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:چكيده
.سـازد مرتفع ميو آينده را هايي است كه نيازهاي حمل و نقلي حالتكنيكنقل شهري از جمله ريزي حمل وبرنامه

-ريزياين برنامهكهاياي قابل توجه در مديريت شهري تبديل شده است به گونهلهأسفرهاي درون شهري به مسافزايش

ده توسـط مراكـز مختلـف    ميزان سفرهاي جذب شريزي تعيينارد الزم در برنامهمويكي از.اجتناب ناپذير كرده استها 

اطالعـاتي ماننـد سـاعات اوج    هـا در اين مـدل شود،برده ميد سفر از آنها نام هاي جذب و توليباشد كه در قالب مدلمي

.شودمشخص مي...وتقاضاي پاركينگ مراجعه و

فـراهم  و متعاقب آن ميزان و چگونگي سفر در شهر مشهد ،اهميتنظر داشتك مشهد با سازمان حمل و نقل و ترافي

در ...و مانند افزايش تقاضاي سفر شهروندانيازمورد نهايانجام پيش بينيتسهيالت كافي در نقاط جاذب سفر وآوردن

.داده استهاي خود مدنظر قرار ريزيبرنامهمورد نظر ب

نفـر از  2204بـا انتخـاب تصـادفي    پرسشنامه خود ساخته اسـت  ؛ يعنيابزار تحقيق ميدانيحاضر با استفاده تحقيق

مدل جذب ،هاپس از بررسي.ه استمه پرداختبه تكميل پرسشنانطقه مراجعه كنندگان به مجتمع هاي تجاري در سه م

رگرسيون جذب سفر بر مبناي مساحت برابر اسـت  .محاسبه شدسفر و مدل تقاضاي پاركينگ به كمك روش رگرسيون  

:با

در ساعت اوجتعداد بازديد كنندگان  = 0. 818 -مساحت )] 6596. 83) / 7523. 83 ] * 268. 356 +  536. 615
Ln( متر مربع100تقاضاي پاركينگ بر حسب  )= 9.166-0.977(Ln مساحت )
تقاضاي پاركينگ بر حسب صد متر مربع = Exp( 0.997–9.166 Ln مساحت)

.هاي تجاري مشهدكاربري–تقاضاي پاركينگ-جذب سفر-توليد سفر-مدلهاي حمل و نقل:هاهواژكليد

دفتر گروه مديريت دولتي-دانشكده حسابداري و مديريت-دانشگاه آزاد اسالمي-مشهد مقدس1



مقدمه-1

.هاست كه مورد توجه قرار گرفته استداشته و ساليگاه خاصيشرفته جايپيدر جهان امروز صنعت حمل و نقل در كشورها

. روديش مـ يبه پيشتريو با سرعت بها گسترده ترن تالشينه صورت گرفته و هر روزه اين زميدر اييهاز تالشيدر كشور ما ن

يم تا با دسترسيت دلخواه هستيوضعدر پي ايجادستم حمل و نقل يسدر بخشمدت بلنديزيربرنامهبااكنون كه هميبه نحو

عتـاً در  يطب. م يز كـاهش دهـ  يـ ،آثـار سـوء حمـل و نقـل را ن    يالت كـاف يجـاد تسـه  ياز اهـداف مثبـت در كنـار ا   يك سـر يبه 

ز يـ توسعه موارد حمل و نقل ن،رد تا با گذشت زمانيگيز مورد نظر قرار مينده نيمسائل مربوط به آ،حمل و نقليهايزيربرنامه

بـه  يجـاد دسترسـ  يا،يمنـ ياك،يـ ان ترافيـ مانند بهبـود جر يبه مواردبايدك پروژه حمل و نقلييدر اجرا.ر باشديامكان پذ

.توجه شود... سفر و كاهش زمان،يدر مصرف انرژييصرفه جو،هايكاربر

يهـا كين مهم از تكنياياجرايبرا.د در نظر گرفتيز بايرا ن... و يصوتيآلودگهوا،ين اثرات نامطلوب آن مثل آلودگيهمچن

ل حمـل و نقـل   يكاال و وسـا ، نه انسانيبهيين عرضه و تقاضا و جابجايجاد تعادل بيابا بدنبال اًتيشود كه نهاياستفاده ميخاص

شـهر و  يشـورا يهامركز پژوهشين پژوهش با همكاريا،استيحمل و نقل شهريزينامه ركها برين تكنياز جمله ا.باشديم

يواحـدها يزان جـذب سـفر را بـرا   يـ ، تا مك صورت گرفتهيسازمان محترم ترافيهمكارو البته بامشهديدانشگاه آزاد اسالم

، ماننـد  تيـ ل مـورد اهم ئر مسـا يدر كنـار سـا  را از مناطق مختلف شهر،ن روند حركت شهروندانيو همچنشوديبررسيتجار

.را مشخص كند... وساعات اوج سفر 

لهأان مسيب- 2

ن مهم يا. استينه از امكانات شهرياستفاده بهومسافران،شهروندانيش برايجاد آسايايران شهريف مهم مدياز وظايكي

مانند شهر مقـدس  ... و يارتي، زيحي، تفري، تجاريمراكز مختلف كاريت كه دارايافته و پرجمعيتوسعه يشهرهايخصوصاً برا

ـ ، توزيران شهريمديهااز دغدغهيكين رو ياز ابرخوردار است، يشتريت بيباشد، از اهميمشهد م يسـتم هـا  يع سي

بايـد ك نـوع سـفرها   يتفكد سفر بهيزان جذب و توليشان با توجه به ميچرا كه ا.باشديط شهر ميحمل و نقل براساس شرا

هـا،  مانند مراكز و توقفگـاه (ثابت دمان شامل امكانات متحرك و ين چيا. جاد كننديحمل و نقل را ايهاستميدمان سين چيبهتر

تعـداد سـفر   يد و جذب سفر و حتيتوليهاط مدلين شرايكمك به اين خصوص و برايباشد، در ايم...) ها ونگيها، پاركانهيپا

.ثر واقع شوندؤد و ميار مفيبستوانديم

:قيتحقو اهداف ت ياهم- 3

شـود از  يافته را شامل مـ يتوسعه يشهريفضا%50د حمل و نقل كه حدونهي، خصوصاً در زميح امكانات شهريع صحيتوز

ا يـ ك منطقه ياقتصاد برير فراوانيثأت آن تيستم حمل و نقل و ظرفيت سيفيك.استيت شهريريستم مديف سيات وظايضرور

يدارايصـنعت يدهـد كـه كشـورها   ينشـان مـ  يشـرفته صـنعت  يپيدر مـورد اكثـر كشـورها   ياجمـال يبررس. ك كشور داردي

يك عامل اساسيت است كه حمل و نقل ين واقعياز ايله حاكأن مسيباشند و هميمييت بااليفيا كبحمل و نقل يهاسيسرو

سـاخت  يهـا نـه يماننـد هز ، حمل و نقليهانهيش هزين موضوع و با توجه به افزايت به ايبا عنا. باشديميشرفت اقتصاديدر پ



،هـوا ينـدگ ينقـل ماننـد آال  حمـل و بارانيش آثار زيو افزا...اده و امكانات مربوطه، سوخت وجي، نگهدارستگاهيجاده، ساخت ا

...مختلف و يهايماريش بيافزا

توجـه بـه   مشـهد يجذب سفر در نقاط تجـار يهان مدليبا تدوو انواع سفرها ح ازيكسب آمار و اطالعات صحبه اين ترتيب با 

:لذا اهداف اين پژوهش عبارت است از.مييت نمايريجاد شده را بهتر مدياياالمكان سفرهايتا حتتوانميط سفر يشرا

.بررسي و ارائه الگوهاي جذب سفر، اماكن تجاري بزرگ در سطح شهر مشهد.1

.الگوهاي تقاضاي پاركينگ در اماكن تجاري در سطح شهر مشهدبررسي و ارائه .2

.صورت گرفتهمبناي الگوهاي سفرهايهاي مورد نياز سيستم هاي حمل و نقل بربراي زيرساختراهكارهايي ارائه .3

قيروش تحق-4

در يق كاربرديتحق. باشديمياز نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع پژوهش كاربرديقات علميتحقيم بنديبا توجه به تقس

. استپيمايشي -يفيق از نوع توصين تحقي، ات و روش ياز نظر ماه]5:25[.استيك هدف عمليبه يابيدستيجستجو

. شونديم ميتقسيو روش مطالعه مورديق همبستگي، تحقيشيمايق پياز جمله تحقيمختلفيبه دسته هايفيقات توصيتحق

]3:239[و ] 11:38[.1گردآوري اطالعات استفاده شده استدر اين پژوهش از پرسشنامه براي 

و حجم نمونهنمونه گيري يو شيوهيجامعه آمار- 5

) ياا منطقـه يـ يجهـان ( مشـخص  ييايـ رافغاس جيك مقيكه دريه عناصر و افراديعبارت است از كلين جامعه آماريبنابرا

آن، پـس از  ين روش اجـرا ين پژوهش و همچنـ ياهداف مدنظر در ابا توجه به ] 2:98[.ا چند صفت مشترك باشنديك ييدارا

ك، يـ سـازمان حمـل و نقـل و تراف   تيريشهر و مديراشويهامركز پژوهشتيريمل آمده و كسب نظرات مدبه عيهايبررس

ش از يبـا بـ  يتجاريواحدهاار بزرگ ويبسيتجاريواحدها: ديل مشخص گردياساس چارچوب ذبريق جامعه آماريف دقيتعر

.اندشدهيه شهر دسته بنديه مركز و حاشيمركز، حاشييايباب مغازه كه در سه گروه جغراف50

) ه شهر يحاش( CBDيرامونيه پيحاش-CBD3ه يحاش-CBD2-مركز شهريمحدوده تجار-1

مجتمع هـايي كـه   مشهد اخذ شديكه از مركز آمار شهرداريانجام شد و اطالعاتيدانيكه به صورت ميريبا توجه به آمارگ

بـا درنظـر گـرفتن    .باب باشند به تصادف انتخاب شدند50داراي بيش از در امتداد يكديگر نباشند وداراي تنوع مشاغل باشند،

م بـر  ياد شده تصـم يع اعضاء در ساختار جامعه ي، با توجه به توزيق در قلمرو مكانيتحقيرهايع متغيموضوع تحت مطالعه و توز

حجم .ص متناسب استفاده گردديا تخصبياطبقهيرينمونه گيوهيدقت از شش ينمونه و افزايآن شد كه جهت انتخاب اعضا

.گزارش شده است1در جدول يحجم نمونه انتخاب.ديگردبرآورديواحد تجار17برابر با نمونه حدوداً

.براي مشاهده پرسشنامه به پيوست مراجعه شود.١



مشهدييايك از مناطق جغرافين حجم نمونه در هر ييجدول تع: 1جدول

ييحجم نمونه نهاصيب تخصيضرمناطقفيرد

CBD52%9منطقه 1

CBD37%6ه يحاش2

11/02ه شهريحاش3

00/117حجم

.آيددر ذيل ميمناطق تفكيك سامي مجتمع هاي تجاري بها

CBDنقشه شهر مشهد با تفكيك مناطق بر مبناي 1شكل شماره 

CBDي با لكه گذاري قرمز؛منطقه منطقه:راهنماي نقشه 

CBDي با لكه گذاري مشكي؛منطقه حاشيه منطقه
ي با لكه گذاري سبز؛ منطقه حاشيه شهرمنطقه



مقياس و طيف ابزار اندازه گيري تحقيق- ٦
بهره گرفته شده ،باشدحوزه متفاوت مي6همان طور كه اشاره گرديد، براي گردآوري اطالعات ميداني از پرسشنامه كه شامل 

طراحي و تشريح پرسشنامه، به مقياس سازي براساس طيف به كار رفته در يلذا تالش بر آن است تا ضمن معرفي، نحوه. است

.پرسشنامه نيز اشاره گردد

.مثل سن، جنس، تحصيالت. افراد مورد پرسش پرداختهبه بررسي متغيرهاي عمومي:بخش اول

.مورد استفاده و نوع سفر مشخص شوديكه وسيلهرداخته به بررسي روش سفر پ:بخش دوم

.بررسي گرديده استهدف مراجعه كنندگان به واحد تجاري: بخش سوم

.پردازدبازديد پاساژهاي ديگر ميل مراجعه كنندگان در تنوع تمايبه بررسي : بخش چهارم

.شودطور متوسط در هر پاساژ بررسي ميمدت زمان توقف مراجعه كنندگان به: بخش پنجم

.اندموالً از كدام منطقه مراجعه كردهمراجعه كنندگان در هر منطقه جغرافيايي مع: بخش ششم

صـد از بازديـد   در % 9/03كـه حـدوداً  ،نفـر بطـور تصـادفي انتخـاب    2204اند كه ردهها ديدن كمجتمع17نفر از اين 56735

.و به سواالت پرسشنامه پاسخ گفته اندشودكنندگان را شامل مي

و پايايي پرسشنامه ييروا-7

آن اسـت كـه   يـي مقصود از روا. برخوردار استياژهيت وياز اهميرياندازه گيلهيوسپايايي ويي، روايدر هر پرسشنامه علم

رد ق عالوه بر اشراف محقق بر موضـوع مـو  ين تحقيدر ا.كنديريرا اندازه گصه مورد نظريخصواقعاً بتوانديرياندازه گيلهيوس

تيريت مـد يم آن به رويحل تنظاالت و مراؤ، سديح گرديساخته كه در بخش قبل تشرخوديهامطالعه و استفاده از پرسشنامه

ت يـ و در نهاطه نظرات آنان نسبت به اصالح آن اقـدام، د و پس از اخذ نقيق رسيتحقحوزهاينصاحب نظران ك و يازمان ترافس

.ديحاصل گردييق محتوايبه طريريله اندازه گيوسيروائم ويتنظيينهاپرسشنامه

دارد كه ابـزار  شارهن اياهاد شده بيمفهوم . است) پرسشنامه( يريابزار اندازه گيفنيهايژگياز ويكيت اعتماد، يا قابليييايپا

پرسشنامه مورد استفاده در ييايپايدرخصوص بررس. دهديبه دست ميكسانيج يدازه نتاكسان تا چه انيط يدر شرايريگاندازه

:باشديمريبه شكل زبين ضريكرونباخ استفاده شده است، كه رابطه ايب آلفايق از ضرين تحقيا

ت اعتمـاد  يـ لمحاسبه شده اسـت كـه نشـان از قاب   % 85ر حاصل از اطالعات به دست آمده از پرسشنامه يمقاديگذاريپس از جا

.پرسشنامه دارديباال

a= Si2∑
=

k

i 1
×  

st2
1 ×    1- 1−k

k  كـه در آنa =    ،ضـريب آلفـاي كرونبـاخk =  تعـداد سـواالت

Si2∑
=

k

i 1
نس مجموع سواالتواريا= st2مجموع واريانس هريك از سواالت،     =  



د و جذب آن يمفهوم سفر،تول-8

.گردديمف يبا هدف خاص تعريا سفر رفت و برگشتييك طرفه از مبداء به مقصد و ييسفرجابجا

شـوند و  يده مينام"گاه خانهيبا پايسفرها"ا مقصد سفر باشد ،يا اشخاص سفركننده به مبداء ييكه در آن منزل شخصيسفر

مبداء خانه مبداء،ريغك سفريمنزل و در خانه مبداءك سفريدر .شونديده مينام"خانهريگاه غيسفر با پا"ن صورت ير ايدر غ

د ،يـ خر،يآموزشـ ،يكـار يسـفرها :توانند شامليخانه مبداء ميسفرها.شونديده ميسفر ناميمولدهاايندكنندگايسفر تول

سفرها % 90يال% 80.شونديميم بنديا نباشند تقسينكه در ساعات اوج باشند ياساس ان بريسفرها همچن.باشند... و يحيتفر

ين مناطق به محلهايد سفر هستند چرا كه افراد از ايجزء مناطق توليلذا معموالً مناطق مسكون،هستندخانه مبداء يسفرها،

مراكـز  ...)و يمراكـز ادار / يصنعتيمثل شهركها(كار يمانند محلهايدر مقابل مناطق.كننديمراجعه م... د و يح ،خريكار ،تفر

كننـد كـه تحـت عنـوان     يهستند كه سفر جـذب مـ  يجزء مناطقيحيتفريهامحل،يو بهداشتيمراكز درمان،د و فروشيخر

]4:6[.رنديگيمناطق جاذب سفر نام م

رات آنيثأحمل و نقل و ت- 9

بـه  يصـنعت يملحق شدن به كشورهايجهان سوم برايكشورهايهابا مورد قبول همگان است كه تالشين موضوع تقريا

رشـد و  يها بـه معنـ  ن تالشيا.ستم مطرح شده استيدوم قرن بمه ياز نياسيو سي،اجتماعيمهم اقتصاديدهيك پديعنوان 

هـا  نـه يزميح در تمـام يصـح يزيـ بـه برنامـه ر  بايدن منظور يست و بدينين قائده مستثنيز از ايكشور ما ن]12:3[.انتقال است

توليـد  يبـرآورد سـفرها  ، يحمل و نقل شهريريزدر برنامه.استيحمل و نقل شهريزيها برنامه رنهين زمياز ايكي. بپردازد

هايي كـه  يبه طور معمول، به علت وجود پيچيدگ. آيديمهم به شمار ميها، از گاميمختلف ترافيكيشده و جذب شده به نواح

برآورد جـذب سـفرها بـه كـار     يهايي كه براست، مدلله جذب سفر و عدم قطعيت آنهاأاثرگذار در مسياز تعدد متغيرهايناش

سفر در صورت وجـود هـر   يرو در برآورد تقاضااز اين. برخوردار هستنديتوليد سفر، از دقت كمتريهامدلروند، نسبت به يم

جذب شـده بـا   يتر مورد توجه قرار گرفته و ميزان سفرهادر برآوردها، برآورد توليد سفر به عنوان برآورد دقيقيگونه ناهماهنگ

رسد جذب سفر نسبت به توليد آن اهميت بيشتر داشته باشد، چـون هـدف   يست كه به نظر مياين در حال. شوديآن متعادل م

ن موضـوع  يـ رسـد كـه ا  يبه نظر ميعيار طبيحمل و نقل، بسيهاتيفعاليبا توجه به وسعت دامنه.سفر در مقصد نهفته است

و يگـر منفـ  يديمثبت، سـازنده و مطلـوب و برخـ   يرات مذكور بعضيثأت. گذار باشدر يثأز تيگر جامعه نيل دئاز مسايبرخيرو

:ميپردازين موارد مياز ايين قسمت به ذكر نمونه هايدر ا.باشندينامطلوب م

رات مثبتيثأت

كـاهش  -3.يع رشـد اقتصـاد  يتسـر -2.را به دنبال خواهد داشتيع محليشرفت صناين مناطق، كه پيبردن صنعت تا دورتر-1

تصادفاتكاهش تعداد -4.زمان سفرها

يرات منفيثأت

يل واحـدها يرات، تبـد ييـ ن تغيـ ن نـوع ا يملمـوس تـر  . ( ياندازه در ارزش اراضيرات بييجتاً تغين و نتيزميرات كاربرييتغ-1

.)باشد و مثال بارز آن بلوار كشاورز در شهر تهران استيميتجاريبه واحدهايمسكون



هند يكشورهايابانهايمحالت و ختوان بهيعنوان مثال، مبه( منظره يآلودگ-4يصوتيآلودگ-3ستيط زيمحيآلودگ-2

بـرهم  -6تيتراكم جمع-5.)اده به صورت مخلوط در حركتند، اشاره نمودين پيه و عابريل نقليو پاكستان كه در آنها انواع وسا

]8:23[.ش تعداد تصادفات يافزا-7يزدن عدالت اجتماع

يعوارض و تبعات منفيدهد كه با وجود همهيات جوامع مختلف نشان ميان شده سوابق و تجربيل بائمسيرغم وجود همهيعل

يبـاال امـر  ييكـارآ باستم حمل و نقل متناسب يك سياز مفرط جوامع به يل نيحمل و نقل، به دليهاگسترش و توسعه شبكه

. آن به حداقل برسديارض منفم تا عويم وتالش كنيرين مسائل را بپذيد همه اياست، به ناچار بايضرور

رنديگينه جذب سفر مورد استفاده قرار ميها كه در زماز مدليبرخ-10

ن يـ لـذا در ا ، نده مـا باشـد  يآيزيبرنامه ريبرايتا مبنائميش دهيك مدل نمايها را در قالب آنبايدداده ها يبعد از جمع آور

.مينمائيها ممدليبه برخياقسمت به صورت مختصر اشاره

.شونديبا درجات مختلف ارائه ميهم درقالب معادالتير گذار روير تاثيا چند متغيها دو ن مدليدر ا،يونيرگرسيمدلها-

شـود  يه تحت مطالعه در نظر گرفته ميكل ناحيب رشد برايك ضرين مدل ها ابتدا يكه در اكنواخت،يب رشد يمدل ضر-

.استفاده نموديا وزنين ساده يانگيتوان از ميب مين ضريايكه برا

.گردديب رشد جداگانه محاسبه ميضريك از نواحيهر ين روش برايدر ا: ب رشد متوسطيمدل ضر-

د و جـذب سـفر در   يـ ن توليبـ يو معموالً تفاوتگردديه آغاز ميسال پايع سفرهاين مدل با آمار مربوط به توزيا:1مدل فراتر-

]9:129[.شوديز بدون توجه به جهت آنها در نظر گرفته مينين نواحيبيسفرهان يهمچن،رديگينظر نم

پيشينه تحقيق-11

اي در اين زمينه در سطح دنيا و  در كشورهاي پيشرفته صـورت گرفتـه   ت موضوع حمل ونقل تحقيقات گستردهبا توجه با اهمي

آنهـا  در اين خصوص تحقيقاتي صورت گرفته كه به برخـي از ها نيز توسط برخي از نهادهاي مرتبط و دانشگاهاست در كشور ما

:شوداشاره مي

:مطالعات خارجي 

تـوان  باشد كه از جمله مـي به بعد مي1950م شده است از دهه هايي كه در اين خصوص انجااكثر تحقيقات و به دنبال آن مدل

آن مـدل  ياشـاره كـرد كـه در نتيجـه    ،ورت گرفـت حمل و نقل در شهر ديترويت آمريكا صيبه مطالعات وسيعي كه در زمينه

.ضريب رشد ديترويت شكل گرفت

.ه گرديدپي تحقيقات شخصي به همين نام ارائدر 1954مدل فراتر نيز به همين ترتيب در سال 

دراين خصوص  تحقيقاتي در شهرهاي واشنگتن و فيالدلفيا نيز صورت گرفت كه در آن سهم حمل ونقل عمـومي در سـفرهاي   

. اري مورد بررسي قرار گرفت و نمودارهايي در اين زمينه ارائه  گرديدك

.باشددر شهرنيوتن مي GISپاركينگ به كمك ينمونه ديگر تحقيق در اين زمينه تخمين عرضه

١. Frater



سهم مربـوط بـه   530عدد فضاي پارك است كه از اين تعداد 1065طبق برآوردهاي انجام شده قسمت مركزي اين شهر داراي 

.هاي خياباني استسهم مربوط به پاركينگ535هاي دور از خيابان و پاركينگ

:مطالعات داخلي 

هاي مختلف به در ايران پژوهشكده دانشگاه صنعتي شريف به عنوان اولين مركز علمي مباحث حمل ونقل را با همكاري سازمان

.انجام رسانيده است

اين شهر اين امـر  با توجه به معضل ترافيك در باشد كه طبيعتاًدر اين زمينه ميهاي پيشروشهرداري تهران نيز يكي از سازمان

:ازجمله اين تحقيقات عبارتند از. رسدضروري به نظر مي

1371و مقصد خانوارمدت حمل و نقل و ترافيك تهران، آمارگيري مبداءمطالعات جامع كوتاه*

جـامع و ارائـه   ريـزي ترين اطالعات مورد نياز براي هـر گونـه برنامـه   اساسياطالعات سفرهاي مبداء و مقصد ساكنين تهران از 

، در آذرمـاه سـال   جهت دستيابي به اين اطالعـات . ست هاي مناسب براي رفع مشكالت حمل و نقل و ترافيك اين شهر احلراه

درصدي از ساكنين شهر تهـران در  1/5مقصد از نوع مصاحبه با خانوار در خانه براي يك نمونه حدود -آمارگيري مبداء 1371

بـرداري قـرار   ورود به پايگاه اطالعاتي پس ازتكميل مورد بهـره و سپساين اطالعات پس از كدگذاري. مدت دو هفته انجام شد

.گرفت 

:برخي از تحقيقات خاص عبارتند از

هاي درون شـهري  بررسي اهميت و رتبه بندي مناطق شهرداري تهران از لحـاظ پتانسـيل توليـد و جـذب سـفر     

هاي رگرسيو ن خطي آلودگي هواو برآورد مدل)ترافيك(

با همكاري سازمان ترافيك تهران و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات و دانشـگاه تهـران انجـام    1385در تحقيقي كه در سال 

ب سـفرهاي درون شـهري  شده است به بررسي اهميت و رتبه بندي مناطق شهرداري تهـران از لحـاظ پتانسـيل توليـد و جـذ     

در اين تحقيق به تعيين سهم مناطق شهري .ن خطي آلودگي هواي منتج شده پرداخته استو برآورد مدلهاي رگرسيو)ترافيك(

نسبت به برنامه ريزي براي سفرهاي توليـد و جـذب شـده    ،تا نهايتاً بر اساس حساسيت مناطقدر توزيع آلودگي پرداخته است

هاي هواي شـهر تهـران و   انواع آاليندهبا برآورد همبستگي بين مقادير تناژ. ات مديريتي الزم ارائه گردداقداماين نواحي شهري،

گانه شهري ميزان آلودگي شهر 20ري و تاثير پذيري هر يك از مناطق و همچنين تأثيرگذاميزان سفرهاي ساكنين شهر تهران،

.تهران برآورد گردد

احدي آذري-)AHP(سازي الگوريتم تحليل سلسله مراتبي يابي پاركينگ به كمك پياده مكان

كنـد و  اي را بررسي ميهاي حاشيهو مكانيابي پرداخته شده است و اثرات منفي پاركينگGISدر اين تحقيق به بررسي مفهوم 

بـدين  . مـي پـردازد  كند و به كمك اين نمودارها به برآورد تقاضـاي پاركينـگ  ركينگ براي شهر مشهد را ارائه مينمودارهاي پا

مورد مطالعه را مشخص نموده و سپس مقدار فضاي پارك مورد نيـاز را تخمـين   يترتيب كه ميزان عرضه پاركينگ در محدوده

همـانطور  . هاي كمي و كيفي بهترين مكان جهت احداث پاركينگ را مشخص كرده استهمچنين به كمك اين معيار.زده است

در پايان نيز با توجه به اهميت . استفاده شده استQWAو AHPهاي مختلفي مانند گوريتمكه ذكر شد در اين تحقيق از الو

در اين تحقيق  در نهايت كاربري تجاري با .هاي پارك پرداخته استهزينه در عرضه و تقاضاي پاركينگ به قيمت گذاري مكان

.است28/4داراي تقاضاي پارك 717/0عدد رگرسيون 



قيتحقيرهايمتغ-12

ك يـ ا از يـ .ر كنـد ييتغگريبه واحد ديتواند از واحدياست كه ميتير كميواحد مورد مشاهده، متغيژگير عبارت است از ويمتغ

]7:39[.ار كنديرا اختير مختلفيدگر مقايط ديشرا

از قبيـل تقاضـاي   مـده ع و مصـاحبه كننـدگان بـه دسـت آ    مجتم17ر مستقل ما آمار و ارقامي است كه از يق متغين تحقيدر ا

ك يمحقق در ين نگرانيشتريمطمئناً ب.باشديتعداد افراد شاغل متعداد و نوع وسيله حمل و،تعداد مراجعه كنندگان،پاركينگ

.نگ مورد انتظاراستيپاركيتقاضازان جذب سفر وير وابسته ما، ميق متغين تحقيدر ا. ر وابسته استيق متغيتحق

ل مشاهداتيه و تحليتجزيمورد استفاده برايفنون آمار-13

ات يا فرضـ يـ هـا  پرسـش يافتن پاسـخ بـرا  يـ يها براآنم، پردازش و خالصه نمودن ي، تنظيطبقه بنديل داده ها به معنيتحل

مرتبط با يرهايكه بتوان روابط متغير است به نحويل داده ها به شكل قابل فهم و قابل تفسيل، تقليهدف از تحل. ق استيتحق

]3:325[.ر دادله پژوهش را مورد مطالعه قراأمس

ل بانـك  ي، ورود اطالعـات و تشـك  ي، كدگـذار يني، بـازب يف داده ها و مشـاهدات پـس از جمـع آور   ين پژوهش، جهت توصيدر ا

جـداول  ، يو پراكنـدگ يمركزيهال شاخصياز قبيف آماريتوصيهاوهياز ش13نسخه SPSSيدر نرم افزار آمارياطالعات

.مربوطه استفاده شده استيو نموداريع فراوانيتوز

ده و امكـان  يـ ح گرديكه در بخش پرسشنامه تشرياس سازيمقيهاروشيري، در ابتدا با به كارگيآماريهادر بخش استنباط

. ده استياستفاده گرد... رميانگين و ينظيگوناگون آماريسازد، از روش هايرا فراهم مياس كميانتقال از مق

:ايج تحقيقنت-13

ج ينتا.موجود پرداخته شديهابره نمودن مدليو كاليتجاريهايجذب سفر كاربروديزان توليمين پژوهش به بررسيدر ا

گـر نقـاط   ينسـبت بـه د  يشتريبيدرون شهريروزانه سفرهااز شهريخاصيرهاين موضوع هستند كه در مسيانگر ايحاصل ب

:باشديت مير حائز اهمياز جمله موارد زياج در خور مالحظهيق نتاين تحقيدر ا.رديگيانجام م

تعـداد  همچنـين  .انجام گرفتـه اسـت  يد درون شهريبا هدف خرين سفرهايشتريب19تا 17و 12تا 10ن يبيدر ساعتها-1

باشدها و آقايان تقريبا برابر ميمراجعين خانم

ه شهر در درجه سـوم قـرار   يجه دوم و حاشدر درCBDيتجارين مراجعه به واحدهايشتريبCBDه يحاشيقلمرو مكان-2

)باشنديبا برابر ميتقرCBDه يو حاش CBDباشد كه ارقام بدست آمده ازيالزم به ذكر م. ( رديگيم

متغيـر  CBDحاشـيه  وCBDهاي به دست آمده مشخص شد كـه در داخـل   يج مربوط به پاركينگ و مدلبه نتابا توجه-3

تواند به عنوان يك معيار براي پيش بيني تعداد جذب سفر عمل كند به عبارتي بين تعداد جذب سـفر و  ميمستقلتعداد مغازه

.در حاليكه بين تعداد مغازه و تقاضاي پاركينگ ارتباطي وجود ندارد.تعداد مغازه ارتباطي مستقيم و محكم وجود دارد

كامـل وجـود   تعداد افراد شاغل و تعداد مغازه با تقاضاي پاركينگ و جذب سفر رابطه مسـتقيم و در منطقه حاشيه شهر بين -4

عبارتي دو متغير وابسته جذب سفر و تقاضاي پاركينگ  با دو متغير مستقل تعداد افراد شـاغل و تعـداد مغـازه توضـيح     به .دارد

. داده مي شوند



ا به عنوان متغيـر وابسـته و متغيرهـاي تعـداد     يم كه در آن تقاضاي پاركينگ رپردازميهاي چند متغيره ه مدلئدر نهايت به ارا

عنوان متغير مستقل بررسي و توابع چنـد متغيـره آن اسـتخراج كـه     سفر و مساحت را بهتعداد جذبتعداد افراد شاغل،،مغازه

.كلي آن به شرح زير استنتايج

:آيد از مدل تحليل به صورت زير در ميبا حذف مقدار ثابت

تقاضاي پاركينگ كل در ساعت اوج در مقابل تعداد بازديدكنندگان؛مساحت :تجزيه و تحليل رگرسيون

تقاضاي پاركينگ كل در ساعت اوج معادله رگرسيون  = 0.199 تعداد بازديدكنندگان + 0.00481 مساحت

.ر به دست آمديز به شرح زيجذب سفر نيهاج مربوط به مدلينتا

تعداد بازديد كنندگان در ساعت اوجمعادله رگرسيون معادله رگرسيون  = 0. 818 [( تمساح - 6596. 83) / 7523. 83 ] * 268. 356 +  536. 615

:پيشنهادات -11

در ساعات پيك مشخص شـده  ل و نقل و ترافيك حمسازمان،ع آوري شدبا توجه به اطالعات و آماري كه در هفته آمار جم-1

. معطوف كندCBDحاشيه و CBDمنطقهدووسايل حمل و نقل عمومي را بهبود دهد و تمركز خود را بهبايد 

صورت گرفتـه  يم بنديمناطق مختلف شهر مشهد بر اساس تقسيمناسب برايهاها و گرافبا توجه به مشخص شدن مدل-2

، ارائـه  اوج سـفر سـاعات  يبـرا يزيـ مانند برنامه رينده در خصوص موارديو آيفعليهايزيرنامه ربيگردد تا برايشنهاد ميپ
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يادار،يبهداشـت ،يحـ ير مراكـز تفر يق در ساين تحقيشده در امعرفييهاشود كه مدليشنهاد ميق پين تحقيادامه ايبرا-4

.شوديدامنه آن بررستا امكان بسط،رديقرار گيز مورد بررسيدر شهر مشهد ن...و
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