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چکیده
کاربری زمین شهری از جمله عوامل مهم سیستم شهر است
که از طریق شبکه های ارتباطی و جریان های ترافیکی با
سیستم حمل و نقل د ر ارتباط مستقیم و متقابل است .د ر
واقع حمل و نقل و کاربري زمین شهري ،سیستمی را شکل
می د هد به گونه ای که تصمیم د ر یکی بر د یگري اثر می
گذارد و مد یریت د ر یکی می تواند د ر تحقق اهد اف د یگري
د ر کل سیستم مؤثر واقع شود  ،بنابراین الزم است به صورت
یکپارچه نگریسته و مد یریت شود  .مقاله حاضر ضمن طرح
اهد اف ،استراتژی و سیاست های مد یریت کاربری زمین و
بیان رابطه ی آن با وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهری،
به مطالعه مورد ي کاربری تجاری الماس شرق مشهد می
پرد ازد  .روش این تحقیق توصیفی -تحلیلی است و جمع
آوری اطالعات به د و شیوه اسناد ی و پیمایشی انجام گرفته
است .جهت بررسي تقاضای سفر و اثرات ترافيكي ناشی از
مد یریت كاربري مذکور از مد ل کالسيک چهار مرحله اي
حمل و نقل د ر محیط نرم افزار  2/EMMEاستفاد ه
شد ه است .براي شبيه سازي پروژه د ر محيط نرم افزار د و
سناريو مختلف تعريف شد ه که نتایج بد ست آمد ه از تحلیل
این سناریوها نشان می د هد مرکز تجاری الماس شرق
با احد اث د ر حاشیه ی شهر و اجرای صحیح استراتژی
و سیاست های مد یریت کاربری زمین ،توانسته به اهد اف
مطرح شد ه د ر آن د ست یابد .
واژگان کلید ی :مد یریت کاربري اراضی ،تقاضای سفر،
حمل و نقل شهری ،ترافیک ،مرکز تجاری الماس شرق مشهد.

A research on interaction between land use
management, urban transportation & traffic
situation, Case study: Almas-e-shargh Commercial Center

T

he urban land use is one of the important factors
of the city that through communicational networks and
traffic flows is directly related to transportation system.
In fact, urban transportation and land use factors are a
system that decision in one affects the other one, and
management in one of them can be effective in achieving the goals in the whole system. Therefore, that is
needed to considered and managemened as integrated
system. This article follows objectives, strategies and
policies of land use management and its relationship
 with the urban transportation and traffic in Almas – eshargh Commercial Center.
The method of research was descriptive and applied
one. For doing this research at first data collection carried out with literature review and field work survey.
For research of traveling demand and traffic impacts
of land-use management, we use the four-stage classical transformational model in the EMME/2 software.
For Simulation this project have defined two different
scenarios which their results show that Almas-e-shargh
Commercial Centering outward of the city and executing strategies and land use management policies correctly, achieved its goals.
Keywords: Land use management, Trip demand, urban
transport, Traffic, Almas -e- shargh Commercial Center
in Mashhad
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مقد مه
امروزه رشد بی رویه شهری همراه با همجواری
ناسازگار کاربری های زمین ،مسائل بسیاري را با خود
براي شهرها به وجود آورد ه است (ضيائي و محسنیان،
 ،1385ص  )2و مد یریت شهري را همواره به رفع
بحران مشغول کرد ه تا اینکه تد وین گر سیاست هاي
پیش گیرانه و پیش بینی کنند ه باشد  .موضوع و مسأله
حمل و نقل و ترافیک د ر سیستم شهري از جمله این
مسائل می باشد  .حمل و نقل و ترافیک د ر شهرها
به ویژه د ر اواخر قرن نوزد هم و اوایل قرن بیستم به
د نبال بروند اد هاي ناشی از تحوالت عصر صنعتی د ر
شهرها به یکی از اصلي ترين د غد غه-هاي مسئولين
و ساكنان شهرها بويژه شهرهاي بزرگ تبد یل شد ه
است .با این حال عامل حمل و نقل د ر شهرها د ر
ارتباط با د یگر عوامل شهري است .ازجمله این عوامل
می توان به عامل کاربري زمین ،نحوه طراحی و
مد یریت آن و ارتباط آن با اهد اف موجود د ر بخش
حمل و نقل اشاره نمود (شیخ حسنی و شورچه،
 ،1389ص )3؛ بد ین ترتیب که کاربری اراضی
شهری موجب تولید سفر می شود  ،حمل و نقل و
ترافیک را بوجود می آورد  ،د ر نتیجه سیستم کاربری
اراضی -حمل و نقل شکل می گیرد (پرنیان،1378 ،
ص  .)7د ر واقع حمل و نقل و کاربري زمین شهري
به همراه سایر مؤلفه هاي مرتبط د یگر ،سیستمی را
شکل می د هد به گونه ای که تصمیم د ر یکی بر
د یگري اثر می گذارد و مد یریت د ر یکی می تواند
د ر تحقق اهد اف د یگري د ر کل سیستم مؤثر واقع
شود  ،بنابراین الزم است به صورت یکپارچه نگریسته
و مد یریت شود (شیخ حسنی و شورچه ،1389 ،ص
 .)1شهر مشهد بعنوان د ومین کالنشهر ایران و اولین
شهر مذهبی ،به علت ورود خیل عظیم جمعیت زائر
و مسافر به این شهر ،هر ساله شاهد ترافیک سنگین
و مشکالت حاد ناشی از آن به خصوص د ر محد ود ه
ی مرکزی شهر (مرکز تجاری -اد اری که منطبق با
محد ود ه زیارتی می باشد ) است .مشکالتی که اغلب
به د لیل عد م استفاد ه بهینه از فضاهای موجود  ،توزیع

نامناسب کاربريها ،احد اث کاربریهای جاذب سفر
(مانند تجاری) د ر محد ود ه مرکزی شهر ،استراتژي
هاي فاقد نگرش کاهش ضرورت د ر سفر و غيره می
باشد (ضيائي و محسنیان ،1385 ،ص  .)2طراحي و
شكل گيري مجموعه هاي بزرگ تجاري د ر محد ود ه
مرکزی شهرهایی با قد رت اقتصاد ي باال مانند شهر
مشهد اجتناب ناپذير است (شاد اب مهر،1389 ،
ص )1؛ اما مجتمع تجاری الماس شرق نمونه ای
از کاربری های جاذب سفر شهر زیارتی مشهد می
باشد که د ر پالک های با وسعت کافی ،د ر حاشیه ی
شهر مشهد  ،واقع شد ه است .بنابراین بررسی اینکه آیا
مد یریت یکپارچه کاربري زمين د ر محد ود ه مجتمع
تجاری الماس شرق و سیستم حمل و نقل توانسته
است نقشی د ر ساماند هی وضعیت حمل و نقل و
بهبود شاخص های ترافیکی شهر مشهد د اشته باشد ،
ضروری به نظر می رسد .
مواد و روشها
اصلي ترين سؤاالت تحقيق اين است كه ،آيا ميان
تقاضای سفر توسط کاربري تجاری الماس
شرق و ترافيک شهر مشهد رابطه ی مثبت
وجود د ارد ؟ آیا مرکز تجاری الماس شرق
(مرکز فرعی) توانسته است شاخص های
حمل و نقل و ترافیک د ر سطح کل شهر و
بویژه د ر محد ود ه ی مرکزی شهر را بهبود
د هد ؟ آیا میان مد یریت بر کاربری تجاری
الماس شرق و ساماند هی سیستم حمل
و نقل (حمل و نقل پاید ار) به منظور روان
سازی ترافیک شهر مشهد رابطه وجود
د ارد ؟
پاسخ های احتمالي تحقيق به اين پرسش ها اين
است كه به نظر مي رسد  ،ميان تقاضای سفر توسط
کاربري تجاری الماس شرق و ترافيک شهر مشهد
رابطه ی مثبت وجود د ارد  ،و نیز مرکز تجاری الماس
شرق به عنوان یک مرکز فرعی توانسته است شاخص
های حمل و نقل و ترافیک د ر سطح کل شهر و

بویژه د ر محد ود ه ی مرکزی شهر را بهبود د هد و د ر
نهایت میان مد یریت بر کاربری تجاری الماس شرق
و ساماند هی سیستم حمل و نقل (حمل و نقل پاید ار)
به منظور روان سازی ترافیک شهر مشهد رابطه وجود
د ارد  .اين پاسخ های احتمالي ،فرض های اوليه اي
خواهد بود كه تحقيق نهايت سعي خود را د ر رد يا
اثبات آن خواهد د اشت.
د ر انجام این پژوهش ،این نوشتار از روش تحقیق
توصیفی -تحلیلی و شیوه های تحقیق مرور متون،
آمارنامه ها ،منابع و اسناد تصاویری و نقشه های
 1GISای د ر بستر مطالعات کتابخانه ای و همچنین
از روش تحقیق مورد ی و شیوه تحقیق مشاهد ه و
مصاحبه د ر بستر مطالعات مید انی بهره گرفته است.
براي تحلیل و بررسي اثرات ترافيكي ناشی از مد یریت
كاربري مذكور از مد ل کالسيک مرحله اي حمل و
نقل د ر محیط نرم-افزار  EMME/2استفاد ه شد ه
است .الزم به ياد آوري است  EMME/2نرم افزار
کارایی است که از سه د هه قبل براي كمك به روند
بهبود برنامه ريزي شهري بكار گرفته شد ه است.
اولين نسخه كاربرد ي اين نرم افزار اوايل د هه 80
ميالد ي توسط مركز تحقيقات حمل و نقل د انشگاه
مونترال ) (CRTبه بازار عرضه شد EMME/2 .
ابزارهايي جامع و كامل براي مد ل سازي شبكه،
تقاضاي سفر و تخصيص ترافيك د ر اختيار برنامه
ريزان حمل و نقل قرار مي د هد و امكان د ستيابي
به اطالعات شبكه و تقاضا و نتايج تخصيص
ترافيك را به صورت انواع گزارش فراهم مي سازد
)�EMME/2,User›sManual, Software Re
.)leases,1996

مد ل کالسیک چهار مرحله ای حمل و نقل
اولین بار نتایج مطالعات د ر شیکاگو د ر سال 1956
نشان د اد که رابطه ی ریاضی نزد یکی بین الگوی
رفت و آمد مرد م و نحوه توزیع کاربری های زمین
وجود د ارد  .روش مطالعات علمی و مد ون د هه 1960
3. Central Business Districts

ميالد ي که د ر د هه-هاي بعد هم تغيير چند اني نکرد ه
است ،به مد ل کالسيک چهار مرحله اي حمل و نقل
مرسوم است (مهند سین مشاور توسعه بوم سازگان
پاید ار ،1385 ،ص .)24
«سفوات و مگننتي» 2نیز د رسال  ،1998يک مد ل
ترکيب شد ه از يکپارچه سازي چهار مرحله را برای
پيش بيني تقاضاي سفر ،پيشنهاد کرد ند ؛ د ر حالیکه،
ونگ و همکاران يک فرمول جايگزين را براي مد ل
ترکيب شد ه تقاضاي سفر پيشنهاد کرد ند (Wong
. )130-2009:129,and et al
با این وجود  ،اساس همه مطالعات چهار مرحله ی
اصلی (تولید  ،توزیع ،تفکیک ،تخصیص ترافیک)
است .د ر اين مد ل ابتد ا سيستم شبکه ها و ناحيه
بند ي طراحي مي شود و براي هر ناحيه جمعيت،
وضعيت اجتماعي و اقتصاد ي ،تجهيزات و کاربري ها
و غيره تعيين مي گرد ند .
 -1مرحله اول :توليد و جذب سفر
شاخص های عمد ه د ر تولید و جذب سفر (مشخصات
اقتصاد ي -اجتماعي ،تراکم استفاد ه از اراضي ،فراهم
بود ن وسايل حمل و نقل) (سازمان برنامه و بود جه،
)1368؛ و مهمترين متغيرهاي مؤثر د ر توليد و جذب
سفرهاي شهري (هد ف سفر ،کاربري زمين ،فاصله از
مرکز تجاري شهر ( ، 3)C.B.Dطول سفر ،نوع سفر،
زمان سفر ،تعد اد سفر) می باشند .
مرحله مهم و اساسي د ر ارائه ضريب ،ايجاد شاخص
يا تعيين متغييرهاي مستقل براي سفر سازي
کاربريهاست .اين شاخص ها د ر کاربريهاي متفاوت
يکسان نمي باشد و با توجه به عامل عمد ه سفرسازي
هر کاربري تعيين مي گرد د  .بنابراين با توجه به ماهيت
هر کاربري شاخص ها تغيير مي يابند  .اما عمد ه ترين
شاخص هايي که د ر بسياري از کاربريها مشترک مي
باشند و د ر صورت وجود اطالعات مورد بررسي قرار
مي گيرند  ،را د ر سه عامل مي توان خالصه کرد :
(تعد اد واحد هاي (تجاري) ،مساحت کاربري ،تعد اد
1. Geographical information system
2. Safwat and Magnenti
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افراد ساکن) (مهند سين مشاور رهپويان وگذر راه ،شایان ذکر است که تعد اد سفرها و زمان سفرها با
 ،1372ص  .)16اين سه عامل از آنجا که به سهولت توجه به شاخص هاي هر کاربري تعيين مي شود .
قابل د سترسي و کنترل بود ه و همچنين بصورت کمي
نيز بيان مي شوند  ،حائز اهميت زياد ي مي باشند  .اد بيات نظري تحقيق
خصوص ًا آنکه با توجه به متغيرهاي مستقل و ارتباط جهت بررسي رابطه بين مد يريت كاربري زمين
با متغير وابسته مي توان معاد له رگرسيوني مناسبي و حمل و نقل و ترافيك شهري از مفاهيمي نظير
را بوجود آورد  .د ر اين پژوهش نيز براي تعين ميزان چشم اند از ،اهد اف ،استراتژی و سیاست های مختلف
توليد و جذب سفر کاربري تجاری الماس شرق از مد یریت کاربری زمین (جد ول شماره  )1استفاد ه مي
معاد الت رگرسيوني چند متغيره استفاد ه شد ه است .شود  .الزم به ذکر است که اهد اف ،استراتژی ها و
 -2مرحله د وم :توزیع سفر (سفرها به مقاصد سیاست های مد یریت کاربری زمین تا حد ود ی د ارای
تعيين شد ه تخصيص د اد ه مي شوند )؛
همپوشانی هایی است.
 -3مرحله سوم :تفکيک سفر (مد ل سازي
بیان رابطه مد یریت کاربری زمین و حمل و نقل
انتخاب وسيله سفر)؛ و
 -4مرحله چهارم :تخصیص ترافیک (سفرهاي د ر بررسي رابطه بين مد يريت كاربري زمين و حمل
مربوط به هر طرق سفر به مسير يا شبکه مربوطه ونقل آنچه كه مسلم به نظر مي رسد  ،اين است كه
(معمو ًال مسيرهاي مختص وسايل عمومي و تقاضای حمل و نقل یک تقاضای مشتق شد ه است.
خصوصي) تخصيص د اد ه مي شود ) می باشد (سيد بد ین مفهوم که بر اساس نیازهای جوامع شهرنشین،
کاربری های مختلفی د ر سطح شهرها شکل گرفته
حسيني ،1377 ،ص .)90
الزم به ذکر است که شاخص های حمل و نقل و و مرد م برای رفع نیازهای خود مجبور به تولید
ترافیک (زمان صرف شد ه (وسیله -ساعت) ،متوسط سفرهایی به سوی مقاصد د ارای کاربری مرتبط می
سرعت (کیلومتر د ر ساعت) ،متوسط سرعت د ر باشند  .لذا نحوه طراحی و مد یریت کاربری و ارتباط
محد ود ه مرکزی (کیلومتر د ر ساعت) ،تعد اد سفرها آن با اهد اف ،استراتژی و سیاست موجود  ،بطور
با وسايل همگاني ،تعد اد مسافرين سواره شد ه ،زمان مستقیم بر بهبود وضعیت آمد و شد د ر سطح شهر
سفر مسافرين (مسافر -ساعت) ،مسافت پياد ه طي و سطح سرویس معابر ،کاهش ترافیک و د ستیابی به
شد ه (مسافر -کیلومتر)) می باشد  .د ر بین شاخص توسعه پاید ار مؤثر می باشد (مهند سین مشاور توسعه
های ذکر شد ه ،متوسط سرعت (کیلومتر د ر ساعت بوم سازگان پاید ار ،1385 ،ص .)109
) ،متوسط سرعت د ر محد ود ه ی مرکزی (کیلومتر د ر همان گونه که د ر شکل شماره  1قابل مشاهد ه می
ساعت) ،تعد اد سفرها و زمان سفرها جزء مهمترین باشد  ،ارتباط متقابل ميان حمل ونقل و کاربري اراضي
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺯﻣﻴﻦ؛ ﻣﺄﺧﺬ :
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
این ﺣﻤﻞ ﻭ
ﭼﺮﺧﻪرﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
شاخص های ﺷﻜﻞ .1
ﻣﺨﺘﻠﻒ .شهري (سفر)
حملﻣﻨﺎﺑﻊو نقل
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎاست.
فرآيند پويايي
ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ يک
باشند .
ﻧﻘﻞ ﻭمی
پژوهش
ترافیکی د
ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺷﺪ

ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻣﻌﺎﺑﺮ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺯﻣﻴﻦ

ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ

ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ

ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ) ﺳﻔﺮ ( ﻭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ

ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺯﻣﻴﻦ

شکل  .1چرخه ارتباط حمل و نقل و مد یریت کاربري زمين؛ مأخذ :نگارند گان با استفاد ه از منابع مختلف.

ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻳﻚ
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ  .ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮﻱ )ﺳﻔﺮ( ﺑﻄﻮﺭ ﺗﻨﮕﺎﻧﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻙﺍﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺍﻱ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ »ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ « ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ  .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ
ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ،ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺭﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ ،ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ

ترافیک

مراجعین با حد اقل ایجاد اختالل د ر

و پارکینگ کافی د ر د سترس برای

تجهیز کاربری جاذب سفر به فضا

شهر(حاشیه شهر)

احد اث کاربری جاذب سفر د ر خارج از

مد یریت و کنترل صحیح کاربری زمین

چشم اند از مد یریت کاربری زمین
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ایجاد هماهنگی بین مد یریت کاربری زمین و حمل و نقل

سازگاری با محیط زیست و حفاظت از آن

بهبود توسعه پاید ار شهری

بهبود کارایی سیستم حمل و نقل (حمل و نقل پایدار)

کاهش تقاضای ترافیکی

تمركز زد ايي كاربري هاي د اراي حجم سفرسازي

توسعه وسيع شبکه راه ها

هاي ثانوي

باال از محد ود ه ي مركزي و انتقال آنها به كانون

کمک به توسعه اقتصاد ی شهر

رونق سایر نواحی شهری

جلوگيري از بارگذاري جمعيتي ناشي از افزايش

تأمين فضاي پاركينگ مورد نياز

تنظیم صحيح كاربري هاي زمين

تراكم هاي ساختماني

تمرکز زد ایی از مرکز شهر

بهبود شاخص های ترافیکی

پراکنش فضایی فعالیت ها

کاهش تراکم هسته مرکزی شهر

کاهش تقاضای سفربه بافت مرکزی شهر

اهد اف مد یریت کاربری زمین

استراتژی های مد یریت کاربری زمین
(راهبرد ها)

مجتمع های تجاری عمد ه

سمت د هي تبد يل و جايگزيني واحد هاي تجاري خرد به

ترافيك محد ود ه مركزي همزمان مي گرد د

جلوگيري از استقرار كاربري هايي كه اوج سفر آنها با اوج

مساحت كوچك با حجم سفرسازي باال

جلوگيري از ايجاد كاربري هاي تجاري و خد ماتي با

سیاست های مد یریت کاربری زمین

جد ول  .1چشم اند از ،اهد اف ،استراتژی و برنامه های مد یریت کاربری زمین؛ مأخذ :نگارند گان با استفاد ه از منابع مختلف.

دوفصلنامه مديريت شهري

دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management
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بطور تنگانگي د ر ارتباط با کاربري اراضي شهري شبکه راه می شود  .با باال رفتن ارزش یک زمین
قرار د ارد و روابط متقابل و پيچيد ه اي بين سه عامل خاص نوع کاربري متناسب با میزان ارزش زمین نیز
«کاربري اراضي ،مد یریت و حمل و نقل» وجود د ارد  .تغییر خواهد کرد  .چنانچه تغييرات مذکور ناچيز باشد ،
بد ين ترتيب که کاربري اراضي شهری موجب تولید سيستم آن را پذيرفته و به وضيعت تعاد ل خواهد
سفر می شود  ،حمل و نقل و ترافیک را بوجود می رساند  ،اما اگر تغييرات عمد ه باشد  ،ممکن است
آورد  ،د ر نتیجه سیستم کاربری اراضی -حمل و نقل سيستم ناپايد ار گشته و از بين برود  ،ولي حتي بعد
شکل می گیرد  ،لذا هد ايت و کنترل اين سیستم بر از آن نيز به وضيعت تعاد ل خواهد رسيد  .حال براي
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺯﻣﻴﻦ؛ ﻣﺄﺧﺬ :
شهريﻛﺎﺭﺑﺮﻱ
اراضيﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
ﭼﺮﺧﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
کاربري
ﺷﻜﻞ .1نقل و
عهد ه مد یریت حمل و
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،.هد ايت اين
ﻣﻨﺎﺑﻊ باشد
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯبهينه
بوجودﺑﺎ آمد ه
وضيعت
اينکه
است (سوبهاش ،1373 ،ص .)16-17
تغيير و تحوالت و رسيد ن به تعاد ل مطلوب بر عهد ه
ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ) ﺳﻔﺮ ( ﻭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺯﻣﻴﻦ
ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺁﻣﺪ ﻭ
برای بیان رابطه متقابل
ميانﺷﺪکاربري اراضي و حمل مد یران حمل و نقل و کاربري اراضي شهري است و
ونقل شهري ،از سال  1960تئوريها و مد لهاي زياد ي اين د و طرح نيز از ابعاد مد یریت یکپارچه شهري مي
مورد استفاد ه قرار گرفت اما به عقید ه گولينو بيشتر باشد .
شيوه
جزئي و ايستا و حتي
این مد ل ها ،بطور کلي
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ
ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻣﻌﺎﺑﺮ
ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺯﻣﻴﻦ
ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ
های آنها تکراري و ايستا مي باشند .
پیشینه تحقیق
(Shaw – Xin,2003:103).
تا سال ها پیش (قبل از گزارش بوکانن د ر سال
استرافورد مد
ﺷﻜﻞای
منطقه
کمیسیون برنامه
می ﻳﻚتوان کاربری
ﻭﻧﻘﻞ ﻭشد
ﺣﻤﻞ می
چنینﻣﻴﺎﻥتصور
)1962
کهﺍﺭﺍﺿﻲ
ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩلﻣﻲﺑﺎﺷﺪ،
ﺷﻤﺎﺭﻩ  1ﻗﺎﺑﻞ
ریزیﻛﻪ ﺩﺭ
ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ
تشریح
نقل»
زمین -
ﺭﻭﺍﺑﻂتعیین کرد
ﻗﺮﺍﺭ د
لخواه
تراکم
ترکیب و
شهریﺑﺎ راﻙبا
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﺷﻬﺮﻱ
ﺍﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ
های ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﺑﻄﻮﺭ ﺗﻨﮕﺎﻧﮕﻲ
برای)ﺳﻔﺮ(
ﻧﻘﻞراﺷﻬﺮﻱ
حمل .وﺣﻤﻞ ﻭ
ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ
«چرخه کاربریﻓﺮﺁﻳﻨﺪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ
ﺩﺍﺭﺩ .وﺑﺪﻳﻦ
ﺣﻤﻞازﻭ ﻧﻘﻞ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ
کاربريﺑﻴﻦ ﺳﻪ
ميانﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺍﻱ
رابطه ی متقابلﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻭ
ﻛﺎﺭﺑﺮﻱو نقل
ﻋﺎﻣﻞ »حمل
اراضي و
ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ تا شبکه
خواست
ترافیک
ﻭﺟﻮﺩراه
مهند« س
سپس
ﺍﺭﺍﺿﻲ ،و
ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ،ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺭﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ ،ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ
شهري ،ارائه کرد ه است:
متناسب آن را طراحی و ایجاد کند  .با این برخورد
ﺍﺭﺍﺿﻲ -ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ،ﻟﺬﺍ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ
شماره 2
همان گونه که د
مشاهد16ه( .د ر حقیقت ،عامل اصلی مشکل ترافیک شهری عد م
قابل ﺹ -17
ﺳﻮﺑﻬﺎﺵ،1373 ،
شکلﺍﺳﺖ )
ﺍﺭﺍﺿﻲر ﺷﻬﺮﻱ
ﺯﻳﺎﺩﻱمیﻣﻮﺭﺩشود و عم ً
ایجاد ﻭنوع
ﻣﻴﺎﻥعامل
عنوان
زمین
می باشد  ،کاربري
راههاﻭ ﻣﺪﻟﻬﺎﻱ
شبکهﺗﺌﻮﺭﻳﻬﺎ
ظرفیت 1960
ﺷﻬﺮﻱ ،ﺍﺯ ﺳﺎﻝ
ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ
ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ
ﺭﺍﺑﻄﻪبهﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻴﺎﻥ
ال
برشمرد ه
کفایت
ﺷﻴﻮﻩرﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ
ﺟﺰﺋﻲ ﻭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻭ
ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻳﻦ
سویهﮔﻮﻟﻴﻨﻮ
ﮔﺮﻓﺖ وﺍﻣﺎ دﺑﻪوﻋﻘﻴﺪﻩ
رابطه ﻗﺮﺍﺭ
خاصی از سفر ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
اي با
متقابل
کوششﺣﺘﻲها د
ﺗﻜﺮﺍﺭﻱشبکه راهها
گسترش
رفع آن
شبکهﻣﺪﻝﻫﺎ،برای
ﻭ ﺍﻳﺴﺘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
حمل و نقل د ارد ؛ بطوريکه تغییر د
Shawر( .کاربري زمین متمرکز می شد  ،اما طي سالهاي  1960به اين طرف،
)– Xin,2003:103
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و
ترافیک،
منجر به افزایش
 یت ﻱمنابع مالی،
علت
ریافته
سببﭼﺮﺧﻪاهل
ﺑﺮﺍﻱمحد
ﻛﺎﺭﺑﺮﻱفن د
ﺗﺸﺮﻳﺢودﺭﺍﺑﻄﻪ
به« ﺭﺍ
اندﻧﻘﻞ
ﺣﻤﻞ ﻭ
ﺯﻣﻴﻦ -
ترافیک ﻣﺪﻝ »
افزایشﺍﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﻓﻮﺭﺩ
ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ
ﺍﺳﺖ :
شود ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻩ
میﺷﻬﺮﻱ،
آن ﻧﻘﻞ
ﺣﻤﻞ ﻭ
ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻭ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
وضعیت
ﻣﻴﺎﻥ بهبود
جهت
الزام اقد امات د ر
 یت زمین و تأثیرات نامطلوب زیست محیطی
محد ود
.اقد امات اصالحی براي بهبود د ر وضعیت حمل و توسعه وسیع شبکه راهها امکان پذیر نیست و به جای
ﺷﻜﻞ  .2ﭼﺮﺥﻩ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺯﻣﻴﻦ -ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ؛
(Straffordباید او ًال بر استفاد ه بهتر
شبکه راهها
نقل غالب ًا منجر به افزایش ارزش زمین هاي اطراف تأکید بر توسعه
ﻣﺄﺧﺬRegional Planning Commission,2003:3 :
ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺒﻜﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺯﺵ ﺯﻣﻴﻦ

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺯﻣﻴﻦ

ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﺎﻧﻲ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ

شکل  .2چرخه کاربری زمین -حمل و نقل؛

مأخذ(Strafford Regional Planning Commission,2003:3) :
۶

از ظرفيت هاي شبکه معابر موجود تأکيد د اشت و
ثاني ًا تقاضاي ترافيکي را تنظيم کرد  .براي استفاد ه-ی
بهتر از ظرفيت شبکه معابر موجود هيچ عاملي بهتر
از کاهش تأثيرات منفي عوامل ظرفيت ساز نيست
و براي تنظيم تقاضاي ترافيک ،هيچ عاملي مؤثرتر
از «تنظيم و مد یریت کاربري ها» با توجه به ميزان
سفرسازي آن ها ،عمل نمي کند (حاتمی علمد اری،
 ،1381ص .)65
لیتمن 4د ر سال  2010ابتد ا د ر مقاله ای تحت
عنوان« :اثرات کاربری زمین بر حمل و نقل؛
چگونگی تأثیر عوامل و فاکتورهای کاربری زمین بر
رفتار سفر» ،به معرفی عوامل کاربری زمین و تشریح
نحوه تأثیر این عوامل بر حمل و نقل پرد اخته است
)(Littman, 2010a:3و سپس د ر همان سال د ر
مقاله ای د یگر تحت عنوان (بررسی اثرات حمل و
نقلی کاربری زمین؛ با د ر نظر د اشتن تأثیرات ،مزایا
و هزینه الگوهای مختلف کاربری زمین) به این
نتیجه رسید که الگوها و عوامل کاربري زمین اثرات
اقتصاد ي و اجتماعی و فرهنگی متنوعی بر سیستم
شهرها د ارد ). (Litman,2010a:3
لیمتاناکول 5د ر مقاله ای تحت عنوان (تأثير ويژگي
هاي اجتماعي و اقتصاد ي ،کاربري اراضي و
مالحظات زمان بر انتخاب شيوه سفر د ر فواصل
طوالني و متوسط (کوتاه) به بررسی تأثيرات کاربري
اراضي و سيستم حمل و نقل بر چگونگي انتخاب
سفر د ر فواصل طوالني -متوسط د ر نيتورلند پرد اخته
است .نتایج حاصل از بررسي سفرها د ر نيتورلند طی
سال های  1998تا  ،2006با نظر به چگونگي تأثير
گذاري فاکتورهاي اجتماعي و اقتصاد ي ،مشخصات
کاربري اراضي ،زمان سفر بر انتخاب سفر د ر فواصل
طوالني -متوسط و اهد اف متفاوت سفر از قبيل سفر
هاي کاري ،تفريحي و حومه ی شهري نشان د اد
که مشخصات کاربري زمين و مالحظات زمان سفر
بيشترين نقش را د ر انتخاب سفر د ر فواصل طوالني
 متوسط د ارد ( Limtanakool,2006:327-3416. Shaw – Xin

.
شاو و زین 6د ر مقاله ای تحت عنوان (ارتباط متقابل
حمل و نقل و کاربري يکپارچه) مد ل هاي زياد ي که
براي مطالعه فرآيند ارتباط متقابل ميان حمل و نقل و
کاربري اراضي د ر طي د هه هاي گذشته مورد استفاد ه
قرار گرفته است ،بررسی شد ه است .نتایج بررسی ها
نشان د اد که ،بهترین مد لی که بطور سيستماتيک
ارتباط متقابل ميان کاربري اراضي و سیستم حمل و
نقل را مورد بررسي قرار می د هد استفاد ه از پايگاه
د اد ه هاي سيستم اطالعات جغرافيایي می باشد
).(Shaw – Xin,2003:103-115
فوتوآن سیک د ر مقاله ای تحت عنوان (شهر سالم،
شهر روان) استراتژي هاي مختلف د ر زمينه حمل و
نقل زميني د ر کشور سنگاپور را مورد بررسی قرار
د اد ه است .این استراتژی ها عبارتند از:
 -1مطالعات همزمان حمل و نقل و كاربري زمين،
بطوريكه تقاضاي سفر به حد اقل و استفاد ه از فضاي
معابر را به حد اكثر برساند .
 -2توسعه شبكه ي معابر ،به حد اكثر رساند ن ظرفيت
و ايجاد د سترسي به تمام قسمت هاي شهر (سيك،
 ،1378ص .)22
برتون د ر مقاله ای تحت عنوان «حمل و نقل
شهري» ( )1370پس از مقایسه ی رابطه ی بین
فرآيند برنامه ريزي ترافيکي حمل و نقل و فرآيند
تهيه طرح کاربري زمين ،د ر ایاالت متحد ه آمريکا
با انگلستان به این نتیجه رسید که تفاوت هایی بین
سیاست های د و کشور د ر رابطه با این موضوع وجود
د ارد  :د ر ایاالت متحد ه آمریکا پيش بيني کاربري
زمين به مثابه د اد ه هاي فرآيند برنامه ريزي حمل
و نقل مطرح بود ه و صرف ًا به عنوان عامل کنترلي
خواهد بود که به منظور تاثير گذاري بر روي ستاند ه
هاي فرآيند  ،که د ر قالب پيشنهاد اتي براي شبکه
تجلي مي-کند  ،بکار گرفته مي شود  .با اين توصيف،
قد مي د ر زمينه تلفيق برنامه ريزي کاربري زمين با
برنامه ريزي حمل و نقل برد اشته نشد ه ،يا د ست کم
4. Littman
5. Limtanakool
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نتايج اين اقد ام بسيار ناچيز بود ه است ،د ر حالیکه د ر
کشور انگلستان وضع تا اند کي بهتر از آن چيزي است
که د ر اياالت متحد ه جريان د ارد  .د ر اینجا اساس
کار بر روي طرح واحد کاربري زمين استوار است.
طي سال هاي  1960به اين طرف ،تد ريج ًا فرآيند
برنامه ريزي ترافيکي حمل و نقل بر آن شد گزينه
هاي مختلف طرح هاي کاربري زمين آيند ه را مورد
نظر قرار د هد  .همزمان با اين تحوالت ،کل فرآيند و
روش برنامه ريزي ،پيچيد ه و پيچيد ه تر گشته و خود
به عنوان برآيند د رک بهتر ماهيت مسائل حمل و نقل
و کاربري زمين مطرح گرد يد .
د ر ایران شیخ حسنی و شورچه د ر مقاله ای تحت عنوان
(تبیین اثرات برنامه ریزي کاربري زمین برحمل و نقل
شهري) ،پس از تشریح رابطه و همبستگی مجموعه
عوامل کاربري زمین با الگوهاي سفر و حمل و نقل
شهري بر اساس جد ید ترین مطالعات و پژوهش ها
(د ر شهرهاي کشورهاي توسعه یافته به ویژه آمریکا)
به این نتیجه رسید ند که بد ون همراهی و هماهنگی
بین سیاست هاي مربوط به کاربري زمین با بخش
حمل و نقل شهري ،امکان تحقق اهد اف د ر مد یریت
حمل و نقل بسیارد شوار و حتی غیرممکن به نظر می
رسد (شیخ حسنی -شورچه ،1389 ،ص .)1-26
شاد اب مهر د ر مقاله ای تحت عنوان« :شهرسازی
صحیح پیش نیاز شهر سالم» با استفاد ه از نرم
افزار  EMME/2به بررسی اثرات ترافیکی ناشی از
تغییر کاربری باغ مصطفي خاني مشهد از كاربري
فضاي سبز به تجاري و هتل به این نتیجه رسید ه
است که چنانچه تغییرات کاربری زمین د ر بافت
مركزي شهر انجام شود موجب افت شاخص هاي
ترافيكي و تحميل هزينه هاي سنگين به جامعه است.
برعكس اجراي چنين پروژه هايي د ر نواحي د ور از
مركز شهر نه تنها به شرايط ترافيكي لطمه نزد ه بلكه
باعث بهبود هايي د ر شاخص های ترافیکی مي شود
(شاد اب مهر ،1389 ،ص .)4-1
منطقه مورد مطالعه
سرایی د ر مقاله ای تحت عنوان« :برنامه ريزي مجتمع تجاری الماس شرق د ر حاشیه شهر
حمل و نقل شهري ،ارتباط متقابل کاربري مشهد ،انتهای بلوار خیام شمالی ،د ر زمینی با مساحت
اراضي و حمل و نقل شهري» ،به این نتیجه
رسید ه است که نحوه ی توزيع کاربريها و اثرات آنها
بر حجم ترافيک شهري يکي از مهمترين عوامل د ر
برنامه ريزي حمل و نقل ،می باشد و روش هاي
کاهش حجم سفرهاي شهري را از طريق برنامه
ريزي و مد یریت صحيح و توزيع مناسب مکاني
مؤسسات آموزشي ،مراکز تجاري و اد راي و غيره
ممکن مي د اند (سرايي ،1382 ،ص .)5-2
تشت زر ،د ر مقاله ای تحت عنوان« :تسريع حرکت
و تسهيل د سترسي ،لزوم تلفيق برنامه هاي
حمل و نقل و کاربري زمين» ،با ضرورت د ر نظر
گرفتن همزمان سياست هاي مربوط به بهبود عرضه
تسهيالت و مد يريت و کاهش تقاضاي سفر از طريق
بهينه کرد ن نحوه کاربري زمين د ر شهر ،فرآيند
پيشنهاد ي براي برنامه ريزي به منظور پايد اري
سيستم حمل و نقل و ترافيک و نحوه ی کاربري
زمين را مستلزم گذار از مراحل اوليه ذيل مي د اند :
 -1بررسي وضع موجود بر اساس آمار و ارقام و
مشاهد ات عيني و مصاحبه با د ست اند رکاران و
صاحب نظران.
 -2تد وين اهد اف برنامه ريزي تفصيلي براي برنامه
ريزي حمل و نقل و نحوه ی کاربري زمين د ر شهر
(تشت زر ،1382 ،ص .)72-62
همچنین شعار و جواد ی د ر مقاله ای تحت عنوان:
«بررسي اثرات متقابل سياستهاي حمل
و نقل شهري و توسعه و کاربري زمين»،
با بررسي اثرات متقابل سياست هاي حمل و نقل
شهري و سياست-هاي توسعه و کاربري زمين به این
نتیجه رسید ند که هماهنگي و مد یریت کاربري زمين
بصورتيکه حد اکثر تقاضاي سفر د ر تطابق با سيستم
هاي حمل و نقل شهري قرارگيرد م ُوثرترین سیاست
می باشد (شعار -جواد ي ،1380 ،ص .)1

حد ود  25هزار متر مربع که د ر سه ضلع آن خیابان
قرار د ارد  ،واقع شد ه است .شکل شماره  3موقعیت
مکانی مجتمع تجاری الماس شرق را بر روی نقشه
شهر مشهد نشان می د هد (www.almasshargh.
.)com

تعیین پارامترهای الزم برای برآورد تقاضای
سفر
براي بررسي ميزان تقاضای سفر و سایر شاخص های
ترافیکی ناشی از مد یریت کاربری زمین د ر ناحيه
ترافيکي الماس شرق به کمک برنامه EMME/2

نیاز به برآورد متغیرهای اجتماعی  -اقتصاد ی می
باشد  ،که د ر جد ول شماره  2قابل مالحظه است.
سپس متغیرهای برآورد شد ه برای ناحیه  81ترافیکی
(محل قرار گیری مجتمع تجاری الماس شرق) اعمال
گرد ید و سناریو های مربوط به قبل از احد اث مجتمع
تجاری الماس شرق و بعد از آن د ر محیط نرم افزار

جد ول  .2مشخصات و ویژگی های اجتماعی  -اقتصاد ی مجتمع
تجاری الماس شرق؛ مأخذ :مطالعات مید انی نگارند گان.0931 ،

مشخصات

کل شاغلین د ر واحد های تجاری
متوسط شاغلین د ر واحد تجاری

تعد اد

 2500نفر
 2نفر

شکل  .4محد ود ه پروژه الماس شرق (ناحیه  18ترافیکی)؛ مأخذ:
ترافیک .0931،ﻣﺄﺧﺬ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ.1390،
ﻧﺎﺣﻴﻪ  81ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻲ(؛
 1238باب ﺷﻜﻞ  .4ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﻟﻢﺍﺱ ﺷﺮﻕ )
سازمان

تعد اد واحد تجاری
ﺷﻜﻞ  .3ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺷﺮﻕ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ  :ﻣﺄﺧﺬ :ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﺸﻬﺪ.1390 ،
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ﺳﻨﺎﺭﻳﻮ  :1ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﺮﺍﻧﻲ )ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺷﺮﻕ (؛
ﺳﻨﺎﺭﻳﻮ :2ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﺮﺍﻧﻲ )ﺑﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺷﺮﻕ (.
139
ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻱ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺟﻲﻫﺎﻱ  EMME/2ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ
ﻛﻤﻚ ﮔﺮﺍﻑﻫﺎﻱ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺍﻱ ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻲ ﺑﺼﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺭﺧﺪﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺩﺍﺷﺖ.
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ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺳﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ
ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟  ،ﺣﺠﻢ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻣﺬﻛﻮ ﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .
ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﭙﺎﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  90ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﻟﻤﺎﺱ
ﺷﺮﻕ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  6ﻫﻤﺎﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺷﺮﻕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺣﺮﻛﺖ ﺭﻭﺍﻥ ،ﺭﻧﮓ ﺯﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺣﺮﻛﺖ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ
ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺷﺮﻕ ﻗﺪﺭﻱ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺳﺖ ،ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ  7ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺣﺠﻢ
ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﺡﺩﺍﺙ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ
ﻭ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺍﺳﺖ.

شکل  .3موقعیت مجتمع تجاری الماس شرق بر روی نقشه شهر مشهد  :مأخذ :سازمان نقشه برد اری مشهد .0931،

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺳﻔﺮ
ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺳﻔﺮ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻲ
ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  EMME/2ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ
ﺷﻤﺎﺭﻩ  2ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﺳﺖ.
۱۱

EMME/2ساخته شد  .ناحیه ترافیکی مجتمع
تجاری الماس شرق د ر شکل شماره  4ارائه گرد ید ه
است.
سناریو  :1شبکه خیابانی و اتوبوسرانی (قبل از احد اث
پروژه الماس شرق)؛
سناریو :2شبکه خیابانی و اتوبوسرانی (با احد اث پروژه
الماس شرق).
د ر پایان گزارش های متنوعی از خروجی های
 EMME/2برای تحلیل و ارزیابی گزینه ها حاصل
می شود و به کمک گراف های مقایسه ای می توان
برد اشتی بصری از تغییرات رخد اد ه د ر وضعیت حرکت
و ترافیک د اشت.

دوفصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره  30پاییز و زمستان 91

یافته های تحقیق
د ر ارتباط با اولین سؤال تحقیق که آيا ميان توليد
و جذب سفر توسط کاربري تجاری الماس شرق و
ترافيک شهر مشهد رابطه مثبت وجود د ارد ؟ ،حجم
ترافیک قبل و بعد از احد اث کاربری مذکور مورد
بررسی قرار گرفت .شكل شماره  5وضعيت جريان

ترافيك د ر معابر اطراف مجتمع سپاد د ر سال 90
قبل از احد اث پروژه الماس شرق را نشان می د هد .
همچنين شكل شماره  6همان وضعيت را بعد از
احد اث پروژه الماس شرق نشان می د هد .
د ر اين تصاوير رنگ سبز به معناي حركت روان،
رنگ زرد به معناي حركت آرام و رنگ قرمز به
معناي جريان ترافيك كند و بحراني است .البته د ر
اين تصاوير امكان تشخيص تغييرات ايجاد شد ه د ر
شرايط جريان ترافيك قبل و بعد از احد اث مجتمع
تجاری الماس شرق قد ري مشكل است ،لذا د ر شكل
شماره  7صرف ًا تغييرات حجم ترافيك د ر اثر احد اث
مجتمع مذکور نشان د اد ه شد ه است .د ر اين شكل
رنگ آبي به معناي كاهش حجم ترافيك و رنگ قرمز
به معناي افزايش حجم ترافيك است.
مرور شکل های شماره  5تا  7تغییرات ایجاد شد ه د ر
حجم ترد د پس از احد اث مجتمع تجاری الماس شرق
را نمایش می د هد  .بوضوح مشخص است که د ر
بخش قابل مالحظه ای از محد ود ه مرکزی شهر که
قب ً
ال نیز د ارای حرکت کند و بحرانی بود حجم ترد د
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گان.1390
مید انی
مطالعات
ﻣﺠﺘﻤﻊمأخذ:
الماس شرق؛
مجتمع
ﺣﺎﻟﺖاز احد اث
ﺩﺭ ،1قبل
سناريو
ﻫﻤﺴﻨﮓحالت
همسنگ سواري د ر
شکل .5
نگارند ﻣﺄﺧﺬ:
ﺷﺮﻕ ؛
ﺍﻟﻤﺎﺱ
ﺗﺠﺎﺭﻱ
تجاریﺍﺣﺪﺍﺙ
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﺳﻨﺎﺭﻳﻮ ،1
ﺳﻮﺍﺭﻱ
ترافيك ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ
حجم ﺣﺠﻢ
ﺷﻜﻞ .5

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .1390

ﺷﻜﻞ  .5ﺣﺠﻢ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻫﻤﺴﻨﮓ ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮ  ،1ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺷﺮﻕ ؛ ﻣﺄﺧﺬ:
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ .1390

ﺷﺮﻕ ؛
ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺍﺣﺪﺍﺙ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
اث ،1
ﺳﻨﺎﺭﻳﻮ
ﺳﻮﺍﺭﻱ ﺩﺭ
ترافيكﺗﺮﺍﻓﻴﻚ
حجمﺣﺞﻡ
ﺷﻜﻞ.6 .6
ﻣﺄﺧﺬ.1390:
نگارند گان،
ﻫﻤﺴﻨﮓر حالت
شکل
ﺍﻟﻤﺎﺱمید انی
ﺗﺠﺎﺭﻱمطالعات
شرق؛ مأخذ:
الماس
تجاری
مجتمع
ﺣﺎﻟﺖ از احد
سناريو  ،1بعد
همسنگ سواري د
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.1390 ،

۱۲
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.1390
نگارند گان،
ﺷﻬﺮ؛مید انی
مطالعات
مقیاس(کلﺩﺭشهر؛
ﺗﺮﺍﻓﻴﻚد رﺩﺭد وﺩﻭسناریو ( 2و
حجم ترافیک
مقایسه
شکل .7
ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ
ﻣﺄﺧﺬ :
مأخذ:ﻛﻞ
ﻣﻘﻴﺎﺱ
 )1د)ر 2ﻭ 1
ﺳﻨﺎﺭﻳﻮ
تغییراتﺣﺠﻢ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺷﻜﻞ .7
ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.1390 ،
ﻣﺮﻭﺭ ﺷﻜﻞﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﺭﻩ  5ﺗﺎ  7ﺗﻐﻲﻳﺮﺍﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺠﻢ ﺗﺮﺩﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺷﺮﻕ ﺭﺍ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲﺩﻫﺪ .ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍﻱ
ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩ ﺣﺠﻢ ﺗﺮﺩﺩ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺷﺮﻕ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﺎﻣﻼً
ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ .ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ

کاهش یافته و تاثیر احد اث مجتمع تجاری الماس
شرق د ر چنین حالتی کام ً
ال مثبت ارزیابی می گرد د .
د ر رابطه با سؤاالت مربوط به وضعیت شاخص های
حمل و نقل و ترافیک د ر سطح کل شهر و بویژه د ر
محد ود ه مرکزی شهر ،بطور کلی می توان گفت؛
بسیاری از شاخص ها و مؤلفه های مذکور پس از
احد اث کاربري تجاری الماس شرق بهبود یافتند .
جد اول شماره  3و  4قیاسی از شاخص های فوق
الذکر را بین گزینه قبل از احد اث و گزینه بعد از
احد اث پروژه الماس شرق نشان می د هد .
همانطور که مشاهد ه می شود شاخص های مهم
حمل و نقل و ترافیک بعد از احد اث نسبت به قبل از
احد اث مجتمع تجاری الماس شرق به ترتیب متوسط

سرعت ،متوسط سرعت د ر محد ود ه مرکزی و تعد اد
مسافرین سوار شد ه د ر وسایل همگانی افزایش و
زمان سفر و مسافت پیاد ه طی شد ه کاهش یافتند .
این آمار نشان می د هد که شاخص های حمل و نقل
و ترافیک د ر سطح کل شهر ،بویژه د ر محد ود ه ی
مرکزی شهر بهبود یافته است .د ر ارتباط با آخرین
سؤال تحقیق که آیا میان مد یریت بر کاربری تجاری
الماس شرق و ساماند هی حمل و نقل (حمل و نقل
پاید ار) به منظور روان سازی ترافیک شهر مشهد
رابطه وجود د ارد ؟
همانطور که د ر جد ول فوق مشاهد ه می شود احد اث
مجتمع تجاری الماس شرق د ر حاشیه و خارج از
محد ود ه ی شهر ،باتوجه به مد یریت صحیح و ارائه

جد ول  .3شاخص هاي عملكرد شبكه معابر براي وسيله نقليه همسنگ سواري د ر يك ساعت اوج صبح براي سيستمهاي مختلف حمل و
نقل شهر مشهد ؛ مأخذ :مطالعات مید انی نگارند گان1390،

شماره اجرا
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زمان صرف شد ه

متوسط سرعت

متوسط سرعت د ر محد ود ه

شرح اجرا

(وسیله -ساعت)

(کیلومتر در ساعت)

مرکزی (کیلومتر د ر ساعت)

1

قبل از احداث پروژه الماس شرق

38878

29.3

20.2

2

بعد از احداث پروژه الماس شرق

38725

29.4

20.3

(سناریو)

جد ول  .4شاخص هاي عملكرد شبكه حمل و نقل همگاني د ر يك ساعت اوج صبح براي سيستمهاي مختلف حمل و نقل شهر مشهد ؛
مأخذ :مطالعات مید انی نگارند گان1390،

شماره اجرا

شرح اجرا

(سناریو)

تعد اد سفرها با

تعداد

وسايل همگاني

مسافرين

زمان سفر مسافرين مسافت پياده طي شده
(مسافر–ساعت)

سواره شده

1

قبل از احداث پروژه الماس شرق

68270

120262

2

بعد از احداث پروژه الماس شرق

68258

120303

(وسیله  -کیلومتر)

38417

73353

38340

73223

جد ول  .5شاخصهاي آلود گي هوا و مصرف منابع محد ود د ر يك ساعت اوج صبح براي سيستمهاي مختلف حمل و نقل شهر مشهد ؛ مأخذ:
مطالعات مید انی نگارند گان1390 ،

شماره اجرا

شرح اجرا

مصرف سوخت (ليتر)

ميزان نشر آاليند هها ( كيلوگرم)

(سناریو)

(سيستم)

بنزين

گازوئيل

CO

HC

NOX

1

قبل از احداث پروژه الماس شرق

160653

23276

61898

7942

2

بعد از احداث پروژه الماس شرق

160294

23260

61711

7915

1374
1374

تسهیالت مناسب برای خود روهای شخصی و تأمین
د سترسی های مناسب از پارکینگ به فضای تجاری و
وجود تعد اد فضای کافی برای مراجعین ،توانسته است
با کوتاه کرد ن مسیر کاربران و مراجعه به این منطقه
تجاری بجای سفر به محد ود ه ی مرکزی شهر ،باعث
کاهش مصرف منابع انرژی و انتشار آالیند ه های
زیست محیطی شود و شرایط را برای د ستیابی به
حمل و نقل پاید ار مهیا سازد .
نتیجه گیری و جمعبند ي
با عنایت به وضع موجود حمل و نقل و ترافیک شهر
مشهد  ،راهکارهای مد یریتی اعمال شد ه اغلب به
صورت مستقل از مد یریت کاربري اراضي بود ه است.
د ر واقع سیستم مد یریت به صورت بخشی عمل کرد ه
است .این امر موجب نارسایی بین مد یریت کاربری
زمین و حمل و نقل و ترافیک شهری شد ه است ،از
این رو به منظور رفع این معضل ،گزینه مناسب د اشتن
نگاهی سیستمی و مد یریت به صورت یکپارچه است.
با توجه به رعایت این موازین ،د ر طرح جامع مد یریت
حمل و نقل شهر مشهد  ،برنامه عملیاتی سال های
آتی مد یریت حمل و نقل شهر مشهد تد وین گرد ید ه
است و د ر این برنامه ریزی سیستم مد یریت حمل و
نقل و کاربری زمین به صورت یکپارچه د ید ه شد ه
است .از این رو نیاز بود تا با طرح اهد اف ،استراتژی
ها و سیاست های مد یریت کاربری زمین و ارتباط
آن با وضعیت حمل و نقل و ترافیک به بررسی اثرات
ترافیکی ناشی از مد یریت کاربری تجاری الماس
شرق مشهد پرد اخته شود .
هد ف از این مطالعه ایجاد یک روند سیستماتیک
بین مد یریت کاربری زمین و بهبود وضعیت حمل
و نقل و ترافیک شهری می باشد  .نتایج حاصل از
تجزیه و تحلیل نرم افزار EMME/2و بررسی
وضعیت مجتمع تجاری الماس شرق از نظر شاخص
های ترافیکی نشانگر آن است که با سیستم یکپارچه
مد یریت کاربری زمین و حمل و نقل و با هد ف کاهش
تقاضای سفر به بافت مرکزی شهر ،تمرکز زد ایی از

مرکز شهر ،سازگاری با محیط زیست و حفاظت از آن،
بهبود توسعه پاید ار شهری و شاخص های ترافیکی،
استراتژی مناسب د ر شهر مشهد تمركز زد ايي
كاربري هاي د اراي حجم سفرسازي باال از محد ود ه
ي مركزي وانتقال آنها به كانون هاي ثانوي ،تنظیم
کاربری ها و توسعه شبکه راه ها برای بهبود وضعیت
حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد می باشد  .اما نکته
حائز اهمیت د ر اجرای یک استراتژی د ر سیستم های
مد یریت شهری ،هزینه های الزم برای تد ارک زیر
ساخت های مربوطه است .با توجه به هزینه باالی
اجرای چنین استراتژی هایی و همچنین به علت
محد ود یت منابع مالي ،محد ود يت زمين و تأثيرات
نامطلوب زيست محيطي ،توسعه وسيع شبکه راهها
امکان پذير نيست و به جاي تأکيد بر توسعه شبکه را
ه ها بايد بر تنظيم کاربري ها با توجه به ميزان سفر
سازي آن ها و تمركز زد ايي كاربري هاي د اراي
حجم سفرسازي باال از محد ود ه ي مركزي و انتقال
آنها به كانون هاي ثانوي (حاشیه شهر) تأکید د اشت.
منابع و ماخذ
برتون ،مايکل ( )1370حمل و نقل شهري ،ترجمه
محمد حسن شهيد ي ،مجله تازه هاي ترافيک.
پرنيان ،بهمن ( )1376بررسي و تحليل تجارب برنامه
ريزي شهري د ر ايران ،انتشارات مرکز مطالعات برنامه
ريزي شهري وزارت کشور :تهران.
تشت زر ،منوچهر ( )1382تسريع حرکت تسهیل
د سترسي ،لزوم تلفيق برنامه هاي حمل و نقل و
کاربري زمين ،ماهنامه شهرد اريها ،شماره 55و .56
حاتمی علمد اری ،ایرج( )1381سازماند هی مد یریت
ترافیک ،فصل نامه پژوهشی تحلیلی مد یریت شهری،
سال سوم.
سرايي ،آرش ( )1382د سترسي د ر شهر ،ماهنامه
شهرد اري ها ،سال پنجم ،شماره .55
سوبهاش ،ساکسانا ( )1373طراحي و برنامه ريزي
ترافيک ،ترجمه عيسي فرهنگ باقري ،انشارات مرکز
مطالعات و برنامه ريزي شهري وزارت کشور ،تهران.
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