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  دهیچک

از  آینـده ریـزي حمـل و نقلـی    ، پیش بینی و برنامهنقلی حال و بر مبناي آنونیازهاي حملدر عصر حاضر بررسی        

تواند ایـن  میاست که  ییکهایاز جمله تکن ينقل شهروحمل يزینامه ربردر این راستا . موضوعات کلیدي مدیریت شهري است

توسط مراکز د شده یجذب شده و تول يزان سفرهایم یبررس ن نوع برنامه ریزي،یدر ا رد خاصاز موا یکی. مهم را پوشش دهد

ن مدلها نه تنهـا بـه دنبـال جـذب سـفر      یدر ا. شودد سفر از آنها نام برده مییجذب و تول يالب مدلهاباشد که در قیمختلف م

از همـه   شروع سـفر و  يمباد ،وج مراجعهاعات امانند س يگریاطالعات د يم بلکه در جستجویمختلف هست يها يبررتوسط کا

 یزان و چگـونگ یـ ت میـ با  توجه بـه اهم  مشهد کینقل و ترافوسازمان حمل ن منظوریبه هم .میهست نگیپارک يمهمتر تقاضا

مـورد نظـر ماننـد     يهاینیبشیانجام پ در نقاط جاذب سفر و یالت کافیسفر در شهر مشهد و متعاقب آن در نظر گرفتن تسه

پژوهشی را در این زمینه پیش بینـی نمـود و مرکـز پژوهشـهاي       ...و   ازیمورد ن هیل نقلیسفر شهروندان، وسا يش تقاضایزااف

  .شوراي شهر در قالب پروژه اي اینترنشیپ این تحقیق را پشتیبانی نمود که نتایج آن در این مقاله ارائه می گردد

 يتجـار  ينفر از مراجعه کنندگان به مجتمع ها 2204 و د ساخته استپرسشنامه خو یدانیق میق ابزار تحقین تحقیدر ا

با توجه به اطالعات و آماري که در هفته آمـار   .مه پرداختندل پرسشنایاب و به تکمانتخ یدر سه منطقه به طور تصادف یانتخاب

مـومی را بهبـود دهـد و    در ساعات پیک مشخص شده وسایل حمـل و نقـل ع   دیبا نقل و ترافیکوحمل سازمان آوري شدجمع

  .معطوف کند CBDحاشیه  و  CBDمنطقه  2تمرکز خود را به 

یون ماننـد رگرسـ   يآمـار  ينگ به کمک روشـها یپارک يمدل تقاضا و مدل جذب سفر ،به عمل آمده يهایپس از بررس

                  :مساحت برابر است با يون جذب سفر بر مبنایرگرس .محاسبه شده است

          356 .268 * [ 83 .7523 / (83 .6596 -مساحت )] 818 .0 =         کنندگان در ساعت اوجدتعداد بازدی

+  536. 615 
در ساعت اوج تقاضاي پارکینگ کلمعادله رگرسیون   مساحت *0.00481 + تعداد بازدیدکنندگان *0.199 = 

Ln( )مربع متر100بر حسب  (تقاضاي پارکینگ ) =9/166-0/997*(Lnمساحت) 

  

  .پارکینگ يتقاضا، نقلوحمل يهامدل جذب سفر، تولید سفر، :يدیواژگان کل
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  مقدمه 

از امکانات و منابع را بـه طـور    يا نقل همواره قسمت عمده و ، حملین کرة خاکیا نهانسان در په یاز همان آغاز زندگ    

، جنگهـا و  سـتد  و   ذا، اکتشافات معادن، تجارت و دادغ يجستجو يسفر برا. م به خود اختصاص داده استیرمستقیا غیم یمستق

ش یدایـ باشد، کـه از همـان پ   ینقل م و و وسعت موضوع حمل یاز گستردگ یینمودها یگر همگیها و موارد مختلف د یلشگرکش

جاد شـده  یا ع گوناگونیکه در صنا یمیعظ يها     شرفتیپ با ،يمتماد يز پس از گذشت قرنهایو امروزه ن است انسان مطرح بوده

  . استشده نقل افزوده  و مسائل مربوط به حمل یدگیچیبر پ

ار گرفتـه  داشته و سالهاست که مورد توجه قـر  یگاه خاصیشرفته جایپ ينقل در کشورها و در جهان امروز صنعت حمل   

ش یبه پ يشتریو با سرعت بن تالشها گسترده تر شده ینه صورت گرفته و هر روزه این زمیدر ا ییز تالشهایکشور ما ن در  .است

ت دلخـواه  یوضـع  ينقـل بـه سـو    و ستم حملیمدت به دنبال سوق دادن س بلند يزیکه هم اکنون در برنامه ر يبه نحو .ودر یم

. میز کـاهش دهـ  یـ نقـل را ن  و  آثار سـوء حمـل   ، یالت کافیجاد تسهیاز اهداف مثبت در کنار ا يکسریبه  یم تا با دسترسیهست

توسـعه مـوارد   ، رد تا با گذشت زمـان یگ یز مورد نظر قرار مینده نیمسائل مربوط به آ و نقل، حمل يها يزیر عتاً در برنامهیطب

جـاد  یا ،یمنـ یا ک،یـ ان ترافیـ ماننـد بهبـود در جر   ينقل به مـوارد  و ک پروژه حملی يدر اجرا .ر باشدیز امکان پذینقل ن و حمل

ن اثرات نامطلوب آن مثـل  یهمچن .د توجه شودیبا... هش زمان سفر و ،کا يدر مصرف انرژ ییجو صرفه ،ها يبه کاربر یدسترس

  .د در نظر گرفتیز بایرا ن... و  یصوت یآلودگ هوا، یآلودگ

 یین عرضه و تقاضا و جابجایجاد تعادل بیبدنبال ا تاًیشود که نها یاستفاده م یخاص يکهاین مهم از تکنیا ياجرا يبرا   

ن یـ ا ن منظـور یبـد  ،اسـت  يو نقل شـهر  حمل يزیر نامه کها برین تکنیاز جمله ا .باشد ینقل م و ل حملیکاال و وسا،نه انسانیبه

سازمان محترم  يو همکار ییو البته با راهنما مشهد یشهر و دانشگاه آزاد اسالم يشورا يها مرکز پژوهش يپژوهش با همکار

ن رونـد حرکـت   یو همچنـ  قـرار داده  یبررسـ  ردمـو  يتجـار  يواحدها يزان جذب سفر را برایتا ماست  صورت گرفته کیتراف

ت سفر کننـدگان  یک جنسیمانند ساعات اوج سفر، تفک تیل مورد اهمیر مسایدر کنار سا ،مناطق مختلف شهراز شهروندان را 

  .مشخص کند را... و

  ان مسئلهیب 

 ينه از امکانات شهریفاده بهاست ،و مسافران وندانشهر يش برایجاد آسایدر کنار ا يران شهریف مهم مدیاز وظا یکی    

... و  یارتیـ ، زیحـ ی، تفريتجار ،يمراکز مختلف کار يت که دارایافته و پرجمعیتوسعه  يشهرها ين مهم خصوصاً برایا. است

 يآن انواع سفرها در کنار و یارتیز يچرا که نوع سفرها ؛برخوردار است يشتریت بیاز اهم ،دنباش یمانند شهر مقدس مشهد م

 يستم هـا یع سی، توزيران شهریمد ياز دغدغه ها یکین رو یاز ا. ردیپذ یار صورت مین شهر بسیز در این ...و یحیر، تفيتجار

ست یبا یک نوع سفرها مید سفر به تفکیزان جذب و تولیشان با توجه به میچرا که ا ؛باشد یط شهر میحمل و نقل براساس شرا

مانند مراکـز و توقفگاههـا،   (ثابت دمان شامل امکانات متحرك و ین چیا. نندجاد کینقل را ا و حمل يها ستمیدمان سین چیبهتر

تعـداد سـفر    ید و جذب سفر و حتیتول يط مدلهاین شرایکمک به ا ين خصوص و برایباشد، در ا یم...) نگها ویها، پارک انهیپا

  .د و موثر واقع شوندیار مفیتواند بس یم

  قیتحق اهداف

  .بزرگ در سطح شهر مشهد ياماکن تجار در ب سفرجذ يو ارائه الگوها یبررس -1

  .در سطح شهر مشهد ينگ در اماکن تجاریپارک يتقاضا يو ارائه الگوها یبررس -2

 يسـفرها  يالگوهـا  يحمل و نقل برمبنـا  يستم هایاز سیمورد ن يرساخت هایز يبرا ییشنهادات و راهکارهایارائه پ -3

  .ن نوع اماکنیصورت گرفته در ا

  :قیت تحقیاهم

افته را شـامل  یتوسعه  يشهر يدرصد فضا 50حمل و نقل که حدود  نهی، خصوصاً در زميح امکانات شهریع صحیتوز    

  .است يت شهریریستم مدیف سیات وظایشود از ضرور یم
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در مـورد   یاجمـال  یبررس. ک کشور داردیا یک منطقه یاقتصاد  بر یر فراوانیثأت آن تینقل و ظرف و ستم حملیت سیفیک

باشند و  یم ییت باالیفیها ک نقل و حمل يها سیسرو يدارا یصنعت يدهد که کشورها ینشان م یشرفته صنعتیپ يکثر کشورهاا

  . باشد یم يشرفت اقتصادیدر پ یک عامل اساسینقل  و ت است که حملین واقعیاز ا یله حاکأن مسیهم

ساخت جاده، ساخت  ينه هایک طرف مانند هزینقل از  و حمل يها نهیش هزین موضوع و با توجه به افزایت به ایبا عنا    

 يهایماریش بیافزا هوا، یندگیحمل ونقل مانند آال انباریش آثار زیو افزا.... جاده و امکانات مربوطه، سوخت و يستگاه، نگهداریا

 مشـهد  ينقـاط تجـار   جـذب سـفر در   ين مـدلها یانواع سفرها با تدو ح ازیبه دنبال کسب آمار و اطالعات صحغیره، مختلف و 

  .مییت نمایریجاد شده را بهتر مدیا ياالمکان سفرها یم تا حتیط سفر هستیتوجه به شرابا

 قیروش تحق

ق یـ تحق. باشـد  یمـ  ياز نظر هدف، پـژوهش حاضـر از نـوع پـژوهش کـاربرد      یقات علمیتحق يم بندیبا توجه به تقس   

ها  افتهیز محقق بر آن است تا از یق حاضر نیدر تحق .)1373ر، دالو(  است یک هدف عملیبه  یابیدست يدر جستجو يکاربرد

. است یفیق از نوع توصین تحقی، ایقات علمیمختلف در تحق يها وهیت و روش براساس شید و از نظر ماهیدر عمل استفاده نما

قات یتحق؛ باشد يریم گیمند تصیدادن به فرآ ياریا یط موجود یشتر شرایشناخت ب يتواند صرفاً برا یم یفیق توصیتحق ياجرا

، یمیمق( شوند یم میتقس يو روش مطالعه مورد یق همبستگی، تحقیشیمایق پیاز جمله تحق یمختلف يبه دسته ها یفیتوص

1380(.  

اطالعـات در   يوه مسـلط گـردآور  ینکـه شـ  یبهره گرفته شده و با توجه به ا یشیمایق پیق حاضر از روش تحقیدر تحق  

  .اطالعات استفاده شده است يگردآور يز از پرسشنامه براین پژوهش نیباشد، در ا یرسشنامه ماغلب پ یشیمایقات پیتحق

 )طرح يمحل اجرا(  يجامعه آمار

ق ممکن است یل موضوع تحقین دلیبه ا. شود یانجام م يک جامعه آماریده در یک پدیبا هدف شناخت  یق علمیتحق  

ـ یا ایآن باشد  يرهایها، کارکردها و متغ یژگیمتوجه صفات و و رهـا، صـفات، کـنش و واکـنش و عوامـل      ین متغین که روابط ب

اس یـ ک مقیـ کـه در  يه عناصـر و افـراد  یعبارت است از کل ين جامعه آماریبنابرا. رگذار بر جامعه را مورد مطالعه قرار دهدیثأت

  .)1380ا، یحافظ ن(  ا چند صفت مشترك باشندیک ی يدارا)  يا منطقه ای یجهان( مشخص  ییایجغراف

 یابیجه دسـت یق تر نمونه و در نتیدا نمود، امکان انتخاب دقیپ ياز جامعه آمار يتر واضح يماین هرچه بتوان سیبنابرا   

ق، در ابتـدا بـه   یـ انجـام تحق  یو مکان یق حاضر با توجه به قلمرو زمانیافت، لذا در تحقیش خواهد ینانه افزایبه اطالعات واقع ب

  .شود یدنبال م ين نمونه آماریپرداخته و سپس روش و نحوة تام يآمار ق جامعهین چارچوب دقییتع

مل آمده و کسب نظرات به ع يها یآن، پس از بررس ين روش اجراین پژوهش و همچنیبا توجه به اهداف مدنظر در ا    

براساس چارچوب  يق جامعه آماریف دقیک، تعرینقل و تراف و سازمان حمل تیریشهر و مد يراشو يمرکز پژوهش ها تیریمد

مرکز،  ییایباب مغازه که در سه گروه جغراف  50ش ازیبا ب يتجار يار بزرگ، واحدهایبس يتجار يواحدها: دیل مشخص گردیذ

  .شده اند يه شهر دسته بندیه مرکز و حاشیحاش

  CBD -مرکز شهر يمحدوده تجار -1  

    CBDه یحاش - 2  

  ) ه شهر یحاش(  CBD یرامونیه پیحاش -3  

مشهد اخذ  يکه از مرکز آمار شهردار یانجام شد و اطالعات انتوسط محقق یدانیکه به صورت م يریبا توجه به آمارگ    

ط مـورد نظـر   یشـرا  يکه دارا ییمجتمع ها(به تصادف انتخاب شدند يذکر شده تعداد يها ين هر کدام از دسته بندیاز ب شد

  .)باب باشند 50ش از یب يدارا گر نباشند ویکدید در امتدا تنوع مشاغل باشند، يبودند مثال دارا
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   يریوه نمونه گیش

ن بـا  ی، بنابر نظر مشـاور آمـار و همچنـ   یق در قلمرو مکانیتحق يرهایع متغیبا درنظر گرفتن موضوع تحت مطالعه و توز

وه نمونه یدقت از شش یزام بر آن شد که جهت انتخاب اعضاء نمونه و افیاد شده تصمیع اعضاء در ساختار جامعه یتوجه به توز

  .ص متناسب استفاده گرددیا تخصب يا طبقه يریگ

درون هـر طبقـه    يکـه واحـدها  صورتی  م نمود، بهیکه بتوان جامعه را به طبقات مستقل تقس یقابل ذکر است در صورت

تـوان از   یمـ  يریـ ش دقـت نمونـه گ  یافزا يداشته باشند، برا يشتریب یر طبقات همگنیر طبقات و نسبت به سایمستقل از سا

ل اشـاره  یتوان به موارد ذ یم يرین روش نمونه گیا يایاز مزا .سود جست يبا طبقه بند یتصادف يریبه نام نمونه گ يوه ایش

  :نمود

 يریـ ن برآوردگرها نسبت بـه نمونـه گ  یموجود در هر طبقه همگن تر از داده ها در تمام جامعه است و بنابرا يداده ها -

  .برخوردارند يشتریجه از دقت بیانس کمتر و در نتیساده از وار یتصادف

  .توان به دست آورد یز میهر طبقه ن يبرا یدر مورد کل جامعه، اطالعات یعالوه بر به دست آوردن اطالعات -

که هر  صورتینمود، به  يم بندیتوان به سه طبقه تقس یمفروض را م ين با توجه به مطالب ارائه شده، جامعه آماریبنابرا

هسـتند کـه    يتجار يبه عنوان مثال طبقه اول واحدها. شود یک طبقه در نظر گرفته میبه عنوان  ییایجغراف يها از گروه کی

از هـر   یست حجم نمونه انتخـاب یبا ی، میپس از انتخاب طبقات. شود یاد می) CBD(در مرکز شهر هستند و از آن تحت عنوان 

ن منظور یبد. ساده از داخل طبقه مذکور انتخاب گردد یتصادف يریوش نمونه گن تعداد با استفاده از ریطبقه مشخص شده و ا

ک از طبقـات  یـ ن حجم نمونه به هر یص مناسب، ایوه تخصین و سپس به شییتع ينمونه را در جامعه آمار یدر ابتدا حجم کل

  .شود یاختصاص داده م

  ن حجم نمونهییتع

، با در نظر گـرفتن  ين حجم نمونه از جامعه آمارییتع يقسمت بران ی، در ايریوه نمونه گیپس از مشخص نمودن ش    

ب و مختلف متناسب با اهمیت هر منطقه نمونه خود را انتخا یهاي مکان ق در قلمرویتحق يرهایع متغیشرایط سه منطقه و توز

ذکر شده و نحوه  يریگ وه نمونهیشکه با توجه به ، دیگرد برآورد يواحد تجار 17برابر با  حجم نمونه حدوداً .آمد طرح به اجرا در

  .گزارش شده است 1ج آن در جدول یمشخص و نتا یک از طبقاتیهر  یص متناسب، حجم نمونه انتخابیتخص

ح بزرگتـر از  ین عـدد صـح  یتـر  کیک از مناطق، اعداد به نزدیص حجم نمونه به هر یدر تخص ش دقت،یالبته جهت افزا -

  . اند خود گرد شده

بـا توجـه بـه     .همانطور که در باال نیز اشاره شد از روش نمونه گیري تصادفی ساده استفاده کـردیم  شیوه نمونه گیري -

  .بیشترین تعداد انتخابی به این منطقه تعلق گرفته و سایر مناطق کمتر CBDاهمیت منطقه 

  

 مشهد ییایک از مناطق جغرافین حجم نمونه در هر ییجدول تع: 1جدول

 ییم نمونه نهاحج صیب تخصیضر مناطق فیرد

 CBD 52% 9منطقه  1

 CBD 37% 6ه یحاش 2

 2 11/0 ه شهریحاش 3

 17 00/1 حجم 

 
  .اسامی مجتمع هاي تجاري به ترتیب و تفکیک در ذیل می آید

1-CBD  

 مجتمع تجاري جنت -مجتمع تجاري بهزاد                                            ب -الف

  مجتمع تجاري قائم -چ                                         مجتمع تجاري خوشبختی  -ج
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  مجتمع تجاري نصر -مجتمع تجاري کسري                                              خ -ح

  مجتمع تجاري قسطنطنیه -مجتمع تجاري شرق زیست                                        ذ -د

  نیعالالد يمجتمع تجار-ه

  CBDحاشیه -2

  مجتمع تجاري شهر شب -مجتمع تجاري تک                                            ب -الف

  مجتمع تجاري پروما -مجتمع تجاري زیست خاور                                    چ -ج

  هنمجتمع تجاري ک -مجتمع تجاري مولوي                                           خ -ح

  حاشیه شهر-3

  مجتمع تجاري خیام -مجتمع تجاري الماس شرق                                 ب -الف

 قیتحق يداده ها يآورابزار جمع

ه را محقـق بـه   یـ اول يداده هـا . باشـند ) ه یـ ثانو( ا ی) ه یاول( شوند ممکن است  یق به کار برده میکه در تحق ییداده ها

ـ ثانو يداده هـا  آورد و مـی ا مصاحبه به دست یق مشاهده، پرسشنامه یطر شتر ازیصورت دسته اول و ب گـر و بـه   یه از منـابع د ی

، مدارك و یررسمیا غی یرسم يقات گذشته، آمارهایاسناد تحق یق بررسیمثال از طر يبرا. ندیآ یصورت گوناگون به دست م

   .)1380، یخاک( ...و یازماناسناد س

 يکتابخانه ها(اسناد و مدارك موجود  یبر بررس عالوه اطالعات الزم،ن نوع یفوق و همچنبا توجه به مطالب ارائه شده در 

  .ز استفاده شده استین) پرسشنامه(یدانیوه میاز ش) نترنتیا یه جهانمعتبر، مقاالت و شبک

  قیتحق يریف ابزار اندازه گیاس و طیمق

باشد بهره گرفته  یحوزه متفاوت م 6سشنامه که شامل از پر یدانیاطالعات م يگردآور يد، برایاشاره گرد همان طور که

ف به کار رفته یبراساس ط ياس سازیح پرسشنامه، به مقیو تشر ی، نحوه طراحیتالش بر آن است تا ضمن معرف لذا. شده است

  1.ز اشاره گرددیدر پرسشنامه ن

  .التی، جنس، تحصمثل سن. شود یافراد مورد پرسش پرداخته م یعموم يرهایمتغ یبه بررس :بخش اول

  .دیآ یمورد استفاده و نوع سفر به دست م لهیوس شود که یرداخته مپروش سفر  یبه بررس :بخش دوم

  .میشو یا میز جویرا به طور ر يهدف مراجعه کنندگان به واحد تجار: بخش سوم

  .پردازد یگر مید يد پاساژهایدن و بازدیل مراجعه کنندگان به دیتنوع و تما: بخش چهارم

  .شود یم یمدت زمان توقف مراجعه کنندگان به طور متوسط در هر پاساژ بررس: خش پنجمب

  .اند کرده معموالً از کدام منطقه مراجعه ییایمراجعه کنندگان در هر منطقه جغراف: بخش ششم

کـه حـدودا     ایـم  نفر از ایشان را بطور تصادفی انتخـاب کـرده   2204اند که  مجتمع ها دیدن کرده 17نفر از این  56735

  .شوددرصد از بازدید کنندگان را شامل می% 9/03

  قیتحق يریا اعتبار ابزار اندازه گی ییروا

له یآن است کـه وسـ   ییمقصود از روا. برخوردار است ياژهیت ویاز اهم يریگله اندازهیوس یی، روایدر هر پرسشنامه علم

آن  يریاندازه گ د که قصدینما يریرا اندازه گ يزیچ یبه عبارت. کند يریرا اندازه گ صه مورد نظریخص واقعاً بتواند يریاندازه گ

ودسـاخته کـه در بخـش    خ يق عالوه بر اشراف محقق بر موضوع مورد مطالعه و استفاده از پرسشنامه هاین تحقیدر ا .میداررا 

ت یـ م آن بـه رو یحـل تنظـ  و مرا، سـواالت  يریـ ن ابزار انـدازه گ یشتر به ایدن هرچه بی، به منظور قوت بخشدیح گردیقبل تشر

 طه نظرات آنان نسبت به اصالح آن اقدام،خذ نقأد و پس از یق رسین تحقیصاحب نظران در حوزه اک و یازمان ترافس تیریمد

  .ده است یحاصل گرد ییق محتوایبه طر يریله اندازه گیوس یروائ م ویتنظ یینها ت پرسشنامهیو در نها

                                                
 .وست مراجعه شودیبراي مشاهده پرسشنامه به پ . 1
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  پرسشنامه ییایپا

ن امر سرو یاد شده با ایمفهوم . است) پرسشنامه(  يریابزار اندازه گ یفن يها یژگیاز و یکیت اعتماد، یابلا قیها  ییایپا

 یانیپا یدرخصوص بررس. دهد یبه دست م یکسانیج یدازه نتاکسان تا چه انیط یدر شرا يریکار دارد که ابزار اندازه گ

  :باشد یرمیب به شکل زین ضریونباخ استفاده شده است، که رابطه اکر يب آلفایق از ضرین تحقیپرسشنامه مورد استفاده در ا
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  کرونباخ يب آلفایضر=  aکه در آن 
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s= واالتانس مجموع سیوار  

محاسبه شـده اسـت کـه نشـان از     % 85 ، ضریبر حاصل از اطالعات به دست آمده از پرسشنامهیمقاد يگذاریپس از جا

  .پرسشنامه دارد يت اعتماد باالیلقاب

 د و جذب آن یمفهوم سفر،تول

  .گردد یف میبا هدف خاص تعر یا رفت و برگشتییک طرفه از مبداء به مقصد و  ییجابجا سفر

ده یـ گـاه خانـه نام  یبـا پا  يسـفرها  ا مقصد سـفر باشـد،  یا اشخاص سفرکننده به مبداء ی یآن منزل شخص که در يسفر

  .شوند یده میرخانه نامیگاه غین صورت سفر با پایر ایشوند و در غ یم

 .شـوند  یده میسفر نام يمولدها اید کنندگاه یمبداء سفر تول ،مبداء  رخانهیغ ک سفریمنزل و در  ،مبداء  ک سفرخانهیدر 

  .باشند... و  یحیتفر ، دیخر ، یآموزش ، يکار يسفرها : توانند شامل یخانه مبداء م يسفرها

 يسـفرها ،سـفرها  % 90 یالـ % 80.شـوند  یم يم بندیا نباشند تقسینکه در ساعات اوج باشند ین براساس ایسفرها همچن

 ، کـار  يهـا  ن مناطق بـه محـل  یچرا که افراد از ا ؛تندد سفر هسیجزء مناطق تول یهستند لذا معموالً مناطق مسکون خانه مبداء 

مراکـز  ...)و  يمراکـز ادار  ، یصـنعت  يمثـل شـهرکها  (کار  يها مانند محل یدر مقابل مناطق . کنند یمراجعه م... د و یخر ، حیتفر

تحـت عنـوان    کننـد کـه   یهستند که سفر جذب مـ  یجزء مناطق یحیتفر يها  محل ، یو بهداشت یمراکز درمان ، د و فروشیخر

  .)1389خیاط مقدم و عرفانیان خان زاده، ( رندیگ یمناطق جاذب سفر نام م

  رات آنیثأحمل و نقل و ت

  یصنعت يملحق شدن به کشورها يجهان سوم برا يکشورها يبا مورد قبول همگان است که تالشهاین موضوع تقریا    

رشـد   ین تالشها به معنیاکه  ستم مطرح شده استیدوم قرن ب مهیاز ن یاسیو س یاجتماع ،يده مهم اقتصادیک پدیبه عنوان 

  .و انتقال است

. هـا بپـردازد   نهیزم یح در تمامیصح يزیست به برنامه ریبا ین منظور میو بد ستین یده مستثنعن قایز از ایکشور ما ن 

تولیـد شـده و    ي، بـرآورد سـفرها  ينقل شـهر  و حمل يریزدر برنامه .است يحمل و نقل شهر يزیها برنامه ر نهین زمیاز ا یکی

  مهم به شمار يها، از گامیمختلف ترافیک یجذب شده به نواح

اثرگذار در مساله جـذب سـفر و عـدم     ياز تعدد متغیرها یهایی که ناشیبه طور معمول به علت وجود پیچیدگ. آیدیم 

 يتولیـد سـفر از دقـت کمتـر     يهـا بـه مـدل  روند نسبت یبرآورد جذب سفرها به کار م يهایی که براقطعیت آنها است، مدل

در برآوردها، برآورد تولید سفر به عنوان  یسفر در صورت وجود هر گونه ناهماهنگ يرو در برآورد تقاضااز این. برخوردار هستند

رسد یم است که به نظر یاین در حال. شودیجذب شده با آن متعادل م يتر مورد توجه قرار گرفته و میزان سفرهابرآورد دقیق

  .اهمیت بیشتر داشته باشد، چون هدف سفر در مقصد نهفته است آن جذب سفر نسبت به تولید
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ل یاز مسـا  یبرخ ين موضوع رویرسد که ا یبه نظر م یعیار طبیحمل و نقل، بس يت هایبا توجه به وسعت دامنه فعال  

ن یـ در ا.باشـند  یو نامطلوب م یمنفگر ید یلوب و برخمثبت، سازنده و مط یرات مذکور بعضیتاث. ر بگذاردیز تاثیگر جامعه نید

  :میپرداز ین موارد میاز ا ییقسمت به ذکر نمونه ها

  رات مثبتیثأت

  .را به دنبال خواهد داشت یع محلیشرفت صناین مناطق، که پیبردن صنعت تا دورتر -1

  .يع رشد اقتصادیتسر -2

  .کاهش زمان سفرها -3

  .کاهش تعداد تصادفات -4

  یرات منفیثأت

 يل واحـدها یرات، تبدیین تغین نوع ایتر ملموس. ( یاندازه در ارزش اراض یرات بییجتاً تغین و نتیزم يرات کاربرییتغ -1

  .)باشد و مثال بارز آن بلوار کشاورز در شهر تهران است یم يتجار يبه واحدها یمسکون

 يابانهـا یمحـالت و خ  بـه  وانتـ  یعنـوان مثـال، مـ    بـه ( منظـره   یآلودگ -4یصوت یآلودگ -3ستیط زیمح یآلودگ -2

تـراکم   -5.)اده به صورت مخلوط در حرکتند، اشـاره نمـود  ین پیه و عابریل نقلیهند و پاکستان که در آنها انواع وسا يکشورها

  ش تعداد تصادفات یافزا -7یبرهم زدن عدالت اجتماع -6تیجمع

 بعـات تدهد که با وجود همـه عـوارض و    یمات جوامع مختلف نشان یان شده سوابق و تجربیل بیرغم وجود همه مسایعل

 يسـتم حمـل و نقـل متناسـب و دارا    یک سیـ از مفرط جوامع بـه  یل نیحمل و نقل، به دل يگسترش و توسعه شبکه ها ینفم

   .آن به حداقل برسد یم تا عوارض منفیتالش کنم ویرین مسائل را بپذید همه ای، به ناچار بااست يضرور يامر باال ییاکار

  رندیگینه جذب سفر مورد استفاده قرار میها که در زمدلاز م یبرخ

نده ما باشد لذا یآ يزیبرنامه ر يبرا یتا مبنائ میش دهیک مدل نمایست آنها را در قالب یبا یداده ها م يبعد از جمع آور

  .مینمائ یمدلها م یبه برخ ين قسمت به صورت مختصر اشاره ایدر ا

 یبا درجات مختلـف ارائـه مـ    یهم درقالب معادالت ير گذار رویر تاثییا چند متغیدو ن مدلها یدر ا،یونیرگرس يمدلها -

  .شوند

 یه تحت مطالعه در نظر گرفته مـ یکل ناح يب رشد برایک ضرین مدل ها ابتدا یکه در ا ،کنواختیب رشد یمدل ضر -

  .استفاده نمود یا وزنین ساده یانگیتوان از م یب مین ضریا يشود که برا

  .گردد یب رشد جداگانه محاسبه میضر یک از نواحیهر  ين روش برایدر ا: ب رشد متوسط یمدل ضر -

 1تیب رشد دترویمدل ضر -
ب رشـد  یافتـه ضـر  یمـدل توسـعه    یکا صورت گرفـت و بـه نـوع   یت امریکه در شهر دترو:  

 .ده است یمختلف نسبت به بهبود مدل اقدام گرد يتم هایباشد که با افزودن آ یکنواخت می

  :ر است ین مدل به صورت زیا یاضیکل رش
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د و جذب سفر ین تولیب یگردد و معموالً تفاوت یه آغاز میسال پا يع سفرهاین مدل با آمار مربوط به توزیا:2مدل فراتر -

  .شود یز بدون توجه به جهت آنها در نظر گرفته مین ین نواحیب ين سفرهایهمچن. ردیگ یدر نظر نم

                                                
1 . Detroit. 
2  .  Frater 
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  مطالعات انجام شده در داخل و خارج

شرفته صـورت  یپ يا و  در کشورهاینه در سطح دنین زمیدر ا يقات گستردهایت موضوع حمل ونقل تحقیبا توجه با اهم

 یصورت گرفته که به برخـ  یقاتین خصوص تحقیمرتبط و دانشگاهها در ا ياز نهادها یز توسط برخیگرفته است در کشور مان

  :شود یازآنها اشاره م

  مطالعات خارجی 

 یباشد که از جمله م یبه بعد م 1950ن خصوص انجام شده است از دهه یکه در ا ییقات و به دنبال آن مدلهایاکثر تحق

جـه آن مـدل   یکا صورت گرفت اشاره کـرد کـه در نت  یت آمریتروینه حمل و نقل در شهر دیکه در زم یعیتوان به مطالعات وس

ه یـ ن نـام ارا یبه هم یقات شخصیتحق یدر پ 1954ب در سال ین ترتیز به همیمدل فراتر ن .ت شکل گرفتیترویب رشد دیضر

  .دیگرد

در  یز صورت گرفت کـه در آن سـهم حمـل ونقـل عمـوم     یا نیالدلفیواشنگتن و ف يدر شهرها یقاتیتحق ن خصوصیدرا

  . دینه ارائه  گردین زمیدر ا ییقرار گرفت و نمودارها یمورد بررس يکار يسفرها

  .در شهرنیوتن می باشد  GIS نمونه دیگر تحقیق در این زمینه تخمین عرضه پارکینگ به کمک 

سـهم   530عدد فضاي پارك اسـت کـه از ایـن تعـداد      1065طبق برآوردهاي انجام شده قسمت مرکزي این شهر داراي 

  .سهم مربوط به پارکینگهاي خیابانی است 535مربوط به پارکینگهاي دور از خیابان و 

کـل  % 35عدد فضاي پارك کـه تقریبـا    378شامل (پارکینگ عمومی دور از خیابان  4همچنین مرکز شهر نیوتن داراي 

این مکان  داراي سه پارکینگ خصوصی دور از خیابان است که شـامل   .باشد می) فضاي پارك در مرکز شهر را شامل می شود 

  .ینگ در مرکز نیوتن است کل فضاي پارک% 14عدد فضاي پارك که تقریبا معادل  152

  مطالعات داخلی 

 يسـازمانها  يمباحث حمـل ونقـل را بـا همکـار     ین مرکز علمیف به عنوان اولیشر یران پژوهشکده دانشگاه صنعتیدر ا

  .ده استیمختلف به انجام رسان

ن شـهر  یـ ک در ایترافبا توجه به معضل  عتاًیباشد که طب ینه مین زمیشرو در ایپ ياز سازمانها یکیز یتهران ن يشهردار

  :قات عبارتند ازین تحقیازجمله ا .رسد یبه نظر م ين امر ضروریا

  1371مدت حمل و نقل و ترافیک تهران، آمارگیري مبداءو مقصد خانوار مطالعات جامع کوتاه*

جامع و ارائه  يریز ترین اطالعات مورد نیاز براي هر گونه برنامه اطالعات سفرهاي مبداء و مقصد ساکنین تهران از اساسی

، در آذرمـاه سـال   جهت دستیابی به این اطالعات. هاي مناسب براي رفع مشکالت حمل و نقل و ترافیک این شهر است حل راه

درصدي از ساکنین شهر تهران در  1/5مقصد از نوع مصاحبه با خانوار در خانه براي یک نمونه حدود  -آمارگیري مبداء  1371

بـرداري قـرار    تکمیل مورد بهرهاطالعاتی پس از ورود به پایگاه و سپس ین اطالعات پس از کدگذاريا. مدت دو هفته انجام شد

  .گرفت 

  )1374سال  یطرح پژوهش(  شهرداري تهران 16مطالعات ترافیک منطقه *

، جهت ارزیابی وضع موجود در شبکه خیابانی، تشـکیل مـدل حمـل و نقـل و     16مطالعات حمل و نقل و ترافیک منطقه 

هـاي   ارائه گزینـه  رافیک و پایگاههاي اطالعاتی آن، شناخت نقاط ضعف و مشکالت شبکه معابر محدوده مورد مطالعه و نهایتاًت

  .وضعیت ترافیک آن منطقه بوده است سازي بهینه

  مدلهاي تولید و جذب سفر"مدت حمل و نقل و ترافیک تهران،  مطالعات جامع کوتاه*

مدت و بلندمدت  ، میان مدت ریزي در سه دوره زمانی کوتاه گیري براي برنامه نقل، تصمیماساسا در مطالعات جامع حمل و 

به منظور .  ستا ها برآورد میزان تقاضا و چگونگی آن بینی یکی از مهمترین این پیش. یابد بینی اهمیت می است که در آن پیش

. ا و چگونگی آنها را در سـه دوره زمـانی بـرآورد شـوند    پاسخ به نیازهاي فوق ضروري است مدلهایی تهیه شوند که میزان تقاض

ن بوده و به تفکیـک اهـداف   وز مدلها از نوع هم. اي از مدلهاي تولید سفر براي شهر تهران است  هدف این پروژه تهیه مجموعه
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ز ایـن بـرآورد تقاضـا    بـا اسـتفاده ا  . آورد باشند، دستیابی به این مدلها امکان برآورد تقاضاي حمل و نقل را فـراهم مـی   سفر می

ریـزي   سـالی کـه بـراي آن برنامـه    (هاي حمل و نقلی شهر تهران در سال افـق   توان حجم سفرهاي صورت گرفته در ناحیه می

  .)1374سال  یطرح پژوهش( را بدست آورد) شود می

  :ده که عبارتند ازیرا به انجام رسان یینه طرحهاین زمیز در ایک مشهد نیسازمان حمل و نقل و تراف

       1381سال                               ام خاص              یسفر ا يبرآورد تقاضا**

  1381سال                                  95-90-85 يسفر سالها يبرآورد تقاضا**

  1381سال     الت حرکت             ین و تمایشمارش حجم و سرنش يریآمارگ**

    :بارتند ازبرخی از تحقیقات خاص ع

و )کیـ تراف( يدرون شـهر  يد و جذب سـفرها یل تولیتهران از لحاظ پتانس يمناطق شهردار يت و رتبه بندیاهم یبررس

  هوا یآلودگ ین خطویرگرس يبرآورد مدلها

قات و دانشـگاه تهـران   یک تهران و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیسازمان تراف يبا همکار 1385که در سال  یقیدر تحق

 يدرون شـهر  يد و جذب سفرهایل تولیتهران از لحاظ پتانس يمناطق شهردار يت و رتبه بندیاهم ینجام شده است به بررسا

ن سـهم منـاطق   یـی ق بـه تع یـ ن تحقیدر ا .منتج شده پرداخته است يهوا یآلودگ یو ن خطیرگرس يو برآورد مدلها)کیتراف(

د و جذب یتول يسفرها يبرا يزینسبت به برنامه ر ت مناطق،یساس حساسبر ا تاًیپرداخته است تا نها یع آلودگیدر توز يشهر

شـهر   يهـوا  ينده هـا یانواع آال ر تناژین مقادیب یبا برآورد همبستگ. الزم ارائه گردد یتیریاقدامات مد ،يشهر ین نواحیشده ا

زان یـ م يگانـه شـهر  20منـاطق   ک ازیـ هر  يریر پذیثأو ت ير گارین تاثیو همچن ن شهر تهرانیساکن يزان سفرهایتهران و م

  .شهر تهران برآورد گردد یآلودگ

  احدي آذري -) AHP(مکان یابی پارکینگ به کمک پیاده سازي الگوریتم تحلیل سلسله مراتبی 

اي را بررسـی   و مکانیابی پرداخته شده است و اثـرات منفـی پارکینگهـاي حاشـیه     GISدر این تحقیق به بررسی مفهوم 

. پـردازد  کند و به کمک این نمودارها به برآورد تقاضاي پارکینگ می ي پارکینگ براي شهر مشهد را ارائه میکند و نمودارها می

بدین ترتیب که میزان عرضه پارکینگ در محدوده مورد مطالعه را مشخص نموده و سپس مقـدار فضـاي پـارك مـورد نیـاز را      

. بهترین مکان جهت احداث پارکینگ را مشخص کرده اسـت هاي کمی و کیفی  همچنین به کمک این معیار .تخمین زده است

در پایان نیز با توجه به . استفاده شده است QWA و AHPهمانطور که ذکر شد در این تحقیق از الگوریتمهاي مختلفی مانند 

ت کـاربري  در این تحقیق  در نهایـ  .گذاري مکانهاي پارك پرداخته استاهمیت هزینه در عرضه و تقاضاي پارکینگ به قیمت 

  .است 28/4داراي تقاضاي پارك  717/0تجاري با عدد رگرسیون 

  قیتحق يرهایمتغ

ا از ی ر کندییتغگریبه واحد د يتواند از واحد یاست که م یتیر کمیواحد مورد مشاهده، متغ یژگیر عبارت است از ویمتغ

  .)1379سرمد،(ار کندیرا اخت یر مختلفیدگر مقایط دیک شرای

  ر مستقلیمتغ

ن یـ در ا. شـود  یر وابسـته مـ  یـ ر در متغییـ افتد باعث تغ یکه در آن اتفاق م یراتییک مفهوم مقدم است و تغیر یمتغ نیا

 ،ت آوردیم از قبیل تقاضاي پارکینـگ مجتمع و مصاحبه کنندگان به دس 17آمار و ارقامی است که از ر مستقل ما یق متغیتحق

  .باشد یمتعداد افراد شاغل  تعداد و نوع وسیله حمل و تعداد مراجعه کنندگان،

  ر وابستهیمتغ

 یقرار مـ  یآن مورد بررس يرها رویر متغیگر است و معموالً اثرات ساید يرهایر متغیکه تحت تاث يریعبارت است از متغ

زان جـذب سـفر   یـ ر وابسته مـا، م یق متغین تحقیدر ا. ر وابسته استیق متغیک تحقیمحقق در  ین نگرانیشتریمطمئناً ب. ردیگ

  .استنگ مورد انتظاریپارک ياضاوتق
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  ل مشاهداتیه و تحلیتجز يمورد استفاده برا يروش ها و فنون آمار

ا یـ پرسـش هـا    يافتن پاسـخ بـرا  یـ  يم، پردازش و خالصه نمودن داده ها بـرا ی، تنظيطبقه بند یها به معن ل دادهیتحل

 يرهایکه بتوان روابط متغ ير است به نحویبل تفسها به شکل قابل فهم و قا ل دادهیل، تقلیهدف از تحل. ق استیات تحقیفرض

  .)13780، یخاک( مرتبط با مساله پژوهش را مورد مطالعه قرار داد

ل بانک ی، ورود اطالعات و تشکي، کدگذارینی، بازبيها و مشاهدات پس از جمع آور ف داده ین پژوهش، جهت توصیدر ا

، جـداول  یو پراکنـدگ  يمرکـز  يل شاخص هایاز قب يف آماریتوص يها وهیاز ش 13نسخه  Spss يدر نرم افزار آمار یاطالعات

  .مربوطه استفاده شده است يو نمودار یع فراوانیتوز

ح یکـه در بخـش پرسشـنامه تشـر     ياس سـاز یـ مق يها روش يری، در ابتدا با به کارگيآمار يدر بخش استنباط ها     

. ده استیاستفاده گرد... رمیانگین و ینظ يگوناگون آمار ياز روش ها سازد، یرا فراهم م یاس کمیده و امکان انتقال از مقیگرد

ده ز بهـره گرفتـه شـ   یـ ن Excel ياز نرم افزار آمـار  spssو رسم نمودارها عالوه بر نرم افزار  يآمار يها لیه و تحلیالبته در تجز

  .است

   مشخصات عمومی پاسخگویان

  جنسیت

 2پاسـخگویان را در جـدول    موجود در اولین مرحله وضعیت توزیع جنسـی هاي  با توجه به استخراج نتایج از پرسشنامه

   :دهیم برررسی قرار می دمور

                                       

  نمراجعه کنندگاتوزیع فراوانی جنسیت   2جدول 

  درصد فراوانی نسبی  فراوانی  جنسیت

  49  27674  مرد

  51  29065 زن

  100  56739  جمع

 
  .باشد می انبا تعداد زن برابر فته از اطالعات استخراج شده حاکی از آن است که تعداد مرد هانتایج برگر

  جیبره کردن نتایکال

بره یکال جهت)ه شهریه آن و حاشی، حاش CBD(سه منطقه مورد نظر  ياکنون با توجه به آمار و اطالعات حاصل شده برا

  .میکن یر اقدام میله آن به صورت زن ارائه معادیهر منطقه و همچن يبرا کردن اطالعات

هـر   از نـد فـوق صـورت گرفـت،    یفرآ یهر منطقه به صورت کلـ  ينکه برایاز ا ين مرحله جدایالزم به ذکر است که در ا

در ایـن تحقیـق،    .ز انجام شده استیون در خصوص آن نیبراسیند کالیآفر شاخص انتخاب شده و يک مرکز تجاریز یمنطقه ن

  .گیریمبهره می که در پیوست می آید 1هاي جدول از داده جهت تحلیل 

  يریگجهینت

موجـود پرداختـه شـد     يها بره نمودن مدلیو کال يتجار يهایجذب سفر کاربر و دیزان تولیم ین پژوهش به بررسیدر ا

گـر  یدنسبت بـه   يشتریب يدرون شهر يروزانه سفرها از شهر یخاص يرهاین موضوع هستند که در مسیانگر ایج حاصل بینتا

  :باشد یت میر حائز اهمیاز جمله موارد ز يج در خور مالحظه ایق نتاین تحقیدر ا. ردیگ ینقاط انجام م

  .انجام گرفته است يدرون شهر دیبا هدف خر ين سفرهایشتریب 19تا  17و  12تا  10ن یب يدر ساعتها -1

ه شهر در درجه سـوم  یجه دوم و حاشرد در CBD يتجار ين مراجعه به واحدهایشتریب CBDه یحاش یقلمرو مکان -2

  )باشند یبا برابر میتقر CBDه یو حاش  CBDباشد که ارقام بدست آمده از یالزم به ذکر م. ( ردیگیقرار م
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در حاشیه  شود که تعداد مراجعه کنندگان زن باید اشاره ضمناً .باشد یبا برابر میان تقرین خانم ها و آقایتعداد مراجع -3

و تعداد زنـان   10105تعداد مردان برابر با   CBDدر حاشیه .نفر بوده است 4345نفر و تعداد مردان برابر با4849شهر برابر با 

و تعداد زنان نیز برابـر   13036تعداد مراجعه کنندگان مرد برابر با  نیز CBDدر منطقه  .باشد می11989مراجعه کننده برابر با 

ابـد بـه   ی آمد تعداد زنان مراجعه کننده افزایش مـی  وچناسب با بهبود امکانات رفتهمانطور که مالحظه شد مت.  13048 است با

  .این مطلب در دسترس بودن مجتمع تجاري نیز بسیار در جذب سفر موثر است

نقل و ترافیک پیشنهاد کرد کـه   و حمل توان به سازمان  آوري شد می عبا توجه به اطالعات و آماري که در هفته آمار جم

 CBDحاشـیه   و   CBDمنطقـه  2نقل عمومی را بهبود دهد و تمرکز خود را بـه   و پیک مشخص شده وسایل حمل در ساعات

  .معطوف کند

نکته دیگر اینکه همانطور که روند حرکت مردم از مناطق مختلف را بررسی کردیم مالحظه شد که مردم مناطق جنـوب  

   .دهند که عکس این حالت مشاهده نشده است ان میشهر براي خرید تمایل به حضور در مجتمع هاي شمال شهر نش

 CBD ي حاشـیه  و CBDیج مربوط به پارکینگ و مدلهاي به دست آمده مشخص شـد کـه در داخـل    به نتا با توجه -4

تواند به عنوان یک معیار براي پیش بینی تعداد جذب سفر عمـل کنـد بـه عبـارتی بـین تعـداد        متغیر مستقل تعداد مغازه می

در حالیکه بین تعداد مغازه و تقاضاي پارکینگ ارتبـاطی وجـود   .تعداد مغازه ارتباطی مستقیم و محکم وجود دارد جذب سفر و

  .ندارد

بطه مستقیم و کامـل  در منطقه حاشیه شهر بین تعداد افراد شاغل و تعداد مغازه با تقاضاي پارکینگ و جذب سفر را -5

ر و تقاضاي پارکینگ  با دو متغیر مستقل تعداد افـراد شـاغل و تعـداد مغـازه     عبارتی دو متغیر وابسته جذب سف به ،وجود دارد

  . شوند توضیح داده می

تعـداد   ،غیر وابسته و متغیرهـاي تعـداد مغـازه   که در آن تقاضاي پارکینگ را به عنوان مت ،مدلهاي چند متغیره در نهایت

 آن ي چنـد متغیـره   و توابـع ارائه مـی شـود    ررسی گردیدهه عنوان متغیر مستقل بسفر و مساحت را ب تعداد جذب افراد شاغل،

 :که نتایج  کلی آن به شرح زیر است استخراج،

جنگ کل در ساعت اویپارک يتقاضامعادله رگرسیون =    مساحت *0.00531 + تعداد بازدیدکنندگان *73.4+0.0893

S = 67.5957   R-Sq = %77.9   R-Sq(adj) = %74.2 
انسیز واریآنال  

Source                         DF           SS           MS          F            P 
Regression                    2        193168     96584     21.14     0.000 
Residual Error             12        54830       4569 
Total                            14        247998 

  :آید با حذف مقدار ثابت از مدل تحلیل به صورت زیر در می

  بازدیدکنندگان؛مساحتتقاضاي پارکینگ کل در ساعت اوج در مقابل تعداد  :تجزیه و تحلیل رگرسیون 

تقاضاي پارکینگ کل در ساعت اوج معادله رگرسیون  *مساحت 0.00481 + تعداد بازدیدکنندگان *0.199 =   

 

Predictor                       Coef            SE Coef             T            P 
Noconstant 
 0.000        4.87          0.04094        0.19930             تعداد بازدیدکنندگان

 0.002        3.85        0.001249        0.004813                          مساحت

S = 74.0723 
الیز واریانسآن    

Source                             DF           SS            MS              F             P 
Regression                       2         713242      356621       65.00       0.000 
Residual Error                13          71327        5487 
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Total                               15         784569 
  :ر به دست آمدیز به شرح زیجذب سفر ن يج مربوط به مدلهاینتا

ساعت اوج کنندگان در تعداد بازدیدمعادله رگرسیون معادله رگرسیون   =0. 818 [(  356 .268 *[ 83 .7523 / (83 .6596 -  مساحت

+  536. 615  
  :پیشنهادات 

نقـل رونـد حرکـت مـردم را تسـهیل کنـد و بـه        وتواند با تامین وسایل عمومی حملافیک مینقل و تروسازمان حمل -1

  .ترافیک شهري کمک نماید

  .جنوب شهر و مقصد شمال شهر باشد أونقل عمومی داراي مبدهاي تعریف شده براي وسایل حمل بهتر است مسیر -2

صـورت   يم بنـد یمختلف شهر مشهد بر اساس تقسـ مناطق  يمناسب برا يبا توجه به مشخص شدن مدلها و گرافها -3

،  ساعات اوج سـفر  يبرا يزیمانند برنامه ر ينده در خصوص مواردیو آ یفعل  يها يزیرنامه ری يگردد تا برا یشنهاد میگرفته پ

  . ها استفاده گرددن الگویاز ا... و  یکیتراف يتهایمحدود ي، برقرا ینگیارائه خدمات مختلف پارگ

 ينگ برایا مجوز صدور پارگیتواند نسبت به صدور یک میکنندگان سازمان محترم ترافه زمان توقف مراجعهبا توجه ب -4

  .مسافر دارند یدر جابجائ یشخص يهالهیسوکه  يادیبا در نظر گرفتن سهم ز .دینما يزیمناطق مختلف شهر برنامه ر

 ، بهداشـت  ،یحـ یر مراکـز تفر یق در سـا یـ ن تحقیر اکسب شده د يشود که مدلهایشنهاد میق پین تحقیادامه ا يبرا -5

  .شود یتا امکان بسط  دامنه آن بررس ردیقرار گ یز مورد بررسیدر شهر مشهد ن...و يادار

  

 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣

  :منابع 

 .پاشاشریفی و طالقانی، انتشارات رشد، »هاي تحقیق در علوم تربیتی و رفتاري روش« .1376.بست، ج -

   .، انتشارات سمت»اي بر روش تحقیق در علوم انسانی مقدمه«.1380.منیا،  حافظ  -

 .، نشر درایت، چاپ اول»نامه نویسی روش تحقیق با رویکردي به پایان« .1378 .خاکی، غ -

  .اول، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، ج»هاي تحقیق در علوم اجتماعی روش«.1381.ساروخانی، ب -

  .، نشر آگه، چاپ سوم»هاي تحقیق در علوم رفتاري روش« .1379.، زسرمد -

 .رانیانتشارات دانشگاه علم و صنعت ا ،»مواد ییجا ل جابهیحمل و نقل و تحل یمهندس يزیبرنامه ر « .1383.،مینید حسیس -

  .ک مشهدیت سازمان حمل و نقل وترافیسا -

   .تهران يت شهرداریسا -

 .يت وزارت راه و ترابریسا -

  .مرکزنشر دانشگاهی تهران چاپ پنجم، ،»مهندسی ترافیک«.1379. شاهی،ج -

  .، انتشارات رشد، چاپ سوم»یو اجتماع یپژوهش در علوم انسان یو عمل ينظر یمبان« .1383.دالور ،ع -

  .، دانشگاه تهران»آمار و کاربرد آن در مدیریت« .1354.ستاري، ح .کیقبادي، پ -

  .، نشر تهران»یکرد پژوهشیت رویریزمان و مدسا« .1377.، میمیمق -

  

 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ١٤

  )پرسشنامه( :وستیپ

 :نام مصاحبه کننده       :تاریخ و ساعت مصاحبه  :کد مکان و مصاحبه 

 -----:سن  -1

  سال به باال   50سال  50تا  40بین         سال  30تا 20بین        سال20کمتر از 

  -----:تحصیالت -2

   دکتري  فوق لیسانس    لیسانس   فوق دیپلم     دیپلم  زیردیپلم   ی سوادب

  با چه وسیله اي آمده اید؟-3

  سایر  موتور دوچرخه  پیاده  مینی بوس اتوبوس  تاکسی و مسافربر شخصی خودروي شخصی

  از چه طریق هزینه پارکینگ را پرداخت نموده اید؟:1-3

  رایگان    ارکینگقبض پ      موبایل پارك

  وسیله خود را در چه مکانی پارك کرده اید؟:2-3

  پارکینگ حاشیه خیابان     پارکینگ غیرحاشیه اي   پارکینگ همین واحد تجاري 

  فاصله وسیله پارك شده شما تا واحد تجاري موردنظر چند متر است ؟:3-3

  متر 500بیش از   متر 500تا      200متر 200تا      100متر 100کمتر از 

  زمان دقیق توقف وسیله شما چقدر است ؟:4-3

  هدف اصلی شما از مراجعه به این مکان چیست ؟-4

  انجام امور کاري    تفریح    خرید

  کدامیک صحیح است ؟-5

  پاساژهاي دیگر را نیز دیدن خواهم کرداز پاساژهاي دیگر نیز دیدن کرده ام   از همین پاساژ دیدن کرده ام 

  -----توقف شما در هر پاساژ چقدر است ؟ مدت زمان-6

 ساعت به باال     1تا یک ساعت 30بین     دقیقه  30کمتر از 
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  جدول مبناي محاسبات 1جدول 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

  

 
 
 

  تعداد شاغالن مساحت تعداد مغازه تعداد بازدید کنندگان تقاضاي پارکینگ

 قائم 410 4500 141 629 163

 نصر 305 2750 95 426 174

 ادبهز 281 6000 109 300 78

 جنت 943 9500 336 806 378

 خوشبختی 218 1910 89 265 101

 کسري 240 3600 86 545 17

 شرق زیست 342 4800 171 655 33

 قسطنطنیه 176 1980 87 570 182

 تک 249 5100 121 325 145

 شهر شب 166 2700 88 490 185

 زیست خاور 1500 29710 694 1240 151

 وماپر 924 6700 346 1147 132

 مولوي 840 11300 271 471 99

 کهن 170 1900 89 254 49

 الماس شرق 3140 72000 1210 1049 283

 خیام 1150 25400 424 410 39

 



 ١٦

Abstract:  
Urban transportation planning, including techniques that transport needs are and based on its 

future will also be developed. One of the special cases in this field of study trips and absorbed by the 
production centers are in the form of absorption and production models from their trip are called to 
go. The models not only new recruits but we travel by different users seeking other information such 
as peak hour visit, ports and start traveling more importantly, the demand for parking ... we are. 
Therefore, the organization of transportation and traffic, the importance of Mashhad, and how to 
travel in the city of Mashhad and the subsequent consideration adequate facilities in parts of absorbent 
travel and perform such predictions are looking to increase citizen demand for travel, vehicles needed 
and ... this issue is considered.  

 In this study, the research instrument field created the questionnaire and 2204 were referred to 
the complex business of choice in three areas were randomly selected to complete the questionnaire 
addressed and the following results were obtained. According to the information and statistics in the 
week statistics collected was the organization of transportation and traffic peak hours should be 
specified public transportation and improve its focus to the second area will focus on CBD and CBD 
margins.  

Studies done after the absorption model and travel demand model to help parking statistical 
methods like regression has been calculated. Absorption area based on travel times is:  

Number of visitors at peak time = 0.  
 Ln (parking demand based on 100 square meters) = 9/166-0/997 (Ln area)  
  Exp (9/166-0/997 Ln (masahat) = demand for parking lot, according to hundreds of square 

meters  
Key words: Production of travel, travel absorption, transport models, demand for parking 

  

 
 


