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  چکیده 

گردد که عالوه بر رفـع  محسوب میایدار ونقل پ تحقق حمل هاي حلراه از یکی، یرزمینی شهريزونقل  شبکه حمل

تـا  در این پژوهش سعی بـر آن اسـت   . داردمشکالت ترافیکی، تاثیرات قابل توجهی بر محالت شهري همجوار خود 

 و توصـیفی  رویکـردي  لـذا بـا  . ارزیابی قرار دهـد مورد را  در زندگی محالت اطراف آن مترو،توسعه مبتنى بر  تأثیرات

هاي علم و ایستگاه(هاي فراوانی و ماتریس کوواریانس، به بررسی دو نمونه مطالعاتی گیري از توصیف، با بهرهتحلیلی

مسافران ورودي و  میانطور مساوي  به نامهپرسش240ها، جهت گردآوري داده. پردازدمی) نشگاه شریفصنعت و دا

و پیـاده در محـالت   منظور بررسی میزان اثرگذاري مترو بر ترافیـک سـواره    به .گردیدخروجی در دو ایستگاه توزیع 

، مسـافران  م ورودي و خروجـی حجـ  که شـامل شـمارش   برداشت ترافیکی صورت گرفت هاي مترو، بالفصل ایستگاه

و مسیر آنها جهت تعیین میزان نفوذ به محالت و بررسـی میـزان همبسـتگی مسـیرها،     مقصد و مبدأ شروع حرکت 

شـهر   مترو ایستگاه هریک از موارد ذکر شده در دوبررسی تأثیرات نتایج . است اي و ظرفیت آنها میزان پارك حاشیه

، معتـرف بـه تـأثیرات مثبـت دسترسـی      نهرچند ساکنا که است مسئله این از حاکی ،نآبر محالت بالفصل  تهران

  .اند بودهتأثیرگذار بسیار در محالت  ترافیکیمشکالت  وردنآهاي مترو در به وجود هستند، اما ایستگاه
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  مقدمه  -1

 راه از یکی .رو به رو استمشــکالت بسیاري  با میلیون نفر 12تهران با جمعیتی بالغ بر  رشهسیســتم حمل و نقل 

یرزمینی شهري زونقل  ایدار شهرى، ایجاد شبکه حملونقل پ آمدن بر این مشکل عظیم و تحقق حمل فائق هاي حل

کنندگان خود را فراهم  استفادهبرد و رضایت اغلب  شهر تهران چند سالی است که از این شبکه بهره می. است )مترو(

از سوي دیگر یکی از الگوهاي موفق در توسعه شهري، الگوي توسعه مبتنی بر حمل و نقـل همگـانی از    .آورده است

هاى نوشهرسازى و  یستوار است و شامل بسیارى از ویژگونقل عمومى ا بر محوریت حمل ین الگوا .جمله مترو است

ابعاد  و از گیردمیر سراسر جهان مورد استفاده قرار رویکرد در بسیارى از شهرها د امروزه این. رشد هوشمندانه است

هاى ایـن توسـعه و    رغم وجود پتانسیل یعلاما . اســتکنندگان فراهم کرده براي استفاده ي رامختلف مزایاى متعدد

سـته اسـت از مســـیرهاى ترانزیتـى     ، شــهر تهـران نتوان ...محور بودن و  مندى از مزایاى آن مانند انسان امکان بهره

بدین ترتیب وجود مترو در محالت شهرى . حمل و نقل عمومى براى نیل به چنین رویکردى در توسعه استفاده کند

محور و مبتنى بر رویکـرد توسـعه پایـدار عمـل نمایـد، بلکـه        تهران نه تنها نتوانسته در ایجاد محالت جذاب، انسان

در این مقاله توسعۀ مبتنی بر حمل و نقل . استانى را نیز بر محالت تحمیل نمودهراومشکالت ترافیکى و اجتماعى ف

هـا   یویژگ رو از این. است اي توسعه چنین تاثیرات بررسی نآعمومی با محوریت مترو مورد توجه قرار گرفته و هدف 

ایستگاه هاي علـم و صـنعت و   (در دو نمونه مطالعاتی  در زندگی محالت اطراف آن متروتوسعه مبتنى بر و تأثیرات 

  . گرفته استمورد بررسى قرار  )شریف

 

   مروري بر ادبیات پژوهش - 2

  پرسرعت در شهرهاعمومی حمل و نقل  - 1- 2

طقه شهري با ظرفیت من سطح، یک خط آهن مسافري الکتریکی درل پرسرعت، مترو یا خط آهن غیر همحمل و نق

بعضاً خطوط . سطح در خیابان وجود دارند ر همصورت غی ها و به تونل هاي حمل و نقلی پرسرعت در سیستم. باالست

پرسرعت در هاي حمل و نقل  دهی سیستم سرویس. ي بیرونی غیر همسطح هستندحمل و نقل پرسرعت مراکز شهر

ل این وسـای . است شود، فراهم شده ها استفاده می از واحدهاي چندگانه برقی در ریل ها که خطوط معین بین ایستگاه

. کنند یل حمل و نقل عمومی مشابه عمل مینقلیه با دیگر وسایل حمل و نقل عمومی تلفیق شده و غالباً توسط وسا

امـا از قطارهـاي    هستندتر و داراي ظرفیت باالتري از تراموا یا قطارهاي سبک  سیستم حمل و نقل پرسرعت، سریع

و نقل جمع کثیري با سرعت بسیار باال درزمـان کوتـاه را   در اینکه این قطارها قابلیت حمل . تر نیستند عبوري سریع

انواع وسایل حمل و نقل پرسرعت شامل مترو سـبک در مقیـاس کوچـک و متـرو عبـوري      . دارند، جاي بحث نیست

 .]1[ هستند
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  مترو -سامانه حمل و نقل ریلی -2- 2

  مفهوم و تاریخچه مترو -2-2-1

حمل و نقـل پرسـرعت زیرزمینـی اسـت، گرچـه اغلـب در کشـورهاي        هاي  ترین نام براي سیستم رایج1عنوان مترو 

در برخـی از شـهرها   . دهنـد  را مورد استفاده قرار می] 2[ و قطار زیرزمینی 2سطحیهاي راه زیر انگلیسی زبان عنوان

ی که واقعاً های نکه این واژه باید تنها براي بخشها کاربرد دارد، حال آ ، عنوان مترو در تمامی سیستممریکاآویژه در  به

بـور عـابران   در اوکراین عنوان راه زیر سطحی به معنی راه عبوري یا زیرگذر ع. زیرزمینی هستند کاربرد داشته باشد

  . گیرد مورد استفاده قرار می

السیري است که تمام یا بخشی از آن در زیرزمین ساخته شده و از طریق یـک   مترو، روش حمل و نقل ریلی سریع"

باشـند، امکـان جابجـایی     هاي ثابت و قابل دسترسی از سطح زمین می خص که همه داراي ایستگاهیا چند مسیر مش

  3".سازد مسافران را در داخل شهر فراهم می

  کارآیی مترو  - 2-2-2

گذاري در احـداث پارکینـگ عمـومی، افـزایش سـرعت،       افزایش ایمنی حمل و نقل سفرهاي شهري، کاهش سرمایه

ها مورد دیگر از جمله مزایاي این نـوع   جویی زمانی جهت تغییر وسیله نقلیه و ده ت، صرفهسی به انواع تسهیالدستر

دیگري نیز  هاي قابل توجه اما به لحاظ شهرسازي، این نوع شبکه، داراي مزیت. شبکه حمل و نقل ریلی شهري است

  .شود طور مختصر به آنها اشاره می باشد که در ذیل به می

 هاي نامتجانس  شهري از برخی کاربري هاي آزاد نمودن کاربري  

 هاي مختلف شهري در ارتباط با سازماندهی فضا کمک به ساماندهی ترکیب و نحوه استقرار کاربري  

 ایجاد تنوع در منظر شهري  

 ایجاد همگونی در سیستم کاربري زمین  

 هـا جهـت فـراهم     بندي در کالبد فضاي شهري با ایجاد مراکز خـاص در ایسـتگاه   تقویت ساختار و استخوان

 ساختن فضاي عمومی و توزیع بهینه خدمات شهري

 3[ "هاي با ارزش شهري جلوگیري از تخریب بافت[  

  ثیرات ترافیکی ایجاد ایستگاه مترو بر ترافیک محالتبررسی تأ -2-3- 2

  . نمودبندي  ات منفی طبقهتوان به دو دسته؛ اثرات مثبت و اثر شی از ایجاد مترو در محالت را میتاثیرات نا

  

  

  

                                                 
1-  Subway 
2-  Underground 
3-  Oslo 
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 ثیرات مثبتتأ 

هایی همچون متـرو  خصوص سیستم هافزایش عرضه سیستم حمل و نقل همگانی ب :افزایش سطح دسترسی  -

ایـن  . شـود هـا مـی  که داراي سرعت حرکت باالیی هستند موجب افزایش دسترسی مناطق همجوار ایستگاه

 .خصوص براي افراد فاقد خودرو و یا مسافران حائز اهمیت است هتاثیر ب

علت کاهش زمان سفر با حمل و  تواند به ایجاد ایستگاه مترو در محالت می :افزایش سهم حمل و نقل همگانی -

نقل همگانی و در نتیجه قابلیت رقابت بیشتر این مـدها، موجـب افـزایش سـهم حمـل ونقـل همگـانی در        

 .محدوده گردد

 جمله از نقل و حمل سیستم توان کم ربرانکا براي مناسبی بسیار نقلیه وسیله مترو سیستم :توان کم کاربران -

 پیشرفته امکانات واسطه  می تواند به موضوع این. است جسمی ناتوان افراد و معلولین و کودکان مسن، افراد

چند این موضوع کمتر فراهم آید؛ هر مسافران ایستادن سکوهاي و مترو قطارهاي کف کم ارتفاع ضمن در و

 . است قرار گرفتهشهر تهران مورد توجه  در مترو

این امر ناشـی از  . ستزمان سفر سیستم مترو داراي قابلیت بسیار باالیی ا :افزایش قابلیت اطمینان زمان سفر -

در نتیجـه افـراد   . مشـخص آن اسـت   بندي ثابت و زمینی بر مترو و برنامه زمان خیر سیستم روعدم تأثیر تأ

 .ریزي نمایند خمین زده و برنامهن سفر خود را تتوانند با دقت بسیار باالیی زما می

 ثیرات منفیتأ 

هاي محالت که  روي شود که برخی از پیاده زایش میزان تردد عابرین  موجب میاف :افزایش تردد عابرین پیاده -

 .ندان مناسبی ندارند، اشباع شوندخصوص در وضع موجود نیز شرایط چبه

هـا موجـود در    تواند موجب افزایش تعـداد تاکسـی   جود ایستگاه مترو در محله میو :ها افزایش توقف تاکسی -

این موضوع موجب افزایش توقف آنها در حاشیه خیابان و در نتیجه کـاهش سـرعت وسـایل    . محدوده شود

 .گرددنقلیه عبوري می

تواند موجب افزایش  ها در محالت می ها و تاکسیافزایش حضور اتوبوس :افزایش آلودگی هوا و آلودگی صوتی -

باید توجه نمود که فریاد زدن رانندگان تاکسی و صداي نامناسب موتور ایـن   ضمناً. دگی هوا شودمیزان آلو

 .شود یش میزان آلوگی صوتی در منطقه میها موجب افزا وسایل نقلیه به همراه اتوبوس

ها در منطقـه  لت نفوذ خودروعافزایش تعداد خودروهاي موجود در محدوده، که به :کاهش فضاهاي پارکینگ -

کـه   خصـوص در مـواقعی  ایـن موضـوع بـه   . شـود اي در منطقه می است، موجب کاهش امکان پارك حاشیه

 .گردد پارکینگ اشباع است، تشدید می

تبادالت سفر ایجاد شده در اثر مترو و تحرك افراد در محدوده این ایستگاه  :هاي ترافیکی جدید ایجاد کانون -

موجب ایجاد کانونهاي ترافیکی جدیدي در اطراف ایستگاه هاي همراه افزایش تردد وسایل نقلیه همگانی به

 .مترو می گردد
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  پژوهش روش شناسی - 3

  هانامهپرسشهاي  نحوه تکمیل فرم - 3-1

بر محله و تعیین نوع استفاه از متـرو، الگـوي رفتـاري،     ،به منظور بررسی میزان اثرگذاري استفاده کنندگان از مترو

 ،فـرم  240به میزان  ،هاي مترو هطور مساوي بین مسافران ورودي و خروجی ایستگا ها بهنامه، پرسش...الگوي سفر و

 ها امکان تحلیل میزان نفوذ مسافران در محله، دالیل سفر ونامهپرسشاطالعات مربوط به . در دو ایستگاه توزیع شد

  . دهد را در اختیار گروه تحقیق قرار می... 

  

  فیکینحوه برداشت اطالعات ترا -3-2

هـاي متـرو، برداشـت     و پیاده در محـالت بالفصـل ایسـتگاه   منظور بررسی میزان اثرگذاري مترو بر ترافیک سواره  به

-پرسـش هاي مترو انتخابی، همزمان در روزي کـه   م ورودي و خروجی مسافران ایستگاهحج. ترافیکی صورت گرفت

چنین مقصد و مبدأ شروع حرکت مسافران از محلـه  هم. ها بین مسافران توزیع و تکمیل گردید، شمارش گردیدهنام

مچنین مسیر مشاهده شود، ه) ساکن باشندتواند ساکن یا غیر که می(فت تا میزان نفوذ مسافران مورد سؤال قرار گر

کنند مـورد پرسـش قـرار     ه ایستگاه مترو مراجعه میند یا بکن صورت پیاده به محله نفوذ می حرکتی مسافرانی که به

ر بررسـی میـزان   منظـو  هـا بـه   هدف از این پرسش، تحلیل فضایی پاسـخ . گرفت، تا مسیرهاي پرتردد مشخص گردد

اي در محالت و ظرفیت پارك  هاي ترافیکی، میزان پارك حاشیه در عین حال در بررسی. باشد همبستگی مسیرها می

 100عمـومی در حـوالی   درکنار این موضوع، میزان ترافیک ناشی از وسایط حمل و نقـل  . یداي برداشت گرد حاشیه

  . هاي مترو منتخب نیز مورد بررسی قرار گرفت متري ایستگاه

  

  معرفی و ارائه دالیل انتخاب نمونه موردي -4

اه یکی در مقیاس محلـی و  هاي بالفصل، دو ایستگ کی احداث ایستگاه مترو بر محدودهمنظور بررسی تاثیرات ترافی به

، پتانسیل بررسی تأثیرات منفی و این انتخاب یکی از دالیل. دیگري در مقیاس فرامحلی یا مقیاس میانی انتخاب شد

مثبت دو گونه ایستگاه محلی و فرامحلی بر محالت بالفصل آنها بود که امکان بررسی تطبیقی و تحلیلی تأثیرات هر 

اي قرارگیـري در محـالت    یسـتگاه فرامحلـه  یکی از معیارهـاي مهـم در انتخـاب ا   . آورددو گونه ایستگاه را فراهم می

عنوان ایستگاه فرامحلی انتخـاب   پس از بررسی به "علم و صنعت ایرانایستگاه دانشگاه "است، بنابراین  مسکونی بوده

  .گردید
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دردشت و بزرگـراه  این ایستگاه که در تقاطع خیابان  :معرفی ایستگاه مترو دانشگاه علم و صنعت ایران -4-1

موقعیـت  . اسـت  بنـدي شـده   هـاي فرامحلـی طبقـه   جزو ایسـتگاه ، هاي متروبندي ایستگاهدر طبقه رسالت قرار دارد،

در ایـن ایسـتگاه دو طیـف مسـافران     . باشد مینی اطراف، در لبه محله مسکونی گیري آن نسبت به محله مسکوقرار

کننـد و   ها اسـتفاده مـی   طور منظم و متناوب از ایستگاه ها به طوري که برخی از آن شود، به ري دیده میمحلی و عبو

رسانند و گروهـی   گروهی با وسایل نقلیه موتوري خود را به ایستگاه می. صورت بسیار نامنظم و غیر متناوب برخی به

ـ قرارگیري پایانه اتوبوس .کنند استفاده از وسایل نقلیه موتوري تردد می دیگر بدون ی در مجـاورت ایـن ایسـتگاه    ران

اي صورت فرامحلـه  است تا در مقایسه با ایستگاه مترو دانشگاه شریف شعاع عملکردي بیشتري داشته و به سبب شده

ا ایستگاه مترو دانشگاه شریف نیز این موضوع حجم مسافران ورودي و خروجی این ایستگاه در مقایسه ب. عمل نماید

متـرو  همچنین از آنجا که پیش از راه اندازي ایستگاه مترو شهید باقري و تهران پـارس در خـط دو   . کندرا تائید می

اي داشـته و امکـان    است، نقش پایانه شده پایانی خط دو مترو محسوب می عنوان مسیر شهري تهران، این ایستگاه به

  .کندایر نقاط را فراهم میسفر به س

اه علـم و صـنعت ایـران     متري به مرکز ایستگاه مترو دانشـگ  800منظور تحلیل نحوه عملکرد این ایستگاه، شعاع  به 

ز یک سـو  در نظر گرفتن شعاع مذکور، به دلیل شعاع عملکردي الگوي توسعه حمل و نقل محور ا. است انتخاب شده

و در عین حال ها در نزدیکی آن  د ایستگاه مذکور با سایر ایستگاهمحدوده عملکر پوشانی دلیل عدم همو همچنین به

  .باشد متغیر است، می متر 800تا  500در رابطه با محله بین  روي که شعاع مناسب پیاده

  

مترو تهران می باشـد کـه    2هاي خط  ایستگاه یکی از ایستگاه این :معرفی ایستگاه مترو دانشگاه شریف -4-2

این ایستگاه در فاصله بسیار نزدیکی از . دارد قرار 2در تقاطع بلوار سهرورد و خیابان شهید اکبري در جنوب منطقه 

اي مترو جـزو  هبندي ایستگاه این ایستگاه در طبقه. شودنده میدانشگاه صنعتی شریف قرار دارد و لذا به این نام خوا

ونی اطـراف در لبـه محلـه    گیري این ایستگاه نسبت بـه محلـه مسـک   موقعیت قرار. گیردمحلی قرار می هايایستگاه

  . دهندمسافران این ایستگاه را هر دو طیف مسافران محلی و عبوري تشکیل می. باشد مسکونی می

دو ایستگاه مترو . ن از سمت صادقیه می باشدمین ایستگاه خط دو مترو شهري تهراسوایستگاه مترو دانشگاه شریف 

بخشی از محدوده محلـه طرشـت، جاویـد    . طرشت و آزادي، تقاطع شادمان به فاصله کمی از این ایستگاه قرار دارند

هـاي متـرو در ایـن     قرارگیري نسـبتاً نزدیـک ایسـتگاه   . آباد و دریان نو در شعاع عملکردي ایستگاه مذکور قرار دارد

 800د تا براي تحلیل میزان اثربخشی ایستگاه مترو دانشگاه شریف بر محدوده اطراف آن، شـعاع  محدوده موجب ش

  .متري به مرکزیت ایستگاه مترو انتخاب شود
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این محدوده داراي بافت ارگانیکی است که بخش عظیمی از این محدوده در منطقه دو تهران قرار دارد و تنها بخش 

بزرگراه یادگارامام این منطقه را به صورت مورب از شمال غـرب  . قرار دارد 10کوچکی از جنوب محدوده در منطقه 

ضمن اینکه بلوار سهرورد این منطقه را به دو قسـمت تقسـیم کـرده و از مجـاورت     . کندتا جنوب شرق آن قطع می

  . گذرد یز میایستگاه مترو ن

  

  هاي منتخب هاي ترافیکی در ایستگاه بررسی شاخص- 5

  رهدف از سف - 5-1

و  2و  1دانشـگاه علـم و صـنعت ایـران در جـداول       ماتریس کوواریانس اهداف سفرهاي ورودي و خروجی، ایستگاه

  .است ارائه شده 4و  3ه شریف در جداول ایستگاه دانشگا

  

  کوواریانس اهداف سفر مسافران ورودي به ایستگاه دانشگاه علم و صنعت  ایران  :1جدول 

هدف سفر شغلی تحصیلی خرید دید و بازدید تفریحی سکونت اداري

شغلی 1.00 0.05 0.21 0.11 0.47 0.16 0.16

تحصیلی 0.29 1.00 1.00 0.43 0.57 0.57 0.29

خرید 0.33 0.29 1.00 0.42 0.29 0.38 0.21

دید و بازدید 0.29 0.21 0.71 1.00 0.29 0.36 0.21

0.82 سکونت 0.18 0.32 0.18 1.00 0.23 0.23

تفریحی 0.55 0.36 0.82 0.45 0.45 1.00 0.27

اداري 0.86 0.29 0.71 0.43 0.71 0.43 1.00
  

  

  سفر مسافران خروجی از ایستگاه دانشگاه علم و صنعت ایران کوواریانس اهداف :2جدول 

هدف سفر شغلی تحصیلی خرید دید و بازدید تفریحی سکونت اداري

شغلی 1.00 0.14 0.07 0.00 0.67 0.00 0.00

تحصیلی 0.46 1.00 0.23 0.15 0.62 0.08 0.00

خرید 0.38 0.38 1.00 0.00 0.38 0.00 0.00

دید و بازدید 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

0.74 سکونت 0.21 0.08 0.05 1.00 0.00 0.00

تفریحی 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

اداري 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
  

  

  



 

 8

  کوواریانس اهداف سفر مسافران ورودي به ایستگاه دانشگاه شریف  :3جدول 

هدف سفر شغلی تحصیلی خرید دید و بازدید تفریحی سکونت اداري

شغلی 1.00 0.13 0.17 0.03 0.50 0.07 0.07

تحصیلی 0.44 1.00 0.44 0.11 0.44 0.22 0.11

خرید 0.42 0.33 1.00 0.25 0.50 0.08 0.17

دید و بازدید 0.17 0.17 0.50 1.00 0.50 0.17 0.17

0.75 سکونت 0.20 0.30 0.15 1.00 0.05 0.05

تفریحی 0.40 0.40 0.20 0.20 0.20 1.00 0.20

اداري 0.40 0.20 0.40 0.20 0.20 0.20 1.00
  

  

  کوواریانس اهداف سفر مسافران خروجی از ایستگاه شریف :4جدول 

هدف سفر  شغلی تحصیلی خرید دید و بازدید تفریحی سکونت اداري

شغلی 1.00 0.40 0.35 0.18 0.83 0.20 0.45

تحصیلی 0.59 1.00 0.52 0.26 0.89 0.37 0.44

خرید 0.67 0.67 1.00 0.43 0.86 0.43 0.57

دید و بازدید 0.70 0.70 0.90 1.00 0.80 0.70 0.70

0.67 سکونت 0.49 0.37 0.16 1.00 0.20 0.43

تفریحی 0.73 0.91 0.82 0.64 0.91 1.00 0.82

اداري 0.78 0.52 0.52 0.30 0.91 0.39 1.00
 

  

در . دهـد  ن در اختیـار قـرار مـی   ف سـفر مسـافرا  خصوص اهدااي کواریانس اطالعات ارزشمندي دره ی ماتریسبررس

تـرین علـت    عنوان اصلی ، مسافرینی که سفرهاي اداري، به"دانشگاه علم و صنعت ایران"سفرهاي ورودي به ایستگاه 

دهنـد کـه ایـن موضـوع نشـان از       م مـی درصد سفرهاي شغلی خود را نیز با مترو انجا 0.86است  سفر آنها بیان شده

باشد؛ مسافرینی که سفر شـغلی   هرچند عکس این رابطه صادق نمی. ر شغلی داردي سفر اداري با سفهمبستگی باال

کمترین میزان همبسـتگی در ایـن   . به انجام سفرهاي اداري خود با مترو ندارند) 0.16(کنند لزوما تمایل زیادي  می

. اکثر شاغلین این محدوده باشد علت دانشجو نبودن تواند به لی و تحصیلی است که میجدول مربوط به سفرهاي شغ

سافرینی که با هدف تحصیلی سفر تمامی م. شود ین سفرهاي تحصیلی و خرید دیده میبیشترین میزان همبستگی ب

سفر سـکونت بـا تمـامی اهـداف سـفر       در میان، طبیعتاً. دهند رید خود را نیز با مترو انجام میکنند، سفرهاي خ می

رهاي خروجی، بین اهدافی همچون دید و بازدیـد، تفریحـی و سـفرهاي تحصـیلی     در سف. داراي ارتباط زیادي است

  .شود احتماال توسط دانشجویان انجام میارتباط زیادي وجود دارد که نشان می دهد این سفر 
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 .)0.5(انـد   و خرید داراي ارتباط زیادي بوده در سفرهاي ورودي به ایستگاه مترو دانشگاه شریف، هدف دید و بازدید

افراد فاقد خودرو ) که احتماال ساکنین در آن سهم باالیی نیز دارند(دهد که در سفرهاي ورودي  ن ارتباط نشان میای

از آنجا که سفرهاي شغلی کمی در ایـن هـدف   . دهند ید خود را از طریق مترو انجام میقصد دید و بازد سفرهاي به

یستگاه نیز ارتباطات زیادي در سفرهاي خروجی از ا. اند اشتهوان سهم باالیی در این هدف دشود، احتماال بان یدیده م

  .توان بین اهداف تحصیلی، تفریحی، خرید و دید و بازدید یافت که ناشی از همان مورد قبلی است را می

  

  مطالعه تأثیر ایستگاه مترو بر ترافیک محله و پارکینگ -5-2

هایی کـه   بدین منظور ابتدا انواع روش. زیمپردا یک محالت میهاي مترو بر ترافدر این بخش به بررسی تاثیر ایستگاه

سپس از میان طرق بیان . دشو ارند معرفی میترافیک محالت تاثیر بگذتوانند بر  هاي مترو از نظر ترافیکی میایستگاه

شـی از  هـاي ترافیکـی نا   گردد و در انتها نیـز کـانون   گیري است معرفی می هایی که قابل سنجش و اندازه شده روش

الزم به ذکر است که مـوارد   .ایستگاه مترو، نفوذ اتومبیل و وضعیت پارك در محالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت

تـرو  عنوان شده در فوق تنها از دیدگاه حمل و نقل مطرح است؛ بنابراین  بدیهی است که تاثیرات ایجـاد ایسـتگاه م  

  .است بخش تنها به موارد فوق اکتفا شدهبه ارتباط موضوع در این  باشد، لیکن با توجه بسیار بیشتر از این موارد می

در مجمـوع  . دهـد  ترافیک محله نشان مـی  خصوص تاثیر مترو برت ساکنین محالت مورد بررسی را درنظرا 1 نمودار

ات محلـه تـاثیر   اند که ایجاد مترو بـر ترافیـک   صد ساکنین هر دو محله معتقد بودهدر 56توان مشاهده نمود که می

رات ترافیکـی در محـالت را نشـان    این موضوع تا حدود زیادي اهمیت بررسی میـزان تـاثی  . است بسیار زیادي داشته

  .دهد می

  
  نظرات ساکنین در خصوص تاثیر ایستگاه مترو بر ترافیک محله :1نمودار

  

اید بررسی شود، تاثیر مترو در رابطه با بررسی تاثیرات مثبت ایجاد ایستگاه هاي مترو بر محالت، اولین موردي که ب

. خصوص افزایش میزان دسترسی اسـت شان دهنده نظرات ساکنین محالت درن 2نمودار . بر دسترسی محالت است
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درصد افراد معتقدند که ایجاد ایستگاه مترو تاثیرات بسیار زیادي  80شود که در حدود  خصوص مشاهده میدر این 

  . بر بهبود دسترسی آنها داشته است

  

  
  تاثیر مترو بر بهبود دسترسی محالت : 2مودارن

  

سـفرهاي  هـاي متـرو،   ونقل همگانی از کل سفرهاي روزانه ساکنین محالت اطراف ایستگاهجهت بررسی سهم حمل

 3ها در نمودار  نتیجه این بررسی. است قالب آنها مورد بررسی قرار گرفتهترین و هدف سفر  عنوان اصلی شغلی آنان به

درصـد   50شود که سهم مترو در کل دو منطقه مورد نظر در حدود در این نمودار مشاهده می. است هنشان داده شد

  .این آمار نشان دهنده تاثیرات بسیار زیاد مترو بر استفاده از حمل ونقل همگانی است. است

  

  
  سهم مدهاي مختلف در سفرهاي شغلی ساکنین نزدیک مترو : 3نمودار 

  

ي سفرهاي خود از درصد افرادي که داراي خودرو شخصی هستند نیز برا 6دهد، در حدود همچنین آمارها نشان می

توان معیار و مقادیر کمـی در   ه در این مطالعات نمیدر رابطه با سایر تاثیرات مثبت بیان شد .کنند مترو استفاده می

نفوذ خودرو و وضعیت  ،در بخش بعدي از میان نکات منفی ناشی از ایجاد ایستگاه مترو،. حد این مطالعات ارائه نمود

  .گیردمورد بررسی قرار میاي  حاشیهپارکینگ 
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  نفوذ اتومبیل در محله ناشی از ایستگاه مترو -5-3

. است هاي مترو تعمیم داده شدهیستگاهجهت بررسی میزان نفوذ خودرو در محدوده، سهم اتومبیل در دسترسی به ا

مسـافر و تعـداد مسـافر     3778در زمان آماربرداري تعداد مسافر ورودي به ایستگاه دانشگاه علم و صنعت ایران برابر 

کـل تعـداد مسـافر ورودي و خروجـی از      ،با در نظر گرفتن این دو عـدد . است مسافر بوده 1900وجی از آن برابر خر

در ایستگاه دانشگاه صنعتی شریف تعـداد مسـافران ورودي برابـر    . باشد مسافر می 5678ت ایران علم و صنع ایستگاه

براي تعمیم اطالعـات و  . مسافر خواهند بود 3905، و تعداد کل مسافران برابر  1646، مسافران خروجی برابر 2259

بـر ایـن   . شـود  وجی اسـتفاده مـی  سافران ورودي و خرمحاسبه میزان نفوذ خودرو در محدوده، از اطالعات مجموع م

درصد مسـافران ایسـتگاه دانشـگاه علـم و      1درصد مسافران ایستگاه دانشگاه شریف و  7شود که  اساس مشاهده می

وسـیله نقلیـه در ایسـتگاه     58این میزان استفاده در واقـع برابـر حـدود    . نمایند نعت ایران از اتومبیل استفاده میص

در نتیجـه در ایسـتگاه دانشـگاه    . وسیله نقلیه در ایستگاه دانشگاه شـریف اسـت   273دانشگاه علم و صنعت ایران و 

وجـود ایسـتگاه   . شریف مشکالت ناشی از ورود خودروها بسیار بیشتر از ایستگاه دانشگاه علم و صنعت ایـران اسـت  

راد از اتومبیل و سهم ترین علت استفاده کمتر اف تواند اصلی ایران در حاشیه خیابان رسالت می دانشگاه علم و صنعت

  . بیشتر حمل ونقل همگانی در محدوده گردد

دانشگاه علـم و صـنعت    مسافر از ایستگاه 82122تعداد  ،طبق آمارهاي شرکت مترو تهران، روزانه در ماه اردیبشهت

ي در نتیجـه طبـق منطـق پیشـین، بـرا     . کننـد مسافر از ایستگاه دانشگاه شریف استفاده مـی  31842ایران و تعداد 

ده ایسـتگاه  خـودرو بـه محـدو    2229خودرو به ایستگاه دانشگاه علم و صـنعت ایـران و    821محاسبه تعداد خودرو 

جاد نماید و اي براي ساکنین و شهروندان ای تواند مشکالت عدیده این تعداد خودرو می .شوند دانشگاه شریف وارد می

مقدار عنوان شده براي دانشگاه علـم و  . را اشباع نماید خصوص در محدوده ایستگاه شریفها به معابر اطراف ایستگاه

  . صنعت هرچند کم است ولی معابر اطراف آن داراي سطح اشباع بسیار باالیی هستند

  

  اي وضعیت پارك حاشیه -5-4

. گیـرد  رد مطالعه بررسی و تحلیل قـرار مـی  مو ،اي در محدوده ، وضعیت عرضه و تقاضاي پارك حاشیهدر این بخش

نشـان دهنـده    4نمـودار  . اسـت  هاي مورد مطالعه بوده اي دغدغه همه ساکنین محدودهشی از پارك حاشیهمشکل نا

طبق این نظرسنجی در هر دو ناحیه بیش از . است ارکینگ در محدوده بودهخصوص وضعیت پنظرسنجی ساکنین در

مشـکالت خیلـی زیـادي روبـرو     بـا   اي در منـاطق مسـکونی آنهـا    اند که پارك حاشـیه درصد افراد بر این عقیده 90

  .است شده
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  نظر ساکنین در خصوص پارك حاشیه اي در محل سکونتشان : 4نمودار

  

: شـود  ي یک محـدوده مشـتمل بـر سـه دسـته مـی      ا شت که تقاضاي پارك حاشیهجهت بررسی نقاضا باید توجه دا

براي بررسـی میـزان   . ان متروخودروهاي مربوط به ساکنین، خودروهاي مربوط به مراجعان مناطق، سفرهاي مراجع

طول معابر محدوده اطراف ایستگاه . عرضه پارك در محدوده ابتدا طول کل معابر محدوده مورد مطالعه محاسبه شد

. است بوده متر 9924.2متر و کل معابر محدوده ایستگاه  دانشگاه شریف  10687.6مترو دانشگاه علم و صنعت ایران 

ك توانند پار در نتیجه در دو برابر طول فوق میر دو طرف خیابان امکان پارك دارند و ها دباید توجه نمود که خودرو

 ،هاي انجام شده توسط شرکت مطالعات جـامع حمـل و نقـل و ترافیـک شـهر تهـران       با توجه به آماربرداري. نمایند

قاطعات براي پارك هاي پارك ممنوع نزدیک ت حل ورودي پارکینگ منازل و محدودهمشخص گردید که با توجه به م

-ولی با توجه به مقتضیات محدوده و عدم رعایـت قـوانین و مقـررات بـه    . متر فضا نیاز خواهد بود 11هر وسیله، به 

اي بـرآورد عرضـه پـارك    متر بـر  10خصوص در مناطق اشباع مانند محدوده مورد مطالعه، در این مطالعات از عدد 

اي در محدوده اطراف ایستگاه دانشگاه علم و صنعت ایران،  رك حاشیهدین ترتیب میزان عرضه پاب. است استفاده شده

  .خودرو خواهد بود 1984وسیله نقلیه و در محدوده ایستگاه دانشگاه شریف،  2137

در این مطالعات براي بررسی میزان تقاضاي پارك ساکنین، تعـداد خودروهـاي پـارك شـده در حاشـیه خیابـان در       

و در محدوده دانشگاه  2032در محدوده دانشگاه علم و صنعت ایران . ش قرار گرفتساعات انتهایی شب مورد شمار

شود بخصوص در محدوده ایستگاه مترو دانشـگاه   شاهده میهمانگونه که م. اند وسیله نقلیه پارك بوده 1060شریف 

جه داشت باید تو. اند موجود در خیابان را اشغال نموده علم و صنعت ایران، حدودا خودروهاي ساکنین تمام فضاهاي

اي برداشـت شـده از سـاکنین نشـان     آمارهـ . هاي منطقه داراي خودرو شخصی هسـتند درصد خانوار 50که حدودا 

هاي محدوده ایستگاه دانشگاه  درصد خودروهاي پارك شده در حاشیه خیابان 0.33دهد که تا قبل از ظهر حدود  می

ي ایسـتگاه دانشـگاه شـریف تخلیـه     هـا  در حاشـیه خیابـان  درصد خودروهاي پارك شـده   72علم و صنعت ایران و 

ترتیـب برابـر   در نتیجه فضاي پارك باقی مانده براي دو دسته دیگر استفاده کنندگان براي دو ایستگاه بـه . شوند می
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خودرو به محـدوده ایسـتگاه دانشـگاه     821طبق محاسبات بخش قبل تعداد . فضاي پارك خواهد بود 1687و  775

نمایند؛ این اعداد حتی بدون در نظر  ده ایستگاه دانشگاه شریف نفوذ میخودرو به محدو 2229ایران و علم و صنعت 

گرفتن تقاضاي پارك سایر سفرهاي جذب شده به ناحیه نشان دهنده اشـباع پارکینـگ در محـدوده مـورد مطالعـه      

 500هایی با فاصـله بـیش از    دهر سفرهاي جذب شده باید در محدوخودروهاي مربوط به مسافران مترو و سای. است

  .متر از ایستگاه مترو به بیش از فاصله مناسب پیاده روي است توقف و پارك نمایند

  

  گیري  نتیجه -6

طورکه پیش از این اشــاره شــد، یکى از راهکارهاى توســعه حمل و نقل پایدار، تحقق سیستم حمـل ونقـل    همان

تکمیل شبکه حمل و نقـل متـرو گـام برداشـته      تهران نسبت به احداث وهمگانى اســت؛ در این راستا شــهردارى 

سیســتمى کارامد در مقایسـه بـا ســـایر     رســد سیســتم شبکه مترو، یرغم آنکه به نظر م یر این میان علد. است

ى و وسایل حمل و نقل عمومى است، اما آنچه در این میان از نظر دور مانده است سنجش تأثیرات اجتماعى کالبـد 

را بر محالت بالفصـــل آن تحمیـل   شــهرى اســت که مشــکالتى  هاى ها در محدوده ترافیکى احداث این ایستگاه

در کنار تأثیرات مثبتى که احداث ایســتگاه مترو هم به لحاظ کالبدى و هـم بهبـود دسترســـى ایجـاد     . کنــد یم

سـاکنین ایـن    زنـدگی  را بـر تأثیرات منفـى  ها،  فصل آنهاى بال ظرفیت ایســتگاه با محدوده کــرده، عدم تناســب

بـر   )علـم و صـنعت و شـریف   ( شـهر تهـران   مترو ایستگاه دو بررسی تأثیرات مختلف .محالت تحمیل نموده اســت

مبتنی بـر حمـل و نقـل شـهري را      توسعه مزایاي  ایستگاهاین دو   که است مسئله این از حاکی نآمحالت بالفصل 

اي داشته باشد؛ هرچند ساکنان  اي در ابعاد چنین توسعه تأثیرات قابل مالحظه انداده لذا، نتوانستهد توجه قرار ندمور

 وردنآهـاي متـرو در بـه وجـود     محالت بالفصل، معترف به تأثیرات مثبت کالبدي و دسترسی هستند، اما ایسـتگاه 

  .اند بودهدر محالت تأثیرگذار  ترافیکی مسایل
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Abstract  

Underground transportation network, is considered as one of the solutions to achieve the 
sustainable transportation that have significant impact on their surrounding neighborhoods 
beside the traffic problems elimination. In this study, the effects of subway based 
development on the surrounding neighborhoods are evaluate. Therefore, with a descriptive 
and analytical approach and, by taking advantage of the frequencies and covariance matrix, 
two case studies (Elm-o san’at and Sharif subway station) are examined. To gathering the 
data, 240 questionnaires are equally distributed between incoming and outgoing passengers 
at these stations. In order to evaluate the effectiveness of subway on mounted and 
dismounted traffic in the surrounding neighborhood of subway stations, traffical sampling 
consist of counting of incoming and outgoing passengers, starting point, path, and the end 
point of them to determine the amount of penetration to neighborhoods and correlation 
between paths and, the marginal parks and their capacity, is accomplished.Assessment of 
effects of these listed items in two case studies on their surrounding neighborhoods shows 
that although, the residents acknowledge the positive effects of accessibility, subway 
stations have been very effective in creation of traffical problems in the neighborhoods. 
 
Keywords: public transportation, traffic, subway station, urban neighborhoods 
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