  سطوح 
طول  در  را   ,Liu)  دنهاداشت  COVID-19 تقاضا 

Miller, & Scheff, 2020, p. 1)  نتایج در استکهلم .
متغیر که  است  درآمد، هایحاکی  سن،  همچون    ی 

تحصیالت مسکن  ،جنسیت   ، سطح  تراکم    ، نوع 
می  مبدأ،کشور    ،جمعیت در  اشتغال  سطح  زان  و 

از   همه   عمومی  ونقل حمل استفاده  از  گیری پس 
است   & ,Almlöf, Rubensson)  مرتبط 

Cebecauer, 2021, pp. 1-13)  دیگر پژوهش  در   .
(Javid, Abdullah, Ali, & Dias, 2021, p. 1)   نشان

  می عمو  ونقل حمل  هایکاربران فعلی حالت   دهد می
ترجیحات زیادی برای انتخاب    و افراد با درآمد متوسط

همه   می عمو  ونقل حمل طول  دارند. در    گیری 
(Walker, 2021 ) داد مسافران  تع  که  دهدنشان می

در نواحی محروم انگلستان و ولز    می عمو  نقل وحمل
کرونا  پاندمی در مقایسه با نواحی ثروتمندتر پس از  

 .استته افزایش یاف

 روش تحقیق ٣
  تحلیلی   و   توصیفی   هایروش   از   ترکیبی   مطالعه  شیوۀ

  مسافر   تعداد  شامل  تحقیق  هایمتغیر  است.
  در   می عمو  ونقلحمل  هایایستگاه   در   واردشده
،  کرونا  از  بعد   و   قبل  هایماه   طی  شهر مشهد  محدودۀ

 متغیر)، ۸ شامل( اجتماعی  هایمتغیر از ویژگی  ۲۲ و
متغیر)   ۴  شامل(  متغیر) و کالبدی  ۱۰  شامل(  اقتصادی

  حسب   بر  نیز  تحلیل  مقیاس  و   ونقلمرتبط با حمل 
حوزه   ایستگاه)  ۳۶۰۰(  اتوبوس   هایایستگاه    هایو 

مشهد  شهر  از  پس    . استحوزه)    ۱۲۶۶(   آماری 
اتوبوس در شهر مشهد    هایایستگاه   سازی الیۀآماده

هر   برای  مکانی  اطالعات  پایگاه  تشکیل  به  اقدام 
شد.      سازمان   به  مراجعه  با  آن   از   پس   ایستگاه 

  جایی ه جاب  حجم   به  مربوط  اطالعات   ، رانیاتوبوس 
 از  قبل   زمانی  بازه  دو  طی  ایستگاه  هر  برای  مسافر

 از  بعد  و   )۱۳۹۸  زمستان  تا   ۱۳۹۷  زمستان(  کرونا
  قالب   در  )۱۴۰۰شهریور  تا  ۱۳۹۸  اسفند(  کرونا
اطالعات    .شد  دریافت   اکسل،  هایفایل همچنین 

پایگاه    هایمربوط به ویژگی  از  اجتماعی و اقتصادی 
  های جامع اطالعات شهرداری مشهد به تفکیک حوزه

اطالعات.  شد  اخذ  آماری ورود  از  پایگاه   پس    به 
  هایمدل   از  گیریبهره   با  ،هاایستگاه   مکانی  اطالعات

  قبل   مکانی  هایتفاوت  فضایی،   آمار  و  کالسیک  آماری
  از   گرفت. استفاده   قرار  سنجش  مورد   کرونا  از  بعد  و

درونیابی،   هایتکنیک نظیر    آمار   و   تراکم  فضایی 
کالسیک    هایآزمون  از  یگیربهره   و   Gi  فضایی آمار 

  ، "وابسته  زوجیتی "  و"  ایه نمون  تکتی "همچون  
  قالب   در  ادامه  در  .استده بو  زمینه  این   در  کار  اساس
طرفۀ  هایروش دو  فضایی    موران،   خودهمبستگی 

  مسافرین   تغییرات  بروز  در   مؤثر محلی    عوامل
  قرار   سنجش  مورد   بعد از کرونا   و  قبل   در  هاایستگاه 

ارتباطی با   چه  محلی، عوامل  شود  مشخص  تا  گرفت
تعداد  داده  رخ  تغییرات حمل   در    ونقلمسافران 

در    .نداهداشت  کرونا  شیوع  شروع  نتیجه  در،  میعمو
ن  اثرگذاری  های گام  از تحلیل رگرسیون،  با استفاده  ی 

از شاخص  در    هاهریک  مسافران  تغییرات  بروز  در 
  این   از  حاصل  زمانی مشخص شد. نتایج  بازۀ   این دو
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  قرار  ارتباط در  اسنادی  و  توصیفی  هاییافته  با   بخش
 شده  ارائ  گیرینتیجه   و  بندی   جمع  در نهایت   و  گرفت

 ).۱شکل(

 

 
 و فرایندی مطالعه می :مدل مفهو ١شکل 

 

 و بحث هایافته ٤
اتوبوس در شهر    هایبررسی توزیع فضایی ایستگاه

ایستگاه مشهد تعداد  در شهر مشهد    های:  اتوبوس 
  ۲۹۳۶این تعداد  است که از    ایستگاه   ۳۶۳۲بالغ بر  

ایستگاه نیز    ۶۹۶هد و  شهر مش  ایستگاه در محدودۀ

  بر اساس ).  ۲شکل(  در پیرامون این شهر قرار دارند
ماه  حسب  بر  مسافران،  تعداد  موجود،    های آمار 

بیشترین تعداد    طوری کهبه مختلف متفاوت است.  
با   زمستان  فصل  به  مربوط  میلیون    ۶۳مسافران 

مسافر در طول یک فصل و کمترین نیز مربوط به  
 ).  ۲شکل( استن نفر میلیو ۵۲ر با هافصل ب
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 ) پایین (   ) وتعداد مسافران برحسب فصل باال (   اتوبوس در شهر مشهد   های :توزیع فضایی ایستگاه ٢شکل 

 ٢٠٢١- ٢٠١٨مشهد  رانیاتوبوس سازمان  هایداده  بر اساستحقیق  هاییافته*منبع: 
 

ارزیابی تعداد مسافران برحسب ماه، نیز بیانگر آن  
ماه باالترین حجم مسافران را شامل  بهمن است که  

  . کمترین نیز اختصاص به ماه فروردین دارد شودمی
). باشیوع کرونا تغییراتی در تعداد مسافران  ۳شکل(

حال الگوی استفاده برحسب فصول    این   رخ داد. با 

بگون  نکرد  پیدا  تغییر  فصل  ه  ه ک  ایهسال،  مچنان 
  ر هامیلیون مسافر) بیشترین و فصل ب   ۴۲  با (  زمستان

کمترین میزان استفاده از آن   میلیون مسافر)، ۲۸ با(
 ).  ۳شکل( دهد را نشان می 
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 ) پایین (   پس از کرونا ) و  باال (   قبل از کرونا :تغییرات تعداد مسافران به تفکیک ماه  ٣شکل 

 شهر مشهد رانیاتوبوس سازمان  هایداده  بر اساستحقیق  هایمنبع: یافته*
 

آزمون تی زوجی نشان می  از  که    دهد نتایج حاصله 
با    کرونا   از  بعد در قبل و    هاتعداد مسافران ایستگاه 

تفاوت معناداری داشت بدان معنی    نداهیکدیگر  این 

مالحظه اثرگذاری قابل   استتهانساست که کرونا تو
بر تعداد مسافران پس    داشته   کرونا   از  و معناداری 

 ). ۱جدول ( باشد

 

 : سطح معناداری تفاوت تعداد مسافران در قبل و بعداز کرونا ١جدول 

 )sig( سطح معناداری tمقدار  اختالف میانگین  تعداد ایستگاه  میانگین  دوره 
 ٣٦٣٢ ٥٦٧١٫٠٥ قبل از کرونا میانگین

٠٫٠٠٠ ٢٣٫٢٨ ٢٠٩٥٫٧ 
 ٣٦٣٢ ٣٥٧٥٫٢٩ از کرونابعدمیانگین

 

بعیت  تاز علل تغییرات از یک روند کلی    بخش مهمی
اجراشده    های)اعمال محدودیت ۱کند که ناشی از  می

از   استفاده  ایام    عمومی   ونقلحملدر خصوص  در 
وسیلۀ۲کرونا،   در  درون    )تغییر  اتوبوس  از  سفر 

و  وسایل  سایر  به  فرصت ۳  شهری  در    های )تغییر 
 .  استده بو جایی بهجا کاری و کاهش میزان  
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تعداد   ٤٫١ فضایی  تغییرات  بررسی 
از   بعد  و  قبل  اتوبوس  مسافران 

 شیوع کرونا 
دسته  یک  کلی  در  ایستگاه می بندی  بر  را    هاتوان 

 بندی کرد: سته طبقه تغییرات رخ داده به دو د  اساس

محدوده  پس   های الف)  مسافران  افزایش    از   با 
در مقایسه با قبل آن: برخالف تصور اولیه که    کرونا

سبب کاهش تعداد مسافران    کرونارسد  می نظر  به
ارزیابی    استدهشمی عمو  ونقل حمل این  نتایج  اما 

در   که  داد  در    ۶۰۲نشان  مسافران  تعداد  ایستگاه، 
میانگین  .  استتهافزایش یاف  کرونا   از  قبلمقایسه با  

نفر    ۱۶۵۸نه  هاما  هاافزایش مسافر در این ایستگاه
. میانگین  دهدنشان می   کرونا  از  قبلرا در مقایسه با  

معادل    کرونا  از  قبل  هااین ایستگاه   نۀهامسافران ما 
نفر افزایش    ۲۵۸۹به    پس از کرونانفر است که    ۹۳۰

تفاوت  استتهیاف بیانگر  نشان  زوجی  تی  آزمون   .
بعد  قبل و    ها معنادار تعداد مسافران در این ایستگاه 

کرونا  داده ).  ۲جدول (  است   از  تحلیل  بخش    ها در 
اجتماعی و    هایاهد شد با استفاده از متغیرخو  سعی

 تفسیر قرار گیرند.  مورد ین تغییرات اقتصادی، ا

محدوده  مسافران    هایب)  تعداد  کاهش  از  با  پس 
در    کرونا آن:  قبل  به  حجم    ٣٠٣٠نسبت  ایستگاه 

کرونا مسافران   از  یک    پس  میانگین  با  مقایسه  در 
می  نشان  را  مسافر  کاهش  آن  از  قبل  .  دهدساله 

ایستگاه  این  در  مسافر  کاهش  نه  هاما  هامیانگین 
ما   ٢٨٤١ مسافران  میانگین  است.  این  هانفر  نه 

از کرونا   هاایستگاه  نفر است که    ٦٦١٢معادل    قبل 
. آزمون  استته نفر کاهش یاف  ٣٧٧١به    پس از کرونا

نش زوجی  می تی  معناد  دهدان  تفاوت  در  اکه  ری 
پس از شیوع کرونا در    هاتعداد مسافران این ایستگاه 

مشاهده   آن  از  قبل  با  مقایسه  در  مشهد  شهر 
 ). ٢جدول ( شود می

 

برحسب    از کرونا پس  با افزایس/کاهش مسافران    های اتوبوس در محدوده   های :تغییرات تعداد مسافران ایستگاه ٢جدول 
 زوجی وابسته آزمونی تی 

 معناداری  tمقدار  فروانی  میانگین  هابندی ایستگاهدسته

 پس از کرونا با افزایش تعداد مسافران  هایمحدوده
 ٩٣٠٫٨ قبل از کرونا میانگین

٠٫٠٠٠ -٦٫٢٥ ٦٠٣ 
 ٢٥٨٩٫٧ از کرونابعدمیانگین

 پس از کرونا با افزایش تعداد مسافران  هایمحدوده
 ٦٦١٢٫٨ قبل از کرونا میانگین

٠٫٠٠٠ ٣٢٫٢٧ ٣٠٣٠ 
 ٣٧٧١٫١ از کرونابعدمیانگین

 

ایستگاه   ۵شکل این  موقعیت  شهر    هابیانگر  در 
 مشهد است.
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  با کاهش مسافر   های )، میزان تغییرات مسافر در ایستگاه باال (   پس از کرونا با کاهش/افزایش مسافر    های :ایستگاه ٥شکل 

 ) پایین (   پس از کرونا با افزایش مسافر    های وسط) و میزان تغییرات مسافر در ایستگاه ( 

 ٢٠٢١- ٢٠١٨مشهد  رانیاتوبوس سازمان  هایداده  بر اساستحقیق  یها*منبع: یافته
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بر  به حاکم  فضایی  الگوی  درک  این  منظور  میزان 
یابی میزان تغییرات مسافران  تغییرات اقدام به درون 

ایستگاه  در    استده ش  هابرحسب  آن  نتایج  که 
ش  هاینقشه  مشخص  حاصله  استدهزیر  نتایج   .

ایستگاه  در  که  است  آن  تعداد  هایبیانگر  که  ی 
، شدت این  نداهافزایش یافت  رونا پس از کمسافران  

هستۀ از  نواحی    افزایش  به  مشهد  شهر  مرکزی 
فاصله گرفتن از  به عبارتی با    شودپیرامون بیشتر می 

به    هستۀ تمایل  و  افزایش  میزان  مشهد،  مرکزی 
حمل  از  ایستگاه   میعمو   ونقلاستفاده  با    های در 

مسافر   تعداد  کروناافزایش  از  پیدا    پس  افزایش 
 .  استده کر 

برای ایستگاه ا  این در حالی با  های ست که  ی که 
  ند اه مواجه بود  پس از کروناکاهش تعداد مسافرین  

به نزدیکی  با  کاهش  شهر    هستۀ  شدت  مرکزی 
که بخشی از این موضوع    کندمی مشهد افزایش پیدا  

بهنز   از   ناشی   تواند می کاهش    دیکی  و  مطهر  حرم 
نتیجۀ  در  این    هایمحدودیت   زائران  در  اجراشده 

 ). ۶شکل( بخش از شهر باشد

 

 

 
 پس از کرونا پایین) مسافر  (   باال) و افزایش (   با کاهش   های : تغییرات تعداد مسافران در ایستگاه ٦شکل 

 ١٤٠٠-١٣٩٧مشهد  رانیاتوبوس سازمان  یهاداده  بر اساستحقیق  های*منبع: یافته
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فضایی   هایتحلیل فضایی تفاوت  ٤٫٢
ناشی از تغییرات مسافران  

بعد از  در شرایط قبل و  ها ایستگاه 
 : کرونا

یافتههمان  که  مسافران    هاطور  تعداد  داد  نشان 
پس  برحسب موقعیت در شرایط قبل و    هاایستگاه 
وضعیت متفاوتی را دارد. با توجه به شرایط   از کرونا 

ویژگی  نظر  از  مشهد  شهر  جمعیتی،    هایمتفاوت 
سعی   بخش  این  در  کالبدی  و  اقتصادی  اجتماعی، 

ایستگاه شودمی مسافران  تغییرات  اساس را    ها،    بر 
تحلیل قرار گیرد تا مشخص شود  مورد   هااین ویژگی 

کدام هست  هایمتغیر زمینه  این  در  از  معنادار  و  ند 
این معنادار کدام محدوده سوی دیگر  قابل    های در 

تحلیل  استده مشاه این  اساس ؟    های روش   بر 
انجام   به  فضایی  غیر  و  فضایی  همبستگی 

غیرفضایی،  استدهرسی همبستگی  تحلیل  روش   .
متغیر بین  از  کرد  خواهد  بررسی  مورد  هایمشخص 

رابطه   در  تعدادمسافران  تغییرات  با  متغیر  کدام 
همبستگی فضایی    هایست. در سوی مقابل روش ا

معنادار از این ارتباط را    های به شکل ویژه موقعیت
 گذارد. می فضایی شهر مشهد به نمایش  در پهنۀ

متغیر  اجتماعی:  هایالف)ویژگی  شامل   هااین 
ملیت  جمعیت،  مذهبی (  تعداد  اقلیت  ایرانی)،    غیر 

سطح ( تشیع)،  از  محصالن،    غیر  تعداد  تحصیالت، 
. ١، جمعیت سالمندان و معلوالن است وضعیت تأهل

جدول  در  همبستگی  تحلیل  از  استفاده    ۳  نتایج 
 . استده مشخص ش

 

 از کرونا   اجتماعی با تغییرات تعداد مسافران قبل و بعد   های :همبستگی متغیر ٣جدول 

 سطح معناداری  رابطه متغیر 
   جمعیت 

   ملیت افغانی
   تحصیالت دانشگاه 

  - ٠٫١٠٤ محصالن مرد 
  -٠٫١٢٣ محصالن زن 

   تعداد مجردان 
   ین تأهلتعداد م

  ٠٫٥ جمعیت معلوالن 
  - ٠٫١٩٤ سالمندان 

 ١٣٩٥مشهد شهرداری اطالعات پایگاه هایداده بر اساستحقیق،  یهامنبع: یافته
 

  تعداد (  ٪۱۰٫۴بین    ارتباط  ، شدت ۳  توجه به جدول   با
متغیر (  ٪ ۱۹٫۹تا   محصالن) عالی)  تحصیالت  سطح 

  تحصیالت   سطح   هایمتغیر  برای  دراین میان است.  
  تعداد   و   محصالن،  تعداد  دیپلمه،  و  دانشگاهی
بگون  منفی   رابطه  این   سالمندان   با   که   ایه است 

از    ،هاآن   تعداد  افزایش  استفاده   ونقل حملمیزان 
 

متغیر  ١ این  به  مربوط  مکانی  اطالعات  اطالعات  پایگاه  از  ها 
مشهد   حوزه   ١٣٩٥شهرداری  اخذ  برحسب  آماری  های 

 است.شده 

. در حالیکه  استتهکاهش یاف  کرونا  از   پس   عمومی
متغیر مذهبی،    هایبرای  اقلیت  جمعیت،  تعداد 

افزایش   با  متوسطه،  و  ابتدایی  تحصیالت  سطح 
آن  از  هاتعداد  استفاده  میزان    عمومی   ونقلحمل ، 

. در سوی دیگر  استدهاتوبوس با افزایش همراه بو 
ملیت  هایمتغیرسایر   نوع  همچون  غیر  (   اجتماعی 
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جمعیت معلوالن در    و تجرد و   تأهلایرانی)، وضعیت  
 .  دهدمعناداری را نشان نمی  این خصوص رابطۀ

سطح   دوطرفه،  موران  آزمون  از  استفاده  نتایج 
معناداری این ارتباط را به صورت فضایی و بر حسب  

 .  دهدآماری شهر مشهد نشان می  هایحوزه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 تعداداهل سنت

 تحصیالت متوسطه

 تحصیالت ابتدایی

 تحصیالت دیپلم

 تحصیالت دانشگاهی

 تعداد جمعیت
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  شهر   در   کرونا   از   پس   عمومی   ونقل حمل اجتماعی با میزان تغییرات مسافران    های : سطح معناداری مکانی متغیر ٧شکل 
 مشهد 

 تحقیق  های*منبع: یافته
 

با توجه به شکل فوق، از نظر پهنه و گستردگی در  
متغیر در    هایبین  تحصیالت  سطح  اجتماعی، 

با سایر متغیر پهنۀهامقایسه  را شامل  وسیع   ،  تری 
بگونمی شهر  می اعظ  بخش  در  که  ایه شود.    از 

 یید است.  مشهد، این ارتباط قابل تأ 

مرتبط با این    های: متغیراقتصادی  های ب)ویژگی 
مالکیت نوع  شامل  و  (  مسکن  شاخص  ملکی 

جمعیتاجاره میانگینخط   زیر  ای)،  و    فقر،  درآمد 
مالکیت زنان  میزان  خانوار،    سرپرست  خودرو، 

  زن، کارگران   مرد، شاغلین   بیکاران، شاغلین   جمعیت
 ).  ۴جدول ( ١استده ساختمانی بو  کارگران  و  ساده

 

 از کرونا   اقتصادی با تغییرات تعداد مسافران قبل و بعد   های :همبستگی متغیر ٤جدول 

 سطح معناداری  میزان رابطه  متغیر 
 -  مالکیت ملکی مسکن 

   مالکیت استجاری مسکن 
   فقر جمعیت زیر خط  
 -  میانگین درآمد 
 -  مالکیت خودرو 

 ٠٫٥٢٧ ٠٫١٧ زنان سرپرست خانوار 
 ٠٫٨٩ - ٠٫٤٨ جمعیت بیکاران

 ٠٫٠٠٠ ٠٫١٥٩ شاغلین مرد 
 ٠٫٠٠٠ ٠٫١٩١ شاغلین زن 

 ٠٫٠٠٠ ٠٫١٨٣ کارگران ساده و کارگران ساختمانی
 ١٣٩٥اطالعات شهرداری مشهد پایگاه هایداده بر اساستحقیق،  یهامنبع: یافته

 
متغیر-  ١ این  به  مربوط  مکانی    هااطالعات  اطالعات  پایگاه  از 

مشهد   حوزه   ١٣٩٥شهرداری  اخذ  آماری    هایبرحسب 
 است.شده 

 سالمندانتعداد  محصالنتعداد 
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اساس فوق،  بر  بین    جدول  ارتباط    ٪ ۹٫۳میزان 
تعداد افراد زیر  (  ٪ ۲۱٫۷مالکیت استجاری منزل) تا  (

 های. نوع رابطه برای متغیراستخط فقر) متفاوت  
مالکیت مسکن، میانگین درآمد، شاغلین زن و میزان  

با افزایش    بدین معنی کهاست    منفیمالکیت خودرو  
  عمومی   ونقلحمل ، میزان استفاده از  هامقادیر متغیر

یاف کاهش  حالیاستته اتوبوس  در  برای    .  که 
منزل، شاغلین مرد و  جاری  یمالکیت است  هایمتغیر

خط  زیر  افزایش  جمعیت  با  آن فقر،  ،  هاتعداد 
از   افزایش    عمومی  ونقل حمل استفاده  اتوبوس 

. این بدان معناست که با کاهش پایگاه  استتهیاف
از   استفاده  افزایش    میعمو  ونقلحملاقتصادی، 

آن است  دیگر نتایج جالب این رابطه،    . ازاستتهیاف
محدوده   که   زن،  شاغلین   تعداد   باافزایش  های در 

برای    ،استده ش  کمتر  جایی بهجا   سطح حالیکه  در 
. نتایج استفاده  دهدشاغلین مرد افزایش را نشان می

، سطح معناداری این ارتباط  از آزمون موران دوطرفه
آماری شهر    هایحسب حوزه صورت فضایی و بر را به 

 .  دهدمشهد نشان می 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  شهر   در   پس از کرونا عمومی    ونقل حمل اقتصادی با میزان تغییرات مسافران    های : سطح معناداری مکانی متغیر ٨شکل 
 مشهد 

 تحقیق  های*منبع: یافته

 جمعیت زیرخط فقر های مسکناجارمالکیت 

 تعداد شاغلین میانگین درآمد

 مالکیت مسکن مالکیت خودرو
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نقشه  از  کلی  تولید  هایبرآیند  نشان  فضایی  شده 
پهنۀ  دهدمی و    که  شرقی  شرقی،  شمال  شمال، 

متغیر میان  در  مشهد  شهر  غربی   هایجنوب 
تغییرات   میزان  با  را  معناداری  ارتباط  اقتصادی 

رو  این دهند. از می نشان    عمومی   ونقلحمل مسافران  
قتصادی را در    هاییاد شده نقش متغیر  هایدر پهنه 

 کید قرار داد. تأمورد توان می این زمینه 

با    هایمتغیری  کالبدی:  هایج)ویژگی  مرتبط 
فاصله  فاصله تا حرم مطهر،  شاخص کالبدی شامل  

محور  نواحی    هایتا  به  فاصله  فعالیت،  اصلی 
مشهد   شهر  درمانی  مراکز  به  فاصله  و  پیرامونی 

که    دهد. نتایج آزمون همبستگی نشان می ١است ده بو
ردهمورد  هایمتغیر این  در  میزان  ه،  نظر  با  مگی 

.  ندهادر رابط   ز کرونابعد اتغییرات مسافرین قبل و  

محور تا  فاصله  میان  این  با    هایدر    ٪ ۳۹فعالیت 
به   فاصله  و  رابطه  مطهر  بیشترین    - ٪ ۶٫۲با  حرم 

این بدان معنی است   دارد.  را  رابطه  کمترین میزان 
محدوده  در  محور   هایکه  به  فعالیت،    هاینزدیک 

از   استفاده  جهت  تقاضا    عمومی   ونقلحمل میزان 
. این وضعیت همچنین برای مراکز  استده بیشتر ش

عبارتی   به  است  وضعیتی  چنین  دارای  نیز  درمانی 
محدوده  این  به  بیشتر  تقاضای  طریق    هابیانگر  از 

حمل برای  استاتوبوس)  (    می عموونقل سیستم   .
پیرامونی شهر    هاینزدیکتر به محدوده   هایمحدوده 

به   تقاضا  میزان  نیز  در    عمومی   ونقلحمل مشهد 
  .در حالی دورتر بیشتر است  هایمقایسه با محدوده 

این میزان   مطهر، حرم  به  نزدیک   هایکه در محدوده 
 )۵جدول است (ده کمتر ش

 
 کالبدی با تغییرات تعداد مسافران قبل و بعداز کرونا   های :همبستگی متغیر ٥جدول 

 سطح معناداری  میزان رابطه  متغیر 
   فاصله_تا_محورفعالیت 

   فاصله_به_حاشیه 
   فاصله_به_بیمارستان 
 ٠٫٠٢٩ -٠٫٠٦٢ فاصله به حرم مطهر 

 ١٣٩٥پایگاه اطالعات مکانی شهرمشهد یهاالیه بر اساستحقیق،  یهامنبع: یافته
 

که    دهداستفاده از شاخص موران دو طرفه نشان می 
از    هابررسی در کدام محدوده مورد کالبدی    هایمتغیر

 شهرمشهد ضریب معناداری دارند.

 

 

 
  اطالعاتی  هایباتوجه به الیه  هااطالعات مربوط به این متغیر-١

های فعالیت  حاشیه نشین و محور  های  محدوده  درمانی،  مراکز
 است.اخذ شده آماری  هایبرحسب حوزه  در شهر مشهد 
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 درشهرمشهد   پس از کرونا عمومی    ونقل حمل کالبدی با میزان تغییرات مسافران    های : سطح معناداری مکانی متغیر ٩شکل 

 تحقیق  های*منبع:یافته
 

نقشه  از  کلی  شاخص    هایبرایند  تحلیل  و  فضایی 
متفاوت از وضعیت    هایموران دوطرفه، نشان از الگو 

هر یک است. شرق مشهد، جنوب و غرب مشهد و  
محدهایبخش  به شکل  از شمال شهر مشهد  ود  ی 

یاد متغیر  سه  از  معناداری  نشان  سطح  را  شده 
 . دهدمی

میزان   ٤٫٣ و  شمولیت  میزان  بررسی 
ویژگی  اجتماعی،    های اثرگذاری 

تغییرات   در  کالبدی  و  اقتصادی 
پس از    می عمو  ونقلحمل مسافران  

 کرونا: 
  هایآگاهی از میزان شمولیت و میزان اثرگذاری ویژگی 

این   از  کلی  برآیند  کالبدی،  و  اقتصادی  اجتماعی، 

  یادشده   هایویژگی   جایگاه  و  شودارزیابی را شامل می
 د. دا  خواهد نشان  خوبی به  یکدیگر  با مقایسه  در را

به منظور درک میزان شمولیت،    میزان شمولیت: ۱-۳-۴
خروجی  بهره   های از  موران  دوطرفه  فضایی   تحلیل 

تحلیل    سطح .  استدهش  گرفته این  که  معناداری 
ویژگی  از  هریک  و  ا  هایبرای  اقتصادی  جتماعی، 

دهد،  می فضایی شهر مشهد نمایش    کالبدی در پهنۀ
داری برای  وسعت سطح معنامتفاوت است. به ازای 

متغیرهر از  می مورد   هایویژگی   هاییک    تواننظر، 
  با   هاشاخص   شمولیت  میزان   مقایسۀ  به   اقدام

شهر مشهد از  ۀ  پهنه  منظور،  این   برای.  نمود  یکدیگر
اجتماعی، اقتصادی    هاینظر ارتباط معنادار شاخص 

متغیر تعداد  فراوانی  حسب  بر  کالبدی،   هایو 
 :استدهبندی شمعنادار، به سه طبقه دسته

 درمانیفاصله به مراکز 

 فاصله به پیرامون شهر

 فاصله به محورفعالیت
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در   سطح   فاقدۀ  )محدوده۱  این   معناداری: 
تحقیق و    هایمتغیر  بین  ارتباطی  گونههیچ   ،محدوده 

اتوبوس    عمومی   ونقلحملتغییرات تعداد مسافران  
 . شودمشاهده نمی کرونا   پس از

معناداری۲ سطح  با  محدوده    های متغیر  ۵۰٪) 
پهنه   هایشاخص   از  ٪۵۰  حداقل  که  یهای تحقیق: 

توان  می و    استده وب   معنادار  ها آن   در   بررسیمورد
اجتماعی اقتصادی و   هایحداقلِ ارتباط را بین ویژگی 

آن  مسافران    هاکالبدی  حجم  با  مرتبط  تغییرات  با 
 مشاهده کرد. کرونا  پس از  عمومی ونقل حمل

  ٪ ۵۰با سطح معناداری بیش از  های) محدوده ۳ 
  ارتباط   حداکثر  که  ی هایتحقیق: محدوده   هایمتغیر

  ها اقتصادی و کالبدی آن   و  اجتماعی   هایویژگی   بین
مسافران   حجم  با  مرتبط  فضایی  تغییرات  با 

از   عمومی   ونقل حمل می   پس  مشاهده    شود کرونا 
 .)۱۰شکل(
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  های میزان بهره مندی شهر مشهد از متغیر  مقایسۀ
می  نشان  متغیر  دهدمعنادار  با   هایکه  مرتبط 

تری را در مقایسه  اجتماعی پهنه گسترده   هایویژگی 

در خصوص معناداری با تغییرات   هابا سایر شاخص 
 ).  ۱۱شکل (  اتوبوس دارند  عمومی   ونقل حملمسافران  

 

 
اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در ارتباط با تغییرات    های ویژگی   های مندی شهر مشهد از متغیر میزان بهره   : مقایسۀ ١١شکل 

 اتوبوس پس از کرونا عمومی    ونقل حمل مسافران  

 تحقیق  های*منبع: یافته
 

استفاده از آزمون رگرسیون    شدت اثرگذاری:  ۲-۳-۴
بررسی،  مورد   هایکه در بین شاخص  دهدنشان می 

متغیر  هایمتغیر سایر  با  مقایسه  در   هااقتصادی 
حمل  مسافران  حجم  تغییرات    می عمو  ونقل بیشتر 

آن   قبل  با  مقایسه  در  کرونا  از  پس  در  را  اتوبوس 
برمی تبیین   متغیر  کند.  اساس  اقتصادی    هایاین 
مسافران    ۱۳٫۸٪ تغییرات  را   عمومی   ونقلحمل از 

رتبۀمی تبیین   در  متغیر  کند.  با  کالب  هایبعدی  دی 
بیشترین نقش    ٪۶٫۸اجتماعی با    هایو متغیر  ۹٫۲٪

مسافران   تعداد  که  است  معنی  بدان  این  دارند.  را 
 متأثربیشتر    پس از کرونااتوبوس    عمومی  ونقل حمل

متغیر متغیر  هایاز  سایر  تا  هستند   هااقتصادی 
 ). ۱۲شکل(

 

44.5

31.9

46.143.2 42.1

31.8

0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0

اجتماعی اقتصادی کالبدی

%50تا %50بیش از



 
 

٩١ 

 ۹۷تا   ۷۱  صفحات . ۱۴۰۱زمستان  .۳۳ شماره .۹ دوره

  دوران  در) شهری درون  هایاتوبوس (  ونقل عمومیتحلیل فضایی تغییرات مسافران حمل . عاطفه نایبی پور، مصطفی امیرفخریان، محمدرحیم رهنما
 مشهد   شهر  در کروناپاندمی

 
عمومی    ونقل حمل اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در ارتباط با تغییرات مسافران    های اثرگذاری ویژگی : شدت  ١٢شکل 

 اتوبوس پس از کرونا 

تحقیق  های*منبع:یافته

 بحث ۵
  شهر   در   اتوبوس   ونقلحمل   ایستگاه   ۳۶۳۹  وجود 

  وجود   دهنده   نشان   وسعت آن   با  مقایسه   در   مشهد 
 کننده  بیان   و   کیلومترمربع   هر   در   ایستگاه   ۱۲.۱۳
  شهر در  خدمات  اینگونه گسترده  توزیع  و  مهم نقش 

  کرونا   از  پس  مسافران  تعداد  تغییر  است.   مشهد
  بسیاری   همچون   که   دهدمی   نشان   آن   قبل   به  نسبت 

  معناداری   تاثیر  استتهتوانس   کرونا   دنیا،  هایشهر   از
  داشتهمی عمو  ونقلحمل  از  استفاده   کاهش   در

  در   که  است   آن  بیانگر  تغییرات  فضایی  باشد. تحلیل
  تعداد   افزایش  با   کرونا  ازپس   هاایستگاه   از۱۶٫۵٪

  که   است  معنی  بدان  این  ند.هابود   مواجه  مسافران
و حجم مسافران    هاایستگاه  متفاوتی بر  اثرات   کرونا

اینرو    . استتهداش  ها آن مدل  از  قالب  در 
 تغییرات  این   متغیر،۲۲بکارگیری  تحقیق و با می مفهو
  دهنده   نشان  نتایج   .گرفت  قرار  دقیق  ارزیابیمورد

و   تحصیالت  سطح  هایمتغیر  معکوس  ارتباط   باال 
  مالکیت   اجتماعی)،  هایدرویژگی (   سالمندان  تعداد

  زن   شاغلین  و  خودرو  مالکیت  درآمد،  میانگین  مسکن،
  با   مستقیم  ارتباط   و   اقتصادی)  هایدرویژگی (

و  هایاقلیت  هایمتغیر   سطح   مذهبی 
ویژگی (  پایینتحصیالت جمعیت   هایدر    اجتماعی)، 

مرد    شاغلین   تعداد   ،ساده  کارگران  تعداد   فقر،  خط   زیر
  اقتصادی)   هایدرویژگی (   مسکن   استیجاری   و مالکیت

دسترسی    ، ، فاصله تا حرمفعالیت  محور   تا   فاصله   و
  پیرامونی   یهامحدوده   به   فاصله  و  درمانی  به مراکز

مسافران    هایدرویژگی (   شهر تغییرات  با  کالبدی) 
از کرونا     . همچنین استاتوبوس درون شهری پس 

  از   که   دهد می   نشان   فضایی،  تحلیل  از   حاصل   نتایج 
  از   و  رتبه  باالترین   اجتماعی   هایمتغیر  شمولیت   نظر
  دارای   اقتصادی   هایمتغیر  رابطه  شدت  نظر

 هستند.  اثرگذاری بیشترین

هستۀ مسافران  و   کاهش  حرم    مرکزی  محدودۀ 
شده و کاهش حضور  اعمال   های محدودیت   درنتیجۀ

در است.  توجیه  قابل  افزایش    زائران  دیگر،  سوی 
گروه  جاییبهجا و  برای  کم   هایکارگران  درآمد 

دسترسی به منابع درآمدی جدید، در نتیجه ازدست  
  جهت   عاملی  تواندشغلی، می   هایرخی فرصت رفتن ب
 ونقل از طریق حمل   هاآن   جاییبه جا   افزایش  شدت

میزان  باشد  عمومی کاهش  همچنین    جایی بهجا . 
آگاهی   میزان  افزایش  با  تحصیالت  سطح  برحسب 

 است.  تفسیرنسبت به خطر کرونا قابل هاآن

تا  :  نظری  های دستاورد -۱-۵ اخیر  سالیان  طی 
بکنون   عاملی  تعداد  ندا  ههیچ  کرونا،  ازۀ 
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از  استفاده   محدودۀ   در  عمومی   ونقلحمل کنندگان 
  موضوع   این.  استده ندا   کاهش  را  مطالعهمورد
 ,Abu-Rayash & Dincer)  هایهیافت  با  راستاهم

چندماهه    (2020 تعطیلی  به  توجه  با  است. 
 ه لمسأ  این   مشهد،   شهر  در   عمومی   ونقل حمل

دا  جاییبهجا   هایزینهه افزایش  را    است ده ساکنین 
یافته  تأ  )Mogaji, 2020(  هایکه  می را  .  کندیید 
نتیجۀکاه   همچنین در  مسافران  تعداد  ع  ووق   ش 
 ,Orro)  هایمطالعه را یافتهمورد   محدودۀکرونا در  

Novales, Monteagudo, Perez-Lopez, & 
Bugarin, 2020)    ،(Shakibaei, de Jong, 

Alpkökin, & Rashidi, 2021)   دهدنیز نشان می  .
جم  ش تعداد مسافران و به دنبال آن کاهش حکاه 

مطالعه مورد   در محدودۀ   ونقل حمل  هایمالی شرکت 
یافته نیز    (Ho, Xing, Wu, & Lee, 2021)  هایرا 

  های پارامتر  شدهبررسی   عوامل  بین   در .  دهدنشان می 
  تغییرات  با   بیشتری  ارتباط   اقتصادی
یافته  استتهداش  کنندگاناستفاده  ,Bian)  های که 

et al., 2021)   می تکمیل    دیگر   سوی  از.  کندرا 
  که   دهد نشان می   (Hu & Chen, 2021)  هایهیافت

  عمومی   ونقلحمل   مسافران  کاهش  بیشترین
  موضوع   این.  دارد  هاشهر  تجاری  مناطق  به  اختصاص

پیرامون  مورد   ودۀ محد  در با  ارتباط  در  مطالعه 
منحصر به آن    هایید شد، اما تنفعالیتی تأ  هایمحور 
در  شودنمی  تقاضا  کاهش  دیگر  سوی  از   .

 ,Iio, Guo) با  راستاهم  باالتر  درآمد  با   هایمحدوده 
Kong, Ree, & Bruce Wang, 2021)  ،در هیوستون

 & ,Wilbur, Ayman, Ouyang, Poon) نشویل
Kabir, 2020)    و انگلستان و ولز(Walker, 2021 )  را

می    با   تغییرات  ارتباط   این  بر   عالوه .  دهدنشان 
 راستایی با مطالعههم  می غیربو  هایملیت   هایویژگی 

(Liu, Miller, & Scheff, 2020) و سطح تحصیالت ،  
 ,Almlöf, Rubensson, & Cebecauer) با مطالعه

را نشان داد. در عین حال این مطالعه، نتایج    (2021
دیگر با تغییرات تعداد    هایجدیدی از ارتباط ویژگی 

برجسته    میعمو  لونقحمل مسافران   کرد.  را 
ویژگی های ویژگی  همچون  جمعیت    هایی  مذهبی، 

برخی   اثرگذاری  تفاوت  و  درمانی  مراکز  معلوالن، 

برحسب جنسیت همچون شاغلین از جمله    هامتغیر
بودند  هایپارامتر آن    جدیدی  به  مطالعه  این  که 

ترین وجه نوآوری این مطالعه رو مهم این پرداخت. از 
می متغیر۱  در  توانرا  معادلۀ  های)ورود  به    جدید 

بندی  )دسته۲عمومی،    ونقلحمل تغییرات مسافران  
  اری اثرگذ  برحسب درجۀ شمولیت و درجۀ   هامتغیر

تکیۀ( و  پیشین  مطالعات  درجۀ   هاآن  برخالف    بر 
به درجۀ   هااثرگذاری متغیر توجه  شمولیت)    و عدم 

مطالعه۳و مقیاس  کیلومترمربع،  ۳۰۰(  )گستردگی 
و  ۳۶۰۰ آحوز ۱۲۰۰ایستگاه    تمام   مبنای  بر  ماریۀ 

 . کرد  منظور) شماری

یافتهکاربردی  هایتوصیه -۲-۵ به  توجه  با    ها : 
پیشن   هاتوصیه زیر    هاید هاو  شرح  به  کاربردی 
 است:

در دوران کرونا از  میل عمو ونقمحدودسازی حمل 
بود  رایج  اقدامات    غافلگیری .  ستهاجمله 

  با   مواجهه  در   شهری  مدیریت   هایزیرساخت 
این  می پاند برای  توجیه  اولین  این  شاید  کرونا 

محدودیت باشد. بااینحال پس از گذشت دوسال از  
در   بویژه  محدودسازی  این  بر  تکیه  موضوع،  این 

بیانگر  های شهر دارند،  آن  به  باالیی  وابستگی  که  ی 
با   مواجهه  در  این سیستم  انعطاف  و  قابلیت  عدم 

،  هاست. از سوی دیگر این محدودیت هاانواع پاندمی 
و   بوده  اثرگذار  ذهنی ساکنین  تصویر  بر  به شدت، 

را در آینده به شدت    عمومی   ونقلحمل استفاده از  
اعتمادعمو   همراه را بهمی کاهش خواهد داد و سلب 

 . دارد

با   افراد  بر  را  فشار  بیشترین  محدودسازی  این 
محدودیت در  . به دلیل  استتهسطح درآمدکم داش

مقیاس    هایفرصت  افراد    جایی بهجا شغلی،  این 
یاف روش استته افزایش  اتخاذ  اینرو  از  چون  های .  ی 

دهی   سرویس  ساعت  کاهش  یا  تعطیلی 
  جهت   را  محدوده  این  در  ساکن  تواندافرادمی

فرصت  به  مواجه    هایدستیابی  مشکل  با  شغلی 
این   در  ساکنین  سفر  طول  دیگر  سوی  از  سازد. 

ً   هاه محدود لذا    عمدتا است،  میانگین  از  بیشتر 
ویژه  ه مرتبط با بستن یا محدود کردن ب  هایپروتکل 
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د مناسبی نیست  هابرای ساکنین این محدوده پیشن
 ً عمال به   و  را  این محدوده  از حد  بیش  مراه  هانزوای 

پذیری  شت. همچنین تاثیر منفی بر اجتماع خواهد دا
 آن نیز خواهد داشت. 

خط   محدوده اختصاص  برای  میزان    هایویژه  با 
اتوبوس  سفر  کاهش طول  سفر،  باالتر  ،  هاتقاضای 

ناوگان   تعداد  افزایش  و  خطوط  تعداد  افزایش 
از جمله راهکار اتوبوس می  این    هایتواند  مهم برای 

 . باشد هامحدوده 

از    جایی بهجا   هایتقویت شیوه  پاک  جایگزین و 
موفق   تجربیات  موا  جهانیجمله  انواع  در  با  جهه 

رویکرد،    ها ی پاندم این  از  تبعیت  به  اینرو  از  است. 
ضرورت توجه به این موضوع در شهر مشهد بیش از  

برای  م.  شودپیش احساس می  کرونا فرصتی  وضوع 
برنامه  مجدد    در   شهری  ونقلحمل  هایطراحی 

 اری بیشتر است. پاید راستای

از    می اجتماعی در بخش مه  های شمولیت ویژگی 
  های نقش مهم ویژگی   دهندۀمشهد، نشان   شهرپهنۀ  

سفر مسافران است. موضوعی که    اجتماعی در رفتار
در   شکمتر  پرداخته  آن  به  مشهد    و   است دهشهر 

  تدوین   در  مهم  موضوع  یک  عنوانبه  تواندمی
 .  قرار گیرد مدنظر مرتبط هایپروژه   و  هابرنامه

ً کمبود   مشهود    مطالعات داخلی در این حوزه کامال
درحالی  این  حمل ا  است.  بخش  که  از    ونقلست 

که   است  بخشهایی  اثرپذیرجمله  از  بیشترین  را  ی 
است داشته    این   به  توجه  ضرورت  رو ازاین .  کرونا 

ای دارد. همچنین ضروری است  ه ویژ   اهمیت   مبحث
تحلی بر  تکیه  با  مطالعات  در    های لاین  و  فضایی 

تا    بستر پذیرد  صورت  جغرافیایی  اطالعات  پایگاه 
 تری از تحوالت و تغییرات حاصل آید. تصویر دقیق

 گیریبندی و نتیجهجمع ٦
  حجم   در  فضایی  تغییرات  تا  داشت  قصد  مطالعه  این

  نشان   را  شهرمشهد  در  عمومی  ونقلحمل   مسافران
  آمار   و  فضایی   آمار  های روش   از  گیریبهره   نتایج   دهد. 

  بیانگر   نقشه  و   نمودار   جداول   قالب   در   کالسیک
  از   مشخص  های محدوده   و  حجم  در  معنادار  تفاوت
کرونا   و  قبل  در  عمومی  ونقلحمل   شرایط از    بعد 

  فضایی   هایتفاوت  دیگر  سوی  از  .استده بو
  دیگر  با   شهرمشهد   از  ی های بخش   در  معناداری

  نشان   هایافته  همچنین  .استده مشاهقابل  هابخش 
  اقتصادی،   هایویژگی   محلی،  عوامل  بین  در  که  داد

ویژگی   اثر  بیشترین  باالترین    هایو  اجتماعی 
 . استتهداش  مسافران  تغییرات  تبیین  در  شمولیت را

در   نوآوری    به   نگاه   نوع   و  موضوع   واقع   تحقیق 
 .استده بو  مطالعهمورد   همچنین محدودۀ  و  لهمسأ

 تغییرات  از   فضایی   تحلیل  تاکنون   که  ایه گون  به
  در ایام کرونا در   عمومی   ونقل حمل  در حوزۀ  داده رخ 

  توجه   با  موضوع   این  .استدهنیام  عملبه   شهر  پهنۀ
  آن به  از جمعیت  می بخش مه  شدید  وابستگی  به
 دارد.  ایویژه  اهمیت روزانه، هایجایی بهجا

  در   جایی بهجا   هایالگو   داد   نشان   مطالعه  این  
 کند.می   تبعیت  کلی  روند  از  ایاندازه  تا  دفهجامعۀ  

  دهد می   نشان   را  متفاوتی   نتایج  موارد،   برخی   در   منتها
   مدیریت   تواندمی   هایافته  است.  اهمیت   حائز  که

 کند.  کمک   بهتر  دهیخدمات  در را رانی اتوبوس 

که    مطالعه  محدودیت   ترینمهم   همچنین
در  می سایر  تواند  توسط  آتی  محققان  مطالعات 
در مد گیرد  قرار    یا   دسترسی   فقدان   خصوص  نظر 

  و   سفر،  طول   سفر،  علت  به  مربوط   اطالعات  نبودن
از کرونا  و  قبل  زمان سفر در   است که تصویر   بعد 

 کند.  می  ارائه را تغییرات از تریدقیق
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