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  چكيده:

و عدم فرهنگ سازي و ايجاد ساختارهاي  در سفرهاي شهري آننقليه و سهم استفاده از  با افزايش مالكيت وسيله

مشكالت  تاباعث شده  ،خصيمتناسب حمل و نقل همگاني به منظور كاهش تقاضاي سفر وسايل نقليه ش

اقل حد ، مدلي براي برآورددر اين پژوهش تالش شد .شودهاي مختلف نمايان مربوط به تأمين پاركينگ به گونه

براي  پياده شد.شهرداري تهران  13منطقه هاي ارايه شود. در پايان مدل پيشنهادي بر روي داده تقاضاي پاركينگ

حداقل پاركينگ مورد نياز بر مبناي نوع فعاليت و كاربري اراضي شهري،  برآورد به نيل به اين هدف اقدام 

. روش مورد صورت گرفتگردآوري اطالعات و پياده سازي اين روش در محيط سيتم اطالعات جغرافيايي 

 مهندسي حمل و نقل ) موسسهTrip Generation( بر پايه استاندارد نرخ سفر سازيدر اين پژوهش نظر 

ها و خروجي اين مدل كه در محيط سيستم اطالعات جغرافيايي تحليل يافتهاست.  بودهامريكا اياالت متحده 

مشخص نمود كه مجموع حداقل تقاضا  هاي اين پژوهشه شد. يافتهيشده است، به صورت نقشه و جدول ارا

براي ينگ در منطقه امين پاركت نياز مبرم به پايان با توجه به درفاي پارك است.  85465كل منطقه پاركينگ در 

اهداف مطالعات پاركينگ كه از جمله  يابي پاركينگ طبقاتيپيشنهاد شد، پژوهشي براي مكان ساماندهي ترافيكي

  .است، انجام شود

  .شهرداري تهران 13، منطقه ITE، GISحداقل تقاضاي پاركينگ،  هاي كليدي:واژه
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  پيشگفتار -1

هاي اقتصادي بوده و با ساختارهاي فضايي اكم باال و تمركز فعاليتي هستند كه داراي تريهاشهرها مظهر مكان

شوند. توليدهاي شهري وابستگي زيادي به سيستم حمل اي كه دارند، با سيستم حمل و نقل حمايت ميپيچيده

هاي متفاوتي همچون (حركت كارگران، مشتريان و حمل و نقل بين چندين ونقل دارند. اين وابستگي از جنبه

ريزي هاي گرفته شده جهت برنامهتوان گفت بسياري از تصميمز اهميت است. مييو مقصد) بسيار حا مبدا

هاي تفريحي ساكنان يك شهر بسته به هاي اقتصادي، مكان گزيني سكونت و فعاليتكاربري اراضي، فعاليت

نقل درون شهري  سيستم حمل و). 2: 1393(چمني، هاي ترافيكي آن شهر استسيستم حمل و نقل و سياست

و  2COهاي نويني چون افزايش ها و مشكلهاي قديمي همچون ازدحام اتومبيلها و معضلداراي مشكل

هاي هاي تاثيرگذار بر سيستماز جمله فعاليت). Black, 2010( هاي صوتي و زيست محيطي هستندآلودگي

نگ (احداث، قيمت گذاري و مهمتر هاي ترافيكي همچون مديريت پاركيهاي آن سياستحمل و نقل و مشكل

ل حمل و نقل يهاي پاركينگ در مسااز همه مديريت عرضه و تقاضا) است. برخالف ميزان اهميت سياست

). در Marsden, 2012ل در حمل و نقل هنوز ناشناخته مانده است (يله نسبت به ديگر مسايشهري اين مس

مديريت عرضه و تقاضا بنا به  ، نقشاري پاركينگل مختلف مطرح شده در مديريت و سياست گذيميان مسا

در يك منطقه شهري نخست بايد عرضه و تقاضا است. پر رنگتر ها بسيار اي نسبت به ديگر جنبهماهيت پايه

پاركينگ مورد بررسي قرار گيرد سپس به تصميم گيري درباره احداث، تخريب يا قيمت گذاري پاركينگ 

هاي حمل و نقل هاي سيستمتواند بر بسياري از جنبهقاضاي پاركينگ ميپرداخته شود. مديريت عرضه و ت

  ). از آن جمله:1392 ،شهري و الگوهاي سفر در مناطق شهري تاثير گذار باشد (حاج نصرالهي

  هاي شهري سطح خدمت رساني و ميزان ازدحام در جاده �

  هاي حمل و نقل عمومي وري سامانهميزان بهره �

  هاي مختلف در فضاي شهري ، ارزش امالك و كاربريايمني، كيفيت زندگي �

  بيان و تشريح  مسأله -1-1

نقل  و كلي بيانگر اين است كه حمل هايپژوهش هاي شهري قرار دارد.ونقل در راس اهميت زيرساختملح

هران شهر ت. ا شناخته شده استآنههاي و حاشيهبزرگ روي شهرها ترين چالش زير ساختي پيشعنوان بزرگ به

 15اي كه جمعيت شناور آن را بيش از ميليون نفر و با احتساب سفرهاي دروازه 9 با جمعيت ساكن نزديك به

 ترين كالنشهر در كشور و خاورميانه است كه با مشكالتي در سيستم حملرساند، بزرگميليون نفر در روز مي

ارتباط تنگاتنگ با هم دو معضل بزرگ اين شهر هستند كه در  ترافيك و آلودگي آب و هوا .نقل مواجه است و

سازي هوا شود، با آلودهها ساعت از وقت شهروندان ميرفت ساالنه ميليون باشند. ترافيك كه سبب هدرمي

معضل ترافيك تهران وجود  شود. ريشهاقتصادي سنگين بر بدنه جامعه و دولت مي سبب تحميل بار جاني و

در  ،هاي آن را به پاركينگ بزرگي تبديل كندا خيابانرود تانبوه خودروهاي سواري در اين شهر است كه مي
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تا  2/0است. اين شاخص در تهران حدود   1/0در ايران  1حال حاضر متوسط شاخص مالكيت وسيله نقليه

). اين 1393باشد (شركت مطالعات جامع ترافيك، مي 18/0تا  12/0شهرهاي ديگر حدود  و در كالن  23/0

د زيادي داشته و در آينده نيز با توجه به تغييرات دموگرافيك و اقتصادي، تداوم هاي گذشته رششاخص در سال

باشد. ز ساير كالنشهرها ميبنابراين مسأله پاركينگ و توجه به آن در تهران بسيار مهمتر ا ،روداين رشد انتظار مي

ايط خاص چون دروازه با توجه به دارا بودن شر 13در اين ميان برخي از مناطق شهر تهران همچون منطقه 

هاي نظامي و همجواري و خروج شهر، تراكم باال و بافت تاريخي در برخي نواحي، وجود پادگان شرقي ورود

پرداختن داراي حساسيت و پيچيدگي زياد است. از اينرو ه تجاري شهر دو بازار به عنوان قلب تپن 12با منطقه 

ها جهت سازماندهي ترافيك شهري، تسريع و اركينگمديريت، بررسي عرضه و تقاضا و قيمت گذاري پبه 

ضروري به نظر  حي سيستم ترافيك درون شهرياز مقوالت مهم در طراكه سهولت حمل و نقل درون شهري 

از اينرو در اين پژوهش با توجه به احساس نياز به روش نوين براي برآورد علمي حداقل پاركينگ  رسد.مي

خواهد شد. در همين راستا براي  استانداردهاي موجود به اين موضوع پرداخته مورد نياز در يك منطقه برپايه

ي مراحل در محيط سيستم اطالعات جغرافيايي به عنوان ابزاري كارامد، پياده سرعت بخشيدن به محاسبات همه

  سازي و اجرا خواهد شد.

  پيشينه -1-2

 توانو نمي نشدهتوجه ما به آن  ي اخير در كشورهامتاسفانه با وجود اهميت مباحث مديريت پاركينگ، تا سال

ل مربوط به يمساو اين برخالف كشورهاي پيشرفته دنيا است كه با پرداختن به  پيشينه خاصي را براي آن يافت

هاي حمل و نقل درون ل ترافيكي به ساماندهي سامانهيريزي مسااند همسو با برنامهوانستهمديريت پاركينگ ت

-محدود پژوهشسپس  و )1(جدول  ديگرها در كشورهاي به تجربه اين پژوهشخش بدر اين  شهري بپردازند.

  .شده استپرداخته ) 2(جدول هاي اخير كشور در سال هاي صورت گرفته در

  رهاي ديگروهاي صورت گرفته در كش: پژوهش1جدول 

  سال  شرح  نويسنده

شين و مك

  2راجر

ي ابياناهداف در مك نيمهمتركه آنها را پارك  يو تقاضا نيزم يكاربر يالگو يهاتيبر اساس خصوص

  يابي پاركينگ پرداختند.دانند، به مكانپاركينگ مي
1990  

و  3كليگمن

  همكاران
  2002  را بيان نموده در مطالعات پاركينگ در نيوتن GISكاربرد 

  ياكزيج
و  ي شهروندانرفتار اتيصوصخ يبه الگوبا استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي و همچنين با توجه 

4چانگيان"را در شهر  پارك يتقاضاو  دينرخ توليپر تردد، ها مكان
  هچين مورد بررسي قرار داد "

2003  
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  2008  را مورد بحث قرار داده است. در مطالعات مديريت پاركينگ GISپتانسيل   5اوبيدات

 6كدرانسكي

  7و هرمان
  2011  در مديريت پاركينگ را بيان كرده است. هاي برخي شهرهاي بزرگ اروپاگزارش تجربه

  2012  .هاي موجود در زمينه مديريت عرضه و تقاضاي پاركينگ پرداخته استبه بيان استراتژي  8بورك

  9استينر
ر هر يك را در هاي موجود در زمينه مديريت عرضه و تقاضاي پاركينگ پرداخته و تاثيه استراتژييبه ارا

  .شهر بررسي نموده است
2012  

  2012  .ريزي در اين زمينه پرداخته استهاي مديريت پاركينگ و برنامهبه بررسي استراتژي  10ليتمان

  

  هاي داخلي: پژوهش2جدول 

  سال  شرح  نويسنده

  1372  هاي مديريتي و قيمت گذاري پاركينگاستراتژي  گلشني

شركت مطالعات 

  جامع ترافيك
  1380  انسازمان حمل و نقل و ترافيك تهر17، 13، 8 ،3، 2، 1مطالعات جامع پاركينگ در مناطق 

ي و طبس انيديسع

  يآذر ياحمد
  1385  به بررسي پتانسيل سيستم اطالعات جغرافياي در مباحث پاركينگ پرداختند.

  1388  هاي عمومي طبقاتيگيري قطعي و فازي در مكانيابي پاركينگتصميم  متكان و همكاران

   هاروشمواد و  -2

  )شهرداري شهر تهران 13مورد مطالعه (منطقه  منطقه 2-1

 324500 بالغ بر پذيري جمعيت ظرفيت داراي هكتار 92/1521معادل  وسعتي با تهران شهرشهرداري  13 منطقه

هكتار به بافت  930اين ميزان است، از  درصد از مساحت كل تهران را در برگرفته 3/2حدود باشد كه مي نفر

ترين مناطق تهران محسوب باشد. اين منطقه از شرقيمي، صنايع، حريم و ... ميشهري و مابقي اراضي نظا

(خ دماوند، حد فاصل ميدان امام حسين تا تقاطع شهيد بابايي و دماوند)،  4و  8، 7شود كه از شمال به مناطق مي

 17(خ  12طقه (خ پيروزي، حد فاصل ميدان شهدا تا ميدان كالهدوز)، از غرب به من 14از جنوب به منطقه 

شهريور، حد فاصل شهدا تا ميدان امام حسين) و از شرق به ميدان شهيد كالهدوز تا سه راه تهران پارس و 

در حال حاضر اين منطقه براساس تقسيمات اداري  ).1باشد (شكل و خجير محصور مي حصاراراضي سرخه 
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كاركردي غيرمسكوني دارد. از لحاظ وسعت، اين منطقه  4باشد. ناحيه محله مي 19ناحيه و  5شهرداري داراي 

  ). 1395، 13اند (وبگاه شهرداري منطقه به ترتيب بزرگترين و كوچكترين نواحي اين منطقه 5و  4نواحي 

  
  در شهر تهران 13: موقعيت منطقه 1شكل 

و  منطقه به بخش مسكوني، نظامي و صنعتي تقسيم شده كه بخش مركزي را نظامي، بخش شرقيبافت شهري 

هاي ترافيكي براي ريزيدر برنامهشمالي و غربي را مسكوني و حريم منطقه را بخش صنعتي تشكيل داده است. 

 13منطقه نمايند. بندي ميبررسي مناسب مناطق آنها را به واحدهاي كوچكتري به نام محدوده ترافيكي بخش

(وبگاه شهرداري منطقه  شده استداده نشان  2كه در شكل است در تهران  379تا  360شامل نواحي ترافيكي 

13 ،1395(.  

درصد از مساحت كل ناخالص  9كه شبكه معابر حدود  گفتتوان وضع موجود در منطقه مي نمودنبراي روشن 

ترافيكي منطقه (بخش شرقي) تقريباً فاقد شبكه ارتباطي بوده و  4منطقه را به خود اختصاص داده است، ناحيه 

درصد سفرهاي  54هاي مجاور را مختل نموده است،  حدود ارتباط ناحيه 1 ناحيه وجود پادگان نظامي در

سفرها بين نواحي شرقي و غربي پادگان نظامي  درصد 18منطقه در داخل صورت گرفته كه از اين مقدار حدود 

جمعيتي و توان به مراكز مهم و پرتراكم مي منطقهشود. همچنين از نقاط برجسته اين نيروي هوايي انجام مي

ترافيكي تهران مثل ميدان امام حسين، ميدان شهدا، خ پيروزي، بزرگراه امام علي، همجواري با اراضي پارك 

  ملي سرخه حصار و ... اشاره كرد.
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  به نواحي ترافيكي 13بندي منطقه : تقسيم2شكل 

  پژوهش شناسي روش 2-2

قاضاي فضاي پاركينگ انجام شده است. اين حداقل ت محاسبهدنيا مطالعاتي براي  شهرهايدر بسياري از 

ي اقتصادي، سياسي، يبراي حل مشكالت ترافيكي شهرهاي بزرگ كه باعث كاهش كارا 1950مطالعات از سال 

. تخمين تعداد )Al-Fouzan, 2012( سايش ساكنان اين شهرها شده بود، شروع شده استتجاري و كاهش آ

گيري در طراحي و بكارگيري صميمتن مراحل و الزامات هرگونه حداقل فضاي پارك مورد نياز يكي از نخستي

  هاي مديريت پاركينگ است.استراتژي

ه شده است كه هريك از آنها با توجه به وسعت يمتعددي براي برآورد تقاضاي پاركينگ در شهرها ارا هايروش

. در اين پژوهش )1392 ،نمتكان و همكارا( گيردو هدف مطالعات و در شرايط خاص مورد استفاده قرار مي

روش برآورد حداقل تقاضاي پاركينگ  درهاي مورد نياز در دسترس بودن داده نا به دقت باال و همچنينب

  از اين روش استفاده خواهد شد. ها و مساحت آنها كاربريبراساس انواع 

اند كه ميزان هايي كردهولها اقدام به تهيه جدجهان براي محاسبه ميزان پاركينگ براساس كاربري سرتاسردر 

ها را با توجه به دهد. بيشتر كشورهاي اروپايي و امريكاي شمالي اين جدولتقاضاي هركاربري را نشان مي

اند. در اين روش ميزان پاركينگ تقاضا شده براي هر نوع كاربري از اين مشخصات كشورهاي خود تهيه كرده

ها در منطقه مورد مطالعه، تقاضاي پاركينگ در آن منطقه ريكارببه ها استخراج شده سپس با توجه جدول

و حتي شهرهاي يك كشور با توجه گ براي هر نوع كاربري، در كشورها شود. ميزان تقاضاي پاركينمحاسبه مي

هاي بطور جامع صورت . متاسفانه در كشور ما چنين پژوهشجاد سفر متفاوت استها در ايبه اهميت كاربري
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مسكوني از  از اينرو در اين پژوهش براي تعيين ميزان حداقل تقاضاي پاركينگ براي كاربرينگرفته است. 

ضوابط و مقررات طرح تفصيلي يكپارچه شهر تهران، مصوب  12پاركينگ (بند ضوابط هاي مربوط به جدول

برآورد  همچنين جهت. )3(جدول  استفاده شده است ، معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران)گل1395

بكار  ) ,0201ITE( 11ها مطالعات موسسه مهندسي حمل و نقلحداقل تقاضاي پاركينگ براي ديگر كاربري

  .ه خواهد شدشرح داددر ادامه  منابع. نحوه استفاده از اين خواهد شدگرفته 

  ي سكونتهاي مورد نياز واحدهاي مسكوني در زير پهنه: پاركينگ3جدول 

  تعداد واحد پاركينگ مورد نياز  هاي مسكونيكوني وسطح ناخالص ساختمانها مسسطح خالص آپارتمان

  1  متر مربع 150تا 

  2  متر مربع 250متر تا  150بيش از 

  3  متر مربع 250بيش از 

  

ويرايش  ITEبر پايه گزارش ) Kefei, 2010( 1ارتباط براي محاسبه تعداد تقاضاي پاركينگ از رابطه  هميندر 

  .سته اشداستفاده  8

    1رابطه 
( )niRay i

n

i
i ,...,2,1

1

=×∑=
=

  

  در معادله باال:
y تعداد تقاضاي پاركينگ ،ai خ توليد پاركينگ براي هر كاربري، نرRiهدمساحت هركاربري را نشان مي.  

- ، پرسشهابومي سازي نرخ سفر سازي كاربري و ITEر است كه جهت باال بردن دقت مطالعات به ذكالزم 

نامه در اين پرسش .تهيه شدروزانه به هر كاربري اي براي برداشت اطالعات مربوط به تعداد و نوع سفر نامه

ها (پياده، گونه سفر به هر يك از اين كاربري ساعت، 24نفر سفر به هركاربري در اطالعاتي چون تعداد 

، مدت زمان توقف شهروندان در هر كاربري و ميانگين ل و نقل عمومي)دوچرخه، خودرو شخصي و حم

  از صاحبان مشاغل و مراجع كنندگان پرسيده خواهد شد. ساعات فعاليت هركاربري

  هاي پژوهشيافتهسازي مدل پيشنهادي و پياده -3

نتيجه مشترك فعاليت شود، در حقيقت جايي مردم و كاالها در شهر، كه از آن به عنوان ترافيك ياد ميجابه

زميني (تقاضا) و قابليت نظام حمل و نقلي براي مقابله با اين جريان ترافيكي (عرضه است). طبيعتا، تعامل 

  تسهيالت حمل و نقل وجود دارد.  و تقاضاي مستقيمي بين نوع و شدت كاربري زمين و ميزان عرضه
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مل تاثيرگذار بر آن، نه تنها در يك مقياس شهري، هاي پارك به دليل تعدد و پيچيدگي عواتخمين تقاضاي مكان

گير و مشكل است. جمعيت، اندازه شهر و تعداد وسايل اي نيز بسيار پيچيده، وقتبلكه در يك مقياس ناحيه

نقليه شخصي، سهم سفرهاي انجام شده از طريق حمل و نقل عمومي از كل سفرهاي درون شهري و پراكندگي 

رود. به همين ها بشمار ميجمله عوامل مهم و تعيين كننده تقاضا براي اين مكان ها در سطح شهر ازكاربري

 20در سطح نواحي ترافيكي ( 13، منطقه پاركينگ در محدوده نواحي ترافيكيبنا به سياست گذاري  دليل و

خواهد نجام ا هاي زيرگام ITEگيرد. براي اين منظور و جهت بكارگيري مطالعات ناحيه) مورد مطالعه قرار مي

  شد.

نخستين گام انتخاب دو ناحيه ترافيكي به صورت نمونه در منطقه مورد مطالعه جهت برداشت اطالعات نوع 

ناحيه، با  20 از ميانهاي هريك از آنها بود. فعاليت صورت گرفته در اراضي اين نواحي و تعيين سرانه كاربري

به دليل وجود انواع  376و  370نواحي ترافيكي 13نظر كارشناسان حمل و نقل و ترافيك شهرداري منطقه 

 .)4(جدول  ونه انتخاب شدندها در آنها به عنوان نواحي نمفعاليت

استخراج شد. همچنين با استفاده  ITEها از مطالعات نرخ توليد سفر براي هريك از اين فعاليت بعديدر گام 

گروه  8مدهاي سفر براي هريك از  و مراجع كنندگان گري از صاحبان مشاغلاز مشاهده ميداني و پرسش

(الزم به ذكر است كه تمامي مشاغل و واحدهاي تجاري موجود در نواحي نمونه  بدست آمد فعاليت مختلف

 آورده شده است. 6و  5. نتايج اين گام در جدول مورد بررسي قرار گرفته شد)

  376و  370هاي ه: نتيجه برداشت اطالعات نوع فعاليت در ناحي4 جدول 

  نوع كاربري  نوع فعاليت مساحت(متر مربع) درصد مساحت از مساحت كل كاربري

012/0  بانك و پست بانك 520 

  _اداري

 انتظامي

005/0  مجتمع دفتري 126 

003/0  اداره تخصصي 120 

41/0  شهرداري 17364 

57/0  اداره برق 24236 

1/0  مسجد 1609 

 فرهنگي

14/0  ندبستا 2393 

12/0  راهنمايي 1870 

47/0  دبيرستان 7850 

03/0  گالري 489 

14/0  مجموعه فرهنگي 2385 

09/0  تاالر پذيرايي 430 

 خدماتي

07/0  رستوران كوچك 328 

06/0  فست فود 280 

12/0  كافي شاپ 534 

03/0  ابميوه فروشي 154 
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19/0  خدمات اتومبيل 890 

07/0  خدمات شخصي 246 

37/0  تاكسي تلفني و اتومبيل كرايه 1716 

12/0  لوازم خانگي، كامپيوتر و موبايل 1573 

 تجاري

56/0  پوشاك و منسوجات بهداشتي ارايشي 7599 

09/0  وسايل نقليه موتوري 1233 

22/0  ميوه و تره بار _مواد غذايي  3027 

01/0  ابزار و لوازم 148 

01/0  سينما 831 

  _تفريحي 

 ورزشي

01/0  سالن ورزشي 1067 

98/0  فضاي سبز 111841 

62/0  درمانگاه 1216 

  _بهداشتي 

 درماني

32/0  مجموعه 619 

06/0  داروخانه 125 

2/0 *خانه مستقل  282245 
 

 مسكوني

8/0 *آپارتمان  1147777 
 

48/0  هاي توليدي كوچككارگاه 1187 

16/0 صنعتي  چاپ و تكثير 404 

36/0  اي كوچكانباره 900 

  

  ساعت 24در  : نرخ توليد سفر هريك از انواع فعاليت5 دول ج  

) Mode Split(نوع سفر 

  برحسب درصد

  واحد

نرخ 

توليد 

  سفر

  نوع فعاليت

كد فعاليت در 

ITE(Trip 

Genetation 

8�� 

Edition)  

  كاربري
پياده و 

  دوچرخه

حمل و 

نقل 

  عمومي

خودرو 

  شخصي

47  13  40  2Ksf 49/21  911 پست بانك بانك و  

  _ اداري

 انتظامي

13  9  78  2m  2  مجتمع دفتري 
*  

8  10  82  2Ksf  11/8  760 اداره تخصصي  

23  29  48  2Ksf  93/68  730 شهرداري  

11  16  73  2Ksf  98/7  714 برق اداره  

61  23  16  2Ksf  11/9  560 مراكز مذهبي **  

 _فرهنگي 

 آموزشي

49  27  24  2Ksf  43/15  520 دبستان  

45  30  25  2Ksf  78/13  522 راهنمايي  

42  43  15  2Ksf  89/12  530 دبيرستان  
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40  19  41  2Ksf  21/6  879 گالري  

30  28  42  2Ksf  88/22  495 مجموعه فرهنگي  

38  26  36  2m  1/22  رستوران كوچك 
*  

  خدماتي

41  26  33  2Ksf  6/71  933 فست فود  

45  25  30  2Ksf  34/11  936 كافي شاپ  

56  19  25  2sfK  34/11  936 ابميوه فروشي  

3  12  85  2Ksf  86/15  943 خدمات اتومبيل  

61  22  17  2Ksf  28  خدمات شخصي 
***  

8  2  90  2Ksf  41  تاكسي تلفني و اتومبيل كرايه 
***  

11  28  61  2Ksf  71/48  890 لوازم خانگي، كامپيوتر و موبايل  

 تجاري

19  27  54  2Ksf  94/42  820 ارايشي پوشاك و منسوجات بهداشتي  

6  12  82  2Ksf  91/61  843 وسايل نقليه موتوري  

56  14  30  2Ksf  82/94  839 مواد غذايي، ميوه و تره بار  

42  21  37  2Ksf  32/44  814 ابزار و لوازم  

35  25  40  2m  7/46  سينما 
*  

  _ تفريحي

 ورزشي

25  40  35  2m  7/2  سالن ورزشي 
*  

60  22  18  2m  23  فضاي سبز 
***  

  ساعت 24در  : نرخ توليد سفر هريك از انواع فعاليت5 جدول امه اد

 )Mode Split(نوع سفر 

  برحسب درصد

  واحد

نرخ 

توليد 

  سفر

  نوع فعاليت

كد فعاليت در 

ITE(Trip 

 th8Genetation 

Edition)  

  كاربري
پياده و 

  دوچرخه

حمل و 

نقل 

  عمومي

خودرو 

  شخصي

18  28  54  2Ksf  45/31  بهداشتي  630 درمانگاه_  

  720 مجموعه درماني  2Ksf  13/36  41  39  20  درماني

****خانه مستقل   ---  ---  ---  ---  ---
 221  

  مسكوني
****آپارتمان   ---  ---  ---  ---  ---

 210  

29  22  49  2Ksf  97/6  110 هاي توليدي كوچككارگاه  

  170 چاپ و تكثير  2Ksf  8/7  42  19  39 صنعتي

6  7  87  2Ksf  56/3  150 هاي كوچكانبار  
2Ksft =903/92 متر مربع 

2M  =100 متر مربع  

Acres  =4046 متر مربع  
  .برگرفته شده از مطالعات دكتر زريوني كه توسط مركز مطالعات در اختيار پژوهشگر قرار داده شده است *

  .منظور كليسا بوده كه در برداشت ميداني اطالعات آن تصحيح شده است ITEدر  **
  .ها با استفاده از پرسشگري و مشاهده ميداني بدست آمده استوليد سفر اين كاربرينرخ ت ***

  و در اينجا ديگر به آن پرداخته نخواهد شد. اين كاربري از استاندارد طرح تفصيلي برگرفته شده است  ****
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توليد سفر با خودرو  متوسط نرخ 2ها با استفاده از رابطه كاربري پس از يكي نمودن واحدها براي سومدر گام 

 نشان داده شده است. 6 جدول گردد. كه نتايج آن در براي هر كاربري تعيين مي ساعت 24در  شخصي

�����|� ∈ 	
 � � ��,� ∗ ��,� ∗ ��,��
�

��1 2رابطه     

  در اين رابطه:

 اداري 1ها (مجموعه كاربري :� ،ساعت 24در  هر كاربري نرخ توليد سفر با خودرو شخصي به: ���

: درصد �، : نرخ توليد سفر براي هر نوع فعاليت�، ها: انواع فعاليت�، خدماتي و ...) 3فرهنگي،  2انتظامي، _

  درصد سفر به هر فعاليت با خودرو شخصي: �، مساحت هر نوع فعاليت در هر كاربري
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 ساعت 24در  هابريهريك از كار با خودروي شخصي به سفر : نرخ6ل وجد

سفر با حداقل 

خودرو شخصي 

**  

درصد سفر با 

خودرو 

  شخصي

نرخ 

توليد 

  سفر

درصد مساحت از 

مساحت كل 

 كاربري *

 نوع كاربري نوع فعاليت

02/17  

40  49/21  012/0  بانك و پست بانك 

  _اداري

 انتظامي

78  2  005/0  مجتمع دفتري 

82  11/8  003/0  اداره تخصصي 

48  93/68  14/0  شهرداري 

73  98/7  57/0  اداره برق 

44/3  

16  11/9  1/0  مسجد 

  _آموزشي

 فرهنگي

24  43/15  14/0  دبستان 

25  78/13  12/0  راهنمايي 

15  89/12  47/0  دبيرستان 

41  21/6  03/0  گالري 

42  88/22  14/0  مجموعه فرهنگي 

86/19  

63  31  09/0  تاالر پذيرايي 

 خدماتي

36  1/22  70/0  رستوران كوچك 

33  6/71  06/0  فست فود 

30  34/11  12/0  كافي شاپ 

25  34/11  03/0  ابميوه فروشي 

85  86/15  19/0  خدمات اتومبيل 

17  28  07/0  خدمات شخصي 

90  41  37/0  تاكسي تلفني و اتومبيل كرايه 

78/25  

61  71/48  12/0  لوازم خانگي، كامپيوتر و موبايل 

 تجاري

54  94/42  56/0  بهداشتي ارايشي _پوشاك و منسوجات 

82  91/61  09/0  وسايل نقليه موتوري 

30  82/94  22/0  ميوه و تره بار _مواد غذايي  

37  32/44  01/0  ابزار و لوازم 

4 

40  7/46  01/0  سينما 
  _تفريحي 

 ورزشي

35  7/2  01/0  سالن ورزشي 

18  23  98/0  فضاي سبز 

01/17  

54  45/31  62/0  درمانگاه 
  _بهداشتي 

 درماني

41  13/36  32/0  مجموعه 

27  06/90  06/0  داروخانه 

--- 
---  ---  2/0 *خانه مستقل  

 
 مسكوني

---  ---  8/0 *آپارتمان  
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  ساعت 24ها در : نرخ سفر با خودروي شخصي به هريك از كاربري6ل وادامه جد

نرخ حداقل 

پاركينگ مورد 

  **نياز 

سفر درصد 

با خودرو 

  شخصي

نرخ 

توليد 

  سفر

درصد مساحت 

از مساحت كل 

*كاربري 
 

 نوع كاربري نوع فعاليت

27/3  

49  97/6  48/0  هاي توليدي كوچككارگاه 

16/0  8/7  42 صنعتي  چاپ و تكثير 

87  56/3  36/0  انبارهاي كوچك 

  اند* اعداد به صورت گرد شده آورده شده

 با  برابر   2f 1000بر واحد سطح    ساعت 24در  هر كاربري شخصي به سفر با خودرو**  نرخ حداقل 

2m90/92  .است 

  

ميانگين ساعات  ومدت زمان توقف شهروندان در هر كاربري  كه گري مرحله پيشينبرپايه پرسش چهارمدر گام 

ركاربري محاسبه حداقل پاركينگ مورد نياز ه 3با استفاده از رابطه مشخص شد فعاليت هركاربري در منطقه 

 نشان داده شده است. 7 جدول شد. نتايج اين گام در 

�� � �
!"#$%	∗	'%(

"%
3رابطه     

  در اين رابطه:

، ساعت 24نرخ توليد سفر با خودرو شخصي به كاربري در : ��� ،كاربري كمترين پاركينگ مورد نياز: *(�

   ميانگين مدت زمان فعاليت كاربري  :�، جعه كنندگان به كاربريزمان توقف مرا ميانگين: +

  متر مربع 93: كمترين پاركينگ مورد نياز هر كاربري در هر 7جدول 

كمترين پاركينگ 

 مورد نياز

  نرخ توليد سفر

ميانگين زمان 

توقف مراجعه 

  كنندگان **

ميانگين مدت 

زمان فعاليت 

* 

 نوع كاربري

2 02/17  ظاميانت-اداري 9  60 

1 44/3  فرهنگي-آموزشي 10  120 

2 86/19   خدماتي 12  90 

3 78/25   تجاري 12  80 

  ورزشي -تفريحي 11  140 4 1

3 01/17   درماني-بهداشتي 14  110 

  مسكوني ---  ---  --- 1

1 27/3   صنعتي 10  120 

  شده اند) ميانگين گرد شده آوردهدقيقه (اعداد بصورت  ساعت                                                  ** *
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در گام پاياني، پس از تعيين حداقل پاركينگ مورد نياز هر كاربري در متراژ مشخص، مدل پيشنهادي بر روي 

هاي منطقه به طور مدل بر روي دادهاين حاصل از اجراي هاي هاي منطقه مورد مطالعه اجرا شد. يافتهداده

 آورده شده است. 3مختصر در شكل 

  

  : حداقل تقاضاي پاركينگ برآورد شده در نواحي منطقه3شكل 

  ه پيشنهاديگيري و ارابحث، نتيجه –––– 4

هرچند تقاضا براي محل پارك در شهرهاي بزرگ دنيا همواره رو به كاهش است. اما به دليل عدم وجود سيستم 

ال كاهش تقاضاي پارك در حمل و نقل همگاني در شهرهاي ايران و بعضا برخي رفتارهاي خود پسندانه عم

اي ضكه تعداد تقاهاي اين پژوهش يافتهبا مقايسه  ).1391 ،گلشنيبه راحتي امكان پذير نيست ( تهران شهر

) 1393(شركت مطالعات جامع ترافيك، با گزارش شركت مطالعات جامع ترافيكبرآورد شده  85465پاركينگ 

تفاوت  ،ذكر شده است 22720پاركينگ در منطقه  ميزان عرضه كه در آن، آورده شده است 4شكل كه در 

هرچند با تصويب ظوابط و مقررات طرح تفصيلي  شود.مي بخوبي احساسعرضه و تقاضا در اين منطقه آشكار 

اند، تهران در ساخت و سازهاي اخير تا حدود زيادي اعداد مربوط به عرضه پاركينگ تغيير نمودهشهر جامع 

اي عمومي كه در عرضه پاركينگ غير حاشيهميزان  ده قسمت عمده اين منطقه وبافت فرسوولي با توجه به 

  خواهد بود. همچنان چشمگير اين تفاوت نشان داده شده است،  8جدول 
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 ،(شركت مطالعات جامع ترافيك 13: ميزان عرضه پاركينگ برآورد شده در هر ناحيه ترافيكي در منطقه 4شكل 

1390(  

  13هاي عمومي در منطقه نگ: اطالعات پاركي8جدول 

ف
ردي

  

  نام پاركينگ
  ظرفيت  نوع پاركينگ  مالكيت

  (واحد)
  مساحت (متر مربع)

  همسطح  مكانيزه  طبقاتي  خصوصي  شهرداري

  2400  100  *      *    موذن  1

  3000  130  *      *    وحيديه  2

  660  28  *      *    طاهري  3

  1200  52  *      *    توحيدي  4

  3000  130  *      *    كوثر  5

  غير فعال  *      *    پيروزي  6

  850  37  *      *    دهقاني  7

  2400  104  *        *  لواساني  8

  60  24    *  *    *  شهرداري  9

  3310  605  جمع كل

  

هاي پژوهش نمايان بود، نواحي غربي منطقه بدليل قرار گرفتن در محدوده بافت فرسوده، همانگونه كه در يافته

امام  ميدان ،12طق مركزي و بازار همچون منطقه جواري با مناتراكم باالي واحدهاي مسكوني و تجاري، هم

با نگاه اجمالي به روند تري نسبت به ديگر نواحي در منطقه دارند. همچنين حسين و شهدا مشكالت چشمگير

توان ضمن درك ملموس شرايط مي 85465به ميزان  22720از ميزان  96تا  83تحول تقاضاي پاركينگ از سال 
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ورد مطالعه، نياز به انجام اقدامات اصالحي و تكميلي در زمينه مديريت تقاضاي پاركينگ را خاص محدوده م

  .قرار دادهاي حمل و نقل و ترافيك در اولويت طرح

 نقل عمومي و عدم و هايي از سيستم حملهاي متناسب با جمعيت، ضعف در بخشنبود زيرساخت

تسهيالت خريد  وديگر ساختار فضاي خاص تهران  سويه و از دارند بازبه عنوان عوامل مناسب  سازيفرهنگ

فراهم را گسترش روزافزون استفاده از اتومبيل شخصي در اين شهر  ،عنوان عوامل جاذب اتومبيل شخصي به

ل يو فرهنگ ترافيك بر مشكالت موجود دامن زده و مساشهري  مديريت يكپارچهآورده است. همچنين نبود 

نياز مبرم به تامين پاركينگ در  و با توجه بهاين پژوهش  هاييافتهبه  توجهبا  .كندتر ميآن را هر روز بغرنج

يابي پاركينگ طبقاتي پژوهشي براي مكان شود،احساس پيشنهاد ميترافيك سيستم ساماندهي براي منطقه 

  د.باشاهداف مطالعات پاركينگ نيز ميكه از جمله صورت گيرد 
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