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  چكيده

. آمار رسمي شهرداري تهران َشود مي   در بسياري از سفرهاي شهري تهران مشاهدهمشكل كمبود فضاي پارك خودر

است كه با وجود   ال مطرحاين سؤاست. شهر پارك خودرو در عمومي فضاي  و تقاضاي عرضهميان مويد فاصله زياد 

است، چه عواملي وجود دارد كه مديران شهري   مشكالت فراوني كه كمبود پاركينگ عمومي در تهران بوجود آورده

 ل،، به منظور شناسايي اين عوامدر اين تحقيقكنند.  حلي مناسب پيدا ها راه اند طي ساليان براي آن تهران نتوانسته

با تكيه بر مطالعات  وبررسي انجام مطالعات ميداني از ذينفعان مختلف با گوناگون و مشكل كمبود پاركينگ از ابعاد 

سودآورنبودن . است  شده  راهكارهايي جهت رفع مشكل ارائهدر جهان  شده انجامتحقيقات  ازاي  كتابخانه

اي اصلي در شهرداري تهران  عنوان دغدغه مشكل بهنبودن اين  هاي عمومي و مطرح پاركينگ درگذاري  سرمايه

در اولويت قراردادن اين مساله توسط مديران و درنظرگرفتن رو،  اين از ند.ا هشد عنوان عوامل اصلي شناسايي به

هاي پاركينگ از جمله راهكارهاي  كردن تعرفه و متناسب اي  هاي حاشيه كردن پاركينگدمن داتي مانند ضابطهيتمه

شروع كننده تواند  ميپاركينگ عمومي  تحليل ذينفعان زمينه عنوان اولين تحقيق در تحقيق حاضر بهپيشنهادي است. 

 هاي اجرايي تكميلي براي بهبود وضعيت پاركينگ در تهران باشد.  و گاممطالعات 

 

  هاي شهري، تهران مديريت حمل و نقل، زيرساخت مديريت ذينفعان، ،پاركينگتوسعه عمومي،  پاركينگكليدي:  هايهواژ
 

  مقدمه -1
شهري  مهم هاي از زيرساختيكي هاي عمومي  پاركينگ

متعددي براي  مشكالت ها آن بودكمشوند و  محسوب مي

پيدا جهت شهروندان كند. اتالف وقت  مي شهروندان ايجاد

، فضاي معابر و كاهش ظرفيت كردن فضاي پارك، اشغال

و افزايش ترافيك، ايجاد  كاهش سرعت عبور و مرور

ترين  از مهمافراد براي پارك خودرو ميان درگيري و نزاع 

در تهران به  .معضالت نبود فضاي پارك كافي در شهر است

هاي عمومي كافي، شهروندان به ناچار از  دليل نبود پاركينگ

 وكنند  استفاده مي خياباندر حاشيه  خودرو پاركفضاهاي 

هاي پر رفت و آمد شهر و در  خياباندر به خصوص  اين امر

تجاري و اداري سبب ايجاد ترافيك و بروز نزديكي مراكز 

درصد از ترافيك   20حدود  .گردد مي متعدد مشكالت

هاي پر تردد تهران، ناشي از كمبود فضاي پارك و  خيابان

هاي متوالي خودروها در خيابان ها به  حركت آهسته و توقف
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بر  .(Hosseini, 2014) پارك استا كردن جاي منظور پيد

در سال نقل و ترافيك شهر تهران و آمار سازمان حمل اساس

1390 (TTOTM, 2011) تعداد فضاي مورد نياز براي ،

هزار  300ميليون و  1پارك خودرو در شهر تهران در حدود 

شده  اين در حالي است كه كل فضاي پارك عرضه .باشد مي

ميزان  لذا پاركينگ است وهزار  958حدود سطح شهر در 

هزار  363كمبود فضاي پارك خودرو در تهران در حدود 

اين در حالي است  .در اين سال برآورد شده استپاركينگ 

دستگاه انواع خودرو  1200كه به طور متوسط روزانه بيش از 

. (SCI, 2017) شود گذاري مي در استان تهران شماره

تهران خود نياز به فضاي افزايش تعداد خودروها در شهر 

دهد. در صورتي كه  افزايش مي نيز عمومي پارك خودرو را

اي  هاي حاشيه براي پارك اين خودروها فقط به پاركينگ

خيابان اتكا شود، با توجه به اينكه هر خودرو براي پارك 

، روزانه بايد نياز داردفضايي به طول چهار متر به تقريباً 

در تهران ساخته شود. اما با وجود  حدود پنج كيلومتر خيابان

روند ساخت و ساز  ،مشكل كمبود فضاي پارك خودروها

با روند مناسبي روبرو اي  غيرحاشيههاي عمومي  پاركينگ

نبوده است. به عنوان مثال بر اساس آمار ارائه شده در سال 

هاي عمومي اضافه شده تحت مديريت  كل پاركينگ 1392

 144ك شهر تهران معادل سازمان حمل و نقل و ترافي

(TTOTM, 2014)  1430معادل  1393در سال و 

(TTOTM, 2015) فضاي پارك خودرو بوده است .

گزارش نشده است  1394در سال  ياركينگ جديدپساخت 

(TTOTM, 2016).  روند كنوني ساخت و ساز

فاصله زيادي تا رفع نيازهاي شهر تهران  هاي عمومي پاركينگ

ها به بازارهاي مالي و  روي آوردن شهرداري ،از اين رودارد. 

شهر به استفاده از منابع بخش خصوصي به منظور تجهيز 

  رسد. امري ناگزير به نظر ميها  زيرساخت

 شهر تهرانساله دوم  5بر اساس برنامه در همين راستا 

(Tehran City Council, 2013) شهرداري موظف ،

هاي  سرمايهبا هزار پاركينگ طبقاتي مسقف  50است 

باتوجه به آمار سازمان حمل و نقل  اما .احداث كند دولتيغير

 ,TTOTM, 2014; TTOTM) و ترافيك شهر تهران

2015; TTOTM, 2016)شهرداري موفق به جلب  ؛

 عوامل است. نشدهها  ساخت اين پروژه برايالزم   سرمايه

هاي عمومي  پاركينگتوسعه عدم مختلفي ممكن است سبب 

باشد. شناسايي اين عوامل به مديران  شده تهراندر شهر 

مقابله و  برايكند كه بتوانند  شهري در تهران كمك مي

، راهكارهاي ريزي نمايند برنامهبهتر برطرف كردن اين عوامل 

و در نهايت  برون رفت از اين مشكل بيابندجهت   نهبهي

هاي عمومي  در ساخت پاركينگرا  گذاران سرمايهمشاركت 

  دهند. افزايش

توسعه  موانع اصليشناسايي  به منظوراين تحقيق 

انجام  از منظر ذينفعان مختلف هاي عمومي در تهران پاركينگ

شامل  ،ميداني مطالعاتشده است. در اين تحقيق با تكيه بر 

عوامل اصلي بوجود آورنده اين مشكل  ،مصاحبه و پرسشنامه

 2در بخش ، است. در ادامه اين مقاله ابتدا شناسايي شده

 3ادبيات موضوع مورد بررسي قرار گرفته و در بخش 

هاي عمومي در  پاركينگتوسعه ذينفعان اصلي تاثير گذار در 

نيز به روش تحقيق در  4بخش اند.  شهر تهران شناسايي شده

از نتايج بدست آمده  5در بخش پردازد.  اين پژوهش مي

به عنوان ذينفعان اصلي مطالعه ميداني از صاحبان خودرو 

بر اساس توزيع هاي عمومي  استفاده كننده از پاركينگ

نيز به ترتيب  8و  7، 6پرسشنامه ارائه شده است. در بخش 

برداران و  گذاران)، بهره عوامل مرتبط با سازندگان (يا سرمايه

نتايج  9در بخش  .اند شهرداري شهر تهران شناسايي شده

و در نهايت در بخش  شدهحليل تحاصل از ذينفعان مختلف 

  گيري انجام  بندي و نتيجه مطالعات انجام شده جمع 10

 شده است.

  

 پيشينه تحقيق -2

هاي  شده در خصوص پاركينگ هاي انجام عمده پژوهش   

مربوط به نحوه  و ساير شهرهاي كشور در شهر تهران عمومي

ها است. با توجه به نتايج اين  پاركينگاين يابي بهينه  مكان

ها باعث عدم  يابي مناسب پاركينگ ها، عدم مكان پژوهش

كه نتيجه آن تشديد  شده استها  تمايل مردم به استفاده از آن

 .(Talebi, 2010)  ترافيك و مشكالت جانبي ديگر است

 قانعي و سرائي با بررسي بافت مركزي شهر يزد و مبنا

هاي  اي همچون كاربري شده بندي قراردادن معيارهاي اولويت

هاي اصلي، فضاي مناسب  جاذب سفر، دسترسي به خيابان

هاي پيشنهادي  پاركينگ و باير يا مخروبه بودن منطقه، مكان

مناسب جهت احداث پاركينگ در بافت مركزي شهر را 

پور  . جوان و غني(Saraei et al., 2011)مشخص نمودند 
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هاي  به طور مشابه در پژوهش خود تالش نمودند مكاننيز 

عمومي در شهر رشت را   بهينه جهت احداث پاركينگ

بندي معيارهاي  مشخص سازند و در اين راستا براي اولويت

 جستند يابي بهينه از روش تحليل سلسه مراتبي بهره مكان

(Javan and Ghanipour, 2016) .اسدي و همكاران 

به بررسي مشكل پاركينگ در محدوده  1390نيز در سال 

اند. براساس اين پژوهش، كمبود  خيابان ميرداماد پرداخته

فضاي  1263فضاي پارك خودور در منطقه مورد بررسي 

پارك بوده است و عمده فضاي پارك در اختيار خودروهايي 

گيرد كه به صورت بلند مدت خودرو خود را در  قرار مي

  . (Asadi et al., 2012) كنند حاشيه خيابان پارك مي

مركز  توسط كه حاصل از يك نظرسنجي براساس نتايج

 اي روزنامه همشهري در سال مطالعات و تحقيقات رسانه

معتقد بودند جاي  مردم تهراندرصد  84،  انجام شد 1387

ترين  پارك در تهران به اندازه تعداد خودروها نيست و مهم

رويه تعداد خودروها  دليل كمبود جاي پارك را افزايش بي

ترين راهكار براي حل  دانستند. همچنين به نظر مردم مهم مي

هاي عمومي بوده  مشكل پاركينگ افزايش تعداد پاركينگ

پژوهشي ديگر نيز . (HamshahriOnline, 2008) است

توسط پژوهشگران مركز مطالعات و تحقيقات  1388در سال 

اي همشهري در خصوص پاركينگ در مناطق مسكوني  رسانه

مردم، درصد  83 دهد براي كه نشان مي انجام شده است

 ،در هنگام خريد يا اجاره خانه برخورداري از پاركينگ

  .(HamshahriOnline, 2009) اهميت بسيار زيادي دارد

هاي عمومي در  هاي انجام شده در مورد پاركينگ پژوهش

يابي فضاي پارك و مشكالت  كشور، عالوه بر تمركز بر مكان

اند.  ، به موضوعات ديگري نيز پرداختهآنناشي از محدوديت 

گيري از ساختار  مستوفي دربان در پژوهش خود با بهره

گذاري  ، مدلي جهت نمايش تاثير قيمت)logit( لوجيت

پاركينگ بر نحوه انتخاب وسيله نقليه فراهم نمود كه نتايج 

اين پژوهش حاكي از آن است كه ميزان حساسيت استفاده 

كنندگان از وسايل نقليه شخصي در سفرهاي با اهداف شغلي 

و تحصيلي بسيار بيشتر از سفرهاي با هدف تفريح و خريد 

 گذاري دقيق و قانونمند مي باشد و لذا يك سيستم قيمت

تواند رانندگان وسائل نقليه شخصي را به استفاده از  مي

 ,Mostofi Darban) ونقل عمومي سوق دهد حمل

2009).  

هاي انجام شده در زمينه پاركينگ، بررسي  از ديگر پژوهش

خصوصي در توسعه  - هاي مشاركت بخش عمومي چالش

 ;AminFard et al., 2013)هاي عمومي است  پاركينگ

Shayegan, 2010)ها، عليرغم  . با توجه به اين پژوهش

وجود بازار مناسب و مشكل پاركينگ در شهر تهران، تاكنون 

گذاري در ساخت  بخش خصوصي تمايلي به سرمايه

هاي عمومي و طبقاتي نشان نداده است.  پاركينگ

، (HowsinAlipour, 2015)پور و همكاران  حسينعلي

راي مشاركت هاي قانوني و اجرايي ب ناكافي بودن چارچوب

ترين  بخش خصوصي در حوزه پاركينگ را به عنوان مهم

گذاران شناسايي  چالش عدم جذابيت اين حوزه براي سرمايه

شود  مشكل پاركينگ تنها محدود به ايران و تهران نميكردند. 

و و مديران شهري در بسياري از شهرهاي دنيا با آن مواجهند 

ن به اشكال مختلف تالش هاي زيادي براي حل آرو  از اين

صورت گرفته است. به عنوان مثال، در يك تحقيق ميداني در 

 80، (The Telegraph Agencies, 2013) انگلستان

دقيقه براي  20درصد از رانندگان به طور متوسط بيش از 

كنند و  يافتن جاي پارك خودرو در شهر لندن صرف مي

از درصد  45ترين دغدغه  مشكل پارك خودرو به اصلي

  .خودرو سواران در اين شهر تبديل شده است

ديگر كه به منظور بررسي وضعيت تقاضاي  پژوهشيدر 

پترزبورگ در آمريكا صورت  پارك خودرو در مركز شهر سن

حدود  (City of St. Petersburg, 2015)گرفته است 

دهندگان اولويت خود را پارك خودرو در  % از پاسخ54

% از 52اند. همچنين براي حدود  حاشيه خيابان اعالم كرده

دهندگان وجود فضاي پارك در مركز شهر اولويتي بيش  پاسخ

  .از قيمت يا فاصله تا محل پارك خودرو دارد

در تحقيق ميداني كه توسط انجمن بين المللي پاركينگ در   

با استفاده از ارسال ايميل انجام شده است  )IPI( آمريكا

(IPI, 2015)  ديدگاه صاحب نظران در مورد كيفيت

ها بررسي شده است. براساس  هاي بهبود آن ها و راه پاركينگ

نتايج اين تحقيق، راهكارهايي نظير تسهيل استفاده از 

دوچرخه، ايجاد فضاهاي ممنوع براي ورود خودرو، 

گذاري خودرو  هاي اشتراك سوار و سيستم هاي پارك سيستم

ستفاده از خودوري شخصي سبب تشوبق مردم به عدم ا

گردد. اهميت ميزان رضايتمندي شهروندان از فضاي پارك  مي

خودروها در شهرها سبب انجام يك مطالعه ميداني توسط 
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) POLISموسسه شهرها و مناطق براي حمل و نقل پايدار (

با همكاري دانشگاه روتردام و انجمن پاركينگ اروپا 

)EPA شده است ((POLIS, 2017) اين پرسشنامه . در

افراد به سه دسته ساكنين، بازديدكنندگان (نظير مشتريان) و 

دهنده جواب  اند و هر فرد پاسخ بندي شده مسافران تقسيم

دهد. زمان پارك  خود را متناسب با جايگاه فرد ارائه مي

رايگان، موثر بودن نوع خودرو در هزينه و زمان پارك، تاثير 

ت فضاي پارك در سفر به سيستم حمل و نقل عمومي، اهمي

يك مكان خاص، تفاوت نوع منطقه در قيمت پرداختي براي 

جاي پارك، عدم اجازه براي پارك طوالني خودرو در خيابان، 

نحوه هزينه كردن درآمد ناشي از پرداخت حق پاركينگ و 

ترين  زمان تلف شده براي پيداكردن جاي پارك از اصلي

  سواالت اين بررسي بود.

  

  هاي عمومي  پاركينگذينفعان اصلي در چرخه عمر  - 3

در مديريت، اولين بار در سال  )stakeholder( مفهوم ذينفع

استنفورد مطرح گرديد و مراد از  در موسسه تحقيقات 1963

هايي بود كه بدون حمايت آنها، يك سازمان و  آن گروه

شركت نميتوانست ادامه حيات دهد. اما به مرور زمان، اين 

. بر اساس استاندارد تري يافت دهمفهوم دامنه گستر

PMBOK ) ذينفعان پروژه ،Project Stakeholders ،(

به هر شكلي يا بر  شود كه هايي اطالق مي به افراد و سازمان

پذيرند  گذارند و يا از آن تاثير مي روي پروژه تاثير مي

(Project Management Institute, 2017) نقش  و

فرآيند كنند.  در موفقيت هر پروژه بازي مي مهم و حياتي

شناسايي و تحليل ذينفعان، تكنيكي براي شناسايي اهميت 

هايي از مردم و يا موسساتي است كه  افراد كليدي، گروه

هاي  ممكن است به طور قابل توجه در موفقيت فعاليت

 .(Terstriep, 2007) سازمان و يا پروژه تأثيرگذار باشند

ترين ابزار شناسايي و مديريت ذينفعان،  شده يكي از شناخته

است. اين ماتريس به منظور  )1(شكل  قدرت_ماتريس عالقه

ها در  بندي ذينفعان و ارزيابي ميزان قدرت، نفوذ و اثر آن طبقه

باتوجه به اينكه  4 ذينفعان در ناحيه گردد. پروژه مشخص مي

مندي بسياري نيز  از قدرت زيادي برخوردار هستند و عالقه

  از همه مهمتر هستند. دارند به پروژه 

همانطور كه پيشتر ذكر شد شناسايي ذينفعان به معني شناخت 

توانند بر پروژه تاثير بگذارند  هايي است كه مي افراد يا سازمان

هاي عمومي با چهار  و ازين رو، در طول چرخه عمر پاركينگ

گروه ذينفع اصلي شامل صاحبان خودرو، سازندگان يا 

به  2برداران و شهرداري مواجهيم. شكل  گذاران، بهره سرمايه

دهد. در  صورت شماتيك ذينفعان شناسايي شده را نشان مي

انجام مطالعات ميداني از ذينفعان مختلف ابتدا مطالعات 

ان استفاده از ميداني از صاحبان خودرو، كه مشتري

هاي عمومي در شهر تهران هستند، صورت پذيرفت  پاركينگ

هاي عمومي  تا مسائل مختلف مطرح از منظر كاربران پاركينگ

برداري  شناسايي شود. سپس ساير ذينفعان كه در ساخت، بهره

هاي عمومي دخالت دارند با در نظر گرفتن  بري پاركينگ و راه

يداني از صاحبان خودرو نتايج بدست آمده در مطالعات م

  مورد بررسي قرارگرفتند.

  

  
  قدرت در شناسايي و تحليل ذينفعان- . ماتريس عالقه1شكل 
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  هاي عمومي . ذينفعان اصلي شناسايي شده در پاركينگ2شكل 

  

  شناسايي و بررسي عوامل مرتبط با صاحبان خودرو -4                                              روش تحقيق -3
انجام اين مطالعه در سه مرحله اصلي انجام شده است.   

درمرحله اول با مرور ادبيات موضوع و شناسايي ذينفعان 

ينگ عمومي، تالش شد مختلف در طول چرخه عمر يك پارك

گذاري و  هاي ذينفع با درنظرگرفتن ميزان تاثير افراد و سازمان

تاثيرپذيري هربك شناسايي شوند. در مرحله دوم، به 

گيري از مطالعات ميداني، عوامل موثر بر توسعه  بهره

هاي عمومي از منظر ذينفعان اصلي شناخته شده در  پاركينگ

اين مرحله، براي شناسايي  گردد. در مرحله قبل استخراج مي

ها و ترجيحات صاحبان خودرو به عنوان كاربران و  دغدغه

سئوال طراحي شد  18اي شامل  متقاضيان پاركينگ، پرسشنامه

كه تعداد آن  شهروند تهراني 189و  با مراجعه به نظر 

 براساس فرمول كفايت نمونه كوكران قابل قبول شناخته شد،

بر مناطق پرازدحام نظر آنان اخذ  در نقاط مختلف و با تمركز

در ادامه، به منظور بررسي عوامل مرتبط با توسعه گرديد. 

گذاران،  نظر سازندگان و سرمايهمهاي عمومي از  پاركينگ

ساخت  چنين شهرداري، از مصاحبه نيمه برداران و هم بهره

، گروه 3وجه به اينكه هريك از اين گرفته شد. با ت يافته بهره

خود را داشتند، پيش از انجام  هاي خاص غدغهداهداف و 

هاي آنان در  اي اولويت خانه مصاحبه با انجام مطالعه كتاب

شناسايي و سواالت مصاحبه بر  هاي عمومي ضوع پاركينگمو

با توجه به مبناي شناخت حاصل شده، طراحي گرديد. 

هاي  هريك از گروه جامعهبودن مصاحبه با تمامي  ناممكن

تا جايي ادامه يافت كه در هر گروه ذينفع، مصاحبه با افراد 

و  ريافت نشد شوندگان د دغدغه يا مالحظه جديدي از پرسش

شوندگان قبلي  نكات مطرح شده از سوي آنان را مصاحبه

ها  عينا يا با ادبياتي متفاوت بيان كرده بودند. مصاحبه

اي كه  گونه م پذيرفت بهيافته انجا صورت نيمه ساخت به

شونده خواسته  طوركلي مطرح شدند و از مصاحبه سؤاالت به

هاي مختلف سؤال  شد تا توضيحات مفصلي را پيرامون جنبه

ها در اين  بارسنجي نتايج حاصل از مصاحبهاعت د.دهارائه 

در مرحله  پژوهش مبتني بر اجماع نظر خبرگان بوده است.

هايي كه از  العات و دادهسوم و پاياني اين پژوهش، اط

و ناظر بر ترجيحات و  ها تحصيل شد پرسشنامه و مصاحبه

هاي عمومي در  هاي جدي ذينفعان موضوع پاركينگ دغدغه

 پيشنهادات عملياتيبر مبناي آن تحليل گرديد و  تهران بود

ارائه  پايتخت كشورجهت بهبود مشكل كمبود پاركينگ در 

  .شد

هاي  هزينهبايست  اي عمومي ميه در توسعه پايدار پاركينگ

هاي عملياتي در دوره  گذاري در دوره ساخت و هزينه سرمايه

جبران  كاربراناز  هاي دريافتي تعرفهاز طريق برداري،  بهره

صاحبان خودرو هاي  ها و خواسته اگر دغدغه . بنابراينشود

نظر قرار نگيرد،  مدهاي عمومي  در ساخت و توسعه پاركينگ

مورد استقبال قرار  هاي عمومي ساخت پاركينگهاي  پروژه

درآمدي براي جبران هزينه برقرار  و بالتبعد گرفت ننخواه

ميليون خودرو تردد   4. در حال حاضر در تهران شود نمي

استفاده بالقوه كه مشتريان  (ISCA News, 2016)كنند  مي

به همين منظور شوند.  هاي عمومي محسوب مي از پاركينگ

در شهر تهران با استفاده از صاحبان خودرو  ازمطالعه ميداني 

توزيع پرسشنامه در بين صاحبان خودرو صورت گرفت. 

اي  جزئيات اين بخش از مطالعات ميداني انجام شده در مقاله

 Alvanchi and)مجزا نوشته شده توسط الوانچي و مقدم 

Moghaddam, 2019)  تهيه و در نشريه پژوهشي شريف

اي از روند انجام  ر شده است. در ادامه اين بخش خالصهمنتش

پاركينگ 

عمومي

4-  

شهرداري

2- 

سازنده

3-  

بهره بردار

صاحب  -1

خودرو
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اين بخش از مطالعات و نتايج بدست آمده در مطالعات 

  ميداني ارائه شده است.

در شهرهاي با مرور مطالعات ميداني مختلف انجام شده 

بان خودرو از در زمينه استفاده صاحمختلف جهان 

 ,The Telegraph Agencies) هاي عمومي پاركينگ

2013; 20- City of St. Petersburg, 2015; IPI, 

2015; POLIS, 2017; Barter, 2014) هايخواسته  

دسترسي زمان  كاهش) 1در قالب گروه از دينفعاناصلي اين 

) 3 مقصد،تا پاركينگ فاصله نوع پاركينگ و ) 2، پاركينگبه 

تعبيه شده در  امكانات) 4هزينه استفاده از پاركينگ، و 

شناسايي جهت  ،. به همين منظورشدتقسيم پاركينگ 

 18اي شامل  پرسشنامهمالحظات صاحبان خودرو در تهران، 

در انتهاي پرسشنامه در اين چهار بخش طراحي شد. سئوال 

كه  دهندگان خواسته شد از پاسخسئوال آخرين  نيز به عنوان

خود بيان هاي عمومي را از منظر  مشكالت اصلي پاركينگ

شهروند تهراني  189مطالعه ميداني با مراجعه به نظر  نمايند.

انجام پرازدحام در نقاط مختلف و با تمركز بر مناطق مركزي 

براي تمامي سؤاالت پرسشنامه  پذيرفت. در زمان نظرسنجي

بيشينه  از شوندگان داده شد. توضيحات تكميلي به پرسش

به گيري  در نمونهپرسشنامه  كمي والس 5مقدار واريانس 

هاي  كفايت حجم پرسشنامه عنوان راهنمايي براي تعيين

ارائه شده توسط كوكران فرمول با استفاده از  تكميل شده

(Cochran, 2007) :استفاده شد  

حداقل تعداد پرسشنامه مورد نياز =
�مقدار	نرمال	استاندارد	با	سطح	اطمينان	مورد	نظر�

حداكثر	واريانس	سؤاالت	×�

  �(دقت	مورد	نظر)

 ميزان دقت و %95هاي مورد نياز با سطح اطمينان  تعداد نمونه

بيشينه مقدار واريانس بدست آمده معادل با توجه به  0,1

با توجه به بيشتر بودن تعداد  تعيين شد. 163به ميزان  0,425

آوري شده از اين تعداد، شرط كفايت  جمع پرسشنامه 189

اي از نتايج به دست  . خالصهقرار گرفتها مورد تاييد  نمونه

شده   آمده به تفكيك پنج جنبه مورد ارزيابي در ادامه ارائه

  است.

  

  

  تلف شدن وقت شهروندان براي پارك خودرو - 1- 4

ترافيك حجم دهنده تاثير زياد  ن بخش نشاننتايج حاصل از اي

بر الگوي رفتاري و ميزان اتفالف زمان صاحبان خودرو 

در پاسخ به  سفرهاي شهري توسط صاحبان خودرو است.

دهندگان وجود پاركينگ را  از پاسخ 77سئواالت اين بخش، %

 74دانستند. در حدود % در انجام سفر خود بسيار تأثيرگذار مي

 10اند كه به طور متوسط زماني بيش از  داده از افراد پاسخ

نمايند و يافتن جاي  دقيقه براي يافتن جاي پارك صرف مي

ستجو براي يافتن فضاي پارك خودرو در طي مدت زمان ج

ها تنش عصبي زيادي ايجاد  از آن 65خالي براي حدود %

اند كه شاهد نزاع  دهندگان عنوان كرده از پاسخ 66نمايد. % مي

  اند.  و يا درگيري لفظي براي جاي پارك بوده

  

  

  ترجيح شهروندان در انتخاب نوع و فاصله پاركينگ - 2- 4

اين بخش، نزديك به هاي دريافتي به سواالت  براساس پاسخ

دهندگان عنوان كردند كه در سفرهاي شهري خود  پاسخ %77

اي وجود دارد و  به مناطق مختلف، عمدتا فقط پارك حاشيه

كنند. نتايج  لذا از اين نوع فضا براي پارك خودرو استفاده مي

از  53دهد كه در حدود % بدست آمده در تحقيق نشان مي

اي هستند در  هاي حاشيه ز پاركينگمند به استفاده ا افراد عالقه

از افراد استفاده از پاركينگ طبقاتي را  45حالي كه تنها %

دهندگان ترجيح  % از پاسخ80دهند. مجموعا  ترجيح مي

دقيقه از محل پارك  5دهند كه فاصله زماني كمتر از  مي

باشند. اين امر به   خودرو خود تا مقصد سفر شهري داشته

تر  اي را، كه عمدتا نزديك ه پارك حاشيهنوعي تمايل بيشتر ب

 ANOVAكند. آزمون  به مقصد نهايي است، توجيه مي

دو موضوع نيز  يكطرفه انجام شده براي بررسي رابطه اين

كننده اين امر است؛ به اين معنا كه كساني كه پارك  تاييد

اند، به صورت معني داري زمان  اي را انتخاب كرده حاشيه

اند. در كل،  ي رسيدن به مقصد انتخاب كردهتري را برا كوتاه

%، مدت زمان پارك خودرو با 86فاصله كمتر تا مقصد با 

%، به ترتيب 31% و قيمت كمتر با 38%، ايمني خودرو با 49

دهندگان به عنوان  ط پاسخفاكتورهايي هستند كه توس

گيري انتخاب محل پارك خودرو  فاكتورهاي موثر در تصميم

  اند. انتخاب شده
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  ترجيح انواع پاركينگ - 3شكل 

  

  قبول بين محل پارك خودرو تا مقصد فاصله قابل .4شكل 

  

  هزينه پاركينگ - 3- 4

دهندگان عنوان كردند كه معموال براي  از پاسخ 32حدود %

كنند. نتايج مربوط به  پارك خودرو مبلغي پرداخت نمي

هاي افراد در مورد حداكثر قيمتي كه براي پاركينگ  پاسخ

نزديك به نيمي از  دهد كه نشان ميحاضرند بپردازند 

تومان را براي هزينه يك  1000دهندگان حداكثر مبلغ   پاسخ

دانند.  اعت پارك خودرو در فضاهاي عمومي مناسب ميس

هاي كنوني براي  دهندگان قيمت درصد از پاسخ %75

كنند،  قبول و يا كم ارزيابي مي اي را قابل هاي حاشيه پاركينگ

 97هاي طبقاتي اين ميزان به % در حالي كه براي پاركينگ

توان به توقع افراد در  دو را مي رسد. تفاوت بين اين مي

هاي طبقاتي نسبت داد.  پرداخت مبلغ بيشتر براي پاركينگ

دهد كه بخش عمده شهروندان  مي  نتايج كسب شده نشان

براي پارك خودرو در مناطق   مشكلي با پرداخت هزينه

  مركزي و پرتردد ندارند.

  

  محدوده قيمتي قابل قبول براي صاحبان خودرو. 5شكل 

 

 

  ها امكانات و معماري پاركينگ - 4- 4

اند كه امكانات  دهندگان اعالم كرده % از پاسخ98در حدود 

اي  پاركينگ در انتخاب آن پاركينگ تأثيري ندارند. دليل عمده

شد كمبود پاركينگ و  عدم وجود  كه براي اين مورد ذكر مي

  حق انتخاب براي محل پارك خودرو در بيشتر مناطق است. 

  

  هاي عمومي داليل اصلي مشكالت پاركينگ - 5- 4

ها توسط  در بين مشكالت مختلف اعالم شده براي پاركينگ

هاي عمومي با  دهندگان، به ترتيب تعداد كم پاركينگ پاسخ

و نقل عمومي با   ، مشكالت موجود در سيستم حمل%78

ي زياد مردم از خودرو شخصي در سفرهاي  ، استفاده%42

و امكان پارك نامحدود خودرو در حاشيه  16شهري با % درون

ابان در طول روز و اشغال شدن آن توسط صاحبان كسب خي

% بيشترين 11ها در كل روز با  و يا كارمندان ادارات و شركت

  باشد. دهندگان مي علل اعالم شده توسط پاسخ

  

و سازندگان شناسايي و بررسي عوامل مرتبط با 

  عمومي پاركينگگذاران ساخت  سرمايه

53%
45%

2%
پاركينگ حاشيه اي

پاركينگ طبقاتي 

پاركينگ ارزانتر

22%

58%

20%

دقيقه پياده روي 2كمتر از 

دقيقه پياده روي 5تا 

دقيقه پياده روي 10تا 

25%

46%

29% تومان 500ساعتي 

تومان 1000ساعتي 

تومان و  1500ساعتي 

باالتر
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هاي مختلف سازنده و  در بررسي انجام شده از شركت

هاي عمومي، شركت  گذار در زمينه ساخت پاركينگ سرمايه

با گذار خصوصي در اين زمينه يافت نشد. همچنين  سرمايه

عمومي  هاي طبقاتي و مكانيزه توجه به تعداد معدود پاركينگ

شده در شهر تهران تعداد كمي از سازندگان تخصصي  هساخت

انجام مطالعات به همين دليل . يافت شدندت پاركينگ ساخ

با  نيمه ساخت يافته مصاحبه مستقيم شيوهدر اين بخش به 

ان و مدير شوندگان مصاحبه شد.انتخاب  اين سازندگان

، "آوران صنعت ميالد فن" چهار شركت كارشناسان

كه بودند  "ديسمان"و  "كاراپارك"، "اتوپاركينگ پارس"

طراحي و در زمينه شهرداري تهران  همكاري باسابقه همگي 

 سطج شهر رامكانيزه در طبقاتي و يا هاي  پاركينگ اجراي

كنون تعداد زيادي پاركينگ طبقاتي براي اند و تا داشته

. خالصه نتايج اند هاي مختلف در كشور احداث كرده سازمان

  به قرار ذيل است. ها مصاحبه با اين شركت

هاي  توسعه و ساخت پاركينگاصلي موانع و مشكالت  )1

  عمومي:

با جديت ساخت و توسعه پاركينگ مورد در شهرداري  •

به نكات فني در مورد ساخت پاركينگ  و كند برخورد نمي

وقتي ظرفيت پاركينگ  مثال،  عنوان به .شود توجه كافي نمي

باشد مطالعات خاصي نياز است  دستگاه خودرو 50بيش از 

 شود.  ميو عدم استقبال مردم ترافيك انجام آن سبب عدم كه 

جا باال بوده عموما در  هايي كه تقاضاي پاركينگ در آن مكان •

و از آنجا كه مساحت محل  هاي پرتراكم شهري هستند محل

، اگر باشد قابل توجه ميموردنياز براي احداث يك پاركينگ 

محل احداث از سوي شهرداري تامين نشود، تامين آن از 

  گذار بسيار دشوار است. خصوصي و سرمايهسوي بخش 

و  سازندگان اي براي ها و امتيازات ويژه بايد مشوقشهرداري  •

در حال حاضر اين كه درنظر بگيرد پاركينگ  گذاران سرمايه

  افتد. اتفاق نمي

شود  پايين است كه باعث ميبسيار پاركينگ هاي  تعرفه •

ينه يك هز نباشد.امري سودآور پاركينگ گذاري در  سرمايه

در تهران در مقايسه با ساير نقاط دنيا  خودرو ساعت پارك

  هاست. ترين تعرفه جزو ارزان

پاركينگ ي ساخت گذار سرمايهتسهيالت موجود براي  )2

  موجود:

مربوط به صرفا داده شده به سازندگان پاركينگ عمومي  امتياز •

ازاي ساخت پاركينگ است كه به  تجاري هاي ساخت مجتمع

  .شود ها داده مي امكان افزايش تراكم به آن  مشوقعمومي 

  ساخت پاركينگ:گذاري در  سرمايه حاضرشرايط  )3

  عنوان سودآور نيست  هيچ پاركينگ داري به در حال حاضر •

بسيار هاي عمومي  بر ساخت پاركينگعوارض شهرداري  •

 باالست

گذاري  اي كه با سرمايه در حال حاضر هيچ پاركينگ عمومي •

انجام شده باشد و مالكيت آن براي بخش  بخش خصوصي

هاي عمومي  خصوصي باشد وجود ندارد. تمامي پاركينگ

  طبقاتي تحت مالكيت شهرداري هستند.

جلب سازندگان و باعث هايي كه  ) تمهيدات و كمك4

  شود: گذاران مي سرمايه

  ها پاركينگ  آزاد كردن تعرفه •

   گذار يهتامين وام و منابع مالي ارزان قيمت براي سرما •

اي جهت اقتصادي كردن  ممنوع كردن پارك حاشيه •

 سازي شهر داري و همچنين زيبا پاركينگ

ايجاد بازار براي خريدوفروش پاركينگ و استفاده از ظرفيت  •

  اوراق بهادار 

به تأمين پاركينگ تا فاصله معيني از صاحبان خودرو الزام  •

  بجاي اعمال جريمهمنزل مسكوني 

سند پاركينگ قبل از   رو به ارائهالزام خريداران خود •

  گذاري خودرو شماره

 وارض شهرداري براي پاركينگ سازانحذف ع •

  (يا برقراري حداقل جريان درآمدي) تضمين خريد پاركينگ •

   از سوي شهرداريپس از احداث 

 برداران  بهرهشناسايي و بررسي عوامل مرتبط با 

  هاي عمومي پاركينگ

ها، مشكالت و كمبودهاي  اين گروه از ذينفعان با دغدغه

هاي عمومي پس از  ي از پاركينگرابرد مديريت و بهره

هاي عمومي در شهر  پاركينگ. هستندآشنا ساخت پاركينگ 

مختص پارك هاي عمومي  تهران عمدتا به دو دسته پاركينگ

. شود تقسيم مي هاي عمومي مراكز تجاري و پاركينگ خودرو

پاركينگ عمومي  130حدود كل در برآورد شده است كه در 

در سطح شهر خودرو  هزار دستگاه 10ي در حدود با ظرفيت

مديران  .(Asemooni, 2018) وجود داشته باشدتهران 

عنوان جامعه هدف انجام مطالعات ميداني   بهها  اين پاركينگ
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 .يافته در اين بخش تعيين شد به صورت مصاحبه غير ساخت

ها و  ، شناسايي دغدغه با توجه به اينكه هدف از مصاحبه

برداران بود مصاحبه با افراد اين  ه مالحظات اساسي گروه بهر

گروه تا جايي ادامه يافت كه تمام نكات و مالحظات آن 

اي  گروه ذينفع استخراج شد و مصاحبه با افراد جديد، نكته

بود هاي قبلي مطرح شده  بيش از آنچه كه در مصاحبه

  نگپاركي دهبراي انجام مصاحبه به حدود دربرنداشت. 

برداري از  مديريت بهرهمختلف در سطح شهر مراجعه شد كه 

ها توسط شهرداري تهران طي قراردادهاي  تمامي اين پاركينگ

تنها چند واگذار شده بود. بردار  هاجاره به پيمانكاران بهر

يافت شد كه بخش خصوصي مالك و عمومي اركينگ پ

هاي  ها نيز پاركينگ البته اين پاركينگبردار از آن باشد.  بهره

مسطح، يا زمين ساخته نشده، بودند كه مالكان آن در شرايط 

فعلي، با هماهنگي سازمان حمل و نقل و ترافيك شهر تهران، 

از آن براي كسب درآمد به عنوان پاركينگ عمومي استفاده 

مالكيت هاي طبقاتي تنها  در بين پاركينگ. كردند مي

  بخش خصوصي بود. از آن هاي تجاري  هاي مجتمع پاركينگ

هاي عمومي  نگبردار پاركي سه بهرهبراي انجام مصاحبه با 

بردار از  بهرهپيمانكاران هماهنگي به عمل آمد. مصاحبه با 

كه متعلق به شهرداري هاي طبقاتي كاوه و طالقاني  پاركينگ

هاي  پاركينگ ،البته اين پيمانكاران ن است انجام شد.تهرا

سعدي،  هاي پاركينگشامل  داشتند،ديگري نيز تحت اجاره 

 ي ازبردار بهرهمدير كريستال. همچنين با و  حافظ، مولوي

 متعلق به بخش خصوصي است و پاركينگ تيموري كه

در اي انجام شد.  نيز مصاحبه استصورت روباز و مسطح  به

در دو بخش بندي نتايج مصاحبه  خالصه و جمعادامه 

ي عمومي ها برداري كنندگان از پاركينگ بهرهپيمانكاران 

برداري كننده از پاركينگ عمومي ارائه  شهرداري و مالك بهره

  شده است.

  

هاي عمومي  بردار از پاركينگ پيمانكاران بهره

  هاي كاوه و طالقاني) (پاركينگ

پيمانكاري يزان درآمد و سود بردار از م هر دو شركت بهره

داري از پاركينگ اعالم نارضايتي كردند. مبلغ وديعه بر بهره

به عنوان عوامل اصلي ماهيانه زياد شهرداري باال و اجاره 

. در ادامه اهم نتايج اخذ شده عنوان شدها  پايين بودن سود آن

 از مصاحبه با اين پيمانكاران ارائه شده است.

  :اصليهاي  ) مشكالت و دغدغه1

از طرف شهرداري در مقايسه با  نرخ اجاره باالي پاركينگ •

  هزينه دريافتي از رانندگان.

 :) شرايط تعيين و پرداخت هزينه پارك خودرو2

  شود. ي جلب رانندگان مناسب ارزيابي ميي فعلي براها قيمت •

ها ممكن است تاثير زيادي بر كاهش جلب  افزايش قيمت •

 مشتريان داشته باشد.

  ) پيشنهاد بهبود شرايط3

 كاهش نرخ اجاره از طرف شهرداري •

 هاي مالياتي ارائه معافيت •

  اي ممنوعيت پارك حاشيه •

 كننده رانندگان به پاركينگ هدايت راهنمايينصب تابلوهاي  •

 ظرفيت تعيين  يديجيتال هاي كننده تجهيز پاركينگ به كنترل •

  

مسطح عمومي (پاركينگ   بردار از پاركينگ مالك بهره

  تيموري)

برداري كننده از پاركينگ عمومي از ميزان درآمد و  مالك بهره

برداري از پاركينگ اعالم نارضايتي كرد. پايين بودن  سود بهره

مبلغ هزينه پارك خودرو، كه بر اساس نرخ مصوب شوراي 

ت پاركينگ از شهر تهران است، و همچنين كم بودن ظرفي

عوامل اصلي كاهش سود اين پاركينگ عمومي اعالم شد. در 

بردار از  ادامه اهم نتايج اخذ شده از مصاحبه اين بهره

  پاركينگ ارائه شده است.

  هاي اصلي: ) مشكالت و دغدغه1

 سود در مقايسه با سرمايه پايين است.  •

در  دستگاه خودرو) 60با توجه به ظرفيت كم (حدود  •

صرفه  ها بازهم ارائه خدمات به بردن قيمتالصورت با

 نخواهد بود.

 نيست. اصالً سودآور  ، وضعيت فعليبا توجه به ارزش زمين •

  ينگپارك هزينه پارك خودرو و استقبال رانندگان از) شرايط 2

  خيلي پايين است و حداقل بايد دو برابر شود. هزينه پارك •

 استقبال رانندگان خوب است.  •

  بهبود شرايط) پيشنهاد 3

 ارائه تسهيالتي بانكي و مالي با نرخ سود مناسب. •

  تشويق براي ساخت پاركينگ. جهت اعطاي طبقات تجاري •

  

  تهران شهرداريشناسايي و بررسي عوامل مرتبط با 
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جوز ساخت مسئول صدور م وشهرداري متولي اداره شهر 

تواند با  مي اين سازمان .هاي عمومي است پاركينگ

هاي  تسهيالت و تشويق  ، ارائهدرستهاي  گذاري سياست

گذاري در اين  گذاران را تشويق به سرمايه مناسب سرمايه

هاي مختلف شهرداري تهران از  حوزه نمايد. در بررسي بخش

گذاري بخش خصوصي در ساخت  منظر جلب سرمايه

و نقل و  سازمان حمل "هاي عمومي دو بخش  پاركينگ

  گذاري و سازمان سرمايه"و  "يك شهر تهرانتراف

با بيشترين تاثيرگذاري  "هاي مردمي شهرداري تهرانمشاركت

ونقل و  سازمان حملها شناسايي شدند.  بر ساخت پاركينگ

ترافيك شهر تهران از اين جهت كه در حوزه تقنين و 

بسترسازي قانوني در ارتباط و هماهنگي كامل با اداره 

باشد، انعكاس دهنده  رانندگي شهر تهران نيز ميراهنمايي و 

بوده و لذا مالحظات اين سازمان  نيز آراء و نقطه نظرات آنان

نتايج بدست آمده در بررسي نظر بيشتري است.  شايسته دقت

 در ادامه آمده است. ذكر شده دو سازمان ينميداني از ا

  

  نقل و ترافيك شهر تهران و  سازمان حمل

 حملاطالعات ارائه شده در سايت رسمي سازمان بر اساس 

هدف اين  (TTOTM, 2020) نقل و ترافيك شهر تهران و 

 ،يروان، اقتصاد من،يتحقق حمل و نقل پاك، ا"سازمان 

در چارچوب  يبر حمل و نقل همگان يكارآمد و توسعه مبتن

در است.  "تهران يشهردار يقانون يها تيو مامور فيوظا

ترافيك شهر تهران، سازمان حمل و نقل و امر مديريت 

ترافيك تهران تعامل نزديك با اداره راهنمايي و رانندگي 

اين  دهد كه نشان مي تهران بزرگ دارد. آمار ارائه شده

اي با  هاي عمومي غير حاشيه سازمان مجموعا پاركينگ

هاي  هزار دستگاه خودرو و پاركينگ 10ظرفيتي در حدود 

هزار دستگاه خودرو با  140ي در حدود اي با ظرفيت حاشيه

استفاده از پاركبان و يا به صورت مكانيزه در شهر مديريت 

شاغل  زانري مسئوالن و برنامه . (TTOTM, 2015) كند مي

در اين سازمان به عنوان جامعه هدف مطالعات ميداني 

انتخاب شدند. با توجه به امكان وجود مسائل مختلفي خارج 

ساخت  از شناخت گروه پژوهش نوع مصاحبه به صورت نيمه

خالصه نتايج انجام اين مطالعه ميداني در يافته انتخاب شد. 

  ادامه ارائه شده است.

  

هاي  ينگ و توسعه پاركينگ) برنامه حل مشكل پارك1

 عمومي:

 اي  هاي غير حاشيه ساخت پاركينگ •

) 1محدود كردن نياز به تقاضاي پارك خودرو در شهر با  •

توسعه حمل و نقل عمومي و كاهش سهم حمل و نقل 

درصد از كل سفرها  25عمومي در سفرهاي درون شهري تا 

 ) افزايش هزينه استفاده از پاركينگ2و  1404در افق سال 

هاي مترو  هاي دوچرخه در نزديكي ايستگاه ساخت پاركينگ •

ها با  براي تسهيل رفت و آمد مردم از خانه تا ايستگاه

 دوچرخه  

  استفاده از پاركينگ:هاي  سياست تعيين قيمت) 2

گذاري در اين حوزه  سرمايه ،هاي فعلي پاركينگ تعرفه با •

 يك عامل بازدارنده جهت كاهش استفادهست و نيسودآور 

 . باشد از خودروي شخصي در سفرهاي درون شهري نمي

 و شوراي اسالمي شهر تهران شهرداري هبر عهد تعرفهتعيين  •

باشد، ترافيك است. اگر اين امر بر عهده بخش خصوصي 

 شود. ميشهر دچار آشفتگي بيشتر 

اي كه در نظر گرفته  ترين نكته در مطالعات تعيين قيمت، مهم •

چه قيمتي بين عرضه و تقاضا تعادل با شود اين است كه  مي

شود و اينكه با چه قيمتي درصد خاصي از مردم از  ميايجاد 

 شوند. آوردن خودرو شخصي منصرف مي

اي براي  پارك حاشيهاي است كه  به گونهگذاري  قيمت  برنامه •

هاي  صرفه باشد و پارك در پاركينگ مدت به پارك كوتاه

  رفه باشد.ص مدت به طبقاتي براي پارك طوالني

  

هاي  گذاران براي ساخت پاركينگ تشويق سرمايه )3

 :عمومي

اعمال خواهد  پاركينگ عوارض ساختهايي براي  تخفيف •

 جذابيت آن را نسبت به مجتمع تجاري افزايش دهد.كه شد 

امتياز ساخت فضاي تجاري در صورت تامين  اعطاي •

 شده.   پاركينگ بيش از نياز مجموعه ساخته

  

هاي مردمي شهرداري  سرمايه گذاري و مشاركتسازمان 

  تهران

سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري   

هاي مشاركتي با  تهران مسئول تعريف و سازماندهي پروژه

 ,TIPPO) بخش خصوصي در شهرداري تهران است
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. در اين تحقيق به منظور شناسايي رويكرد و (2018

توسط اين سازمان به عنوان متولي هاي انجام شده  سازي آماده

بخش خصوصي در امر ساخت پاركينگ   اصلي جلب سرمايه

 9و  5با كارشناسان اين سازمان در دو شهرداري در مناطق 

ها در  صورت گرفت. اهم نتايج كسب شده در اين مصاحبه

  ادامه ارائه شده است.

جلب مشاركت بخش خصوصي براي  يداربرنامه شهر )1

 در شهر تهران: توسعه پاركينگ در 

گذاري  سرمايه، بخش خصوصيبراي پيشنهاد اول شهرداري  •

 شهرداري است.متعلق به در زمين و ساخت پاركينگ 

هايي مانند مجوز طبقات تجاري براي سازندگان  مشوقارائه  •

 پاركينگ،

هاي مختلف تجاري  ها در پروژه افزايش تعداد پاركينگ •

 اي تعيين شده.  نامه ان آيينمشاركتي شهرداري از ميز

هاي  پاركينگتهران بر عمده  علت مالكيت شهرداري) 2

  :عمومي

گذار تمايلي  سرمايههاي مشاركتي شهرداري،  پروژهدر بيشتر  •

سهم بيشتر از آن، جاي  به سهم بردن از پاركينگ ندارد و به

خواهد. اما اين مساله در همه موارد صادق  فضاي تجاري مي

بخش خصوصي مالك پاركينگ مواردنيست و در برخي 

 است.

گذاري در ساخت پاركينگ  ) علت عدم استقبال سرمايه3        

  عمومي

دشوار هاي مردمي  به دليل مخالفتافزايش هزينه پاركينگ  •

گسترش پيدا كند كه مردم براي است. بايد فرهنگ اين كار 

 خدمات هزينه پرداخت كنند.

زياد انجام گذاري  سرمايه نيستحاضر   بخش خصوصي •

اش را برگرداند.  سرمايهدر بازه طوالني دهد و سپس 

گذاري در واحدهاي تجاري است كه  تمايل به سرمايه

 گيرد. بازگشت سرمايه سريعتر صورت مي

هاي عمومي به تنهايي براي شهرداري  ساخت پاركينگ •

پاركينگي - هاي تجاري سودآوري ندارد. با ساخت مجتمع

توان پاركينگ تأمين كرد و هم از فروش  هم مي

 .نمودهاي تجاري درآمدزايي  مجتمع

 ) دريافت عوارض باال از سازندگان پاركينگ4

بر  ها شهرداري نيست و گذاري روي پاركينگ مسئول نرخ •

هايي  عهده شوراي شهر است. به هر حال شهرداري هزينه

ها دريافت عوارض  دارد كه يكي از منبع تأمين اين هزينه

هاي مشاركتي كه شهرداري انجام  است. البته در پروژه

گذار دريافت  اي بابت عوارض از سرمايه دهد، هزينه مي

شود. مبلغ عوارض جزء آورده شهرداري محسوب  نمي

 شود. مي

 

 :گذار خصوصي براي سرمايه اخذ تسهيالت بانكي )5

 كند.  گذار تمام سرمايه را تأمين مي در اكثر موارد خود سرمايه •

تواند با  هاي مشاركتي با شهرداري تهران مي بانك در پروژه •

ي  گذار كمك كند ولي نرخ بهره تسهيالت به سرمايه  ارائه

 .دهد كمتري ارائه نمي

خواستار شراكت در در مواردي بانك در ازاء تامين مالي  •

شريك و  سبب ايجاد سهخود . اين امر شود پروژه مي

 .شود پيچيده شدن كار مي

  

رفع مشكل كمبود  گذاري براي سازمان سرمايه  پيشنهاد) 6

  پاركينگ

چون در حال حاضر ساخت پاركينگ براي بخش خصوصي  •

 مستقيما هاي مكانيزه ينگپاركشود  مي صرفه ندارد، پيشنهاد

. در اينصورت در استفاده از توسعه يابد توسط شهرداري

 شود.  جويي مي صرفههم زمين 

  

  دست آمده از مطالعات انجام شدهه تحليل نتايج ب

دهد  مي  ميداني انجام شده در اين تحقيق نشان مطالعاتنتايج 

تبعات زياد كمبود فضاي پارك در تهران كه مشكل 

در بين شهروندان تهراني بوجود آورده رواني - اجتماعي

طرف و  محدود بودن بودجه شهرداري تهران از يكاست. 

بخش  براي آور نبودن ساخت پاركينگ عمومي سود

هاي شهر تهران را  خصوصي از طرف ديگر، توسعه پاركينگ

گذاران  سرمايه. نه تنها ي مواجه ساخته استبا مشكلي جد

برداران  ، بلكه بهرهلي براي ورود به اين حوزه ندارندتماي

فكر خروج به پايين بودن حاشيه سود به  نيز به دليلموجود 

باتوجه به اينكه توسعه پاركينگ در باشند.  از اين كسب مي

شود كه مالحظات اصلي  شهر تهران در صورتي محقق مي

سي با برردر اين تحقيق سعي شد ذينفعان آن برآورده شود، 

 اين چالشاز منظرهاي گوناگون به اصلي ذينفعان هاي  دغدغه

در تحليل نتايج بدست آمده در مطالعات  پرداخته شود.
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براي  مشخص راهكار 3اي و ميداني در اين تحقيق،  ابخانهكت

هاي  برون رفت از وضع موجود و بهبود وضعيت پاركينگ

الزم به  است. كه در ادامه توضيح داده شده تهران بدست آمد

ترين  ها، از منظر ذينفعان اصلي مهم ذكر است كه اين راهكار

ترين اقداماتي است كه براي رفع معضل كمبود  و عاجل

 پاركينگ در شهر تهران بايد صورت پذيرد.

  

تغيير نگرش شهرداري به مشاركت در ساخت پاركينگ 

 عمومي

اين نگرش  به دليل كمبود بودجه شهرداري در حال حاضر  

هاي مشاركتي عمدتا تامين منابع مالي جديد به پروژهن سازما

و نه رفع مشكالت شهري و افزايش سطح خدمات و رفاه 

هاي پاركينگي كه شهروندان است. به همين دليل عمده پروژه

شوند به صورت با مشاركت بخش خصوصي ساخته مي

پاركينگي است كه درآمد بيشتري را - هاي تجاريمجموعه

الزم است يك تغيير  نخستكند.  تهران مينصيب شهرداري 

مشكالت جانبي و  ود وشهرداري ايجاد ش جدي در نگرش

هاي گزاف ناشي از كمبود فضاي پارك خودرو در شهر هزينه

هاي مشاركت با بخش خصوصي  تهران در تعيين سياست

  شود.  واقع توجه بيشتريمورد 

  

 حاشيه خيابانخودرو در پارك مند كردن  ضابطه

داري  شود پاركينگ ترين عواملي كه باعث مي مهميكي از 

وجود ضوابط مناسب و يا، در صورت سودآور نباشد عدم 

پارك وجود ضابطه، عدم اعمال درست اين ضوابط براي 

 هاي اينكه پاركبا توجه به است. اي خودروها  حاشيه

اي عمدتا فاصله كمتري تا مقصد سفر شهروندان  حاشيه

ن تمايل بيشتري به پارك خودرو در حاشيه د، شهرونداندار

هاي عمومي خارج از خيابان  خيابان در مقايسه با پاركينگ

هاي  شود هم استقبال از پاركينگ باعث ميدارند. اين امر 

عمومي مناسب نباشد و هم نتوان قيمت مناسبي براي پارك 

 تعيين كرد.ي عمومي خارج از خيابان ها در پاركينگخودرو 

تواند بر  اي خود مي مند كردن پارك حاشيه ضابطه از طرفي،

بهبود وضعيت ترافيكي شهر تاثير مستقيم داشته باشد. اما 

بايست  نكته مهم در اين مساله اين است كه تعيين ضابطه مي

، ميزان سفرهاي متناسب با حجم عرضه و تقاضاي پاركينگ

اين  منطقه باشد. هر هاي عمومي در شهري و تعداد پاركينگ

و سعي  وجود داردكشورهاي پيشرفته مساله در بسياري از 

دارندگان خودرو به سمت اعمال اين ضوابط با تا  شود مي

. به عنوان مثال شوندهاي عمومي هدايت  پارك در پاركينگ

 ساعت 3در حاشيه خيابان مجاز حداكثر پارك در اوتاوا 

پارك در  متري از پاركينگ عمومي 300تا فاصله  است و

 باشد ميحاشيه خيابان براي كمتر از يك ساعت مجاز 

(Ottawa, 2015).  

 

 

  

 هاي پاركينگ  افزايش تعرفه

كنوني كه در حدود يك الي دو هزار تومان براي  هاي تعرفه  

هزار تومان براي  10و در حدود هر ساعت پارك خودرو 

براي هاي عمومي است  در پاركينگپارك روزانه خودرو 

در شهر به عنوان مثال گذار صرفه اقتصادي ندارد.  سرمايه

ي عمومي در مركز ها برلين هزينه پارك روزانه در پاركينگ

 ,Car-parking.eu)رسد  يورو در روز هم مي 35 شهر

برابر هزينه پارك خودرو در تهران  300كه بيش از  (2016

سه با حتي در مقايهاي پاركينگ در شهر تهران  تعرفه .است

است. افزايش پاييني ي ها تعرفهميانگين درآمدهاي خانوار 

گذاري در اين حوزه را  هم سرمايههاي پارك خودرو  تعرفه

سبب افزايش درآمدهاي پايدار سازد و هم  جذاب مي

شهرداري خواهد شد كه خود، با وجود كمبود بودجه 

شهرداري، بسيار ارزشمند است. البته مطالعات ميداني انجام 

دهد كه كمتر از يك سوم از  شده در اين تحقيق نشان مي

هاي پارك خودرو در  صاحبان خودرو موافق افزايش قيمت

هاي پارك خودرو  شهر هستند. بنابراين در كنار افزايش قيمت

در   هاي عمومي، جهت جلوگيري از افزايش تنش در پاركينگ

هاي الزم صورت  سازي بايست فرهنگ ين شهروندان ميب

رد. اين نكته نيز قابل توجه است كه با وجود اذعان پذي

يك  پايين بودن مبلغ تعرفه پاركينگ، هيچ هذينفعان مختلف ب

از اين ذيفنعان اقدام به بررسي دقيق جريان مالي و مبلغ 

بودند. بنابراين پيش از  متعادل براي تعرفه پاركينگ نكرده

راي تعيين مالي ب جامعهاي جديد انجام مطالعات  تعيين قيمت

با نظارت شهرداري و  قيمت تعرفهافزايش ميزان دقيق 

  رسد.  شوراي شهر تهران الزم به نظر مي
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  گيري نتيجه -5

در اين پژوهش تالش شد معضل كمبود پاركينگ در سطح    

شهر تهران از منظر ذينفعان اصلي يك پاركينگ عمومي در 

آن بررسي شود و با شناسايي و استخراج  حياتطول 

هاي ذينفع، پيشنهادات  هاي هريك از گروه ترين دغدغه مهم

عمومي در پايتخت   اجرايي جهت تسهيل توسعه پاركينگ

در  اصلي دخيلذينفعان ابتدا  كشور ارائه گردد. بدين منظور،

و مطالعات  شناسايي شدنددر تهران پاركينگ كمبود مسئله 

اين  پرسشنامه و مصاحبه از مبتني برميداني شامل مطالعات 

عبارتند ذينفعان انجام شد. چهار ذينفع اصلي شناسايي شده 

گذاران ساخت  صاحبان خودرو، سازندگان و سرمايه از

در مورد . ن از پاركينگ و شهرداري تهرانبردارا پاركينگ، بهره

كمبود  اي صورت گرفتهه با توجه به بررسيصاحبان خودرو، 

اي كه  گونه آنان بوده بهپاركينگ دغدغه بخش قابل توجهي از 

اين افراد حاضر هستند بابت حل اين مشكل و برخورداري از 

. بيشتري بپردازند  يك فضاي پارك مطمئن و پايدار هزينه

 داري در شهر تهران به پاركينگحال، در شرايط فعلي  بااين

جلب و  شود سودآور شناخته نمي  يگذار يهسرمايك عنوان  

دغدغه از طرفي، در اين بخش بسيار محدود است.   سرمايه

هاي مردمي  گذاري و مشاركت اصلي سازمان سرمايه

به عنوان متولي اصلي هدايت  شهرداري تهران

عمدتا  حوزهين هاي بخش خصوصي در ا گذاري سرمايه

در جهت تامين اعتبارات مالي مورد نياز است.   جلب سرمايه

پژوهش حاضر، سه راهكار مشخص براي توسعه 

هاي  هاي عمومي در شهر تهران با عنايت به دغدغه پاركينگ

تغيير   )1هاي اصلي ذينفع ارائه گرديد كه عبارتند از:  گروه

خصوصي از جانب - نگرش در مورد مشاركت عمومي

) 3و اي  ن پارك حاشيهمند كرد ابطهض) 2 شهرداري،

هاي ساخت و  با هزينه هاي پاركينگ تعرفهساختن  متناسب

تحقيق حاضر اولين تحقيق در نوع خود جهت  برداري. بهره

از كمبود پاركينگ در شهر تهران بررسي ابعاد مختلف مشكل 

تواند  ميبه نوعي است و هاي ذينفع مختلف  منظر گروه

رايي مورد نياز براي هاي اج شروع كننده تحقيقات و گام

نتايج همجنين، بهبود وضعيت پاركينگ در شهر تهران باشد. 

بدست آمده در اين تحقيق مي تواند به عنوان ورودي اصلي 

  تحقيقات آتي در شهرداري تهران استفاده شود.

 

 

  سپاسگزاري -6
ريزي  انجام اين تحقيق با كمك مركز مطالعات و برنامه   

نامه كارشناسي ارشد  شهر تهران طي قرارداد حمايت از پايان

انجام  01/02/1395با تاريخ تصويب  95742/137به شماره 

همچنين و شده است. در اينجا از حمايت آن سازمان 

عزيزاني كه ما را در انجام مطالعات ميداني ياري نمودند 

  آيد. مال تقدير و تشكر به عمل ميك
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ABSTRACT 

Tehran citizens suffer from hardly found public parking spots on their daily intra-city trips. 

Official statistics published by the Tehran Municipality affirms the high gap between the 

public parking supply and the demand all over the city. This gap is a result of decades of 

shortfalls in developing public parking in the city. The contributing factors which have 

prevented the authorities from solving the issue during past years have not been 

investigated yet. To address this problem, this research investigated the Tehran’s parking 

development issue from different aspects. An assessment was carried out according to the 

thorough literature review and field survey of four major stakeholders, including car 

owners, public parking investors, public parking operators, and the city authorities. The 

questionnaire-based survey conducted among car drivers in the city showed the majority of 

them spend more than 10 minutes finding free parking spots. The wasted time creates high 

stress among car drivers. The majority of car drivers were interested in the parking areas 

close to their destinations. Consequently, on-street parking spots were more favorable than 

the off-site parking areas. In the conducted interviews low profitability of the parking 

investment, not taking the issue seriously by the authorities, high costs of parking 

construction permits, poorly regulated car park rates and high parking operation costs were 

identified as the main influential factors to the parking problem. Giving a high priority to 

this issue by the city authorities, proactivity regulating the car park rates in different parts 

of the city, creating new parking investment incentives such as tax exemptions and 

granting commercial permits, and implementing new regulations encouraging parking 

owners in using off-street parking were among the recommended solutions. The achieved 

results of the research can be used as inputs for future decisions in the Tehran 

Municipality. 
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