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این  در  شد.  خواهد  نیز  رانندگي  از  ناشي  تنش هاي  و  شلوغي 
باعث  پارکینگ  احداث  مناسب  مکان یابي  به  توجه  عدم  راستا، 
این  از  و  نداشته  آن  از  استفاده  به  تمایلي  کاربران  تا  مي شود 
رو نه تنها از ظرفیت طراحي شده استفاده نگردد، بلکه مشکل 

پارک در محل هاي غیر مجاز نیز رفع نشود.
عوامل متفاوتي در انتخاب مکان مناسب براي پارک خودرو 
مي  اثر  آن ها  تصمیم گیري  در  که  است  مهم  رانندگان  براي 
چین  نانجینگ  در   2006 سال  در  که  اي  مطالعه  در  گذارد. 
انتخاب  در  عوامل  مهم ترین  که  گردید  مشخص  شد  انجام 
ایمني  نهایي،  مقصد  تا  پارک  محل  فاصله  ترتیب  به  پارکینگ 
پارکینگ، راحتي، هزینه استفاده و در دسترس بودن آن است 
به  دارند  تمایل  رانندگان  اغلب  فوق،  مطالعه  اساس  بر   .]1[
در  را  خود  نقلیه  وسیله  نظر،  مورد  مقصد  به  دسترسي  منظور 
مطالعات  در  رو  این  از  و  کنند.  پارک  تا مقصد  فاصله  کمترین 
به  پارکینگ  از  پیاده روي  مطلوب  فاصله  شناسایي  پارکینگ، 

مقصد نهایي و بالعکس از اهمیت زیادي برخوردار است.
مي تواند  شهروندان  پیاده روي  مطلوب  مسافت  افزایش 
پیاده روي  براي  را  افراد  ترافیک، تمایل  بر کاهش مسأله  عالوه 
افزایش دهد نیز  را  بدون خودروي شخصي  در سفرهاي  حتي 
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ارائه مدل بررسي عوامل موثر بر پیاده روي از پارکینگ تا مقصد نهایي در سفرهاي خرید در 
شهر اهواز
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چکیده
حمل و نقل  برنامه ریزان  روي  پیش  مهم  مسایل  از  یکي  شخصي  وسایل نقلیه  از  استفاده  افزایش  خودرو ها،  افزایش  با  امروزه 
مي باشد. استفاده از وسایل نقلیه شخصي منجر به نیاز به وجود محلي براي پارک خودرو مي شود. نبودن محل هاي مناسب براي 
پارک خودروها باعث پارک در محل هاي غیرقانوني )پارک کردن در محل هاي پارک ممنوع، توقف ممنوع، جلوي درب منازل و 
نهایي  تا مقصد  از آن ها  پیاده روي  پارکینگ ها، مسافت  از  استفاده  تأثیرگذار در  از عوامل  تردد خیابان( خواهد شد. یکي  خطوط 
مي باشد. مطلوبیت این مسافت تابع عواملي چون خصوصیات شهروندان، هدف از سفر، موقعیت پارکینگ، تنوع کاربري هاي اطراف، 
هزینه پارکینگ و مواردي از این قبیل است. در این مطالعه به ساخت مدل مناسب جهت پیدا کردن عوامل مؤثر بر مسافت مطلوب 
پیاده روي از پارکینگ تا مقصد نهایي با استفاده از نرم افزار SPSS 20 اقدام شده است. این مطالعه از طریق مصاحبه حضوري با 111 
نفر از استفاده کنندگان از پارکینگ هاي محدوده مورد مطالعه صورت گرفته و با توجه به نتایج این مطالعه، شغل افراد، رایگان بودن 
پارکینگ، تأمین عرض مناسب پیاده رو و مناسب بودن شرایط آب و هوا مهم ترین عوامل در مطلوبیت مسافت پیاده روي از پارکینگ 

تا مقصد نهایي شناخته در شهر اهواز شناخته شدند.

کلید واژه: اتوبوس تندرو ) BRT (، اولویت دهي)TSP (، شبیه سازي میکروسکوپیک

1- مقدمه

استفاده از وسایل نقلیه شخصي منجر به نیاز به وجود محلي 
براي پارک خودرو مي شود. در اغلب شهرهاي پر جمعیت، تراکم 
و شلوغي معابر توسط خودروهایی که دنبال جاي پارک مي گردند 
یکي از عوامل آلودگي هوا و تراکم ترافیک است. متأسفانه عدم 
در  پارک  باعث  غالباً  خودروها  پارک  براي  مناسب  محل  وجود 
ممنوع،  پارک  محل هاي  در  کردن  )پارک  غیرقانوني  محل هاي 
توقف ممنوع، جلوي درب منازل و خطوط عبوري در خیابان ها( 
حمل  تسهیالت  ظرفیت  رفتن  دست  از  باعث  امر  این  که  شده 
از  یکي  شد.  خواهد  شهروندان  سایر  نارضایتي  و  شهر  نقل  و 
احداث  مشکل  این  حل  براي  نقل  و  حمل  مدیریتي  روش هاي 
پارکینگ هاي عمومي عالوه بر فضاهاي حاشیه خیابان ها است. 
خودروي  که  دارند  تمایل  رانندگان  غالب  که  جایي  آن  از 
موارد  بسیاري  در  کنند،  پارک  مقصدشان  نزدیکي  در  را  خود 
پارک در خیابان ها  را صرف جست و جوي فضاي  حتي دقایقي 
مقصد  به  را  نزدیک تري  و  تر  مناسب  پارک  محل  تا  مي کنند 
ایجاد  بر  عالوه  کار  این  که  است  بدیهي  کنند.  پیدا  خود 
آلودگي هاي صوتي و آلودگي هوا موجب، افزایش مصرف سوخت،
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که این امر در افزایش سالمت عمومي جامعه و بهبود وضعیت 
افزایش  مي باشد.  اثرگذار  همگاني  وسایل نقلیه  از  استفاده 
سفرهاي  حذف  باعث  تواند  مي  روي  پیاده  مطلوب  مسافت 
مسافت  پیمودن  براي  افراد  تمایل  و  شده  شخصي  وسیله  با 

ایستگاه حمل و نقل همگاني تا مقصد را افزایش دهد.
بیشترین  بر اساس  توان  مي  را  روي  پیاده  مطلوب  مسافت 
تا  پارکینگ  از  روي  پیاده  براي  افراد  پذیرش  مورد  مسافت 
و  سفر  فرد،  به خصوصیات  توجه  با  نمود.  تعریف  نهایي  مقصد 
شرایط محیطي، عوامل متعددي مي تواند بر این فاصله اثرگذار 

باشد.
در  موثر  عوامل  بررسي  مدل  ارائه  مطالعه  این  از  هدف 
افزایش مطلوبیت پیاده روي در سفرهاي خرید شهروندان است.

ادبیات تحقیق  -2

اکساسن و پوالک1 در سال 1991 در مدل سازي خود به این 
نتیجه رسیدند که هزینه پارکینگ، فاصله پیاده روي، زمان سفر 
گذارند.  تأثیر مي  پارک  مکان  انتخاب  در  مؤثر  به طور  درآمد  و 
البته  و  تر  راحت  هاي  پارکینگ  در  دهند  مي  ترجیح  رانندگان 
نزدیک تر به مقصد نهایي خود پارک کنند، حتي اگر هزینه آن 
به طور قابل مالحظه اي از پارکینگ هاي دورتر بیشتر باشد]2[.

در مطالعات مشابه ون دن گوت2 و هانت و تپالي3 به نتایج 
فاصله  تغییرات  به  رانندگان  که  کردند  پیدا  دست  مشابهي 
پیاده روي )یا زمان( حساسیت بیشتري نسبت به تغییرات قیمت 
و مشخصات پارکینگ نشان مي دهند]4و3[. در مطالعه اي که در 
سال 2006 در شهر نانجینگ چین توسط یانجیه جي و همکاران4 
انجام شد، فرآیند پیدا کردن محل هاي پارک براي وسایل نقلیه 
قرار گرفت ]1[. همان طور که در شکل1 نشان داده  مورد نظر 
از  با استفاده  این پژوهش  از  یانجیه و همکاران در بخشي  شده، 
توزیع تصادفي پرسشنامه بین رانندگان به این نتیجه رسیدند که 
مهم ترین عامل در انتخاب پارکینگ به ترتیب فاصله محل پارک تا 
مقصد نهایي، ایمني پارکینگ، راحتي، هزینه پارک و در دسترس 

بودن آن خواهد بود. 
مسافت                       رانندگان   %45 که  دهد  مي  نشان  مطالعه  این 

پیاده روي بین 100 تا 200 متر را مورد قبول دانسته اند. 

گرین والد و بورنت1 ، هندي و همکاران2 و کلیفتن و دیل3  متوجه 
شدند که سن با پیاده روي رابطه معکوس دارد، به طوري که با افزایش 
سن افراد بالغ، انتظار میزان پیاده روي کمتري از آن ها مي رود]7و 6 

و 5[.
رودریگز و جوو دریافتند که سطوح هموار به عنوان عوامل مثبت 
مطالعات  در  در سال 1997  دارند]8[. شریور4  نقش  پیاده روي  در 
خود متوجه شد که پیوستگي مسیرهاي پیاده روي، وجود درختان و 
سایه آن ها و همچنین آرامش و سکوت محله هاي حومه شهرها براي 
افرادي که در آن ها به صورت تفریحي پیاده روي مي کنند بسیار مهم 

است]9[.
کمیته تحقیقات حمل و نقل بر فعالیت هاي فیزیکي، سالمت، 
حمل و نقل و کاربري زمین5  در مطالعات خود در این زمینه به این 
نتیجه رسیدند که ساخت و آباد سازي محیط اطراف مسیر پیاده روي 
تأثیر مسقیم در میزان پیاده روي دارد اما به طور مشخص نتوانستند 

عامل مشخصي از شرایط محیط را عنوان کنند]10[.

3- گردآوري اطالعات

عوامل مختلفي بر میزان پیاده روي شهروندان اثر مي گذارد. این 
معیارها مي تواند باعث افزایش پیاده روي و یا کاهش آن شود که در 
مجموع مطلوبیت پیاده روي را تشکیل مي دهند. بر این اساس، تمایل 
افراد براي پیاده روي تابع مطلوبیت پیاده روي براي آن ها است این 

عوامل را مي توان در دسته بندي زیر قرار داد:
خصوصیات فردي   -1        

خصوصیات پارکینگ  -2        
خصوصیات سفر  -3        

خصوصیات محیطي  -4        

1. Axhausen and  Polak
2. Van der Goot
3. Huntand Teply
4. Yanjie Ji

1. Greenwald and Boarnet
2. Handy
3. Clifton andDill
4. Shriver
5. Transportation Research Board Committee on Physical 
Activity, Health, Transportation, and Land Use
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شکل 1. اثر عوامل مهم در انتخاب محل پارک وسیله نقلیه ]4[.
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آباد، زیتون، کوي ملت، کمپلو، پاداد، باهنر، گلستان، حصیرآباد 
بود که بر اساس بررسي هاي صورت گرفته، مناطق داراي مشکل 
پارکینگ در شهر اهواز بودند. در این مطالعه از اطالعات حاصل 
                      1 جدول  گردید.  استفاده  شده  تکمیل  پرسشنامه   111 از 
ویژگي هاي اقتصادي- اجتماعي مورد مطالعه افراد را نشان مي دهد.

سفرهاي  در  افراد  پیاده روي  مطلوب  مسافت  میزان  شکل2  در 
مشخص  آن ها  استفاده  مورد  پارکینگ  نوع  به  توجه  با  خرید 
استفاده  براي  افراد  است. همان طور که مالحظه مي شود،  شده 
از پارکینگ هاي غیر حاشیه اي تمایل به پیاده روي بیشتري را از 

خود نشان داده اند.

در این مطالعه، با توجه به این که مسافت مطلوب پیاده روي 
بوده،  مدنظر  اهواز  شهروندان  نهایي  مقصد  و  پارکینگ  بین 
روش  از  استفاده  که  شد  تهیه  بخش  چند  در  پرسشنامه اي 
سوي  از  نیاز  مورد  توضیحات  ارائه  با  همراه  حضوري  مصاحبه 
آمارگیر به شهروندان پاسخگو، در شهر اهواز تکمیل گردد]11[.

قسمت  اولین  در  باشد.  مي  بخش  پنج  شامل  پرسشنامه 
ارائه توضیحات در مورد اهمیت مساله اطالعاتي مربوط  پس از 
قسمت  این  در  شد.  ثبت  آمارگیري  مکان  و  زمان  آمارگیر،  به 
سواالتي در ارتباط با ویژگي هاي سفر، ویژگي هاي پارکینگ و 
مبناي  بر  بخش  این  آورده شد. سواالت  فرد  پیاده روي  مسافت 
نوع  این  اطالعات  پاسخگو  که  شد  مطرح  خرید  سفر  هدف 
شامل  سوم  بخش  نمود.  مي  ارائه  بخش  این  در  را  خود  سفر 
نوع  پارک،  فضاي  جستجوي  زمان  خصوص  در  هایي  پرسش 
بین  پیاده روي  براي  شده  صرف  زمان  استفاده،  مورد  پارکینگ 
محل پارکینگ و مقصد نهایي، مدت زمان توفق وسیله در محل 
زمان  بعدي  سواالت  در  باشد.  مي  پارکینگ  هزینه  پارکینگ، 
مطلوب فرد مصاحبه شونده در صورت استفاده از پارکینگ هاي 
حاشیه و غیر حاشیه اي به طور مجزا پرسیده شد. از آن جایي 
واحد  با  سواالت  دارند،  زمان  به  نسبت  بهتري  درک  افراد  که 
استانداردهاي  از  استفاده  با  تحلیل  فرآیند  در  و  مطرح  زمان 
موجود در زمینه سرعت پیاده روي به واحد مسافت تبدیل شد. 
اجتماعي  اقتصادي-  ویژگي هاي  اطالعات  چهارم  بخش  در 
افراد که شامل پرسش هایی در خصوص سن، جنسیت، وضعیت 
تأهل، میزان تحصیالت، شغل و تعداد افراد خانواده فرد پاسخگو 

گردآوري شد.
در بخش آخر نیز، سؤاالت مربوط به سیاست هاي تأثیرگذار 
بر مسافت مطلوب پیاده روي ارائه گردید. این پرسش ها با توجه 
به شرایط شهر اهواز و محدوده مورد مطالعه طراحي شدند و در 
افراد در صورت  افزایش مسافت مطلوب پیاده روي  سؤال میزان 

انجام اقداماتي به شرح زیر مي باشند:
تأمین عرض مناسب پیاده رو  -1

یکپارچگي شبکه پیاده رو  -2
مسقف بودن پیاده رو  -3

مطلوب بودن شرایط آب و هوایي  -4
میزان روشنایي مسیر پیاده رو  -5

وجود کاربري هاي جذاب در مسیر پیاده رو  -6
تمیزي و پاکیزگي مسیر پیاده رو  -7
کف سازي مناسب مسیر پیاده رو  -8

پرسشنامه فوق در شهر اهواز توسط آمارگیران آموزش دیده 
از  کنندگان  استفاده  پارکینگ  از  اطالعات  اساس  بر  و  توزیع 
شد]11[.  تکمیل  نقلیه  وسیله  پارک  محل  در  شخصي  سواري 
کیان کیانپارس،  امانیه،  منطقه  مرکز شهر،  این محل ها شامل  

جدول 1: ویژگي هاي اقتصادي – اجتماعي افراد مورد مطالعه

مشخصات

مرد
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مجرد
متأهل

30-20
40-30
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دیپلم و زیر دیپلم
لیسانس و باالتر

آزاد
کارمند
دانشجو

بازنشسته

1 یا 2
3
4
5

6 و باالتر

94
6

14
86

29
32
24
15

66
34

64
18
7
1

19
24
21
18
18

جنسیت

وضعیت تاهل

سن

تحصیالت

شغل

تعداد اعضاي 
خانواده

درصد

دقیقه 7 بیشتر از

 زمان مطلوب   میانگین کلي  

4/11

7/1
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از  آمده  دست  به  زمان هاي  شده  انجام  بررسي هاي  از  پس 
ارائه شد. همان طور که مالحظه  نتایج پرسشنامه در جدول 2 
مقصد  تا  پارکینگ  از  پیاده روي  مطلوب  زمان هاي  مي شود 
نهایي بسیار کمتر از زمان هاي واقعي است. همچنین مالحظه                     
مي گردد که در این محدوده در سفرهاي خرید از پارکینگ هاي 

اختصاصي رایگان استفاده اي نمي شود. 

 70 برابر  دقیقه   1 در  شده  پیموده  مسافت  مطالعه  این  در 
میانگین  به  توجه  با  این  بر  بنا  است.  شده  گرفته  نظر  در  متر 
مسافت  توان  مي  پرسشنامه،  در  شده  مطرح  مطلوب  زمان هاي 
مطلوب پیاده روي از پارکینگ تا مقصد نهایي را به تفکیک نوع 
به طور متوسط مسافت  آورد.  به دست  استفاده  پارکینگ مورد 
مطلوب پیاده روي افراد در صورت پارک حاشیه اي 290 متر و 
در صورت استفاده از پارکینگ هاي غیر حاشیه اي 500 متر بود.

4- نتایج مدل سازي

از  پیاده روي  مطلوبیت  در  اثرگذار  عوامل  تشخیص  براي 
به  استفاده شد.   SSPS 20 نرم افزار  از  نهایي  تا مقصد  پارکینگ 
منظور ساخت مدل هاي دقیق تر پارکینگ ها به دو نوع حاشیه 
خیاباني )حاشیه اي( و غیر  حاشیه اي تقسیم شد. در مدل هاي 
ساخته شده متغیر وابسته مسافت مطلوب پیاده روي از پارکینگ 
تا مقصد نهایي است. جدول 3 فهرست متغیرهاي ظاهر شده در 

مدل نهایي را ارائه مي دهد.

شکل2: درصد پاسخگویي افراد نسبت به مطلوبیت مسافت پیاده روي در سفر خرید

جدول 2: مقایسه زمان هاي پیاده روي از پارکینگ تا 
مقصد نهایي )دقیقه(

دقیقه 1 کمتر ازدقیقه 4 تا 1 بیندقیقه 7 تا 4 بیندقیقه 7 بیشتر از
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عالمت اختصاري  

Self-Em
Employee

Retired
Education
Free_Curb

Payed_Curb
Paking_lot

Cost

Walking_T
Stop-Time

Width
Integrity
Weather

Illumination

خصوصیات فردي

خصوصیات پارکینگ
 مورد استفاده

خصوصیات سفر

خصوصیات محیطي

متغیر
شغل آزاد
کارمند

بازنشسته
تحصیالت

پارکینگ حاشیه اي رایگان
پارکینگ حاشیه اي غیر رایگان

پارکینگ مسطح عمومي
هزینه پارکینگ

زمان پیاده روي از پارکینگ تا مقصد
زمان توقف خودرو در پارکینگ
تأمین عرض مسیر پیاده روي
یکپارچگي مسیر پیاده روي
مطلوبیت وضعیت آب و هوا
روشنایي مسیر پیاده روي

متغیر

جدول 3: متغیرهاي ظاهر شده در مدل نهایي
جدول 4: مدل نهایي مطلوبیت مسافت پیاده روي از پارکینگ تا 

مقصد نهایي در پارک حاشیه اي

براي ساختن مدلي بهتر تحصیالت افراد در این مدل به دو 
دسته تحصیالت دانشگاهي و زیر دیپلم تقسیم شدند.

4-1- شرکت کنندگان
از  استفاده  براي  پیاده روي  مطلوب  فاصله  مدل   4 جدول 
پارک حاشیه خیابان ها در سفرهاي خرید شهر اهواز را نشان 
مي دهد. در بررسي جدول 4 مشاهده مي شود که شاغل بودن 
باعث کاهش تمایل افراد براي افزایش مسافت پیاده روي آن ها 
از پارکینگ تا مقصد نهایي مي شود. همان طور که مشاهده مي 
شود، کارمندان )Employee( تمایل کمتري به افزایش مسافت 
از  آزاد )Self-Em( دارند  افرادي که شغل  به  پیاده روي نسبت 

خود نشان داده اند. 
خود  خرید  سفرهاي  در  که  افرادي  دهد  مي  نشان   4 جدول 
استفاده   )Free_Curb( رایگان  اي  حاشیه  هاي  پارکینگ  از 
نشان  پیاده روي  مسافت  افزایش  به  بیشتري  تمایل  کنند،  مي 
دادند. به نظر مي رسد این مسأله به دلیل تمایل به پیاده روي 
استفاده  افراد  تمایل کمتر  به جاي پرداخت هزینه است.  افراد 
 )Payed_Curb( کنندهاز پارکینگ هاي حاشیه اي غیر رایگان

به افزایش مسافت پیاده روي این فرضیه را تأیید مي کند. 

 متغیر هاي مستقل

R²= 0/143

Self-Em
Employee

Retired
Education

Free_Curb
Payed_Curb

Cost

Walking_T

Width
Integrity
Weather

Illumination

خصوصیات فردي

خصوصیات پارکینگ
خصوصیات فردي

خصوصیات سفر

خصوصیات محیطي

50/152
-63/344

-175/839

248/173
-114/528

0/464

9/319

105/371
21/514
102/752
36/019

Tضریب

0/952
-2/588
-5/484

5/253
-2/412
6/811

8/471

3/513
0/717
3/426
1/201

 )Cost( نتایج مدل سازي نشان مي دهد که هزینه پارکینگ
در تمایل افراد به افزایش مسافت پیاده روي مؤثر است، به طوري 
افزایش  پارکینگ  هزینه  قبال  در  پیاده روي  به  افراد  تمایل  که 
مي یابد. بررسي نتایج نشان مي دهد افرادي که زمان پیاده روي 
بوده،  بیشتر   )Walking-T(مقصدشان تا  پارک  محل  از  آن ها 
امر  این  دلیل  دادند.  را  پاسخ مثبتي  به عوامل محیطي  نسبت 
پیاده روي  براي  افراد  این  شخصي  عالقه  و  تمایل  تواند  مي 
باشد.  همان طور که مشاهده مي شود در  میان عوامل محیطي، 
مطلوبیت وضعیت آب و هوا )weather( و تأمین عرض مسیر 
مطلوب  مسافت  افزایش  در  بیشتري  تأثیر   )Width( رو  پیاده 
پیاده روي افراد از پارکینگ تا مقصد را داشته که این موضوع با 
توجه به شرایط آب و هوایي شهر اهواز منطقي به نظر مي رسد. 
یکپارچه   ،)Ceiling( پیاده روي  مسیر  بودن  مسقف  همچنین 
بودن مسیر پیاده روي )Integrity(، روشنایي)Illunamition(، وجود 
 )Cleanness( تمیزي پیاده رو ،)Land Use( کاربري هاي جذاب
افزایش  باعث  نیز   )Pavement( رو  پیاده  و کف سازي مناسب 
در  نهایي  مقصد  تا  پارکینگ  از  پیاده روي  مسافت  مطلوبیت 

سفرهاي خرید مي شوند.
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جدول 3: متغیرهاي ظاهر شده در مدل نهایي

4-2- در صورت پارک غیر حاشیه اي
از  استفاده  براي  پیاده روي  مطلوب  فاصله  مدل   5 جدول 
نشان                  را  اهواز  شهر  خرید  سفرهاي  در  اي  حاشیه  غیر  پارک 
مي دهد. با توجه به جدول 5 همانند مدل قبلي کارمنداني که از 
پارکینگ هاي غیر حاشیه اي براي سفرهاي خرید خود استفاده 
پیاده روي  مسافت  افزایش  به  تمایلي   )Employee( کنند  مي 
خود از پارکینگ تا مقصد را ندارند. دلیل این موضوع مي تواند 

موقعیت اجتماعي کارمندان باشد.

مسافت  افزایش  به   )Retired( بازنشسته  افراد  همچنین 
نشان مي دهد  ها  بررسي  اند.  داده  منفي  پاسخ  پیاده روي خود 
مسافت  افزایش  در  منفي  تاثیر   )Education( تحصیالت  که 
موقعیت  دلیل  به  تواند  مي  موضوع  که  است،  داشته  پیاده روي 
دانشجویان  اما  باشد.  کرده  تحصیل  افراد  کاري  و  اجتماعي 
خود  پیاده روي  مسافت  افزایش  به  بیشتري  تمایل   )Student(
رایگان  غیر  اي  حاشیه  پارکینگ هاي  از  استفاده  دادند.  نشان 
 )Parking-lot( و پارکینگ هاي مسطح عمومي )Payed_Curb(
مطلوبیت  افزایش  در  منفي  تأثیر  هزینه،  پرداخت  دلیل  به  نیز 
طور  به  مي دهد.  نشان  را  خرید  سفرهاي  در  پیاده روي  مسافت 
کلي طبق بررسي ها، استفاده از پارکینگ هاي غیر رایگان باعث 
کاهش مطلوبیت مسافت پارکینگ )Stop_Time( سبب کاهش 
پارکینگ از  آن ها  پیاده روي  افزایش مسافت  به  رانندگان  تمایل 

خرید  سفرهاي  هنگام  قبلي  مدل  همانند  شود.  آن ها  مقصد  تا 
هوا  و  آب  وضعیت  مطلوبیت  و  پیاده رو  مسیر  عرض  تأمین 
بیشترین تأثیر مثبت را در افزایش مسافت مطلوب پیاده روي از 

پارکینگ تا مقصد نهایي دارند.

 متغیر هاي مستقل

R²= 0/143

Constant
Self-Em
 Retired
Student

Education

Payed-Curb

Width
Weather

Stop-Time

خصوصیات فردي

خصوصیات پارکینگ
خصوصیات فردي

خصوصیات سفر

عوامل محیطي

21/1695
0/807
-4/096
2/944
-2/774

-3/880
-2/671

-3/359

-4/941
5/636

Tضریب

687/357
22/478

-243/084
125/270
-71/189

-192/871
-66/630

-27/151

157/849
180/046

parking-Lot

نتیجه گیری  و  5-جمع بندي 

این مطالعه به پیدا کردن عوامل مؤثر در مطلوبیت مسافت 
پیاده روي از پارکینگ تا مقصد نهایي اختصاص یافته است. عدم 
از پارکینگ هاي طبقاتي و غیر رایگان در شهر اهواز و  استفاده 
از نزدیک ترین محل پارک به مراکز  افراد براي استفاده  تمایل 
خرید باعث به وجود آمدن ترافیک در محدوده هاي مذکور شده 
است. با توجه به نتایج مدل سازي بیان شده در بخش هاي قبل، 
از  پیاده روي  در مطلوبیت مسافت  را  تأثیرگذار  عوامل  توان  مي 

پارکینگ تا مقصد نهایي به دست آورد. 
نتایج نشان مي دهد شغل افراد در مطلوبیت مسافت پیاده روي 
کارمندان  است.  مؤثر  بسیار  نهایي  مقصد  تا  پارکینگ  از  آن ها 
عالقه کمتري به افزایش مسافت پیاده روي نسبت به افراد دارای 
پارکینگ هاي  از  کنندگان  استفاده  همچنین  دارند.  آزاد  شغل 

رایگان تمایل بیشتري به افزایش مسافت پیاده روي خود دارند.
مسافت  افزایش  براي  تشویقي  هاي  متغیرهاي  مؤثرترین 
از  استفاده  صورت  در  نهایي  مقصد  تا  پارکینگ  از  پیاده روي 
هوایي،  و  آب  شرایط  بودن  مطلوب  اي  حاشیه  پارکینگ هاي 
یکپارچگي مسیر پیاده رو و تامین عرض مناسب مسیر پیاده روي 
غیر حاشیه اي  پارکینگ  از  استفاده  در صورت  اما  شناخته شد. 
متغیرهاي مطلوب بودن شرایط آب و هوا، تأمین عرض پیاده رو 
و مسقف بودن مسیر آن، روشنایي و یکپارچگي مسیر پیاده روي 
عوامل مؤثر در افزایش مطلوبیت مسافت پیاده روي از پارکینگ 

تا مقصد نهایي شناخته شدند.
در نهایت قابل ذکر است که عوامل بسیاري در فاصله مطلوب 
پیاده روي از پارکینگ تا مقصد نهایي اثرگذارند که بررسي تعداد 
معدودي از این عوامل منجر به رسیدن به ضریب برازش باالیي 
این مطالعه مدل هاي پرداخت شده  براي مثال در  نخواهد شد. 
و  حاشیه اي  پارک  براي   0/143 با  برابر   R² هاي  برازندگي  با 
0/124 براي پارک هاي غیر حاشیه اي به دست آمده که حاکي 

از عوامل متعدد چشم پوشي شده در این مطالعه است.
در  و  بزرگ تر  آماري  نمونه  از  استفاده  با  مطالعه  این  ادامه 
دیگر  سفرهاي  اهداف  کردن  وارد  با  همچنین  بیشتر،  مناطق 
گرفتن  نظر  در  و  تفریحي  سفرهاي  و  کاري  سفرهاي  همچون 

عوامل و سیاست هاي مختلف توصیه مي شود.
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6- قدرداني

نویسندگان این مقاله از حمایت و پشتیباني شرکت مهندسي 
مشاور آتیه ساز شرق و نیز همکاري سرکار خانم مهندس سحر 

منصوري قدرداني مي نمایند.
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