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  63- 78ه صفح

    چكيده

رشد سريع جمعيت و افزايش تملك وسايل نقليه شخصي، گستردگي جغرافيايي شهرها را بدنبال دارد. در چنين شهرهايي سيستم 

 شهروندان به هيد سرويس در را كارايي حداكثر كه گرددمي طراحي نحوي حمل و نقل درون شهري اهميت ويژه يافته و به

دهي و مديريت ترافيك جاري مدنظر بوده و بخش ديگري از ترافيك شهري يعني ين منظور بيشتر سرويسبد. باشد داشته

ترافيك ساكن (وسايل نقليه پارك شده) و نيز اثرات آن بر ترافيك جاري كمتر مورد توجه قرار گرفته است. يكي از مشكالت 

ت ترافيك ساكن است كه امروزه به عنوان يكي از معضالت اصلي شهرهاي بزرگ درآمده عمده در مديريت ترافيك، مديري

 يبرا يزيو عدم برنامه ر رياخ يهادر سال تيشهر به لحاظ وسعت و جمع يرشد جهش ليبه دل زين رجندياست؛ در شهرستان ب

بحث  يكيمشكالت تراف نيا نياز مهمتر يكينموده است.  انيرا متوجه همشهر يشهر، مشكالت يدر مناطق مركز يرشد جهش نيا

هاي موجود ترافيك ساكن براي منطقه توسعه مدل قيتحق نيباشد. در ايشهر م يمركز يهاابانيخ نگيساكن و پارك كيتراف

 يبرا يمطالعه مورد هاي پياده سازي آن تعريف گرديد. در اين راستا،تجاري و بافت قديمي شهر صورت گرفته و چارچوب

بر اساس آن  يآمار يهاليسپس تحل ،انجام يدانيم يبردارنمونه پس از مدلسازي مساله، .انجام شد رجنديب ينزار ميحك ابانيخ

موجود توسط  يا هيپارك حاش يفضا شتريبه دست آمده ب جيبر اساس نتا و الگوي پاركينگ منطقه تعيين گرديد.صورت گرفته 

ان يباشد و سهم متقاض يم ابانيخ هيحاش يو مسكون يه صاحبان مراكز تجارشود كه مربوط بيبلند مدت اشغال م انيمتقاض

  باشد. يكم م ديبا هدف خر يسفرها

 

  رجنديب ينزار ميعرضه، تقاضا، حك نگ،يساكن،  پارك كيتراف :كليدي هايواژه

 

  

   مهمقد -1
 كاهش براى هاتكنيك و هاروش از يكى پاركينگ مديريت

 نقل و حمل هاىسيستم ديريتم كه باشد يم سفر تقاضاى

 مورد مدت ميان و كوتاه هاىيريزبرنامه در و كند يم ارائه

 يبرا يكاف پارك فضاى وجود عدم. گيرديم قرار بردارى بهره

 شهرها مركزى مناطق در پاركينگ فضاى كمبود و هالياتومب

 كردن پيدا براى رانندگان سوى از زيادى زمان صرف موجب

 مسافت سازد يم مجبور را آنها و گردديم پاركينگ فضاى

 جست منظور به خود سفر عادى حالت به نسبت را بيشترى

 افزايش بر عالوه امر اين. نمايند طى پارك فضاى وجوى

 بيشتر مصرف هوا، آلودگى افزايش باعث ترافيك، حجم

 ديگر روانى نامطلوب اثرات و خودروها استهالك سوخت،

 حاشيه در نقليه وسايل كردن ركپا ديگر، سوى از. شوديم نيز
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 كاهش باعث شهر، مركزى محدوده در ويژه به هاخيابان

 كاهش و تصادفات افزايش حركت، سرعت كاهش ظرفيت،

 تيريمد در يكل صورت به. گردديم هاخيابان اين در ايمنى

 به يدهسيسرو و تيريمد اوقات اكثر در شهر، كيتراف

 يعني كيتراف از يگريد بخش و بوده مدنظر يجار كيتراف

 بر آن اثرات و) شده پارك هينقل ليوسا( ساكن كيتراف

 به ازين ،نيبنابرا. است شده توجه كمتر يجار كيتراف

 جهت هانگيپارك يگذارمتيق و يابيمكان ت،يريمد

 نقل و حمل سهولت و عيتسر ،يشهر كيتراف يسازمانده

 درون كيتراف ستميس يطراح در مهم مقوالت از يشهر درون

 استفاده با يطبقات يهانگيپارك مناسب يابيمكان .است يشهر

 يفضا از نهيبه و حداكثر استفاده ضمن فناورانه، يروشها از

 پارك كاهش ها، نگيپارك ييكارا شيافزا سبب ،يشهر

 منافع ،يشهر كيبارتراف و حجم كاهش جهينت در و ياهيحاش

 دنبال به زين را يفراوان يطيمح ستيز ،ياجتماع ،ياقتصاد

 يابي مكان). 1396 ، وهمكاران يمحمد سلطان( دارند

 شود يم يشهر درون يسفرها كاهش باعث نگيپارك حيصح

 باعث باشد همراه يهايحاش پارك عدم اي كاهش با اگر كه

 گردديم هينقل وسائل تردد شدن روان و ابانيخ عرض شيافزا

  ). 1395 ،يطالب و مهر يمعتمد(

 با شهر يمركز يها ابانيخ در يكيتراف معضالت از يكي   

 باشديم نگيپارك يفضا كمبود ها،ابانيخ كم عرض به توجه

 احداث اي و ياهيحاش يهانگيپارك يفضا تيريمد كه

 ابانيخ در. كند يم يضرور را يا هيحاشريغ يهانگيپارك

 هيحاش يها نگيپارك از استفاده به اقبال شهرها يمركز يها

 در رانندگان ،لذا .باشديم شتريب عتر،يسر يسدستر ليدل به يا

 با بندان راه جاديا باعث ياهيحاش پارك يفضا يجستجو

موسسه زمين شهري و انجمن ( گردند يم عقب دنده حركت

 كيتراف). 1387 اعتصام، و خاكسار  2010ملي پاركينگ، 

 بايد پارك زمان مدت با متناسب ها ابانيخ در موجود ساكن

 فيتعر و مشخص يفضاها از و شود تيريمد و يدبن طبقه

 يسفرها ماحصل كه مدت كوتاه يهاپارك. شود استفاده شده

 پارك يفضاها از ستيبايم باشديم ديخر يبرا يشهر

 با يهاپارك و گردد استفاده مشخص زمان مدت با ياهيحاش

 از باشديم محل ياهال و كسبه مخصوص كه اديز زمان مدت

 انيب كه همانطور لذا. شود استفاده يا هيرحاشيغ يهانگيپارك

 روند توانديم ها ابانيخ در ساكن كيتراف تيريمد عدم شد

  . سازد مواجه مشكل با را يجار كيتراف

 يخودورها ژهيبو خودورها، انواع دهد يم نشان هايبررس  

 و مودهيپ روز طول در را ياندك مسافت ينسب طور به يسوار

 و تيجمع رشد به توجه با.ستنده توقف حال در اغلب

 يمركز نقاط در ژهيبو يشهر يها يكاربر تراكم شيافزا

 شوديم دوچندان نگيپارك موضوع به توجه تياهم شهرها،

 توقف يبرا كه يسطح متوسط). 1392 مند،يم يمحمود(

 متوسط اگر. است مترمربع 14 شود، يم گرفته نظر در لياتومب

 طور به م،يينما فرض نفر دو را لياتومب هر نانيسرنش تعداد

 يبرا نگيپارك جهت شهر سطح از مترمربع 7 حداقل متوسط

 لياتومب چون يسوئ از. كنديم دايپ اختصاص نيسرنش هر

آن الزم  يپارك برا ياست حداقل دو جا يصشخ لهيوس

در محل كسب و كار  يگريدر محل سكونت و د يكياست، 

 ي). بدون محل1388 ل،ي(جل ديمراكز خر رينظ ييهامحل اي

 لهيوس كي ليسفر، اتومب كيپارك در دو طرف  يبرا

). 1990راجر وهمكاران ،( خواهد بود يناكارآمد حمل و نقل

كرد  يسازمانده يشهر را به نوع كيتوان  ينم گرياز طرف د

نداشته باشند و  يشخص هينقل لهيبه وس ازيآن ن نيكه ساكن

 يدرون شهر ياز سفرها ياست كه بخش مهم نيا تيواقع

لذا  .رديگيصورت م يشخص هينقل لهيبه ناچار با وس

 يهاهمواره امكان توقف ديبا يشهر نگيپارك التيتسه

بات و ( دينما نيرا تام مدتكوتاه مدت و بلند 

 يفضا نيراستا تام نيمنظور و در ا ني). بد2014همكاران،

و مراكز  ديمتراكم، همچون مراكز خر يدر نواح ازيمورد ن

الزم  يبا توجه به كمبود فضا يمناطق مسكون زيو ن يتجار

همواره  نگ،يپارك يبا كاربر يدر معابر و عدم وجود مكانها

حمل و  زانيرمهندسان شهرساز و برنامه يرارواز معضالت ف

 هيخصوص عدم سرما نينقل بوده است. نكته مهم در ا

 ها وهمگام با توسعه راه الت،يتسه نگونهيدر ارائه ا يگذار

تراكم  شيهمچون افزا يجيباشد كه نتا يگسترش آنها م

ها و صدا يروند آلودگ ديشهر و تشد يمركز يدر نواح ژهيبو

 يخال يفضا يبه دنبال داشته است. جستجو يواحرا در آن ن

 هينقل لهيرانندگان جهت پارك وس گاهيگاه و ب يهاو توقف

باعث  نكهيپرتراكم عالوه بر ا يهاابانيبخصوص در خ

اتالف وقت شده، باعث  زيمصرف سوخت و ن زانيم شيافزا

 گردديم زيخودروها ن ريحركت سا ياختالل در روان جاديا

تقاضاي زياد پاركينگ در مناطق مركزي  علتبه  ).1990،زو(
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هايي كه به دنبال شهر و اشغال بودن فضاهاي پارك، اتومبيل

در  به حجم ترافيك و ميزان تداخل گردند،فضاي پارك مي

 و 2011، گاالگر و همكاران( ترافيك عبوري مي افزايند

 يشخص يخودروها شيافزا با .)1395همكاران ، صحاف و

 نيتعداد سفرها با ا شيآن افزا جهيبزرگ و در نت يدر شهرها

 يها يزيدر برنامه ر يمهم لهيبهمس نگيپارك يابيمكان له،يوس

 گ،نياز مطالعه پارك يشده است. هدف اصل ليتبد يشهر

 نگيبه برنامه توسعه پارك مربوطيها هيراهبردها و توص هيته

و  كردهاياز رو يكيك منطقه است وي يازهايرفع ن يبرا

 يهانگيپارك نهيبه يابيمكان كيحل معضل تراف يراهكارها

 كيتراف تيريمد). 1396 ار،يو  بخت اي(فردوس ن است يعموم

 يرتهستند و در صو گريكديساكن مكمل  كيو تراف يجار

نگردد؛ در  تيريمد يدو موضوع بخوب نيكه هر كدام از ا

 .به وجود خواهد آمد يالتشهرها مشك يشبكه حمل و نقل

متفاوت بر اساس  طيساكن در شرا كيتراف تيريمد يبرا ،لذا

اي و شرايط منطقهو  نگيپارك انينوع رفتار و تعداد متقاض

اين در  اتخاذ گردد. يماتيتصم ستيبا يموجود م يفضاها

روش هاي مديريت ترافيك ساكن با بررسي و مطالعه تحقيق 

و توسعه بر اساس شرايط منطقه اي جهت  شهريدر مناطق 

، ارزيابي اي از پياده سازي الگوهاي مديريت پاركينگ

وضعيت ترافيك ساكن منطقه تجاري و بافت قديمي شهر 

بيرجند در خيابان حكيم نزاري صورت گرفت و راهكارهاي 

  ترافيك شناسايي و ارائه گرديد. مديريت

  

  تحقيق نهيشيپ-2
 شتريو ب تيجمع شيافزا ليگذشته به دل يهاسال يدر ط   

 آمد. نييدرصد پا 50 يال 30گاراژها  ييها كاراليشدن اتومب

 نيحائل ب يوارهايگرفته شد كه د ميتصم ليدل نيبه ا

 1960. از اواسط دهه نديها راحذف نمانگيها در پاركلياتومب

 يامروزه برا اند.هنمود دايپ يها انواع مختلف نگيتا حاال پارك

نوع . و ...  مارستانهايها، بوميها، استادمثالً هتل يهر نوع مكان

مورد  تيشود و ابعاد و ظرفيم يطراح نگيپارك يبه خصوص

ارائه  يبرا نگيدارد كه پارك يبه مكان و محل ياستفاده بستگ

  ). 1392 مند،يم يده است (محمودبه آن ساخته ش التيتسه

موازنه عرضه و "شعار و كاظم نژاد با عنوان  يقيتحق در

 حمل و نقل ستميس تيريبه منظور مد نگيپارك يتقاضا

 يها نگيپارك يفضا تيوضع "شهر زنجان يمطالعه مورد

قرار  يمختلف شهر زنجان را مورد بررس يموجود در نواح

 يحنوا يرا برا يشنهاداتيساله پ 5افق  يداده است و برا

 ريرگي). ش1392داده است (كمال و كاظم نژاد،  تياولو يدارا

و  يشهر كيتراف"تحت عنوان يراد در مقاله ا يموسو و

 يبا نگاه .اشاره نمودند "آن تيريمد يارائه راهكارها برا

از مشكالت  ياريبس يهاشهيتوان ريو موشكافانه م يليتحل

مشكالت  نيرفع ا جهيد و در نتكر انيرا ب يشهر كيتراف

مدت و گاه در بلند مدت قابل تحقّق است  انيكوتاه مدت، م

  ).  1395راد،  يو موسو ريرگي(ش

ساكن در  كيتراف تيوضع يبررس"با عنوان  يقيدر تحق  

در مورد كالنشهر تهران،  "كيمنطقه  يمحدوده شهردار

قرار  يابيساكن در محدوده مورد مطالعه مورد ارز كيتراف

 نگيپارك يعرضه و تقاضا يهايو براساس بررس استگرفته 

پارك محاسبه و  يكمبود فضا زانيدر محدوده مورد مطالعه م

رفع مشكل اعالم كرده است كه  يبرا ييهاسپس راه حل

 شيپاركومتر، پاركبان و افزا ،يطبقات نگيشامل ساخت پارك

 ،نو همكارا اني(محمد باشديم نگيپارك يفضاها متيق

 يتقاضا يتحت عنوان مطالعه بررو يا). در مقاله1390

 يشهر يزيرطرح برنامه موردي مطالعه-هادرتقاطع نگيپارك

 يبه فضا ازيكومار و راجش كومار در مورد ن يجيسورات  و

موجود در  يهايها را با توجه به كاربردر تقاطع نگيپارك

ده يرس جهيتن نيقرار داده است و به ا يها مورد بررستقاطع

 يفضا زانيها به مدر تقاطع يتجار يهاياست كه كاربر

بات و ( دارند ازيها نيكاربر رينسبت به سا يشتريب نگيپارك

   ).2014همكاران،

ها و نقش آن نگيپارك تيريمد "تحت عنوان يادر مقاله   

 يديو جمش نايپورس "يشهر كيدر بهبود حمل و نقل تراف

 يو خارج يداخل تيريبه دو دسته مد ها رانگيپارك تيريمد

مربوط به  يهارا بخش يداخل تيريكنند كه مديم ميتقس

 نيب يرا هماهنگ يخارج تيريو مد نگيداخل پارك التيتسه

عدم استقبال شهروندان از  ليداند و دليم يشهر يسازمان ها

 نا،ي(پورس كنديم انيها ب تيريمد نيها را ضعف در انگيپارك

 جهينت نيبه ا و همكاران ربهايم گريد يقيتحق). در 1395

 004/0حدود  نگيپارك يبها يدرصد 1 شياند با افزا دهيرس

كاسته شده و  يشخص يدرصد از احتمال انتخاب سوار

پرداخت كاربر منجر به  نهيشيب شيدرصد افزا 1هر  نيهمچن

و  يشخص ياستفاده از سوار يدرصد 016/0 شيافزا
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 ،و همكاران ربهاءيشود (م يم نگيپارك نهيپرداخت هز

عوامل  ديشهرها ابتدا با يكيحل مشكالت تراف يبرا ).1397

 يشبكه ارتباط ه،ينقل لهيحمل و نقل كه شامل وس يريشكل گ

ها ركن نيهر كدام از ا يشود را شناخت و برا يو انسان م

وضع نمود تا حمل و نقل در شبكه  ينيو قوان فيشرح وظا

 كيتراف تيري. مدرديورت بگص حيبه شكل صح يارتباط

 تيريباشد و شامل مديسه ركن م نيا تيريشامل مد

استفاده از خودروها،  يبرا يها و فرهنگ سازانسان يرفتارها

 ستمياجزاء س هيو استاندارد نمودن كل يشبكه ارتباط تيريمد

 تيريها و ...) و مدنگيها، پاركها و چهارراه(تقاطع يارتباط

 هينقل ليوسا هيرويب ديو تول يحاظ نقص فنبه ل هينقل لهيوس

 نيبه ا ستيبا يم زيساكن ن كيتراف تيريمد يباشد. برايم

استفاده درست  يبرا ييپرداخت و راهكارها ليسه عامل دخ

  كرد. ها ارائه نگياز امكانات موجود پارك

برخي تعاريف در اين قسمت به منظور شفاف سازي موضوع 

  مختصر ارائه گرديده است. رت بصو مرتبط با موضوع تحقيق

 پاركينگ حاشيه اي  •

پاركينگ حاشيه اي سطحي از فضاي كنار خيابان است كه به 

توقف وسايل نقليه موتوي اختصاص يافته است و بسته به 

هاي اطراف، وسايل نقليله مختلف جهت وضعيت كاربري

كنند. به علت عدم وجود ها مراجعه ميپارك به اين مكان

ها به مدت طوالني ماني، معموالً اين پاركينگمحدوديت ز

   اشغال مي باشند.

اي بر حسب وجود و يا عدم وجود هاي حاشيهپاركينگ

  سياست هاي كنترل كننده خود به دو دسته تقسيم مي شوند:

  اي كنترل نشدههاي حاشيهپاركينگ

 اي كنترل شدههاي حاشيهپاركينگ

شده كه كنترل جهت  هاي حاشيه اي كنترلدر حالت پاركينگ

ها و .... حصول به اهدافي نظير باالبردن ظرفيت خيابان

 .گيردصورت مي

 ايپاركينگ غير حاشيه •

هايي است كه خارج از سطح سواره رو به منظور پاركينگ

اين دسته از  شوند.صورت همسطح و يا طبقاتي ساخته مي

ند اي اين مزيت را دارها نسبت به پاركينگ حاشيهپاركينگ

كه سطح سواره رو را اشغال ننموده و در نتيجه از ظرفيت 

ها از نظر تعداد طبقات و خيابان كم نمي كنند. اين پاركينگ

  .تقسيم مي شوند مختلفنيز عملكرد به انواع 

 پاركينگ هاي مسطحالف) 

شود كه در هاي مسطح به قطعه زميني اطالق ميپاركينگ

وسيله نقليه مورد استفاده خارج از سطح معابر به منظور پارك 

ها در مقايسه با گيرند. هزينه آماده سازي اين مكانقرار مي

تر است اما از آنجايي كه هاي چند طبقه بسيار پايينپاركينگ

به ازاي يك متراژ معين زمين، تعداد وسيله نقليه كمتري در 

دهي خواهد داشت. هاي چندطبقه سرويسمقايسه با پاركينگ

ها معموالً در مناطقي كه زمين ارزان و فراوان گاين پاركين

هاي شود تا از هزينه ساخت سازه پاركينگاست، ايجاد مي

  چند طبقه اجتناب شود. 

 پاركينگ هاي چند طبقهب)

ها كه كميابي و گراني در مناطقي نظير مراكز تجاري شهر

هاي پارك در سطح را نمي دهد؛ زمين اجازه گسترش مكان

ها كارايي بسيار بااليي دارند. در اين نوع كينگاين نوع پار

ها به ازاي يك متراژ معين زمين تعداد وسيله نقليه پاركينگ

هاي رغم هزينهبيشتري امكان پارك خواهند يافت و علي

ها، با توجه به گران باالي احداث و ساخت اين نوع پاركينگ

  .كنندبودن زمين در اين مناطق توجيه اقتصادي پيدا مي

  

  قيتحق روش-3
 كيتراف تيريمد ياساس مطالعات صورت گرفته برا بر   

چاره كار  نگياحداث پارك شهيساكن موجود در شهرها هم

 يهامتيق شيبا افزا عنوان يك راهكاربه نخواهد بود و

باعث رونق حمل و نقل  نگيپارك التياستفاده از تسه

 هينقل ليساآن كاهش استفاده از و جهيو نت شد يعموم

ساكن  كيموجود تراف طياشر يبرا يخواهد شد ول يشخص

احداث نمود تا  يا هيرحاشيغ يهانگيپارك ستيبا يشهرها م

 شتريب كيتراف يشهرها روان يكيسطح شبكه تراف شيبا افزا

به  ديبا نگيپارك يانتخاب مكان مناسب برا يبرا ،لذا .گردد

د احداث موار يدر برخ رايپرداخت ز يمطالعات جامع

اخالل  جادي) باعث امسطحو  ي(طبقات ياهيحاشريغ نگيپارك

   .)1395(كاظمي، شود يم يشهر يدر شبكه حمل و نقل شتريب

  نقش مديريت ترافيك ساكن را در اين مورد اهميت  آنچه

هاي ترافيك ساكن بايد به بخشد اين است كه سياستمي

ي فضاهاي گونه اي وضع گردد تا همواره بين عرضه و تقاضا

پارك تعادل نسبي برقرار باشد و بايد بدانيم كه هرگونه عدم 

تعادل در اين رابطه باعث تحميل بار اضافي ترافيك بر 
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خواهد شد كه به سختي بين ظرفيت آنها و حجم  يابانهاييخ

ترافيك عبوريشان هماهنگي وجود دارد و لذا در اين حالت 

شود بيشتر ديده ميمشكالتي نظير راه بندانهاي طوالني مدت 

 يهاگام قيتحق نيدر ا نرويگردد. از او وضعيت حادتر مي

به شرح  نگيساكن و پارك كيجهت مطالعات تراف يشنهاديپ

  .رديگ يصورت م ليذ

  

  محدوده مورد مطالعه  نييتع -1- 3

معبر  اي نگيمرز محدوده پارك نييدر تع توانيرا كه م يعوامل  

  :باشند يم ريگرفت به شرح ز در نظر نگيمورد مطالعه پارك

آن شلوغ است. براي نمونه  هاي ابانيهاي كه خ. محدوده1

نسبت زمان سفر به زمان سفر حركت آزاد آن  يابانياگر در خ

است.  تيظرف تيدچار محدود ابانيخ نيباشد، ا 2از  شتريب

 تيظرف نياز ا يكه استفاده از بخش رسد يبه نظر م رو نياز ا

 ي(راهنما شدبا هيقابل توج ريغ ايهيحاش نگيبه صورت پارك

  ). 1386 ،يدر معابر شهر ياهيپارك حاش تيريمد يهاروش

  كه جذب سفر آن باال باشد.  ي. محدوده هاي2

 نگيوجود مشكل پارك ،يدانيكه مشاهدات م هايي اباني. خ3

   .دينما دييرا در آنها تأ

نطقه براي م يفيو ك يكه جمع آوري اطالعات كم ي. هنگام4

كه داراي  يمناطق هيتجاري مركزي مورد نظر باشد، كل

 ايمشخصه هاي تجاري و اداري باشند و در هسته مركزي 

در محدوده مورد مطالعه  ديقرار گرفته باشند با يمنطقه جانب

به  ازينگونه مناطق احتمال  نيدر ا رايز رند،يقرار بگ نگيپارك

  است. شتريب نگيپارك

قبل  ديباشد، با عيه مورد مطالعه وسكه محدود يصورت در   

 شماره ستميس كي محدوده در اطالعات آوري از جمع

كه منطقه مورد نظر به  بيترت نبدي. آورد وجود به گذاري

شوند  يداراي شماره مستقل كيشده و هر  ميتقس ييهابلوك

 انجام جداگانه صورت به بلوك هر در اطالعات آوريو جمع

  .ردپذي

  

  ريآماربردا -2- 3

 نييو تع نگيمورد مطالعه پارك هياساس انتخاب ناح بر  

 يبه قطعات ديبلوكهاي مورد مطالعه، معابر واقع در هر بلوك با

 نيي. تعدنماييشده و آماربردار اقدام به برداشت م ميتقس

باشد كه آماربردار در مدت  يطور ديقطعات آماربرداري با

 داشترا برزمان مشخص شده قادر باشد، اطالعات الزم 

 شود،يدر نظر گرفته م رييكه براي آمارگ يزمان مدت. دينما

كه مشكل  يدارد. در صورت يبستگ يبه هدف از بررس

منطقه بازار مطرح باشد، كه ساعات كار در  كيدر  نگيپارك

از  توانديم ريياست، مدت زمان آمارگ 15 يال 10آن منطقه 

بعدازظهر  15:30 يصبح ال 9:30 ايبعدازظهر  16 يصبح ال 9

منطقه اگر گروه استفاده  نيدر هم يشود. ول زيريامهبرن

كماكان در تمام  نگينباشند و مشكالت پارك كسانيكنندگان 

 يصبح ال 7از  رييطول روز مشاهده شود، مدت زمان آمارگ

تر باشد. قيحاصله دق جيتا نتا شود،يعصر در نظر گرفته م 19

داشته  جودو هاياز كاربر يبيكه ترك مناطقي و هادر محدوده

 ياداري، آموزش ،مسكوني تجاري، هايكاربري يعنيباشد، 

گروه  نكهياز آنها مشاهده شود، با توجه به ا يبيترك ايو ... 

بهتر است آماربرداري در  ست،ين كسانياستفاده كنندگان 

عصر (در  19 يصبح ال 7 يطول روز و حدفاصل زمان

شود  ام(در تابستان) انج شب 21 يصبح ال 7زمستان) و 

در معابر  ياهيپارك حاش تيريمد يروش ها ي(راهنما

  ).1386 ،يشهر

- در طول دوره هينقل ليبرداشت پالك وسا لياز تكم پس   

 مطالعه مورد محدوده كاربري به توجه با شده عنوان هاي

در طول دوره آماربرداري با  هينقل لوساي پالك است الزم

 لهيكه هر وس يد و طول مدت زمانداده شو قيتطب گريكدي

  .شود مشخص انددر هر محل خاص پارك نموده هينقل

ان تويرا م ايهيپارك حاش ه،ينقل ليپالك وسا قياز تطب پس  

نمود  ميمدت و بلند مدت تقس انيبه سه دسته كوتاه مدت، م

 مذكور هاياز دسته كيكه در هر  هينقل ليو درصدي از وسا

 يهاروش يا مشخص نمود (راهنمار شوندمي بنديطبقه

  ).1386 ،يدر معابر شهر ياهيپارك حاش تيريمد

   ايهينقل ليدسته شامل وسا نيپارك كوتاه مدت: ا - 1

  . اندساعت اقدام به توقف نموده 1كه كمتر از  شود،يم

است، كه  ايهينقل ليدسته شامل وسا نيمدت: ا انيپارك م- 2

ف در محدوده مورد مطالعه ساعت اقدام به توق 2تا  1 نيب

  .اندنموده

اي است، كه هينقل ليدسته شامل وسا نيپارك بلند مدت: ا - 3

ساعت اقدام به توقف در محدوده مورد مطالعه  2از  شيب

   نموده اند.

 انمي مدت، كوتاه هاي از مشخص شدن درصد پارك پس
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از  كيبراي هر  يمدت و بلند مدت الزم است عدد شاخص

عدد در ادامه براي محاسبه  ناي كه شوند مشخص هادسته نيا

  .ردگييمورد استفاده قرار م ايهيعرضه پارك حاش

 عبارت هادسته نياز ا كي: عدد شاخص براي هر 1 فيتعر

 لوساي درصد 50 كه دسته آن در توقف زمان مدت از است

الزم  يعنياند. كمتر از آن زمان اقدام به پارك نموده هينقل

 هاياز دسته كيمدت زمان توقف در هر  نيانگياست م

مدت و بلند مدت)  انياي (كوتاه مدت، مهحاشي پارك

كه برداشت آمار در  يمحاسبه گردد. به طور مثال در صورت

 لهياي صورت گرفته باشد و چهار وس قهيدق 15هاي دوره

و  15، 15،30به صورت كوتاه مدت و در طول زمانهاي  هينقل

باشند، عدد شاخص براي پارك كوتاه  توقف كرده قهيدق 45

 حدود در و مذكور هاي زمان توقف نيانگيمدت برابر با م

  ) خواهد بود.قهيدق 30(به صورت گرد شده  قهدقي 26

مناسب  يسازمانده اي، هيبرداشت آماربرداري پارك حاش در

نكات  قيتحق نيبرخوردار است. لذا در ا ادييز تياز اهم

  ت:مورد توجه قرار گرف ريز

از آنچه كه بر اساس آماربرداري مورد  ديبا راني. آمارگ1

 ژهيبه و صورت، نيا ريداشته باشند. در غ يانتظار است، آگاه

اطالعات حاصله بدون ارزش  ري،يدر مناطق بزرگ آمارگ

الزم است چند روز قبل از آماربرداري،  نيخواهد بود. همچن

  .شود ليبراي آماربرداران تشك آموزشي هاي دوره

مهندس  شوند،يكه براي برداشت آمار انتخاب م ي. مناطق2

و ثبت شماره  رويادهيكه پ ديحاصل نما نانياطم ديبا ربطيذ

توأم خواهد بود. با در نظر گرفتن  يبا راحت هينقل ليپالك وسا

 كيبه طول  رييمنطقه آمارگ كي توانديم ريعامل، آمارگ نيا

 60و در حدود  دينما يط قهيدق 30را در مدت  لومتريك

  را ثبت كند. لياتومب

از  تواند يم ري. به منظور سهولت در برداشت آمار، آمارگ3

كند و هنگام  ادداشتيقبل، شماره پالك منازل را روي فرم 

و نوع آن را در مقابل  هينقل لهيشماره پالك وس رييآمارگ

  .دينما ادداشتيشماره پالك منزل 

سرپرست  كي توانيم رييآمارگ تيري. در جهت ارتقاء مد4

 نياختصاص داد.همچن ريآمارگ 15 يال 10ناظر براي هر  اي

به صورت آماده باش در  رهيذخ ريآمارگ كي شوديم هيتوص

 يكيبراي  يدسترس باشد تا در صورت بروز مشكل احتمال

  وي گردد. نيگزيبتواند جا رانياز آمارگ

 هايمفر آوريبرداشت آماربرداري و جمع اني. پس از پا5

به  ابانيو خ رييمنطقه آمارگ بترتي به هافرم ري،آمارگي

  . شوند يم فيرد ابانيخ

 اسيكه در مق رسدياطالعات م ليسپس، نوبت به تحل   

بزرگتر، از  اسيو در مق يبه صورت دست توان يكوچك م

  انجام داد. وتريكامپ قيطر

  

  عرضه نييتع-3- 3

الً ذكر عرضه، همانطوري كه قب زانيمحاسبه م جهت   

اي از محدوده مورد مطالعه مشخص و نقشه ديابتدا با د،يگرد

گردد و قطعات همراه با طول آن مشخص شده و  هيآن ته

از قطعات محدوده  كيسپس اطالعات مورد نظر در طول هر 

كه مكان هاي  ييهامورد مطالعه جمع آوري گردد. در محل

 مشخص با اند،مشخص نشده كشيخط لهيپارك به وس

ممنوع گردد (محلهاي پارك  ديبا نگيكه پارك مناطقي نمودن

  اتوبوس،  هايستگاهاي ها،چهارراه ميتابلو، حر لهيممنوع به وس

و ...) و كسر نمودن آنها از طول  مسكوني واحدهاي هايپل

فضاي قابل پارك در طول معبر را به دست  توانيمعبر، م

بل استفاده در تعداد فضاي پارك قا نيي. به منظور تعدآور

فضاي قابل پارك در طول معبر را بر  توانيطول معبر، م

 ايهيحاش هاينگيپارك شيو آرا يابعادي كه جهت طراح

  نمود. ميمتر) تقس 6تا  5/5شده ( شنهاديپ

 ريساعت عرضه الزم است مراحل ز - مكان زانيم نيتخم در

  شود: يط

، درصد اي انجام شده هي. بر اساس آماربرداري پارك حاش1

مدت و بلند مدت بر اساس  انمي مدت، كوتاه هايپارك

مطالب عنوان شده در قسمت آماربرداري مشخص گردد و 

 هاياز دسته كيتعداد فضاي قابل پارك معبر كه به هر 

مدت و بلند مدت)  انمي مدت، كوتاه پارك( مذكور

  مشخص شود. ابد،يياختصاص م

درصد پارك كوتاه مدت * تعداد فضاي پارك در طول معبر  

N1)=تعداد فضاي پارك كوتاه مدت در طول معبر( 

درصد پارك ميان مدت * تعداد فضاي پارك در طول معبر  

N2)=تعداد فضاي پارك ميان مدت در طول معبر(  

درصد پارك بلند مدت * تعداد فضاي پارك در طول معبر  

N3)=بلند مدت در طول معبر )تعداد فضاي پارك  

از  كي. با توجه به عدد شاخص به دست آمده براي هر 2
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 زانيمدت و بلند مدت، م انمي مدت، كوتاه پارك هايدسته

) به 1رابطه ( قيساعت از طر - عرضه پارك بر اساس مكان

 . دآييدست م

=s 1 عرضه و يا ظرفيت براي مدت زماني خاص بر حسب

  ساعت -مكان

 تعداد فضاي پارك كوتاه مدت در طول معبر  

 1عدد شاخص براي پارك كوتاه مدت (پارك كمتر از 
 ساعت)، ميانگين مدت زمان توقف در دسته پارك

  اي كوتاه مدتحاشيه

 تعداد فضاي پارك ميان مدت در طول معبر

 2تا  1(پارك بين  عدد شاخص براي پارك ميان مدت
  ساعت)، ميانگين مدت زمان توقف در دسته پارك

  اي ميان مدتحاشيه

 تعداد فضاي پارك بلند مدت در طول معبر

 2عدد شاخص براي پارك بلند مدت (پارك بيش از 
اي ساعت)، ميانگين مدت زمان توقف در دسته پارك حاشيه

   بلند مدت
 يبرا بيضر كيعبارتست از ييكتور كارا: فا2 فيتعر

 ليبدل  نگيپارك كيقابل استفاده از  يعمل تيمحاسبه ظرف
اعالم  يواقع تيمقدار كمتر از ظرف ديبا شهيدر عمل هم نكهيا

زمان تلف شده در  ياديما در عمل مقدار ز راينمود ز
مكان  نيو اثرات آن برعرضه ا يا هيپارك حاش يها ييجابجا

جهت استفاده  ديعرضه با زانيمقداري از م نيو همچن ميارد
فاكتور  نيباشد. ا يمشاهده نشده، درهر زمان خال انيمتقاض

درصد  96تا  78در زمان اوج از  ايهيحاش هاينگيبراي پارك
درصد  96تا  75 نيمسطح و چند طبقه ب نگيو براي پارك

 يبرا يعمل تيظرف ايتوان عرضه و  ياساس م نياست. بر ا
  ) محاسبه نمود. 2را مطابق رابطه ( گنيپارك

)2 (    
عرضه و يا ظرفيت عملي براي مدت زماني خاص بر  

  ساعت -حسب مكان

  فاكتور كارايي  

عرضه و يا ظرفيت براي مدت زماني خاص بر   
  .ساعت -حسب مكان

  
  تقاضا نييتع -4- 3
شكل است كه  نياي بدهيحاش محاسبه تقاضاي پارك براي  

 30 هايدوره يدر ط اي،هيدر هنگام آماربرداري پارك حاش
در  ايهياي كه اقدام به پارك حاشهينقل لياي تعداد وسا قهدقي

كه به  يليوسا حتي( شده شمارش اندطول هر قطعه نموده
  مجموع پارك  تنهاي در) اندصورت دوبل پارك كرده

   30 هايطول قطعات در دورهانجام شده در  ايهيحاش
الزم است مقدار حداكثر  تيو در نها ديآياي به دست مقهدقي

اوج آماربرداري در  قهيدق 15در طول  ايهيتعداد پارك حاش
اي در هيو به عنوان تقاضاي پارك حاش ديطول روز به دست آ

 هايركپا هيتعداد كل ديحالت با نينظر گرفته شود. در ا
در محدوده مورد مطالعه  زيه صورت دوبله نب يحت ايهيحاش

شمارش و ثبت  يبرا ي. هرچه فاصله زماندر نظر گرفته شود
 يها در طول قطعات كمتر باشد كار انجام شده داراپالك

). از 2016، پاتل، بات و پارمرخواهد بود ( يدقت باالتر
تقاضا اشاره  داشتبر يبه سادگ توانيروش م نيا اييمزا

 زانيروش م نيگفت كه در ا توانيآن م بيمعانمود و از 
 انجام پارك هايعدم وجود مكان ليكه به دل ييتقاضا
خارج از منطقه مورد مطالعه و در مسافت قابل  ايو  دهنگردي
 ،لذا .شوديپارك نموده اند، در نظر گرفته نم يرو ادهيقبول پ

گردد  ليتعد يد كارشناسيتقاضا از د زانيم نيا ستيبايم
كه در اطراف  يرسم ريمسطح غ يهانگيپارك شيثالً گنجا(م

عنوان تقاضا ه ب رديگيمعبر وجود دارد و مورد استفاده قرار م
تقاضا، از  زانيمحاسبه م يروش برا نيمحاسبه گردد.) در ا

  توان استفاده نمود.يم 2و  1جداول 
 تيبرآورد نسبت تقاضا به ظرف - 5

و عرضه 3ر قسمت توجه به تقاضاي به دست آمده د با
 گريكديدو مقدار با  نيا سهيو مقا 4محاسبه شده قسمت 

در محدوده مورد مطالعه مشخص  اي هيپارك حاش تيوضع
 .شوديم

 )3(  
  

A در منطقه مورد  يا هي: نسبت تقاضا به عرضه پارك حاش
 مطالعه

 D در منطقه مورد مطالعه يا هيپارك حاش يتقاضا زاني: م 

S2در منطقه مورد مطالعه يا هيرك حاشعرضه پا زاني: م 

) به D( به دست آمده يكه نسبت مقدار تقاضا يصورت در
قرار داشته  8/0) كمتر از S2( عرضه محاسبه شده زانيم

باشد. اگر عدد ياشباع م ريز ياهيپارك حاش تيباشد، وضع
  باشد به آن حالت اشباع  كينسبت عرضه به تقاضا 

باشد  كياز  شيه به تقاضا ب. اگر عدد نسبت عرضنديگويم
  .نديگو يبه آن حالت  فوق اشباع م

  

  مطالعه مورد محدوده-4
در شرق ايران  يمركز استان خراسان جنوب رجنديشهر ب    

 32و  ييايطول جغراف قهيدق 13درجه و  59است كه در 
 يمتر 1470و در ارتفاع  ييايعرض جغراف قهيدق 53درجه و 

در قلب  ينزار ميحك ابانياست. خ قرار گرفته اياز سطح در

)1( 
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است.  دهيواقع گرد يميوقد يدر بافت سنت رجنديشهر ب
شهر،  يبافت مركز يهاابانيباتوجه به عرض محدود خ

، حجم يتجار يعمده  يهايوجود بازار وكاربر نيهمچن
باعث تداخل در  آورد كهيرا بوجود م ييباال نساك كيتراف
 شود.يم يكيمشكالت تراف بروزباعث  و يعبور كيتراف

از  يبرخ بيشهر، تخر يبودن بافت مركز يخيباتوجه به تار
با كادر سبز رنگ  محدوده نيا باشد.ينم ريها امكان پذمكان

آن به عنوان  كيبا توجه به حجم تراف مشخص و  1 شكل در
  است. دهيمحدوده هدف انتخاب گرد

  

  
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ينزار ميحك ابانيخ يكيتراف يها داده يدانيبرداشت م-5

  لوك مورد مطالعهبرداشت پالك خودروهاي پارك شده در محدوده ب .2جدول 

  شماره پالك اتومبيل هاي پارك شده 8:30تا  8-دقيقه اول 30

          بلوك....... 

        

        

        

        

  شماره پالك اتومبيل هاي پارك شده  9تا  8:30-دقيقه دوم 30

          بلوك .......

        

        

        

        
 
 

  هاي مشخص شدهاي پاركينگ در ساعات مختلف در بلوكميزان تقاض .1جدول 

  تعداد وسايل نقليه پارك شده نام بلوك

8  8:30  9  9:30  ....  16  16:30  17  

          ...        

                

                

                

                جمع كل منطقه

 

  
  Google Earth -اطراف يهاابانياز محدوده مورد مطالعه و خ يينما .1شكل 
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 ينزار ميحك ابانياي خهيحاش نگيمحاسبه تقاضاي پارك براي

جهت  ينزار ميحك ابانيشكل انجام شد كه ابتدا خ نيبد

به سه بلوك  2همانند شكل يكيسهولت برداشت آمار تراف

از  ينزار ميحك ابانيخ ياز ابتدا 1شده. ( بلوك  ميتقس

 –و محدوده اطراف آن   7 ينزار ميشهدا تا حك دانيسمت م

با محدوده  13 ينزار ميتا حك 7 ينزار مياز حك 2 بلوك

امام  دانيتا م 13 ينزار محكي از 3 بلوك –اطراف

   يدر ط اي،هيآماربرداري پارك حاش ي(ره)). براينيخم

م به پارك اي كه اقداهينقل لياي تعداد وسا قهدقي 30 هايدوره

 حتي( شده شمارش انددر طول هر بلوك نموده ايهيحاش

مجموع پارك  .)اندكه به صورت دوبل پارك كرده يليساو

 قهدقي 30 هايانجام شده در طول قطعات در دوره ايهيحاش

الزم است مقدار حداكثر تعداد  تياي به دست آمد و در نها

عنوان در طول روز به دست آمد و به  ايهيپارك حاش

  شود. ياي در نظر گرفته م هيتقاضاي پارك حاش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  هايافته-6

 .آمده است 3اي خيابان حكيم نزاري براي يك هفته در شكل اي و غير حاشيهالعات پارك حاشيهنتايج حاصل از برداشت اط

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  Google Earth -بلوك بندي محدوده مورد مطالعه .2شكل 

 

 

 يك هفته بطور ميانگيندر  ينزار ميحك ابانيساكن خ كياطالعات تراف . 3شكل
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 3بر اساس اطالعات برداشت شده در طول هفته كه در شكل 
  ابل مشاهده مي باشد مي توان به اين نتايج دست يافت:ق

و  78صبح با تعداد  12ساعت  1زمان اوج تقاضا در بلوك  - 1
باشد. با تقاضاي پاركينگ مي 106با تعداد  18:30ساعت 

اي و (حاشيه توجه به اينكه تعداد فضاي قابل عرضه پارك
باشد نسبت تقاضاي مي 70اي) در اين بلوك غيرحاشيه

 مي باشد. 51/1يمم به عرضه براي اين بلوك ماكز

و  99صبح با تعداد  12ساعت  2زمان اوج تقاضا در بلوك   - 2
تقاضاي پاركينگ مي باشد. با توجه  139با تعداد  19ساعت 

 80به اينكه تعداد فضاي قابل عرضه پاركينگ در اين بلوك 
مي باشد نسبت تقاضاي ماكزيمم به عرضه براي اين بلوك 

 باشد.مي  73/1

و  148با تعداد  12:30ساعت  3زمان اوج تقاضا در بلوك  - 3
  باشد. تقاضاي پاركينگ مي 158با تعداد  19ساعت 

با توجه به اينكه تعداد فضاي قابل عرضه پاركينگ در اين 
باشد نسبت تقاضا به عرضه براي اين بلوك مي 100بلوك 

 مي باشد. 58/1

اطالعات و  توان يشده م يجمع آور يهابر اساس داده
 يتقاضا عيتوز يبدست آورد. نمودارها يمختلف جينتا

ساعات صبح در  در ينزار ميحك ابانيدر خ نگيپارك
ساعات عصر در  در نگيپارك يتقاضا الف و- 4شكل
  است. دهيب  ارائه گرد- 4شكل

40%

17%

43%

دتتوقف کمتر از يک ساعت کوتاه م

ساعت ميان مدت 2تا  1توقف بين 

ساعت بلند مدت 2توقف بيش از 

  

  (ب)  (الف)

  ) ساعات صبح ؛ب) ساعات عصر.؛الفينزار ميحك ابانيخ نگياركپ يتقاضا .4شكل 
  

فوق از  يبه دست آمده در نمودارها يهمانطور كه الگو    

پارك بلند  يتقاضا زانيدهد مينشان م ينزار ميحك ابانيخ

 زيخود ن نيباالست و ا ابانيخ نيمدت در ا انيمدت و م

پارك  يافض رايباشد زيسهم كم پارك كوتاه مدت م ليدل

 لهيمسطح به وس يرسم ريغ يهانگيو پارك ابانيموجود در خ

  شود كه  يو بلند مدت اشغال م انيپارك م انيتقاضم

  

  

 باشند.يم يصاحبان آنها مغازه داران و صاحبان منازل مسكون

 ابانيخ نيموجود در ا يها يكاربر هيالزم به ذكر است كه كل

 يتقاضا شيافزا ليباشند. دليم ياختصاص نگيفاقد پارك

 زين ابانيخ 3در بلوك  13:30تا  12:30پارك در ساعات 

 جهيبه نت يابيدست يبرا باشد.يم يحائر ميمسجد حك جودو

انجام شده، خالصه اطالعات در قالب  يهابهتر از برداشت

  .آورده شده است 3جدول 

  

  

  

 

 

  

 

  توان بر اساس بررسي نتايج آمارگيري و تحليل آنها مي  

  

 خالصه نسبت تقاضا به عرضه در بلوك هاي مختلف .3جدول 

 ميانگين پنج شنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يكشنبه شنبه نسبت تقاضا به عرضه

 57/1 6/1 51/1 55/1 68/1 6/1 5/1 1بلوك 

 50/1 66/1 73/1 61/1 37/1 25/1 4/1 2بلوك 

 53/1 71/1 58/1 64/1 39/1 38/1 45/1 3بلوك 

 53/1 65/1 60/1 60/1 48/1 41/1  45/1 ميانگين
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  عات زير را بدست آورد:اطال

گيرهاي ميداني انجام شده طول خيابان بر اساس اندازه - 1

نقليه با توجه به اينكه وسايل  .باشدمتر مي 600حكيم نزاري 

باشند؛ طول كنند سواري مياي كه در اين خيابان تردد مي

شود. همچنين متر در نظر گرفته مي 4/5فضاي پارك را برابر 

نشان داد كه مقدار طول خيابان كه غير قابل ها گيرياندازه

متر محاسبه شده است  60) ها و ...باشد (سركوچهپارك مي

متر قابل دسترسي  540با كسر اين مقدار از طول خيابان، 

 4/5با احتساب فضاي پارك  براي پارك باقي خواهد ماند.

اي موجود متر براي هر خودرو، تعداد فضاي پاركينگ حاشيه

  واهد بود.خ 100

رسمي مسطح موجود در خيابان حكيم تعداد پاركينگ غير - 2

در  باشده ميظقابل مالح 5در شكل يك نمونه آن كه  نزاري

عدد  5روي قرار گرفته است محدوده مسافت قابل قبول پياده

  باشد. مي

هاي براي اندازه گيري فضاي پارك موجود در پاركينگ    

است و حداكثر استفاده  مسطح از روش مشاهده استفاده شده

ها در نظر گرفته شده است و مقدار آن براي مفيد از پاركينگ

  باشد.مي عدد 135طول كل خيابان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با داشتن تعداد فضاي پاركينگ قابل عرضه در خيابان و  - 3

تعداد فضاي تقاضا در معبر مقدار كمبود فضا را از تفاضل 

اين مطالعه ماكزيمم تقاضاي  اين دو به دست آورد. كه در

عدد بوده  403برآورد شده پاركينگ در خيابان حكيم نزاري 

ظرفيت پاركينگ موجود در خيابان با احتساب و مقدار

 باشد.عدد مي 250هاي غير رسمي پاركينگ

  

  بحث-7
راهكار اوليه براي اين خيابان با توجه  4براساس جدول        

  درصد  50تا20مدت بين  به اينكه مدت زمان پارك بلند

قابل براي دو نوبت صبح وعصر  4كه در شكل باشد مي

درصد  43كه تقاضاي بلند مدت صبح  باشدمشاهده مي

ه بعدد نسبت تقاضا  همچنين و باشددرصد مي 36وعصر 

دهنده اينست كه بدست آمده است كه نشان 1,6 عرضه

ر اساس بباشد. يبه حالت فوق اشباع م ينگپارك يتوضع

نسبت تقاضا به عرضه محاسبه شده  يزكه بصورت ر 6جدول 

به دست آمده است كه حالت فوق  53/1مقدار  يناست ا

دهنده اين حالت فوق اشباع نشان .يدنمايم ييداشباع را تا

 باشد.اينست كه نيازمند مديريت تقاضاي بيشتر از عرضه مي

طبقاتي با هاي يابي پاركينگمكان"تحت عنوان  در پژوهشي

شاخص هم پوشاني وزني در  و AHPاستفاده از روش 

آقاجاني بيك  مطالعه موردي محله كلپا و GISمحيط 

 كه فاصله بين عرضه و نيز اين نكته را بيان داشت "همدان

نقل به دليل مديريت ناكارآمد با به  تقاضاي امكانات حمل و

نقل نامناسب در حال افزايش است  كارگيري سيستم حمل و

ريزي جامع وموانع سازماني موجود كه ناشي از فقدان برنامه

   ).1395، (حاتمي و بختياري كمري  است

 

  بيرجند پاركينگ غير حاشيه اي و غير رسمي خيابان حكيم نزاري .5شكل 
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راهكارهاي رفع معضل كمبود فضاي پاركينگ در خيابان  از

 .حكيم نزاري به شرح ذيل بيان مي گردد

  هاي بلند مدتراهكار - 1

اي): براي حل پديده حاشيهر(غي احداث پاركينگ طبقاتي

كمبود فضاي پاركينگ خيابان حكيم نزاري بيرجند در بلند 

مدت احداث پاركينگ طبقاتي بايد مد نظر قرار بگيرد. با 

توجه به رشد روزافزون وسايط نقليه شخصي و نياز به 

پاركينگ و با توجه به الگوي تقاضاي پاركينگ در اين خيابان 

باشد و همچنين عدم و ميان مدت ميهاي بلند مدت كه پارك

هاي امكان كاهش تقاضا در اين خيابان به دليل نبود سرويس

توان هاي موجود، ميحمل و نقل عمومي به دليل محدوديت

لبته بايد ا با احداث پاركينگ طبقاتي مشكل را حل نمود.

توجه داشت با توجه به بافت تاريخي و فرسوده منطقه ممكن 

محدوديت هاي زيادي از جمله در مراحل است اين امر با 

ساخت، ارتفاع، ورودي به پاركينگ و ... وجود داشته باشد و 

اين راه حل را با چالش هايي مواجه نمايد كه انتخاب درست 

 باشد.مكان احداث پاركينگ طبقاتي داراي اهميت زيادي مي

ارزيابي و مكان يابي پاركينگ هاي "عنوان پژوهشي بادر 

 ") مطالعه موردي، شهر اهوازAHPااستفاده از مدل( طبقاتي ب

به اين نتيجه نيز رسيدند كه كاركرد سيستم هاي حمل ونقل 

شهري، وابسته به وجود زيرساخت هاي الزم، قرار گيري 

مناسب اجزاي مختلف آن ونيز هماهنگي اين اجزا با يكديگر 

مي باشد واحداث پاركينگ هاي طبقاتي متعدد در نقاط 

شهري به منظور جلوگيري از پارك هاي طوالني و مختلف 

بي مورد در خيابان هاي اصلي و فرعي از اقدامات موثر در 

كه تاييد كننده نتايج حاصل از اين  زمينه كاهش شلوغي است

 ).2012، يزارعي و ملك(تحقيق مي باشد

تبديل خيابان به پياده رو: با بستن خيابان و تبديل  - 1- 2

و به شرط احداث پاركينگ هاي طبقاتي در خيابان به پياده ر

 خيابان شهدا و ميدان امام خميني(ره)

يكي از داليل مهم كمبود فضاي پاركينگ در اين  - 1- 3

  خيابان كاربري هاي تجاري خرد و فاقد پاركينگ مي باشد كه 

  

هاي تجاري با داشتن فضاي هاي احداث مجتمعبا طرح

قابل حل خواهد بود پاركينگ و تجميع مراكز تجاري كوچك 

اي توسط مالكان مراكز تجاري اشغال تا فضاي پارك حاشيه

هاي نوسازي شده اخير در اين خيابان نگردد. در ساختمان

  هاي يكي از روش اصالً به اين موضوع توجهي نشده است.

  
  

باشد. هاي كاهش تقاضا ميمديريت پاركينگ بكارگيري روش

ز تجاري اين خيابان هاي بعمل آمده اكثر مراكبا بررسي

باشد و مربوط به فروش عمده موبايل و تجهيزات جانبي مي

باشند. با احداث مجتمع هاي موبايل در مناطق جاذب سفر مي

ها و اطالع خلوت شهر و هدايت اين مراكز به آن مجتمع

رساني مي توان از تقاضاي سفر و به تبع آن تقاضاي پاركينگ 

 كاست.

 مدت:راهكارهاي كوتاه - 1- 1

بطور ميانگين در طول هفته در نوبت   3با توجه به شكل   

و در نوبت عصر درحدود ساعت  12صبح در حدود ساعت 

توان در اين ساعات گردد، ميحداكثر تقاضا مشاهده مي 19

از راهكارهاي كوتاه مدت استفاده و با مديريت ترافيك ساكن 

 سياست هاي مديريتي اتخاذ شده در مراكز تجاري شهرها با توجه به خصوصيات پارك حاشيه اي آنها .4جدول 

 نسبت تقاضا به عرضه

  هاي كوتاه درصد پارك

  و ميان مدت

 ساعت) 2(كمتر از 

هاي بلند درصد پارك

  مدت 

 ساعت) 2بيشتر از (

 استراتژي به كار فته

 درصد 100تا  0 رصدد 100تا  0 8/0كمتر از 
با توجه به وضعيت مناسب پارك حاشيه اي استراتژي 

 مديريتي الزم نيست به كار گرفته شود

 1تا  8/0بين 

 درصد 50بيش از   

 2(محدوديت  اتخاذ استراتژيهاي محدوديت زمان پارك

ساعت) به همراه احداث پاركينگ غير حاشيه اي در 

 رويه لحاظ پيادهمحدوده مناسبي از منطقه مورد بررسي ب

 درصد 50تا  20بين   

 2(محدوديت  اتخاذ استراتژيهاي محدوديت زمان پارك

ساعت) به همراه استفاده از  پاركينگ غير حاشيه اي 

 خارج  از محدوده مورد مطالعه

 درصد 20كمتر از   

 2(محدوديت  اتخاذ استراتژيهاي محدوديت زمان پارك

بر اطراف محدوده مورد ساعت) به همراه استفاده از معا

 هاي بلند مدتمطالعه براي انتقال پارك

 1بيش از 

 درصد 50بيش از   

 1(محدوديت  اتخاذ استراتژيهاي محدوديت زمان پارك

ساعت) به همراه احداث پاركينگ غير حاشيه اي در 

 محدوده مناسبي از منطقه مورد بررسي به لحاظ پياده روي

 درصد 50تا  20بين   

 1(محدوديت  استراتژيهاي محدوديت زمان پاركاتخاذ 

ساعت) به همراه استفاده از  پاركينگ غير حاشيه اي 

 خارج  از محدوده مورد مطالعه

   درصد 80بيش از 

اتخاذ سياست هاي كالن مديريت كه به طور غير مستقيم 

 بر پارك حاشيه اي تاثير گذار است.
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  باعث حل مشكالت ترافيك جاري گشت.

فضاي پارك حاشيه اي موجود از طريق مديريت  - 2- 1

(اجراي طرح پاركبان): با توجه تفاوت زياد  قيمت گذاري

 1,6تقاضا بين عرضه و تقاضاي پاركينگ در اين خيابان (

برابر عرضه) و ايجاد مشكل ترافيكي جدي در خيابان و با 

، توجه به نمودارهاي ارائه شده و تقاضاي بلند مدت زياد

دت تا حدودي خواهد توانست مشكل هاي كوتاه مروش

بايست خيابان را حل كند ولي براي حل بنيادين مسئله مي

 هاي بلند مدت اجرا گردد.حتماً روش

هاي غيررسمي مسطح و رساني پاركينگاطالع- 2- 2

تواند در مديريت تقاضاي پارك تاثير ساماندهي آنها مي

 مطلوبي داشته باشد.

ان اخالل در ترافيك خيابان يكي از به وجود آورندگ - 2- 3

باشد كه با تعيين مكان حكيم نزاري خودورهاي تخليه بار مي

مشخص براي تخليه و تحويل كاالي مراكز تجاري، اين 

 مشكل قابل رفع خواهد بود.

 
  گيرينتيجه-8

، گرفتن مراكز تجاري در اطراف خيابان حكيم نزاريقرار    

حاشيه ، اشغال پارك عدم وجود پاركينگ براي وسايل نقليه

اي توسط صاحبان مراكز تجاري و محدوديت عرضي اين 

ي اول سبب ايجاد ترافيك ساكن در اين خيابان در وهله

هاي خيابان شده است كه خود به عنوان مانعي براي خودرو

شود. در حال حركت است و باعث افزايش ترافيك جاري مي

همترين داليل دهد كه يكي از منتايج اين تحقيق نشان مي

كمبود فضاي پاركينگ، استفاده بلند مدت و ميان مدت از 

باشد كه اكثراً توسط مالكان مراكز تجاري فضاهاي موجود مي

اساس در  ،برهمين .و حتي مسكوني اشغال شده است

كردن با مدت طوالني وجود صورتي كه مكاني براي پارك

تاه مدت اي خيابان به سفرهاي كوداشته باشد پارك حاشيه

اختصاص خواهد يافت و اين موجب بهبود وضعيت ترافيكي 

خيابان و آرامش و آسايش شهروندان خواهد شد. براي 

هاي بلند مدت بايد خيابان مورد مطالعه اين تحقيق روش

   .ريزي گرددبرنامه

باشد  و تا هاي خاصي مياين خيابان داراي محدوديت   

هاي كوتاه مدت روشهاي بلند مدت مدت زمان تحقق برنامه

در ساعاتي كه بيشترين  مديريت ترافيك ساكن مخصوصاً

بايست مد نظر قرار گردد، ميتقاضا در اين خيابان مشاهده مي

هاي كوتاه مدت و بر اساس نتايج اين تحقيق روش ،گيرد. لذا

تواند به اين بلند مدت قابل استفاده براي اين خيابان مي

وتاه مدت شامل اجراي طرح هاي كصورت بيان نمود. روش

رساني به اي، اطالعگذاري پاركينگ حاشيهپاركبان و قيمت

هاي بلند تواند باشد. روشميهاي نوين و الكترونيكي شيوه

مدت براي مديريت ترافيك ساكن، افزايش فضاي پاركينگ با 

احداث پاركينگ طبقاتي، كاهش تقاضا از طريق مديريت سفر 

ها سازي، افزايش پياده روربري، مجتمعشهروندان، تغيير كا

  باشد. و .... مي

  

  مراجع-9

ها و نقش آن در نگيپارك تيريمد" ،)1395( .،ب، نايپورس- 

 يكنفرانس سراسر نيدوم ،"يشهر كيبهبود حمل و نقل تراف

 .عمران يو مهندس يمعمار

مركز نشر  ،"كيترافيمهندس" ،)1388( .،ج اهي،ش- 

 ."يدانشگاه

يابي مكان" ،)1395( ج.،بختياري كمري،  ي.،حاتمي، - 

شاخص  و AHPهاي طبقاتي با استفاده از روش پاركينگ

 مطالعه موردي محله كلپا و GISهم پوشاني وزني در محيط 

، المللي عمرانچهارمين كنگره بين "،آقاجاني بيك همدان

 كنفرانس، دايمي دبيرخانه معماري و توسعه شهري، تهران، 

  بهشتي.  يدشه دانشگاه

موضوع  يبررس" ،)1387( ه.،، اعتصام ح. و ،خاكسار- 

 ،"آن در كالن شهرها تيريساكن و نحوه مد كيتراف

چهاردهمين كنفرانس دانشجويان مهندسي عمران سراسر 

  .كشور

در معابر  ياهيپارك حاش تيريمد يهاروش يراهنما" - 

 رخانهيدفتر حمل ونقل دب يمعاونت عمران)، 1386، ("يشهر

 .كشور يشهرها كيتراف يهماهنگ يعاليشورا

سلطان  س.ي، مومن ا. ي،گودرز ن.، ي،محمد سلطان- 

و نقش آن  يطبقات نگيپارك يابيمكان" ،)1396( ن.،ي، محمد

: ي(مطالعه مورد AHP با استفاده از مدل كيدركاهش تراف

در  يمطالعات علوم كاربرد مهفصلنا ،")ريمركزشهرمال

  .يمهندس

و  يشهر كيتراف" ،)1395( ،ر.، راد يموسو ،ب. ،ريرگيش- 

 يسراسر شيهما نياول ،"آن تيريمد يراهكارها برا هيارا

 يو شهرساز يعمران، معمار يدر مهندس يديمباحث كل

  .رانيا
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، )1395( ن.، ، طرقبهاباذري و  م. ي،چوغون س.ع.، ،افحص- 

 با استفاده از روش ياهيحاش نگيپارك تيريمد يراهكارها"

AHP  عمران يمهندس يكنگره مّل نينهم ر شهر مشهدد. 

-نگيپارك يابيمكان"، )1396( ن.، ،اريبخت خ. و ،اينفردوس- 

 يالملل نيكنفرانس ب نيدوم ،"يدر سطوح شهر يطبقات يها

   ،بحران تيريومد يمعمار عمران، يمهندس

 .يشهر- سطوحدريطبقات يهانگيپاركيابيمكان

 ،"يشهر يدر طراح يطارتبا شبكه" ،)1389( ف.، ، ريبق- 

 .دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

گذاري پاركينگ تعيين تاثير قيمت" ،)1395( آ.كاظمي، - 

اي در مراكز شهري بر انتخاب شيوه حمل و نقل حاشيه

 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره). ،پايان نامه ارشد ،كاربران

 يموازنه عرضه و تقاضا" ،)1392( .،ل ،نژادكاظم ك.،، عارش- 

حمل و نقل مطالعه  يستمهايس تيريبه منظور مد نگيپارك

المللي مهندسي سيزدهمين كنفرانس بين ،"شهر زنجان يمورد

  . ترافيك و حمل و نقل

و  يبررس" ،)1390( ز.، ي،نيمب  م.ب.،ي، اسد پ.، انيمحمد- 

منطقه  يساكن در معابر محدوده شهردار كيتراف تيضع

دهمين كنفرانس مهندسي حمل و نقل و ترافيك ياز ،"كي

 .ايران

 يكيتراف ينواح يبند تياولو" ،)1392( م.، ،منديميمحمود- 

با استفاده از روش  ياهيرحاشيغ يهانگياحداث پارك يبرا

  يو فناور قاتيوزارت علوم، تحق ،(AHP) يسلسله مراتب

 -  آم -شمال  يدولت ريو غ يانتفاعريغ يموسسه آموزش عال

  .يدانشكده فن

 جاديا يامكان سنج" ،)1395( گ. ي،طالب ا.، مهر يمعتمد- 

راه بخش  ادهيدر محدوده بالفصل پ يعموم ينگهايپارك

عمران  ا،يمطالعات جغراف هفصلنام ،"حشمت) داني(م يمركز

  .يشهر تيريو مد

  

  

  

  

  

  

  

  

 يابي و مكان يابيارز" ،)2012( ،ر. ،يزارع س. ،يملك- 

مطالعه  AHPستفاده از مدل با ا يطبقات هاي ينگپارك

), 3(1 ،يطيو مطالعات مح ياجغراف ،شهر اهواز "،يمورد

 .62- 60ص.

بررسي " ،)1397( ،ع.ي، كردان يعبد آ. ي،كاظم ب. ،ربهاءيم- 

اي بر انتخاب يا عدم انتخاب شيوه تاثير هزينه پاركينگ حاشيه

 يمهندس ،"سواري شخصي (مطالعه موردي: شهر قزوين)
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ABSTRACT 

The rapid growth of the population cause the geographical expansion of cities. In such 

cities, the intra-urban transportation system is important and should be designed in such a 

way to maximize the efficiency of service to citizens. For this purpose, mostly the current 

traffic management is considered, and the other part of urban traffic, stationary traffic 

(parked vehicles) and its effects on current traffic, is less considered. Today, one of the 

major problems in the traffic management is the stationary traffic, which is more 

complicated in big cities. In Birjand, due to the city growth and population jump growth in 

recent years and also the lack of planning for this growth, speciallyin the central regions of 

the city has been encountered citizens with serious problems. One of the most important of 

these problems is the traffic congestion and parking spaces of the city's central streets. In 

this study, a case study was conducted on Hakim Nazari Street in Birjand, which field 

sampling was performed and then statistical analyzes were carried out. After analyzing and 

assessment of street parking information and discovery of the parking pattern on the street, 

the final solution for solving the lack of parking space is the construction of non-marginal 

parking. Because, based on the results obtained, more marginal park space is occupied by 

long-term applicants who are the owners of the shopping and residential centers of the 

street, and the share of applicants for shopping trips is low. 
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