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  چكيده  

ترافيكي عديده اي روبرو است، از اينرو يكي از راههاي مد نظر دسـت  شهر تهران به عنوان يكي از كالن شهرهاي كشور با مشكالت 
هـاي  هـاي متـرو تبعـاتي بـراي خيابـان     احداث ايسـتگاه اما گيران، احداث خطوط مترو در سطح شهر تهران بود. اندركاران و تصميم

ها و پـارك وسـايل نقليـه    مسافركش ها وهاي ناشي از توقف تاكسيتوان به شلوغياطراف  آنها به وجود آورد كه از آن جمله مي

اطـراف ايسـتگاه  هاي خيابان ترافيك بر مترو هاي ايستگاه تحقيق حاضر به منظور بررسي ميزان تأثير ها اشاره كرد. در اطراف ايستگاه

به عنوان مطالعه موردي ايستگاه مترو پـانزده خـرداد در منطقـه بـازار تهـران مـورد       . ه استتهران انجام گرفت شهرهاي مترو در 
اسـتفاده شـده و بـراي تكميـل      هاي محقق سـاخته براي تكميل پرسشنامه در اين مطالعه از روش ميدانيبررسي قرار گرفته است. 

در اين تحقيق نشان داده شـده  استفاده شده است. اطالعات از سه نمونه آماري رانندگان، مسافران و افسران راهنمايي و رانندگي 

هـاي  ا براي مسافرگيري و پارك وسايل نقليه در نزديك خروجي مترو بر شـلوغي خيابـان  هها و مسافركشاست كه حضور تاكسي

درصـد نيسـت. همچنـين از نظـر پرسـش شـوندگان چنانچـه درب         50اطراف مؤثر است ولي تاثير هيچ يك از اين عوامل بيش از 

شود. در اين تحقيق نشان داده شـده اسـت   ها كاسته ميهاي فرعي باز شود، از تاثير آنها بر شلوغي خيابانوجي مترو در خيابانخر

كنند كه در نزديكترين محل به درب خروجي توقف كنند. مسـافران متـرو   ها براي مسافرگيري سعي ميها و مسافركشكه تاكسي

  كنند.تاكسي استفاده مينيز اكثراً براي ادامه سفر خود از 
  

   هاي اطراف، خيابانكش، ازدحام، مسافرتاكسيايستگاه مترو،  :ي كليديهاواژه

  

   مقدمه-1

ـ   عنـوان  هاز نظر كارشناسان امر تقويت حمل و نقل عمـومي ب

ترين راه حل ترافيك و رهايي از مشكالت ناشـي از آن  اصلي

كـه متـرو از اركـان مهـم حمـل و نقـل        باشد. و البته ايـن مي

شـود جهـت تقويـت و    عمومي در شهر تهران محسـوب مـي  

بـا بسـيج    دناوگـان مسـئولين تصـميم گرفتنـ    ساماندهي ايـن  

هـاي  امكانات و توانمندسازي خود و با استفاده از تكنولـوژي 

لذا اقـدام   ،روز دنيا نقاط مهم شهر را تحت پوشش قرار دهند

به احداث ايستگاه هاي مترو نمودند. كه اين موضوع افزايش 

ناوگان فعال حمل و نقل عمومي باعث افزايش جابـه جـايي   

ن توسط مترو و كاهش استفاده شـهروندان از وسـايل   مسافري

با نظرسـنجي   مقالهدر اين  .)1382شخصي گرديد. (رحيمي، 

-هاي متـرو خـارج و يـا وارد مـي    از مسافريني كه از ايستگاه

شوند، اطالعاتي در مورد سفرهاي آنهـا از قبيـل نـوع وسـيله     

 انتخابي آنها براي رسيدن به مقصد، زمان سفر و ... به دسـت 

. سـپس بـا نظرسـنجي از راننـدگان وسـايل نقليـه       آمده است

ها نظـر آنهـا در مـورد جابجـايي محـل      عمومي و مسافركش

مسافرگيري آنها پرسيده و از پاسخ افسران راهور نيز در مورد 

عوامل اثر گذار بر ترافيك معـابر داراي متـرو در نظرسـنجي    

مشكل  هايي براي رفعاستفاده شده است. و در نهايت راه حل

اگرچـه   .اسـت  گرديدههاي مترو ارائه ترافيك اطراف ايستگاه

خطوط مترو تاثير قابل توجهي در كاهش ترافيك شهر تهـران  

هـاي متـرو   دارد، اما خروج تعداد زيـادي مسـافر از ايسـتگاه   
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باعث بروز تراكم در ترافيك خيابانهاي اطـراف ايسـتگاههاي   

در اطراف ايستگاه ها مترو مي شود. همچنين تراكم مسافركش

و قرار داشتن  ايستگاههاي اتوبوس و پاركينگهاي عمومي در 

 كند. كنار ايستگاههاي مترو تراكم در اطراف آنها را تشديد مي

به همين جهت الزم است تا تحقيقي به انجام برسد و تاثيرات 

اهميـت   هاي اطراف را بررسي كنـد. اين ايستگاهها بر خيابان

 در اطـراف خروجـي  جهت اسـت كـه   موضوع تحقيق از آن 

ازدحـام  مترو به علت خروج مسـافران متـرو و   ايستگاه هاي 

باعـث بـروز مشـكالت     سوار كردن آنهـا، جهت  هامسافر كش

كه الزم است اين مشـكالت و علـل بـروز آنهـا     ديگري شده 

هاي متـرو بـر   مشكالتي كه ايستگاهعلت اگر  شناسايي شوند.

  رنــد، بررســي نشــوند، خيابانهـاي اطــراف بــه وجــود مــي آو 

نمي توان راه حلهاي مناسـبي را بـراي رفـع ايـن مشـكالت      

ــدف اصــلي پيشــنهاد نمــود. ــق بررســي  ه ــن تحقي ــاثير اي   ت

 هاي مترو شهر تهران بر ترافيك خيابانهاي اطراف آنهاايستگاه

ورد توجـه  مـ زيـر نيـز    اهداف جزئيباشد و در اين راستا مي

  :بوده است

  وسيله نقليه مسافران متروشناسايي نحوه انتخاب  •
  شناسايي رفتار رانندگان براي انتخاب محل مسافرگيري •
  شناسايي تاثير حضور مسافركشها بر ظرفيت خيابانها •
شناسايي تـاثير محـل پاركينـگ خودروهـاي سـواري بـر        •

  شلوغي خيابانهاي اطراف ايستگاه هاي مترو
شناسايي تـاثير موقعيـت ايسـتگاه بـر شـلوغي خيابانهـاي        •

 هاي متروف ايستگاهاطرا

  

  تحقيقپيشينه-2
ــرزاده (شــكرگز    ) در تحقيقــي در 1399ار، دهشــيري و اكب

مورد حركت گروهي عـابرين پيـاده از گـذرگاههاي عـابرين     

زمـان   اثـر خــود را در   يحركت گروهـ پياده نشان دادند كه 

 عبـور  شــدن  يكه با گروه يا. به گونهسازدمي انيانتظار نما

 .شــود يمـ  هيـ عابران تجر طتوس يزمان انتظار كمتر ،يعرض

ـ بـه دل  نيا اســت كــه حركــت     يمتفــاوت  اتيخصوصـ  لي

آنهـــا دارد و  ينســبت بــه حركــت فـــرد عــابران يگروهـــ

بــر   ياقابـل مالحظـه   ريتـاث  توانـد يم بودن يگروهـ نيبنـابرا

ـ ا ديــكـه با  باشــد داشــته  يحركتـــ ـانيـ جر در موضــوع  ني

گذرگاههايي كه انتظار حركت گروهـي عـابرين وجـود دارد،    

الوانچي، مقـدم   .رديمورد توجه قرار گمثل ايستگاههاي مترو، 

هـا در شـهر تهـران    ) بـه موضـوع پاركينـگ   1399و حسيني (

پرداختند و با اشاره به مشكالتي كه اين معضل براي شهر بـه  

گـــذاري در  ســـودآورنبودن ســـرمايهوجـــود آورده اســـت، 

عنـوان   نبـودن ايـن مشـكل بـه     هاي عمومي و مطـرح  پاركينگ

 عنوان عوامل اصـلي  به را اي اصلي در شهرداري تهران دغدغه

رو، در اولويـت قـراردادن ايـن     ايـن  . ازانـد كرده  شناسايي آن 

ــد      ــداتي مانن ــرفتن تمهي ــديران و درنظرگ ــط م ــاله توس مس

كـردن   اي و متناسـب   هـاي حاشـيه   منـدكردن پاركينـگ   ضابطه

(الـوانچي و همكـاران،    اندرا پيشنهاد داده هاي پاركينگ تعرفه

تاثير احـداث  ) به بررسي 2007بن و همكاران (لگترز .)1399

يك مسير ارتباطي جديد مترو بر ميزان رضـايت از سـكونت   

ايـن پـروژه اثـرات    مسكوني در لنـدن پرداختنـد.    در محالت

بررسـي  متروي جديد االحداث در چندين محله در لنـدن را  

ها پيش از احداث مترو و دوسال بعد از گشايش مي كند داده

اند. ساخت خط جديد متـرو بـا   آن جمع آوري و تحليل شده

هـاي حمـل و نقـل بـراي اهـالي محلـه،       هدف بهبـود گزينـه  

(رودخانه تايمز) كه نسبتا منزوي شده بود آغاز شد همـانطور  

د تـايمز  رفت دو سال پس از گشايش متـرو، رو كه انتظار مي

ديگر به لحاظ ارتباطات حمل و نقل به عنوان مـانع فيزيكـي   

مطرح نبود و بسياري از استفاده كنندگان ساخت اين متـرو را  

به عنوان مسير ارتباطي تاييـد كـرده و از آن رضـايت دارنـد.     

دهد كه افزايش ارتباطـات محلـه هـاي نسـبتا     نتايج نشان مي

ها (حمـل و نقـل)    بسته و منفك توسط بهبود در زير ساخت

مي تواند اثراتـي مثبـت داشـته باشـد و دسترسـي محلـي را       

سهولت بخشد و در دراز مدت محله مطلوب تلقي مي شـود.  

(Gatersleben et,al 2007) . موريلو كاربونل و كامپوس

) به بررسي تاثير پاركينـگ غيـر مجـاز وسـايل     2016كاچدا (

تنـد. آنهـا بـا    نقليه بر زمان سفر در شبكه حمل و نقـل پرداخ 

سناريو تعريف كردند.  چنداستفاده از شبيه ساز خرد ترافيك 

فرض كردند كه در تمام خيابانهـاي يـك    هاسناريوبعضي در 

شبكه از خيابانهاي شهري، پـارك غيـر مجـاز وسـايل نقليـه      

در سناريوهاي ديگر فـرض كردنـد كـه تنهـا در     وجود دارد. 

نتيجـه شـبيه    ها پارك غيـر مجـاز وجـود دارد.   بعضي قسمت

سازي نشان داد كه در سناريوهايي كه پارك غيرمجاز در كـل  

شبكه وجود دارد، زمان تأخير در تمام سفرهاي ساكنان شـهر  

كند. ولي در سناريوهايي كه پـارك غيرمجـاز   افزايش پيدا مي

تنها در تنها در بعضي قسمتهاي شبكه وجود دارد، زمان تأخير

ي ساكنان ند و زمان كل سفرهاكهمان قسمتها افزايش پيدا مي
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 ,Morillo Carbonell) كنـد. تغييـر چنـداني نمـي    شـهر 

Cacheda, 2016) . ) در تحقيقـي  2018گااو و همكـاران (

به بررسي تخلفات پاركينگ دوبله در محله مانهاتان نيويورك 

اي بــين تخلفــات و پرداختنــد. آنهــا ســعي كردنــد تــا رابطــه

منطقه برقرار نمايند. تحقيقات متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي 

داري بين تعداد تخلفـات پـارك   آنها نشان داد كه رابطه معني

كاربريهــاي خيابانهــاي محــل تخلــف وجــود دارد.  دوبلــه و 

همچنين ميـزان نزديكـي بـه مراكـز پلـيس و تـراكم حضـور        

  )Gao et al, 2018پاركبانها در تعداد تخلفات مؤثر است. (

به بررسي تأثير عبور عابرين پيـاده   .)2015(و همكاران  يانگ

سازهاي خـرد ترافيـك   ها با استفاده از شبيهبر ظرفيت خيابان

آوري آمار تردد وسايل نقليه و عـابرين  پرداختند. آنها با جمع

پياده عبوري از بعضي خيابانها مدلي تهيه كردند كه توانسـت  

كنـد.  سـازي  رفتار رانندگان و عابرين پياده را به خوبي  شـبيه 

هاي ديگر مقايسه و اعتبار مـدل  سپس اين مدل با آمار خيابان

تهيه شده تأييد گرديد. آنها  نشان دادند كه بـا افـزايش نـرخ    

عبور عابرين پياده از عرض خيابان، ظرفيـت آن كـاهش پيـدا    

كند و اين كاهش ظرفيـت در سـاعاتي از روز كـه حجـم     مي

وسايل نقليه در  ترافيك زياد است، باعث افزايش زمان تأخير

  .)Yang et al, 2015(شود. عبور از آن خيابانها مي

  

  

  روش تحقيق-2
هـدف پـژوهش، از انـواع     روش تحقيق حاضر با توجه به    

همچنين از لحـاظ روش گـردآوري   . ات كاربردي استقتحقي

جزء تحقيقـات توصـيفي از نـوع پيمايشـي     داده هاي تحقيق، 

  از ابزار پرسشـنامه محقـق سـاخته بـراي جمـع آوري      است. 

هـا از لحـاظ   هاي تحقيق استفاده شده است و پرسشـنامه داده

حـوزه  روايي محتوا مـورد تاييـد صـاحبنظران و متخصصـان     

ترافيك و شهرسازي قرار گرفت. همچنين افراد نمونه تحقيق 

نيز به روش تصادفي دردسترس، انتخاب گرديدند كـه تعـداد   

نفـر از كارشناسـان    50از رانندگان انواع وسيله نقليه، نفر  50

متروي تهـران بـه    مسافراننفر از  300راهنمايي و رانندگي و 

  spssها با نرم افزار هاي تحقيق پاسخ دادند و دادهپرسشنامه

و نيز برنامـه اكسـل مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار        24نسخه 

   گرفتند.

 

  

  هاي تحقيقيافته-3

  توصيفيآمار  -3-1

درصد افراد نمونه راننده و همين تعداد نيز افسر 5/12   

اند كه به سواالت تحقيق پاسخ داده راهنمايي رانندگي بوده

اند. عالوه بر اين دو گروه، مسافران مترو نيز به سواالت 

نفر  300درصد پاسخ دهندگان ( 75تحقيق پاسخ داده اند كه 

 64نفر (حدود  257د. شوننمونه آماري تحقيق) را شامل مي

 36نفر (حدود  143درصد) از افراد نمونه مرد و تعداد 

درصد افراد نمونه راننده  5/2درصد) زن بودند. همچنين 

درصد راننده  3/8درصد راننده ميني بوس،  2اتوبوس هستند، 

درصد افسر وظيفه  8/2درصد افسركادري و  3/6تاكسي، 

درصد مغازه دار،  12درصد افراد دست فروش،  5/3بودند. 

درصد  12درصد خانه دار،  5/4درصد كارگر،  22حدود 

درصد افراد  5درصد بيكار بوده اند. حدود  8نظامي و حدود 

  اند. نمونه نيز شغلي غير از مشاغل باال را داشته

  

ــور -3-2 ــاثير حض ــافركش ت ــامس ــر ه ــلوغي ب    ش

  مترو ايستگاه اطراف هايخيابان

پرسيده شد كه به نظر آنها ميزان تاثير از پرسش شوندگان    

مترو چه  ايستگاه اطراف هايها برشلوغي خيابانمسافركش

 زير آمده است. جدولبندي نظرات آنها در  جمع قدر است؟

  شود، اكثر افراد اين موضوع را همان گونه كه مشاهده مي

 اند.درصد عنوان كرده 50تاثير يا با تاثير كمتر از بي

  

 خيابانهاي شلوغي بر مسافركشها ميزان تاثير حضور .1 جدول

  مترو ايستگاه اطراف

   هامسافركش حضور تاثير

  مترو ايستگاه اطراف هايخيابان ظرفيت بر

  درصد  فراواني

  57 228  بي تاثير

  42  168  درصد 50 از كمتر

 1 4  درصد 50 از بيش

  00  0  است هامسافركش از ناشي مشكالت تمامي

 100 400  مجموع
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 بـر  سـواري  هـاي خـودرو  پاركينگ تاثير محل -3-3

  مترو هاي ايستگاه اطراف هاي خيابان شلوغي

از پرسش شوندگان پرسيده شد كه به نظر آنها ميزان تاثير     

 محــل پاركينــگ خودروهــاي ســواري برشــلوغي خيابانهــاي

بندي نظرات آنها در جمع مترو چه قدر است؟ ايستگاه اطراف

شـود، اكثـر   همان گونه كه مشاهده مي است. زير آمده جدول

درصـد   50تاثير يـا بـا تـاثير كمتـر از     افراد اين موضوع را بي

  اند.عنوان كرده

 شلوغي بر سواري هايخودرو پاركينگ محل تاثير  .2 جدول

  مترو هاي ايستگاه اطراف هاي خيابان

   شلوغي بر سواري خودروهاي پاركينگ احداث محل

  مترو ايستگاه اطراف هايخيابان

  درصد  فراواني

  3/23 93  تاثيربي

  5/74  298  درصد 50 از كمتر

 3/2 9  درصد 50 از بيش

 را شلوغي مشكل باشد ايستگاه نزديك مناسب پاركينگ اگر

  .كندمي حل كال

0  0  

 100 400  مجموع

  

 بر مترو هاي ايستگاه خروجي درب مكانتاثير  -3-4

  اطراف مترو هاي خيابان شلوغي

از پرسش شوندگان پرسيده شد كه به نظر آنها ميزان تاثير    

برشلوغي  هاي متروموقعيت مكاني درب خروجي ايستگاه

بندي جمع مترو چه قدر است؟ ايستگاه اطراف هايخيابان

همان گونه كه مشاهده  آمده است. 3 نظرات آنها در جدول

تاثير دانسته يا اين كه شود، اكثر افراد اين موضوع را بيمي

 هاي فرعي را براي احداث درب خروجي بهتر خيابان

  .انددانسته

  

  رانندگان مسافرگيري محل نحوه انتخاب -3-5

 مســافرگيري محــل از راننــدگان در مــورد نحــوه انتخــاب   

 آمده است. 4 پرسيده شد كه جمعبندي نظرات آنها در جدول

 بـه  نزديكتـر  آنها هرچـه شود، اكثر همان گونه كه مشاهده مي

-مـي  براي مسافرگيري انتخـاب  را مترو ايستگاه خروج درب

  كنند.

  

 مترو هاي ايستگاه خروجي درب موقعيت مكانيتاثير  .3 جدول

  اطراف مترو هايخيابان شلوغي بر

 شلوغي بر مترو هاي ايستگاه خروجي درب مكاني موقعيت

  هاي اطراف متروخيابان

  درصد  فراواني

 شلوغ آنجا شود احداث جا هر مترو ايستگاه كند،نمي فرقي

  .شودمي

103 8/25  

  5/68  274  .شودمي بهتر شوند احداث فرعي هاي خيابان در اگر

 8/5 23  .شودمي بهتر شوند احداث اصلي هاي خيابان در اگر

  00  0  .بود بهتر شدندمي احداث سبز فضاي در اگر

 100 400  مجموع

  رانندگان مسافرگيري محل نحوه انتخاب .4جدول 

  درصد  فراواني  رانندگان مسافرگيري محل انتخاب نحوه

  8/4 19  .كنندمي انتخاب را شده مشخص قبال كه هايي ايستگاه

 مي انتخاب را مترو ايستگاه خروج درب به نزديكتر هرچه

  .كنند

349  3/87  

 ايستگاه، درب نزديك و كنند مي پارك شد كه هرجا

  .زنند مي صدا را مسافران

32 8 

 100 400  مجموع

 

  

  وسيله نقليه از سوي مسافران نحوه انتخاب -3-6

پرسيده شد  وسيله نقليه از مسافران در مورد نحوه انتخاب    

همان گونه  آمده است. 5 بندي نظرات آنها در جدولكه جمع

ي يـا  تاكسـ  يهـا سـتگاه ياز اشـود، اكثـر آنهـا    كه مشاهده مي

كننـد. هـر    مـي استفاده ي درب خروج كينزد يهامسافركش

  رونـد نيـز قابـل    چند تعداد كساني كـه پيـاده تـا مقصـد مـي     

  توجه است.
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  مسافران سوي از نقليه وسيله انتخاب نحوه .5جدول 

  درصد  فراواني  مسافران سوي از نقليه وسيله انتخاب نحوه

  8/12 51  پياده روي تا مقصد

  5/3  14  استفاده از ايستگاه هاي اتوبوس

 3/65 261  تاكسي هاي ايستگاه از استفاده

  5/18  74  مسافركش هاي نزديك درب خروجي

 100 400  مجموع

  استنباطي هاييافته-4

 هـاي خيابـان  ظرفيت بر مسافركشها تاثيرحضور-4-1

  مترو ايستگاه اطراف

  ها بر ظرفيت براي بررسي تاثير حضور مسافركش   

آزمون كاي اسكوار هاي اطراف ايستگاه مترو از خيابان

تاثير تا صد در صد شود پاسخ سواالت از طيف بياستفاده مي

كند كدام مشخص مي زيرتاثيرگذار پراكنده است. تحليل 

توان براي اين سوال در نظر گرفت ها را ميپاسخ يا پاسخ

بر اساس نتايج  ها تفاوت معناداري دارد.وبا ديگر پاسخ

درصد داراي  50كمتر از تاثير و  ، دو گزينه بي6جدول 

بيشترين فراواني و بيشترين تفاوت با فراواني مورد انتظار 

 نظر افراد در مورد اينكه حضور ،بوده است. بنابراين

مترو چه  ايستگاه اطراف هايخيابان ظرفيت بر هامسافركش

  باشد.درصد مي 50تاثيري دارد؟ گزينه بي تاثير و كمتر از 

 حضور متغير اسكور كاي آزمون توصيفي آمار .6 جدول

  هامسافركش

فراواني  هاپاسخ

مشاهده 

 شده

فراواني 

مورد 

  انتظار

 باقيمانده

  7/94 3/133 228  بي تاثير

  7/34 3/133  168  درصد 50 از كمتر

  - 3/129 3/133 4  درصد 50 از بيش

 از ناشي مشكالت تمامي

  .است هامسافركش

0  3/133 3/133 - 

  -  - 400  تعداد كل

آزمون استنباطي نتيجه دهد، نشان مي 7همانطور كه جدول    

و  68/201با ميزان كاي اسكور   هامربوط به مسافركشسوال 

درصد اطمينان، معنادار است.  99با سطح  2درجه آزادي 

نتيجه گرفت كه پاسخ سوال گزينه كمتر از توان مي ،بنابراين

كه اين عامل  درصد بوده است.يعني نظر افراد اين بوده 50

 هاي درصد شلوغي خيابان 50تواند عامل بيش از نمي

   اطراف مترو باشد.

  اسكور كاي آزمون نتايج .7 جدول

ميزان كاي  متغير

  اسكور

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

ــاثير ــر مسافركشــها ت ــت ب  ظرفي

   مترو ايستگاه اطراف خيابانهاي

68/201  2  001/0  

  

 هــايخــودرو پاركينــگ احــداث تــاثير محــل -4-2

 هـاي ايسـتگاه  اطـراف  هايخيابان شلوغي بر سواري

  مترو
براي بررسي تاثير محل احداث پاركينگ خودروها بر     

هاي اطراف ايستگاه مترو از آزمون كاي ظرفيت خيابان
تاثير تا شود. پاسخ سواالت از طيف بياسكوار استفاده مي

  صددرصد تاثيرگذار پراكنده است. تحليل ذيل مشخص 
توان براي اين سوال در ها را ميكند كدام پاسخ يا پاسخمي

  ها تفاوت معناداري دارد.نظر گرفت و با ديگر پاسخ

 احداث محل متغير اسكور كاي آزمون توصيفي آمار .8 جدول

  سواري هايخودرو پاركينگ

فراواني   هاپاسخ

 مشاهده شده

فراواني مورد 

  انتظار

 باقيمانده

  -7/40 3/133 93  تاثيربي

  7/164 3/133  298  درصد 50 از كمتر

  - 3/124 3/133 9  درصد 50 از بيش

 مناسب پاركينگ اگر

 باشد ايستگاه نزديك

 كال را شلوغي مشكل

  .كندمي حل

0  3/133 3/133 - 

  -  - 400  تعداد كل
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درصـد داراي   50گزينه كمتـر از  ، 8بر اساس نتايج جدول   

نفـر) و بيشـترين تفـاوت بـا فراوانـي       298بيشترين فراواني (

نفر) است. بنابراين نظر افراد در مورد اينكه  164مورد انتظار (

 ظرفيــت بــر ســواري هــايخــودرو پاركينــگ احــداث محـل 

مترو چه تاثيري دارد؟ گزينه  كمتـر   ايستگاه اطراف خيابانهاي

نشـان   9همانطور كه جدول شـماره  است.  درصد بوده 50از 

دهد، آزمون استنباطي سوال فوق بـا ميـزان كـاي اسـكور      مي

درصد اطمينان، معنادار  99با سطح  2و درجه آزادي  50/331

است. با توجه به اين نتايج  مي توان  ادعا نمود كـه از منظـر   

 هـاي  خـودرو  پاركينـگ  احداث افراد نمونه در رابطه با محل

هاي اطراف مترو تاثير دارد ولي اين بر شلوغي خيابانسواري 

درصد اسـت و ايـن پاسـخ از نظـر آمـاري       50تاثير كمتر از 

  معنادار است.

  اسكور كاي آزمون نتايج .9 شماره جدول

ميزان كاي  متغير

  اسكور

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

 پاركينگ احداث محل تاثير

  سواري هاي خودرو

50/331  2  001/0  

ــاني  -4-3 ــت مكـ ــاثير موقعيـ ــي درب تـ    خروجـ

  اطراف مترو هاي خيابان شلوغي بر مترو هايايستگاه

 تاثيري چه مترو هايايستگاه خروجي درب مكاني موقعيت   

 براي. دهدمي نشان را مترو اطراف هايخيابان شلوغي بر

 بررسي را نمونه افراد پاسخ وضعيت ابتدا سوال اين بررسي

 درب آيا كه شويممي متوجه پاسخ اين اساس بر. كرديم

 شود مي مترو اطراف هايخيابان ترافيك باعث مترو خروجي

  باشد؟ ديگر جايي در مترو خروجي درب بايد آيا خير؟ يا

 ظرفيت بر خودروها پاركينگ احداث محل تاثير بررسي براي

 استفاده اسكوار كاي آزمون از مترو ايستگاه اطراف خيابانهاي

 را هاپاسخ يا پاسخ كدام كندمي مشخص ذيل تحليل .شودمي

 ها پاسخ ديگر با و گرفت نظر در سوال اين براي توانمي

، 10بر اساس نتايج جدول شماره . دارد معناداري تفاوت

 هاي فرعي داراي بيشترين فراواني گزينه احداث در خيابان

 نفر فراواني) و بيشترين تفاوت با فراواني مورد انتظار 274(با 

 مكاني نفر) است. نظر افراد در مورد اينكه موقعيت140(

 هايخيابان شلوغي بر مترو هايايستگاه خروجي درب

هاي اطراف مترو چه تاثيري دارد؟ گزينه خيابان اطراف

بر اساس نتايج جدول شماره  مطلوب و مناسب بوده است.

شود كه آزمون استنباطي سوال فوق با ميزان مشخص مي 11

درصد  99با سطح  2و درجه آزادي  89/523اسكور كاي 

توان بيان كرد كه از ديدگاه اطمينان، معنادار است. پس مي

افراد نمونه تحقيق در رابطه با اين سوال اين بوده كه بهتر 

  هاي اطراف باز شود.است درب خروجي مترو در خيابان

 موقعيت متغير اسكور كاي آزمون توصيفي آمار .10 جدول 

  مترو هاي ايستگاه خروجي درب مكاني

فراواني   پاسخ ها

مشاهده 

 شده

فراواني 

مورد 

  انتظار

 باقيمانده

 شود احداث جا هر مترو ايستگاه

  .شودمي شلوغ آنجا

103 3/133 7/30-  

 احداث فرعي هايخيابان در اگر

  .شودمي بهتر شوند

274  3/133 7/140  

 احداث اصلي هاي خيابان در اگر

  .شودمي بهتر شوند

23 3/133 3/111 -  

 شدندمي احداث سبز فضاي در اگر

  .بود بهتر

0  3/133 3/133 - 

  -  - 400  تعداد كل

  اسكور كاي آزمون نتايج .11 جدول

ميزان كاي  متغير

  اسكور

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

ــاثير ــت ت ــاني موقعي  درب مك

  مترو هاي ايستگاه خروجي

89/523  2  001/0  

راننـدگان   مسافرگيري محل انتخاب نحوهتاثير  -4-4

  اطراف مترو هايخيابان شلوغي بر

 يا ترافيك بر تاثيرگزار عوامل از يكي رسدمي نظر به   

 محل انتخاب نحوه مترو، اطراف هايخيابان شلوغي

 به مربوط هايداده ذيل جدول. باشد رانندگان مسافرگيري

 را نمونه افراد رانندگان مسافرگيري محل انتخاب نحوه متغير

 محل تاثيرگزاري ميزان شناسايي براي. است داده نشان

 شده استفاده اسكوار كاي آزمون از رانندگان، مسافرگيري

 پاسخ توانمي را دارند، را پاسخ بيشترين كه هاييگزينه است،

  .دانست سوال اين
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 انتخاب نحوه متغير اسكور كاي آزمون توصيفي آمار .12 جدول

  رانندگان مسافرگيري محل

فراواني   هاپاسخ

مشاهده 

 شده

فراواني 

مورد 

  انتظار

 باقيمانده

 شده مشخص هاييايستگاه

 .كنندمي انتخاب را

19 3/133 7/114-  

 درب به ترنزديك هرچه

  مترو ايستگاه خروج

349  3/133 7/215  

 كنندمي پارك شد كه هرجا

 ايستگاه، درب نزديك و

 .زنندمي صدا را مسافران

32 3/133 3/101-  

  -  - 400  تعداد كل

  

 بـه  نزديكتـر  ،  گزينه هرچـه 12بر اساس نتايج جدول شماره 

 349مترو، داراي بيشترين فراوانـي (بـا    ايستگاه خروج درب

 215نفر فراواني) و بيشترين تفاوت با فراواني مـورد انتظـار (  

 محـل  انتخاب نظر افراد در مورد اينكه نحوهيعني نفر) است. 

 خـروج  درب بـه  نزديكتـر  رانندگان گزينه هرچه مسافرگيري

  مي باشد. مترو ايستگاه

  اسكور كاي آزمون نتايج .13 جدول

ميزان كاي  متغير

  اسكور

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

 انتخـاب  نحـوه  تاثير

ــل ــافرگيري مح  مس

  رانندگان

89/523  2  001/0  

 

مي يابيم كه آزمون استنباطي  13بر اساس نتايج جدول شماره 

با  2و درجه آزادي  89/523سوال فوق با ميزان كاي اسكور 

درصد اطمينان، معنادار است. از ديدگاه افراد نمونه  99سطح 

 محل انتخاب تحقيق در رابطه با اين سوال پژوهشي كه نحوه

رانندگان بر شلوغي خيابان هاي اطراف مترو چه  مسافرگيري

 اين بوده كه تاثير دارد و رانندگان تاجايي كه تاثيري دارد؟ 

مترو توقف  ايستگاه خروج درب به نزديكتر توانند هرچهمي

 كنند و مسافران خود را انتخاب مي كنند.مي

  

وســيله نقليــه از ســوي  تــاثير نحــوه انتخــاب-4-5 

  مسافران

   پياده پاي با آيا روند،مي خود مقصد به چگونه مسافران   

 از آيا برند،مي بهره اتوبوس هايايستگاه از آيا روند،مي

 مترو نزديك وسايل به تنها اينكه يا كنندمي استفاده تاكسي

  .آمده است 14 جدول در پاسخ اين وضعيت كنند؟مي اكتفا

 انتخاب نحوه متغير اسكور كاي آزمون توصيفي آمار .14 جدول

  مسافران سوي از نقليه وسيله

فراواني   پاسخ ها

 مشاهده شده

فراواني 

مورد 

  انتظار

 باقيمانده

بدون انتخاب وسيله پياده 

  روي تا مقصد

51 100  49-  

استفاده از ايستگاه هاي 

  اتوبوس

14  100 86-  

 هاي ايستگاه از استفاده

  تاكسي

261 100  161  

مسافركش هاي نزديك درب 

  خروجي

74  100  26- 

  - - 400  تعداد كل

ــماره    ــدول ش ــايج ج ــاس نت ــر اس ــتفاده  ،14ب ــه اس    از گزين

نفـر   261تاكسـي داراي بيشـترين فراوانـي (بـا      هـاي ايستگاه

نفـر)   161فراواني) و بيشترين تفاوت با فراواني مورد انتظار (

 سـوي  از نقليـه  وسيله انتخاب است. نظر افراد در مورد نحوه

  .ي باشدتاكسي م هايايستگاه از گزينه استفاده ،مسافران

  اسكور كاي آزمون نتايج .15 جدول

ميزان كاي  متغير

  اسكور

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

 انتخاب وسيله نحوه تاثير

  مسافران سوي از نقليه

94/363 3  001/0  
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كه  شودمشخص مي 15 بر اساس نتايج جدول شماره  

و  94/363آزمون استنباطي سوال فوق با ميزان كاي اسكور 

 درصد اطمينان، معنادار است. 99با سطح  3درجه آزادي 

 انتخاب از ديدگاه افراد نمونه تحقيق در رابطه با نحوه يعني

مسافران اين بوده كه اكثر مسافران از  سوي از نقليه وسيله

  كنند.ايستگاه تاكسي استفاده مي

   گيرينتيجه-5
هـاي اطـراف ايسـتگاه    عوامل تاثير گذار بر شلوغي خيابـان   

  مترو پانزده خرداد عبارتند از:

ها، تردد عابرين پيـاده از  ها، اتوبوسهاي نامنظم تاكسيتوقف

  .غيره عرض راه و

نتايج نظرسنجي در اين تحقيـق نشـان داد كـه از نظرپرسـش      •

ك وسـايل  ها، و پـار ها و تاكسيحضور مسافركششوندگان، 

هـاي متـرو تـاثير    هاي اطراف ايسـتگاه نقليه بر شلوغي خيابان

دارد ولي تاثير هر يك از آنهـا بـه تنهـايي كمتـر از  نيمـي از       

باشد. بنابراين الزم است نهادهاي مسئول مثل علل شلوغي مي

ها براي رفـع مشـكل شـلوغي تمـام عوامـل مـورد       شهرداري

محـل مناسـب بـراي     بررسي قرار گيرند و براي فراهم كردن

 مسافرگيري و پارك وسايل نقليه اقدام گردد.

و هـاي متـرو   در مورد موقعيت مكاني درب خروجي ايستگاه •

 پرسـش شـوندگان  هـاي اطـراف   بر شـلوغي خيابـان  تاثير آن 

. ايـن نتيجـه   اندفرعي را مطلوب و مناسب دانستههاي خيابان

انتقـال درب  تواند مفيد واقـع شـود تـا بـا     براي شهرداري مي

اطراف از مشكل ترافيـك  فرعي هاي خروجي مترو به خيابان

 معبر بكاهد.

مشخص ي انتخاب محل مسافرگيري رانندگان نحوه در مورد •

توانند هر افراد نمونه رانندگان تاجايي كه مي گرديد كه از نظر

 براي مسـافرگيري  تر به درب خروج ايستگاه متروچه نزديك

ين نتيجه اين پـژوهش بـراي شـهرداري    كنند. بنابراتوقف مي

تواند مفيد باشد تا با انتقال محل مسافرگيري رانندگان بـه  مي

 و نزديك به درب خروجيعبور مرور مسير  مكاني مستقل از

 به حل مشكل ترافيك كمك كند.

ي انتخــاب وسـيله نقليــه از ســوي مســافران  نحــوه در مـورد  •

افراد نمونه اكثـر مسـافران از تاكسـي     نظراز مشخص شد كه 

ايـن پـژوهش بـراي شـهرداري و      ،بنـابراين  .كننداستفاده مي

تواند مفيد واقع شود تا با احداث محل مناسب راني ميتاكسي

ت مسـافران و راننـدگان   هاي تاكسي به حـل مشـكال  ايستگاه

 كمك نمايد. تاكسي
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ABSTRACT 

Tehran as a metropolitan is faced with numerous traffic difficulties. One of the 

proposed solutions is building subway transit lines. Subway stations have some side 

effects on the peripheral streets, including taxi and private car parking violations 

around the stations’ entries. In this research, the effect of subway stations on the traffic 

of peripheral streets is studied. As a case study, one of the subway stations near the 

Tehran’s emporium is studied. Field study is used for completing the researcher made 

questionnaire. Three samples are questioned including taxi drives, passengers and 

police officers. It has been shown that presence of taxis and car parking near the 

subway station entries has a negative effect on the peripheral streets; but none of these 

factors has an effect of more than 50 percent. In addition, according to the questioned 

persons, it is better that subway station entry to be in minor streets to avoid traffic 

congestion in the peripheral streets. In this research, it is shown that taxi drivers try to 

near the entry of stations as much as they could for taking the passengers up. Most of 

the subway passengers use taxis for continuing their trip. 
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