
 

 شهر مرکزی بخش در داریپا توسعه کردیرو با نگیپارک تیریمد یهااستیس یبندتیاولو

 رازیش
 

ساز  ایخورسندن یمحمدعل شهر شد  شناس ار شکده، یکار شناس ،یمعمار و هنر دان ساز کار ساز معاونت یشهر  یمعمار و یشهر

 رازیش یشهردار

 بهار شهر یشهرساز کارشناس ،ی، دانشکده هنر و معماریکارشناس ارشد شهرساز پرور یفاضل احمد

شناس اریع دیمج سسه غ ،یمعمار کار ش یرانتفاعیمو ساز راز،یحافظ  شهر ساختمان معاونت  شناس کنترل و نظارت  و  یکار

 رازیش یشهردار یمعمار
 

 دهیچک
ضاها نیتأم ،ونقلحمل بخش در یامروز یشهرهاکالن یفرارو یهاازجمله چالش  ست نگیتوقف و پارک یف  با شهرها یمرکز بخش در که ا

 یبندتیو اولو ییبا هدف شنننناسنننا روشِیپ قیتحق م،یپارادا رییدوچندان دارد. با توجه به تغ یتیاهم ت،یفعال و تیجمع یباال تراکم به توجه
ستیس ش نگیپارک تیریمد یهاا شهر  ست رازیدر بخش مرکزی  ست. گام نخ شده ا و  یداخل مختلف تجارب و ینظر نهیشیپ مطالعه ،انجام 

و بر اساس  یکاربرد هدف، اساس بر پژوهش نیا قیتحق روشاست.  نگیپارک یعرضه و تقاضا تیریمختلف مد یکردهایو شناخت رو یخارج
 یهاتیمؤثر از ظرف استفاده» ،«نگیعرضه پارک شیافزا» عمده؛ گروه چهار در هااستیس نیا یبنددسته و یبررساست.  یلیتحل-یفیتوص تیماه

 لیتحل وهیش مطابق کارشناسان، نظر استناد به و رفتهیپذ انجام ،«نگیپارک یتقاضا کاهش»و « نگیپارک یگذارمتیق استیس بهبود» ،«موجود
 کیشده و به هر  یو وزن ده یبندپارامترها مشخص شده است. در مرحله بعد، مدل طبقه نیاز ا کیهر  تیاهم بی( ضراAHP) یمراتب سلسله

 یهااستیس راز،یش یکه در بخش مرکز دهدیپژوهش نشان م نیا جهیداده شده است. نت ازی( امتارهایرمعیو ز ارهای)مع هااستیس رمجموعهیاز ز
ضه پارک ستفاده از ظرف نگیکاهش عر ستقیغ تیریمد یهابه بهبود روش شودیم شنهادیقرار دارند. پ یباالتر تیموجود در اولو یهاتیو ا  میرم

شو رینظ نگیپارک ضا تیریسفر، مد یهاروش گرید قیت سترش حمل یتقا و  یتجار ای یادار یکار واحدها تساع رییتغ ،یونقل عمومسفر، گ
 .شود یشتریب توجه داریونقل پابه اهداف حمل یابیدست یدر راستا نگیپارک صیدر ضوابط تخص یریپذانعطاف

 رازیش دار،یونقل پاحمل ،یشهر تیریمد نگ،یپارک یتقاضا و عرضه: یدیکل یهاواژه

  مقدمه -1
شهر ندیفرآ س یهاتیو محدود ایمزا با یرشد و توسعه جوامع  ش یبرا یاریب ست توأم رانیو مد نانیشهرن سایل  با. ا افزایش میزان و

کنترل  یبرابرنامه مناسب  نبودکه  میهست پارک یفضاتراکم ترافیک و کمبود  رینظ یو مشکالت امدهایپ شاهدنقلیه در سطح شهرها 
ستقیطور غآن به ستنمعابر و  دیمفکاهش عرض  سبب میرم ست شده کیتراف یروان از کا س توجهزمان  طول. در ا  کیتراف انمهند
شهر  کیتراف بهبود و کنترلبه  عمدتاً ست معطوفجاری  از  یکی رونی. ازاکنندیمشده توجه متوقف یخودروها تیریکمتر به مد و ه

شکالت عمده  ش کیتراف تیریمد نبودم شهر  ست.  شور در بخش مرکز یشهرهااز کالن یکیعنوان به رازیساکن ا  لیخود به دل یک
 رانیراستا مد نیونقل است. در همحمل سامانهفشار بر  شیتوجه و افزاقابل یتیو تراکم باال شاهد ورود و خروج جمع هاتیتمرکز فعال

از بار مشکالت  یتا حدود« کیتراف طرح محدوده»مانند  یکیتراف یهاتیاقدامات و محدود قیطر از ،ونقلملح یشهر زانیربرنامه و
به  یابیدست یبرا ،و استناد به نظر کارشناسان نگیپارک تیریمد یهااستیس یپژوهش با بررس نیا در. اندستهمرکز شهر کا یکیتراف

سعه پا سبت به تأم یکردهایرو ،ونقلدر بخش حمل داریتو شهر را  نیدر ا نگیپارک نیمختلف ن س و لیتحلبخش از  و در  کرده یبرر
 .میدهیرا ارائه م کارشناسانه یانتها راهکارها
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 موضوع انیب -1-1

 ینیبشیطور نمونه پبه و شده همراه یکیامکانات تراف یعرضه و تقاضا نیشکاف ب شیونقل با افزاحمل التیتسه یوردر بهره رییتغ
 دهینرس یحل قطعبه راه گاهچیاست که ه یادر مناطق پرتراکم و مرکزی شهر دغدغه ژهیوبه هالیاتومب رایب نگیفضای مناسب پارک

ست ) سبتونقل حمل زانیربرنامه ریاخ یهاسال در(. Amirazodi, 2012: 80ا سعه  تیفیبر ازدحام، ک نگیپارک اثراتبه  ن هوا، تو
صاد شدهآگاه ادهیپ طیو مح یاقت شکل» یخیتار ازلحاظ. اندتر  ضه خبه «نگیپارک م شکل عر ست.  یلیعنوان م شده ا شناخته  کم 
سننوک کارکرد شننبکه  لیاز قب یادهیمشننکالت عد نگ،یپارک تیریمد فیضننع یهااسننتیسننکه  انددهیرسنن جهینت نیبه ا زانیربرنامه
 یهااسننتیکه مقررات و سنن دهدی. تجربه نشننان مداردمؤثر و متعادل را به دنبال  یونقلحمل سننتمیسنن نبودهوا و  یآلودگ ،ییجاجابه
 1یروادهیپ تیقابل استطاعت، قابلازجمله مسکن  ،یزندگ تیفیونقل و مسائل متعدد کحمل یهانهیعالوه بر فرم شهر بر گز نگیپارک

 .است اثرگذار گلخانه یگازها انتشار و
ستفاده گان،یرا نگیپارک یفراوان ستگ و خودرو از ا شدن ک نگی. قطعات بزرگ پارکدهدیم شیافزا را آن به یواب  تیفیباعث بدتر 
صله ب شیمحله، افزا سائل را درون  نیا تمنی. لشودیونقل محمل یهانهیکاهش تنوع گز ومبدأ و مقصد  نیفا ستگ کیم  یچرخه واب

شان م سخاوتمندانه پارک1شکلدهد )یبه خودرو ن ضه  ستگ ستیاچرخهاز  یجزئ نگی(؛ عر و به  دهدیم شیبه خودرو را افزا یکه واب
 .زندیم بیونقل آسحمل نیگزیجا یهاحالت گرید

 ی مو ا هب ی   باو هخرچ
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روحم

 هضرع
 هنادنم وا س

 نیکراپ

 ه سو  یاهو  ا
هدنکارپ

 به یوابستگ چرخه: 1شکل

 (Litman, 2008: 8) لیاتومب
 

ستبا آن  یبرخورد تجار وبازار محور  کردیرو نگ،یپارک نیتأم در گرید چالش ضوع اثرات منف تیکه در ماه ا ست یمو شته ا  گذا

                                                           
1 walkability 



(Barter, 2009: 1) .ضاها نهیهز یشهر زانیربرنامه سعه قلمداد م یهانهیهز جزک نگیپارک یف  شدهتمام متیق جهی، درنتکنندیتو
سا شابدییم شیافزا گانیرا نگیدهنده پارکارائه یهاتیکاالها و خدمات در  ستقیغ یهانهیهز هانی. ما  نیبنیدرا و دارند یادیز میرم

شهرها مم نگیپارک نهیهز سبت به هز کندر  ست ن  رانیمد ،یکنون طیشرا در(. Shoup, 1999: 549) شود ترافزون گرید یهانهیا
 تیامن شی، افزاادهیافراد پ یشهر برا یفضا متیمال شیهوا، افزا تیفیبهبود ک رینظ یاهداف اجتماع به دنیرس یبرامجبورند  یشهر

عرضننه و تقاضننا مرتبط با  تیریمد یبرا یدیجد یهایاسننتراتژ ،ونقلحمل یهانهیداخل شننهر و کاهش هز یهاکودکان در گردش
 یضننرورتو عرضننه آن  تیریمد حیصننح یهایاز اسننتراتژ تیحما. کنندآغاز  یشننهردار یهانهیو روند کاهش هز یتوسننعه اقتصنناد

 .(Meyer, 1983: 1) است ریناپذاجتناب
و جذب سننفرهای روزانه دارد و به دلیل  تولید در یادیز، سننهم هاتیمحدوده مرکزی شننهرها، همواره به دلیل تمرکز و تعدد فعال

همواره با مشننکالتی  ،یونقل شننهرسنناختار حمل یهاتیظرف شیگنجا نبودو  یشننهردرون ارتباطی یهاثابت ماندن ظرفیت شننبکه
 رازیکرد. شهر ش اشاره هایآلودگ انواعبه ازدحام و  توانیشهری م داریتوسعه پا یمقوله درها آن نیرو بوده و هستند که از مهمترروبه

. با توجه کندی... به خود جذب مو کار یایجو افراد گردشگر، عنوانِبه زیرا ن یاریبس تینفر ساالنه جمع ونیلیم 2/1از  شیب یتیبا جمع
توقف و  یازجمله کمبود فضنناها یاریبسنن یکیمشننکالت تراف آن، به مراجعه ادیزعمده در مرکز شننهر و حجم  یهایبه تمرکز کاربر

 نیکه در ا اسننت شننده ارائه نمسننئوال یاز سننو یکیطرح محدوده تراف یمشننکالت نیچن کاهش یبرااسننت.  افتهی رواجپارک در آن 
 نگیپارک تیریمد یهااستیس تیوضع ،یشهر کیونقل و ترافحمل تیریاز نظر کارشناسان و متخصصان مد یریگپژوهش با بهره

 .شودیم لیوتحلهیو تجز یبخش از شهر بررس نیدر ا

 

 ضرورت و اهمی  -1-2

 گاهیجا یِشهر زانِیربرنامه امروزه اما داشت؛ تمرکز نگیعرضه امکانات پارک شیبر افزا عامطور به نگیپارک یسنت تیریدر گذشته مد
خودرو انجام  باکه  ی. هر سننفرپردازندیم نگیبه اسننتفاده کارآمدتر از منابع پارک یابیبا هدف دسننت ییهابه برنامه نگیپارک تیریمد
صد  ریناگز شودیم سئله وجود و  ودارد  ازین نگیپارک بهدر مق ضاهااز  یمختلف یهاآن بر جنبه نیتأم ایم . گذاردیاثر م یشهر یف

 کنیلو  هرا به وجود آورد ییهاتیشننهرها چالش و حسنناسنن یخصننود در مناطق مرکزبه لیتوقف اتومب یبه فضنناها ازین شیافزا
ستیس ضا نیبه تأم تنها نگیپارک نیتأم یهاا سب برا یف ست نگرفته صورت یتوجه گریو به ابعاد د شدهخودروها محدود  یمنا  ا
(Bonnel, 1995: 83.) ضا شتر،یب یهانگیساخت پارک یسنت دگاهیضمن مقابله با د دتریجد یکردهایدر رو نگیپارک تیریمد  یتقا

مرتبط با  یهانهیکاهش هز و دارتریونقل پاحمل یهانهیاسننتفاده از گز قیتشننو از،یموردن نگیپارک یرا با هدف کاهش تعداد فضننا نگیپارک
بار  لیآن تحم جهیبه هر نقطه از شهر هستند که نت لیاتومب یدسترس کنندهنیمقررات تضم نیاز ا یاری. بسدهدیبه خودرو پاسخ م یوابستگ

 (.Weinberger et al., 2010: 12) و سازمان شهر است ساختاربر  هالیاتومب
 اهداف -1-3

صل هدف ستیس یبندتیاولو پژوهش؛ یا ست که از طر رانیمد دگاهیاز د نگیپارک یهاا سان ا شنا س قیو کار سناد معتبر  یبرر ا
ستیس نهیدر زم یجهان ستخراج و طبقه نگیپارک تیریمد دیجد یهاا ستیس نیا یبندو ا سان حمل هاا شنا ونقل و مطابق با نظر کار
ارائه  رازیشهر ش یبر بخش مرکز نگیپارک یعرضه و تقاضا تیریبهبود مد یمطلوب برا یراهکارها ق،یتحق انیپااست. در  کیتراف

 :است ریز شرح به یلیتفص اهداف. شدخواهد 
 ونقلحمل یزیرآن در برنامه گاهیو جا نگیپارک یعرضه و تقاضا یهااستیس لیبررسی و تحل •
 نگیپارک یمختلف در خصود موضوع عرضه و تقاضا یهادگاهید لیو تحل یبررس •
 رازیشهر ش یدر بخش مرکز نگیپارک نیمختلف در خصود تأم یهایو ارائه استراتژ یبندتیاولو •

 

 هاهیها و فرضسؤال -1-4



 است؟ چگونه حاضر حال در نگیپارک یتقاضا و عرضه یهااستیس •
 چگونه است؟ یشهر یزیرمرتبط با برنامه نگیپارک یدر خصود عرضه و تقاضا مختلف یهادگاهید •
ستناد با • سان، نظر به ا شنا ستراتژ یبندتیاولو کار صود تأم یهایا ش یدر بخش مرکز نگیپارک نیمختلف در خ  رازیشهر 

 ؟چگونه است

 

  حقی  روش -1-5

ست کاربردی روشِیپ پژوهش نوع صیفی صورت به تحقیق روش و ا ست؛ تحلیلی - تو س ینظر یمبان ابتدا که صورتنیبد ا  یبا برر
سناد کتابخانه موردنظر  یهااستیس سپس و استخراج نگیپارک تیریمد دیجد یهااستیس نهیزم در یجهان مکاتب و هاپژوهش ،یاا

سان حمل دگاهیاز د شنا ست شده یبندطبقه کیونقل و ترافکار ضوع نهیزم به توجه با. ا شناس 25 از مو در  کیونقل و ترافحمل کار
 یشنهردار یو عمران یو معاونت فن یو معمار یمعاونت شنهرسناز راز،یشن یشنهردار کیونقل و ترافسنازمان حمل رینظ ییهاارگان

ستاندار یدفتر فن راز،یش سازمان نظام یا ضا  سفارس، اع ستان فارس و ه یمهند ساز یعلمئتیساختمان ا ش یشهر شگاه   راز،یدان
( AHP) یها انجام گرفته و با روش سلسله مراتبداده لیوتحلهیتجز آماری، یهاکیتکن و هاوشر از استفاده با. است شده ینظرخواه

ستردگ سبات و برا یبا توجه به گ ست آمده  به یلیتحل جینتا Expert Choiceافزار پژوهش از نرم ندیدقت در فرآ یمحا ستد . در ا
 .است شده ارائه رازیشهر ش یبخش مرکز نگیپارک تیریبهبود مد یبراو مطلوب  یبیترک یراهبردها زین انیپا

 

 پژوه  قلمرو و محدو ه -2
ست  یشهرهااز کالن یکی رازیش شهر شور ا صاد یهاکانون نیترنفر از مهم ونیلیم 2/1از  شیب یتیبا جمع وک شگر ،یاقت  ،یگرد
 یهاتیاز فعال یاریو اکنون کانون بسنن شننده یادیدچار تحوالت ز ریقرن اخ درشننهر  نیا یمرکز. محدوده اسننت یخیتار و یمذهب
شاهچراغ و  یارتیمجموعه ز رینظ یاعمده یهایو کاربر رازیش یخیبافت تار رندهیمنطقه از شهر دربرگ نیاست. ا یو فراشهر یشهر

شگر یخیتار یها و بناهامجموعه زند، ابانیخ یتجار محور و لیوک یمیقد بازار ن،یعالکالد دیس  یمراکز اقامت ،یادار مراکز ،یو گرد
 یهاتیمحدود جادیبه فکر ا یشهر رانیمد شهر، از هیناح نیا یباال تراکم وجود با و اوصاف نیا بامهم شهر است.  یهامارستانیو ب
 تیقسمت از شهر مطرح شده است. با توجه به موضوع نیدر ا کیمحدوده طرح تراف جادیا شنهادیمورد پ نیو در آخر هستند یکیتراف
(. 2شکلاست ) شدهعنوان نمونه موردمطالعه انتخاب به رازیش یمقاله بخش مرکز نیونقل مرکز شهرها در ادر مسئله حمل نگیپارک

به  یونقل شخصحمل یالگو افتنیسوق  ،یشخص هینقل لیوسا تردد کاهش ؛یکیممنوع تراف یهامحدوده فیهدف از تعر یطورکلبه
سان یونقل عمومحمل ستمیس سی آ ستر سایل نقلیه خاد و د ست )معاونت مطالعات و  همچونتر و راحت و سایل امدادی و... ا و

 (.55: 1375، یزیربرنامه
ضا و موجود کیتراف حجم به توجه با صوا رازیش یکیمطالعه محدوده تراف محدوده، نیا در سفر یتقا  شده بینجام و طرح آن ت
 سازماناست ) لومتریک 88محدوده  نی. طول شبکه معابر در ااستدرصد از سطح شهر  6/4 وهکتار  821محدوده  نیا مساحت. است
ضر تعداد واحد پارک1392 راز،یش یشهردار کیونقل و ترافحمل ستفاده عموم در محدوده موردنظر کمقابل نگی(. در حال حا  شیب یا

 یو مابق اندافتهی یکاربر رییتغ ایاحداث  یهمگان نگیپارک ژهیصنننورت مجتمع وواحد آن به 2000واحد اسنننت که تنها  25000از 
شبه ص تیمالک ایمعابر  هیصورت حا صو ستند. در مطالعات جامع حمل یخ شه شرا رازیونقل  واحد کمبود  3000حدود  یکنون طیدر 

ست که  نیا یبرا نگیپارک شده ا )معاونت  شوداحداث  یبخش خصوص ای یدولت ینهادها قیاز طر یدهه آت یط دیبامحدوده برآورد 
 (.1390 راز،یش یشهردار کیونقل و ترافحمل



 
 (Google Earth, 2012) رازی    ر یمرک  محدو ه :2  ک 

 

 نظری م انی و ها  د اه م اهیم، -3
 موضوع اتیا ب-3-1

 شیپ یسمت به یشهر ونقلحمل تیریمد یهااستیس اکنونهم یول شدیم مطرح ونقلحمل مبحث در نگرجامع یکردهایرو ابتدا در
 ونقلحمل یعنی یاصل یریگجهت دو(. Topp, 1995: 33) است گسترده چنداننه یتغییرها با یکنون تیوضع بهبود دنبال به که رفته

 1900 دهه لیاوا از نگیپارک تیریمد و عرضه. اندداده اختصاد خود به را یکار یهانهیزم نیشتریب یعموم ونقلحمل و خودرومدار
ضوع عنوانبه متحده االتیا در ستیس در یمو ساز یعموم یهاا ست مطرح یشهر  یزمان یهاتیمحدود و نگیپارک شدنممنوع. ا

سبه شهر مرکز یهاابانیخ در رانهیگسخت شته یعمل ونقلحمل مهندسان و سیپل لهیو  و 1915 سال در تیتروید مثال، یبرا. بود گ
شتند اجرا به ابانیخ مجاور نگیپارک یبرا یزمان یهاتیمحدود 1920 سال در بوستون  سطح در خودروها تردد شیافزا با مروربه. گذا

سترده نگیپارک مقررات معابر  زین و 1928 سال در کاگویش شهر CBD نگیر در پارک تیممنوع همچون ییهاتیمحدود و شد ترگ
شت با. شدیم اجرا 1940 دهه اواخر تا ورکیوین منهتن منطقه شبانه یهاساعت در پارک تیممنوع  تیمالک گرفتن اوج با زمان گذ

 به پاسخ یبرا ییکایآمر یشهرها ،1960تا1920 سال از. افتی شیافزا نگیپارک ازین نیتأم یبرا فشارها یصنعت یکشورها در نیماش
 را یابانیخ کنار یهانگیپارک تیممنوع ابان،یخ از خارج نگیپارک و( یاهیحاشنن) یابانیخ کنار نگیپارک عرضننه شیافزا با تقاضننا نیا

س تعداد کردند، حذف ص و یدولت نگیپارک یگاراژها از یادیز اریب صو  یتجار یهاابانیخ در یابانیخ کنار نگیپارک و شد ساخته یخ
 .شد یالزام هاآن مخصود نگیپارک نیتأم با یتجار و یمسکون دیجد یهاتوسعه ت،یدرنها. شد زیتجه نگیمتر سامانه به مهم

 نیتأم سننامانه نیچن یدارا متحده االتیا یشننهرها شننتریب و بود رشنند به رو 1955 سننال تا نگیمتر نگیپارک از اسننتفاده روند
 کنندگانعیتوز و یتجار یواحدها انیمشتر یبرا ،یشخص خودرو پارک یبرا ابانیخ کنار در ییفضا وجود از نانیاطم. بودند نگیپارک

 دفتر ،1956 سال در. ماند یباق متحده االتیا یشهرها یزیربرنامه در یابانیخ کنار نگیپارک تیریمد هیاول هدف عنوانبه مدتکوتاه
ست؛ سفر هر یبرا( حالت) مد نیبهتر ل،یاتومب که کرد اعالم صراحتبه 2یعموم یهاجاده ستیس 1950 دهه تا نیبنابرا ا  یعموم ا

 و شننند مواجه یجد یهاچالش با خودرومدار ونقلحمل کردیرو بعد به 1970 دهه از. بود رانندگان یخوشننننود یبرا نگیپارک نیتأم
 یشخص یخودروها حضور کنندهقیتشو التیتسه از کاستن کنار در یهمگان ونقلحمل به و شد مطرح ادهیپ و سواره حرکت یهمساز

 حذف را نگیپارک حداقل الزامات ورکیوین و پورتلند بوستون، یشهرها دوران نیهم در. شد یاژهیو توجه شهرها یحرکت یفضاها در
شته یروندها میتعم به یمیقد نگاه. کردند جادیا چندمنظوره یهانگیپارک شهر یمرکز مناطق در و کردند ضا ینیبشیپ و گذ  در تقا

                                                           
2 BPR 



 1996 سنننال در لسنننونیو چاردیر(. Litman, 2008: 8) کنند برآورده را آن کنندیم یسنننع زانیربرنامه که شنننودیم منجر ندهیآ
 ینیبشیپ و میتنظ را نگیپارک یهایازمندین یمنطق و وهیشنن چه با هاآن ببرد یپ تا کرد یبررسنن شننهر 144 در را ارشنند زانیربرنامه

 دانشننگاه طرف از مطالعه کی مثال یبرا. داشننت همراه به یجالب جینتا هم هانگیپارک از اسننتفاده در رانندگان رفتار یبررسنن. کنندیم
شان 3یبرکل شهر در ایفرنیکال ضاها در پارک به هرروزه یرانندگ یسفرها درصد 30 که داد ن  مطالعه در. شودیم منجر یرقانونیغ یف
شخص شد انجام ورکیوین شهر در 2008 سال در که یگرید صد 20 که شد م سا از در  به یشهر محالت در شده پارک هینقل لیو

 در. اسنت موجود نگیپارک تیریمد به یتوجهیب یامدهایپ کایامر در یرقانونیغ نگیپارک حجم نیا. اندشنده پارک یرقانونیغ صنورت
ستیس در دنظریتجد با هایشهردار از یبرخ گذشته، دهه سالم یهاا ستفاده یمنف آثار از یتعداد به نگ،یپارک نا ص لیاتومب از ا  یشخ

 یفضنننا در یعموم نگیپارک وجود که تفکر نیا نگ،یپارک نینو تیریمد در. کردند یدگیرسننن وهواآب رییتغ و کیتراف ازدحام همانند
سئله کی یشهر ست، یضرور م صالح ا ست شده ا سبت نگاه نوع نیا. ا ضوع به ن سه نیتأم مو  یهازمیمکان و نگیپارک التیت
ص ضا صیتخ سترش حال در پارک یف ست گ ستیس یهاجنبه در را ونقلحمل سامانه جیتدربه و ا  خواهد رییتغ یزیرطرح و یگذارا

 .ستین کارا یکنون طیمح یبرا نگیپارک یمیقد میپارادا که رفتیپذ دیبا. داد
 
 یکاربر  میم اه -3-2

صود در ص واژگان و میمفاه ونقل،حمل و نگیپارک خ ص ستلزم که شودیم برده بکار معمول و یتخ ست م  بحث به ورود از قبل ا
 .شوند انیب یلیتحل-یفیتوص

ست عبارت: 4نگیپارک نیتأم ضای تعداد از ا ش یهانگیپارک در که یپارک ف شیغ و یاهیحا ستفادهقابل یفرع معابر و یاهیرحا  ا
 (.TDM'Encyclopedia, 2012) کنند استفاده هاآن از توانندیم یشخص یهایسوار رانندگان و دارد وجود پارک برای

ضای ست عبارت: 5نگیپارک تقا ضای تعداد از ا  در هاآن توقف مدت طول در یشخص یهالیاتومب کردن پارک برای که یپارک ف
 (.Same, 2012) است ازین نگیپارک موردمطالعه محدوده

 مشخص هیناح کی در( معابر از خارج و معابر هیحاش) شدهپارک هینقل لیوسا کل تعداد از است عبارت: 6نگیپارک( انباشت) تجمع
 .(Kolhar, 2012: 6) شودیم انیب روز در هینقل لهیوس برحسب معموالً که نیمع یزمان دوره کی در

 .شودیم استفاده ساعت کی مدت برای نگیپارک فضای کی از که ییهادفعه تعداد از است عبارت: ساعت -فضا
 برای( شب 8 تا صبح 8 از ساعت، 12 معموالً) یزمان دوره کی در که ییهاساعت -فضا کل تعداد از است عبارت: 7نگیپارک بار
 (.Litman, 2012: 15) شود یم استفاده پارک فضای

 .است کنندگانپارک یفراوان از یشاخص و نگیپارک فضای کی در توقف زمان نیانگیم از است عبارت: 8توقف مدت
 از تربلندمدت یهاپارک یبرا دیبا نیبنابرا دارد؛ یکمتر یدسننترسنن نگیپارک از نوع نیا: 9ابانیخ از خارج یعموم یهانگیپارک

 مانند کنند،یم استفاده مدتیطوالن یهادکنندهیبازد و ساکنان کارمندان، نگ،یپارک نوع نیا از شوند، تیریمد روز کی تا ساعت چهار
 .یطبقات یهانگیپارک
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س یهاموضوع ازجمله سا  یشهر داریپا توسعه بر آن ریتأث و شهروندان یزندگ در ونقلحمل ابعاد گسترش ،یشهر یزیربرنامه در یا
 فیط و آورده فراهم را التیتسه و خدمات به ادیز یدسترس امکان ،یانسان جوامع داریپا توسعه نیادیبن عناصر عنوانبه شهرها. است
س شندیم تدارک ریپذستیز طیمح جادیا یبرا را ونقلحمل خدمات از یعیو سا روان حرکت درواقع یشهر داریپا ونقلحمل. بخ  لیو
ست و مردم ه،ینقل ستلزم که کاال سا م ست تالش و نهیهز نیترمطلوب با طیمح یداریپا و مردم شیآ : 1385 ،یاحمد و نژاد محرم) ا
سترش با اما ؛(3 ستفاده روزافزون گ ص یخودروها از ا صرف شیافزا هوا، یآلودگ شیافزا مانند یماتینامال شاهد یشخ  یهاسوخت م

 (.Khodaii, 2012: 209) میهست یشهر مناطق در یدسترس کاهش و رهایمس شدنبسته ،یکربن

 

 ی  ر ونق حم  و ن یپارک -3-4

ستیس ضه تیریمد یهاا ضا و عر شته سبب و آورده وجود به شهرها یداریپا یبرا یدیجد یهاچالش نگیپارک یتقا  زانیربرنامه گ
 به نیزم یکاربر هر یبرا نگیپارک طیشرا حداقل میتنظ و یشخص یخودروها مالکان یتقاضا اوج به ییگوپاسخ کشاکش در یشهر

شند یشهر ستگاهیز دارکنندهیپا یهاتیفیک توازن دنبال ضاها نهیهز زان،یربرنامه نظر از(. Steiner, 2012: 173) با  در نگیپارک یف
 کنند،یم شنهادیپ گانیرا نگیپارک که ییهاتیسا در خدمات و کاالها همه متیق شده سبب و شودیم یبنددسته توسعه یهانهیهز
 گرید از اسننت ممکن شننهر در خودرو کی نگیپارک نهیهز اما هسننتند، یادیز یرشننخصننیغ یهانهیهز یدارا هانیماشنن. ابدی شیافزا
 نگیپارک یفضا سطح حداقل نیتأم ازمندین که کنندیم یرویپ یبندمنطقه یهاقانون از کایآمر یشهرها شتریب. باشد شتریب هانهیهز
 که شده یبررس. دارد دنبال به را نگیپارک انواع مازاد عرضه متحده، االتیا ونقلحمل زانیربرنامه یهااستیس. است شهر سراسر در
صد 99 شخاد یاهینقل یسفرها در ستفاده با ا ضا از گانیرا ا ست شده همراه شهرها داخل پارک یف ستفاده نهیهز جهیدرنت. ا  از ا

ش صرف با و یرانندگ نهیهز کاهش با و شده کمتر نیما ضا، از یادیز مقدار م ستیس ف ستفاده یسنت یهاا  یپراکندگ و لیاتومب از ا
نابرا؛ ابدییم شیافزا هایکاربر  موضنننع در مجدداً تیحما همهنیا رغمیعل یسنننواردوچرخه و یروادهیپ ،یعموم ونقلحمل نیب
ضع شکل. گرفت خواهد قرار شدهفیت ضا در پارک قانون نکردن تیرعا ییکایآمر یشهرها در گرید م ست ابانیخ یف  یخودروها. ا
 مواجه مشنکل با را هااتوبوس گردش و ییجاجابه دهند،یم کاهش را ابانیخ یدسنترسن تیظرف یتوجهقابل طوربه دوبل شنده پارک
 .اندازندیم خظر به را ادهیپ عابران و سواراندوچرخه و کرده

 

 ن یپارک به یان قا  ن رش -3-5

 گانیرا و فراوان نقاط شننتریب در دیبا نگیپارک که کردیم فرض یمیقد میپارادا اسننت، میپارادا رییتغ دسننتخوش نگیپارک یزیربرنامه
 وقتچیه دینبا نگیپارک قطعات که کردیم فرض یمیقد میپارادا. بود متیق نیترنییپا و عرضننه نیشننتریب یبرا تالش ۀهم. باشنند

 شود پرداخت ارانهی دولت یازسو ای شود( مهیضم) گنجانده ساختمان یهانهیهز به دیبا نگیپارک التیتسه یهانهیهز شود،( پر) زیلبر
 فرض. اسننت نهیبه متیق و عرضننه ارائه یبرا تالش در دیجد میپارادا. کند برآورده را خودش نگیپارک یازهاین دیبا یمقصنند هر و
 مضر ادیز یلیخ یهامتیق اندازه به کم یلیخ یهامتیق و است مضر کم یلیخ عرضه اندازه همان به ازاندازهشیب عرضه که کندیم

ستند ستفاده بر دیجد میپارادا. ه شتراک به و نگیپارک امکانات از کارآمد ا شتن ا صد نیب نگیپارک منابع گذا . کندیم دیتأک مختلف مقا
 یتقاضننا که یافراد یبرا یمال یهامشننوق و کرده تیحما کنندگاناسننتفاده به نگیپارک یهانهیهز میمسننتق شننارژ از میپارادا نیا

 (.Litman, 2008: 7) کندیم فراهم کنندیم کم را نگشانیپارک
 با یمطلوب تیسنخ که است متعادل و چندگانه ونقلحمل ستمیس به شهرها ازین است همگان دییتأ مورد آنچه یکنون تیوضع در

شته یداریپا شد دا ضم را شهرها ونقلحمل یداریپا که شود توجه دیبا یعوامل به زین نگیپارک نیتأم مقوله در خاد، طوربه. با  نیت
 :شودیم انیب ریز صورتبه اصول نیا سازد، هماهنگ را ندهیآ یهایاستراتژ و کند

 ها؛نیماش یدسترس شیافزا نه مردم یدسترس شیافزا بر تمرکز. 1
 خودرو؛ یدسترس کاهش با زمانهم کارآمد یهانیگزیجا آوردن فراهم. 2



 دار؛یپا ونقلحمل در نگیپارک تیریمد استیس و یاستراتژ یریکارگبه نیتضم. 3
 ؛یرواقعیغ یول نامحدود یتقاضا از شهر کی نگیپارک مناسب مقدار گرفتن نظر در کمتر. 4
 (.Schneider, Still & Rutherford, 2009: 26) انیمتقاض تیرضا کسب کردیرو نه تقاضا تیریمد هدف با نگیپارک ارائه. 5
 

 AHP از اس  ا ه با رازی    ر یمرک  ب    ر ن یپارک   ر مد یهااس یس یبندسطح -4
 ن یپارک   ر مد یهااس یس یبند س ه -4-1

 که داد ارائه یکل گروه چهار در را هاآن یبندطبقه از یکل مدل توانیم نگ،یپارک نیتأم یهااستیس سوابق و موضوع اتیادب مرور با
 (:3شکل) گرفت خواهند قرار آن یهارمجموعهیز در نگیپارک تیریمد یهاروش گرید

رهاشده  یهانیاختصاد زم نگ،یپارک نیتأم به یخصوص و یدولت ،یتجار یواحدها کردن ملزم ؛10نگیعرضه پارک شی( افزاالف
 ؛و... یاهیحاش یهانگیپارک شیافزا نگ،یبه پارک

فاده مؤثر از ظرفب مال فیتخف ؛11موجود یهاتی( اسنننت ندگاننیتأم یبرا اتیعوارض و  پارک یعموم نگ،یپارک کن  نگیکردن 
 ؛و... نگیپارک صیدر ضوابط تخص یریپذانعطاف ،یو خصوص یدولت یادار یواحدها
سج ستی( بهبود  ستفاده کردنملزم  ؛12نگیپارک یگذارمتیق ا سب با  یگذارمتیق نگ،یپارک یهانهیکنندگان به پرداخت هزا متنا

 ؛و... اوج تقاضا ریغ یهاتدر ساع یاهیحاش گانیرا نگیپارک ،تقاضا اوج ریغ یهاتساع یبرا متیق فیحجم تقاضا، تخف
ضاد شو ؛13نگیپارک ی( کاهش تقا ستفاده از د یبرا قیت سفر ییجاجابه یهاروش گریا سترش حمل ،و   عیتجم ،یونقل عمومگ

 و... . روهاادهیپ یو بهساز ضیتعر ،یعموم نگیپارک ینیبشیبا پ یخصوص یهانگیپارک

 

 م ئله ینمو ار سل له مرا   ساخ  -4-2

فهم ها در اصننول تئوری، دقت، سننهولت کاربرد و قابلارزیابی اهمیت معیارها وجود دارد که تفاوت این روش یبرامختلفی  یهاروش
صمیمبودن آن ست )ها برای ت سله لیتحل ندیفرآ(.  ,2005Liu :900گیران ا ش 14یمراتب سل ست منعطف، قو یرو ساده  یا  یبراو 

ابتدا  ،یاریچندمع یابیارز روش نیا. کندیم سخترا  هانهیگز نیانتخاب ب ،متضاد یِریگمیتصم یارهایکه مع یطیدر شرا یریگمیتصم
سال  سبه 1980در  صل پ یعراق یساعتتوماس ال  لهیو ست  یمتعدد یتاکنون کاربردها و شد شنهادیاال شته ا در علوم مختلف دا

ست،) سله مراتب ندیقدم در فرا نی(. اول13: 1380 زبرد سله مراتب کی جادیا ،یسل سل س یساختار  ضوع موردبرر ست که در آن  یاز مو ا
شان داده مآن نیو ارتباط ب هانهیگز ارها،یاهداف، مع ضوع لی. تبدشودیها ن سئله ای مو س م سله ساختار کی به یموردبرر  یمراتب سل

سمت نیترمهم سله لیتحل ندیفرآ ق ست یمراتب سل سمت نیا در رایز؛ ا سائل هیتجز با ق شکل م سله لیتحل ندیفرآ، دهیچیپ و م  سل
سان عتیطب و ذهن با که ساده یشکل به راها آن یمراتب شته مطابقت ان شد دا  نیا روشِیپ پژوهش در(. 15 همان،) کندیم لی، تبدبا

 .است شده لیتشک ارهایمع ریز و ارهایمع، هدف سطح سه ازمراتب سلسله

                                                           
10 Increase Parking Supply 
11 Use Existing Parking Capacity More Efficiently 
12 Improve parking pricing Policies 
13 Reduce Parking Demand 
14 AHP 



 
 ن یپارک   ر مد م  لف یهااس یس یبند  قه مدل: 3 ک 
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ساس اهمیت و اولوآن یبندو رتبه یسازترین روش برای ارزیابی وزن معیارها مرتبساده صم یهاتیها بر ا ست. برای رندهیگمیت  ا

شان خاد یهارگروهیز وها گروه در گریکدی با هاآن یدودوبه سهیمقا ارها،یرمعیز و ارهایمع )وزن( تیاهم بیضر نییتع  انجام خود
. شوندمی سهیمقادو دوبه گریکدی با ارهایمعریز و ارهایمع همه آنبر اساس  که است یساعت یتیکم 9 اسیمق کار، نیا مبنای. ردیگمی
صان یهادهیا و هادگاهید از ارهایمعریز و ارهایمع تیاهم بیضرا نییتع منظورِبه پژوهش نیادر  ص ستفاده متخ  که بیترتنیابه شد؛ ا
 با ارهایمعریز و ارهایمع از کیهر  یینها وزن و شنند داده قرار متخصننصننان اریاخت در ربطیذ یارهایرمعیز و ارهایمع از ییهاسیماتر

 .آمد دست بهها آن هندسی نیانگیم محاسبه
افزار . پس از سنناخت مدل در نرممیکرد سننهیها را با هم مقادو آندوبه ارها،یمعریو ز ارهای)وزن( مع تیاهم بیضننر نییتع یبرا

Expert Choice به دسننت آمد. در شننودیکه در ادامه نشننان داده م یاگونهبه ارهایها، وزن معزوجی شنناخص یهاسننهیو ورود مقا ،
 افزار نشان داده شده است.به کمک نرم نگیپارک تیریمد یهااستیدر س ثرعوامل مؤ یبندتیاولو 4شکل

هننای ملزم کردن مجتمع•
 تأمین پارکینگتجاری به 

کردن واحنندهننای • لزم  م
 تأمین دولتی و خصوصی به

 پارکینگ
هننای اختصنننناد زمین•

 به پارکینگ رهاشده
هننای افزایش پننارکینننگ•

 یاهیحاش
ایننجنناد پننارکننینننننگ در •

 های بخش مرکزی ورودی
هننای احننداث پننارکینننگ•

 طبقاتی و هوشمند
صننندور مجوز کاربری به •

 شرط تأمین پارکینگ الزم

یات • مال تخفیف عوارض و 
مبرای  نننندگنناننیتننأ  ک

 پارکینگ
کننننردن عننننمننننومننننی•

به پارکیننگ های مربوط 
واحنندهننای اداری دولتی و 

در صورت داشتن ) یخصوص
 (ظرفیت

گان رسننناناطالع• ند ی ران
ظننرفننیننت خننالننی  ۀدربننار

 پارکینگ
ی در ضننوابط ریپذانعطاف•

 تخصیص پارکینگ 
 جاییتأمین وسنننیله جابه•

سانی که خودرو خود  برای ک
را خننارج از بخش مرکزی 

 کنندمیپارک 
شخط• ی گذارعالمتی و ک

 های حاشیه خیابانپارکینگ

مننننلننننزم کننننردن •
به پرداخت  کنندگاناسننتفاده

 پارکینگ یهانهیهز

ی متناسنننب با گذارمتیق•
 حجم تقاضا 

تخفیف قیمت برای ساعات •
 غیر اوج

شپارکینگ رایگان • ی اهیحا
 ساعات غیر اوج تقاضادر 
نگ • پارکی نه  افزایش هزی

 تر بهبرای اسنننتفاده طوالنی
 )پلکانی( یتصاعد صورت

کاه   قاضای 

 پارکین 

ب  و  سیاس  

  ذاری پارکین یم ق

از  مؤثراس  ا ه 

 ی موجو ها یظرف

اف ا   عرضه 

 پارکین 

 های مد ر   پارکین س اسی

تشویق به استفاده از دیگر •
 و سفر جاییهای جابهروش

 مدیریت تقاضای سفر•
ترش • نقننلحمننلگسننن  و

 عمومی
 هننایپننارکینننگ تجمیع•

با   ینیبشیپخصنننوصنننی 
پارکینگ  عمومی در مناطق 

 مسکونی
اختصنناد پارکینگ برای •

 یسواردوچرخه
بهسننننازی • یض و  عر ت
 روهاادهیپ
عت• کار تغییر سنننا های 

 واحدهای اداری یا تجاری



  
 Expert Choice اف ارنرم زا  هاس  ا اب ن یکارپ   ر مد یاهس ایس یبا زار ر  مؤثر م اعو یبند  و وا: 4 ک 

ستیس د،ینیبیم 1گونه که در جدولهمان ضا کاهش ا سبی وزن با نگیپارک یتقا  به و ستا تیهما نیشتریب یدارا 4400/0 ن
 نرخ. دارد قرار آخر یرتبه در 1000/0 ینسب وزن با نگیپارک عرضه شیفزاا استیو س دارد قرار نخست و برتر تیاولو در علت نیهم

 .رفتیپذ توانیمرا  هاسهیمقا نیا 1/0 از بودن کمتر لیدل به که است آمده دست به 0800/0 یزوج ساتیمقا یسازگار
 

 ن یپارک   ر مد یهااس یس یاب  ر ارز مؤثرعوام   یبند  او و: 1جدول

   او و وزن اس یس ف ر 

 4 1000/0 نگیعرضه پارک شیافزا 1

 2 3585/0 موجود یهاتیاستفاده مؤثر از ظرف 2

 3 1015/0 نگیپارک یگذارمتیق استیبهبود س 3

 1 4400/0 نگیپارک یکاهش تقاضا 4
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شنامه ،هازوجی و اوزان آن یهااسیجدول مق در س ساناز  یافتیدر یهابا توجه به پر شنا  ،معیارهاریدر ز اریضرب وزن هر مع با ،کار
ست به دست آمد. رتبه یبندنتیجه نهایی که همان رتبه ست که ز یبندا شرح ا س یونقل عمومگسترش حمل اریمعریبه این  ستیاز   ا

 اریمعریبرتر و نخست قرار دارد و ز تیدر اولو علت نیرا دارد و به هم تیاهم نیشتریب 1612/0با وزن نسبی  نگیپارک یکاهش تقاضا
س نیتأم سان یبرا ییجاجابه لهیو س کنندیپارک م یکه خودرو خود را خارج از بخش مرکز یک ستیاز  ستفاده مؤثر ا  یهاتیاز ظرف ا

ش یبخش مرکز نگیپارک یسامانده یبرتر برا اریمعریز 10از  یطورکل. بهدر رتبه دوم قرار دارد 0969/0موجود با وزن   4 راز،یشهر 
ستیس رگروهیها در زآن یتا ضا ا ستیس رگروهیها هم در زآن یتا 6و  نگیپارک یکاهش تقا ستفاده مؤثر ا  ودموج یهاتیاز ظرف ا

 قرار دارد.
 

 

 

 

 
 
 

 
 آن یارهایم  ر و ز ن یپارک   ر مد یهااس یس یازبندیام  :2جدول

 ارهایمع ریز ارهایمع وزن استیس
 وزن

 ارهایرمعیز
 یینها وزن

 تیاولو
 یهااستیس

 مطلوب

 عرضه شیافزا
 نگیپارک

1000/0 

 - 0242/0 2425/0 نگیپارک نیبه تأم یتجار یهاکردن مجتمع ملزم

 - 0268/0 2680/0 نگیپارک نیبه تأم یو خصوص یدولت یکردن واحدها ملزم

 - 0031/0 0310/0 نگیرهاشده به پارک یهانیزم اختصاد

 - 0033/0 0335/0 یاهیحاش یهانگیپارک شیافزا

 - 0091/0 0915/0 یبخش مرکز یهایدر ورود نگیپارک جادیا

 - 0189/0 1890/0 و هوشمند یطبقات یهانگیپارک احداث

 - 0144/0 1445/0 الزم نگیپارک نیتأم شرط به یکاربر مجوز صدور

 مؤثر استفاده
 یهاتیظرف از

 موجود
3585/0 

 7 0573/0 1600/0 نگیپارک کنندگاننیتأم یبرا اتیعوارض و مال فیتخف

 8 0535/0 1495/0 یخصوص و یدولت یادار یواحدها نگیکردن پارک یعموم

 5 0613/0 1710/0 نگیپارک یخال تیظرف ۀرانندگان دربار یرساناطالع

 6 0575/0 1605/0 نگیپارک صیدر ضوابط تخص یریپذانعطاف

پارک  مرکزکه خودرو خود را خارج از  یکسان ییجاجابه لهیوس نیتأم
 کنندیم

2705/0 0969/0 2 

 10 0317/0 0885/0 ابانیخ هیحاش یهانگیپارک یگذارو عالمت یکشخط

 استیس بهبود
 یگذارمتیق

 نگیپارک

1015/0 

 - 0155/0 1535/0 نگیپارک یهانهیکنندگان به پرداخت هزاستفاده کردن ملزم

 - 0221/0 1195/0 متناسب با حجم تقاضا یگذارمتیق

 - 0242/0 2385/0 اوج ریغ یهاساعت یبرا متیق فیتخف

 - 0182/0 1800/0 تقاضا اوج ریغ یهاساعتدر  یاهیحاش گانیرا نگیپارک

 - 0313/0 3085/0 (یپلکان) یصورت تصاعدبه نگیپارک نهیهز شیافزا



 ارهایمع ریز ارهایمع وزن استیس
 وزن

 ارهایرمعیز
 یینها وزن

 تیاولو
 یهااستیس

 مطلوب

 یتقاضا کاهش
 نگیپارک

4400/0 

 - 0255/0 0580/0 و سفر ییجاجابه یهاروش گریبه استفاده از د قیتشو

 3 0825/0 1875/0 سفر یتقاضا تیریمد

 1 1612/0 3665/0 یونقل عمومحمل گسترش

 در یعموم نگیپارک ینیبشیبا پ یخصننوصنن یهانگیپارک عیتجم
 مناطق

0470/0 0206/0 - 

 9 0508/0 1155/0 یسواردوچرخه یبرا نگیپارک اختصاد

 4 0684/0 1555/0 روهاادهیپ یو بهساز ضیتعر

 - 0308/0 0700/0 یتجار ای یادار یواحدها کار ساعت رییتغ

 
و زمان  اعتبارها حجم با سهیمقا در ،شهری داریبا هدف استراتژی توسعه پا کارشناسانتوسط  شدهلیتکم یپرسشنامه به توجه با

و بهنگام  نهیبه یهااستیکه س میدیرس جهینت نیبه ا نگیپارک تیریمد یهااستیس گریدو  نگیعرضه پارک شیافزا یبراصرف شده 
 در. اسننت متضنناد یگاه و متفاوت اسننت اجرا حال در یکیتراف محدودهداخل طرح  یهاابانیآنچه در خ با نگیپارک نیو تأم تیریمد

به علت رشند تراکم و  ر،یاخ دورهاما در  بودمطرح  زانیربرنامه نیب دراسنتاندارد  کیعنوان به نگیعرضنه محور پارک کردیرو گذشنته
ادامه  دراسننت.  شننتریب ییامکانات موجود با کارا تیریو مد نگیپارک یتقاضننا کاهشبه دنبال  دتریجد یکردهایرو نگ،یکمبود پارک

 .شودیمعرضه و تقاضا ارائه  نهیبه تیریمد منظورِبه یکل یراهکارها
 

  یرین یجه و بندیجمع -5
 یایمزا انیمبه توازن  یابیدسننت دار،یونقل پاحمل و نگیپارک تیریمد یهایونقل اذعان دارند که هدف اسننتراتژحمل متخصننصننان

را حفظ کند. با توجه به  رییدر حال تغ یازهاین یبرا یریپذاز انعطاف ییدرجه باال کهیاسنننت، درحال یطیو مح یاجتماع ،یاقتصننناد
ش توانیآن م یهاافتهیو  قیتحق یچارچوب مفهوم شهر  صود برنامه رازیگفت   ازمندین یشهرونقل درونحمل ستمیس یزیردر خ

ستراتژ شیافزاو  نگیپارک نیدر مقوله تأم یبازنگر ست. اگرچه ا شهر ا سطح  ضا یهایتعداد آن در  ضه و تقا اغلب  نگیپارک یعر
ستفاده ب دهدیرا کاهش م هانهیهز  ییهاعرضه محور هنوز موانع و چالش یسنت یکردهاینسبت به رو یول کندیاز منابع م یشتریو ا

س کی ازمندین نگیپارک تیریمددارد.  یسازادهیهنگام پ سیاراده  سازمان یا ساختار  صالح  میتنظ ،یابینظارت، ارز یبرا یکمک یو  و ا
 یهادستگاهاست. متأسفانه  دیجد یهاتوسعه لهیوسبه جادشدهیا یایپو طیو شرا رییدر حال تغ یبرآورده کردن تقاضاها یها براروش
 شننترشنندنیبتوجه داشننت با  دیبا اما ؛را گسننترش داد هانگیو پارک معابر دیدارند که با اعتقاد یکیتراف یهامشننکل حل یبرا ییاجرا

ضا سان هیتهسفر،  یتقا سبه ساخت بزرگراه شتریب یهاخودرو، گسترش معابر و اختصاد بودجه آ سه ساتیها و تأ حرکت  کنندهلیت
شکل افزا نگیپارک یزیربرنامه ،یو شخص یعبور یخودروها سان  رانیمدجوابگو نخواهد بود.  شهیعرضه هم شیدر  شنا  یبراو کار

: کنندیم شنننهادیپ را ریز یراهکارهاشننهر،  یدر هسننته مرکز یکیتراف تیطرح محدود یبا توجه به اجرا داریونقل پابه حمل دنیرسنن
ستفاده ب ضا تیریمد ،یونقل همگاناز حمل شتریا سه بهبود سفر، یتقا  اگرچه... . و رانندگان یآگاه شیافزا اده،یپ مرور و عبور التیت

 نی، اما تأمدهندیاغلب کاهش م یعرضه محور سنت یکردهایهنگفت را نسبت به رو یهاهیبه سرما ازین نگیپارک تیریمد یهانهیگز
ستمر برنامه تیریمد یوجه برا ست )در برابر تأم الزمها م ساختیز یوجه برا نیا از  یتوجهمقدار قابل ازمندین کردهایاز رو یبرخ(. هار
 .کنندیاست که لزوماً با هم کار نم ییهاسازمان انیم نیکنندگان و همچنسمت مصرف به یو هماهنگ هاارتباط
شگر یفرهنگ یهاتیتوجه به مز با ضاها دینبا رازیش شهردر  یو گرد سترش ف سطوح  یبزرگراه یآن را با گ سانخدماتو  به  ر



کاهش  ن،یزم یکاربر یزیرنظام برنامه کردن. هدفمند دادسننوق  کنواختیو  یشننهر خاکسننتر کیبه سننمت  یشننخصنن یخودروها
متراکم  یهادر بخش یحضننور هو کاهش مراجع یکیارائه خدمات الکترون ،یونقل عمومو جذب سننفر با توسننعه حمل دیتول یتقاضننا

صالح قانون شهر و ا سبه تردد ازجم مربوط یهامرکز  ستیله  شا یکالن یهاا ست که راهگ ص یهابرنامه یا  انیو مجر رانیمد یلیتف
 .بود خواهد شهر یریپذستیز تیفیو بهبود ک یداریپا جادیونقل در حرکت به سمت ابخش حمل

 

 ک ابنامه

س ،یحاج صور نلو؛یح سماع بالل، ،من ش ری(. مطالعه تأث1390) لیا صلی درون یاهیپارکینگ حا . AIMSUN طیدر مح یشهردر ترافیک معابر ا
 .12-1(، 20)6 ،کیتراف تیریمد مطالعات فصلنامه

 .کشور وزارت(. 1391توقف ) نییدستورالعمل و آ نیمربوط به تدو ییدستورالعمل اجرا

 یهماهنگ یعال یشننورا رخانهیونقل و دبحملدفتر (. 1386) کشننور یشننهرها در کیتراف تیریمد یهاروش یریو بکار گ ییشننناسننا یراهنما
 .کشور یشهرها کیتراف

شورها یمنیاعمال مقررات بر ا ریبر تأث یمرور(. 1387) یعل ،و نادران محمود نژاد،یاحمد ل؛یجل ،یشاه صلنامه. ییاروپا یتردد در ک  مطالعات ف
 .12-1(، 9)3 ،کیتراف تیریمد

سع ریام ،یالهام؛ روح ،یفالح منشاد س ی(. بررس1391پدرام ) زند،یدیو  مرکز در تهران. تهران:  داریبه حمل و نقل پا یابیدست یهااستیو ارائه 
 .128 ،شهر تهران یزیرمطالعات و برنامه

شان شر ،یشهرونقل درونمرتبط با حمل یهاهیتحول نظر ریس(. 1388) دیمج دیسو  یرانیشم ،یدیمف ار؛یخشا جو، یکا (، 4)3 ،شهر تیهو هین
3-14. 

. یاهیحاشنن ریغ یهانگیتوسننعه پارک کردیبا رو یاهیحاشنن یهانگیپارک یگذارمتیمدل ق ارائه(. 1389محمود ) زاده، صننفار م،یمر پور، ینخع
 .15-1 ،(4)7 ،ونقلپژوهشنامه حمل فصلنامه
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