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 مناسب احداث پاركينگ در راستاي كاهش ترافيک شهريهاي بررسي محدوده
 شهر اصفهان 1و3مورد مطالعه: مناطق 

 

 چکيده:

جمعیت  با افزايش .ترافیك سنگین شهری يکی از مشکلات زندگی شهری جديد و ماشینی شدن جوامع بشری است
احداث  ،ازطرف ديگر به منظور کاهش ترافیك در شهرو رشد غیر اصولی شهرها از يك طرف و افزايش خودروها 

شهر  1و 3احداث پارکینگ در مناطق  .مدنظر قرار گیردد توانمی ،پارکینگهای عمومی به عنوان يکی از راهکارهای مؤثر
 های علمی و به طور صحیح و اصولیبا روش ،باشدنفر جمعیت می 377335هکتار که دارای  3992اصفهان به وسعت 

ررسی مقاله پس از باين  در .بهینه از عرض معابر بسیار مفید باشد هدر روان تر شدن ترافیك شهری و استفادواند تمی
های ظرفیت پارکینگ هواقع در مرکز شهر اصفهان و مطالع 1و 3های موجود در مناطق وضعیت شبکه معابر و پار کینگ

های تیسن و تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از ترسیم پلیگون با کاربرد مدل ،ها با توجه به حجم تقاضاموجود در آن
که  کندیمتحقیق مشخص اين  هنتیج ،های عمومی مکان يابی شده اندپارکینگ هروش بافرينگ نقاط مناسب جهت توسع

  .مرکزی شهر اصفهان دارای توزيع مناسبی نیستند هها در محدودپارکینگ
 شهر اصفهان ،منطقه مرکزی ،شهری ترافیك ،پارکینگ واژگان كليدي:

 مقدمه:

 نقل و حمل شهرهايی سیستم چنین در .آيدوجود می به شهر در جغرافیايی وسعت ،شهرها کلان در جمعیت با افزايش

 داشته شهروندان به دهی سرويس در کارايی را حداکثر که گرددطراحی می نحوی به و يافته ويژه اهمیت شهری درون

 وافزايش تراکم بروز باعث افزايش واين شودمیافزوده  شهرها در نقلیه وسايل تعداد بر هرساله .(14: 3179، باشد)احمدی

: 3177، )گزارش پیام شهرشود. میها راه درشبکه تصادفات افزايش تعداد و شهر مرکزی مناطق در ويژه به هوا آلودگی
 سرعت کاهش، ظرفیت باعث کاهش شهر مرکزی محدوده در ويژه ها بهخیابان حاشیه در نقلیه وسايل کردن پارک .(9

ای های حاشیهپارکینگ کهاين  دلیل به ضمن در .گرددمعابر میاين  در منیايسطح کاهش و تصادفات افزايش ،حرکت
 منیايکاهش باعث ،پارک جهت نقلیه وسايل مانورهای های متوالیخروج و ورود واسطه به دارند قرار معابر کنار در

 1899433روزانه  ،نفر 2333333شهر اصفهان در حال حاضر با جمعیتی بالغ بر  در شود.میعبوری  ترافیك در واختلال
وسايل در اين  درصد است و طبیعی است که 3/11سفرها اين  های شخصی در انجامکه سهم سواری شودمیسفر انجام 

واقع در مرکز شهر اصفهان  1و  3مناطق  .(421: 3191، باشند)گلستان نژادمیمبادی و مقاصد خود نیازمند فضای پارک 
کنند وسیله نقلیه شخصی را به خود جذب می 338333روزانه حدود  ،درمانی و تاريخی ،اداری ،به دلیل تمرکز بافت تجاری

پارکینگ عمومی  41دارای "امناطق جمعاين  در حالی که .ها به فضای پارک نیاز دارندخودرو از آن 84333 که حدود
جای  19333توانندباشند و روزانه میمتر مربع می 319125خودرو در مساحتی در حدود  9331هستند که دارای ظرفیت 
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 ،عمومی هایکمبود پارکینگ ،در نتیجه ازدحام وسايل نقلیه .پارک در اختیار مراجعین قرار دهند)محاسبات نگارندگان(
ادفات بروز تص ،باعث کاهش دسترسی به مراکز شهری ،هاای علاوه بر افزايش ترافیك خیابانپارک غیر مجاز و حاشیه

سد معبر  ،ناهنجاری محیط به علت پارک وسايل نقلیه و کمرنگ شدن زيبايی شهر ،مسايل زيست محیطی ،و تلفات جانی
 . گرددمی ...و تجاوز به حقوق شهروندان و

و عدم تامین  1و3های اصلی مناطق های تجاری و خدماتی در طول خیابانهمچنین به دلیل گسترش خطی کاربری
ها و وجود بافت تاريخی و ارزشمند در مرکز شهر و عرض کم معابر آن و هزينه گزاف مورد نیاز آنفضای پارکینگ 

کمبود پارکینگ عمومی و در نتیجه  ،محدودهاين  ها و در نتیجه وجود ازدحام ترافیك و راهبندان درخیابانسازی آزاد
به طوری که جريان ترافیکی در طول خیابان را  شودمیها باعث بروز مشکلات فراوانی پارک خودرو در حاشیه خیابان

وجه توزيعی مناسب است که با ت ،های عمومیدر مکانیابی پارکینگ ،گرددکند نموده و باعث تراکم و افزايش سفر می
تن پارکینگ جديد بتواند با قرار گرف ،اداری و تفريحی(، رامون آن مانند مناطق جذب سفر)مراکز خريدهای پیبه کاربری
نیابی مکا .های مناسب باعث دسترسی بهینه افراد به آن همراه با احساس امنیت برای وسايل نقلیة خود شوددر فاصله

های کاغذی در قالب سنتی و نقشه رفتن تمامی آنهاپارکینگ تحت تأثیر معیارها و متغیرهای مختلفی است که در نظر گ
P106Fمشکل است در حالی که با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیايی

3
P همراه با استفاده از مدلی  ،های رقومیترکیب نقشه

 هاز مطالعدر پژوهش حاضر پس  .کرد تهیه را مطالعه مورد منطقههای مطلوبیت مکانیابی پارکینگ در نقشه توانمیخاص 
هان مرکزی شهر اصف ههای عمومی در منطقآتی پارکینگ همکان يابی برای توسع هها نقشوضع موجود و بررسی کمبود

 انجام شد .ارائه شده است
بزرگ  اکثر شهرهای گیرگريبان ،شهر مرکزی مناطق در خصوص به نقلیه وسايل توقف محل کمبود معضل امروزه

 ترافیك يعنی ،شهری ترافیك ديگری از بخش و بوده نظر مد جاری ترافیك سرويس دهی و مديريت بیشتر و باشدمی
 مشکلات از يکی .است گرفته قرار مورد توجه کمتر جاری ترافیك بر آن اثرات شده( و پارک نقلیه ساکن)وسايل

P107F. (1999:29 ،سوزد) ساکن است ترافیك مديريت ،ترافیك مديريت در عمده

2
P شخصی های سواریاتومبیل توقف زمان 

ها اتومبیل برای پارکینگ مناسب فضای بینیپیش رواين  از .آنها است حرکت زمان مدت از بیش مراتب به شهرها در
 ،پارکینگ فضای جستجوی برای شده تلف زمان در جويیصرفه بر علاوه شهری و مرکزی تراکم پر مناطق در ويژه به

های اتومبیل حجم کاهش باعث ،روانی نامطلوب واثرات نقلیه وسايل استهلاک کاهش ،سوخت مصرف جويی در صرفه
( در توزيع 15: 3179، )احمدیشودمیشبکه  در تاخیر زمان کاهش نتیجه در و پاکینگ فضای درجستجوی سرگردان

ريزان با آن برنامهای است که اغلب اوقات ها و مراکز خدماتی مبحث مکان گزينی صحیح پارکینگ مسئلهبهینه کاربری
ترافیك و پارکینگ در شهر امری ضروری  ،بنابراين رويکرد منطقی و بنیادی به مبحث شبکه معابر .مواجه هستند
يابی های عمومی بخشی از بافت شهرها و خدمات عمومی تنها با مکانترتیب اگر پارکینگاين  به .(2: 3178، است)قنبری

صفهان مرکزی شهر ا همیان منطقاين  که در. پذير استتوزيعی عادلانه و متعادل امکانيابی به ها دستصحیح و اصولی آن
های روزانه شهروندان برای رفع سفراداری و تجاری و بالا بودن حجم  ،درمانی ،رفاهی ،به دلیل دارا بودن مراکز خدماتی

 عبارتند از:اهداف پژوهش  .به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است ،نیازهای روزمره
 . مرکزی شهر اصفهان ههای عمومی منطقپارکینگ پراکندگی وضع موجود هشناخت و مطالع-3
 مرکزی شهر اصفهان ههای موجود در منطقبررسی ظرفیت پارکینگ-2
 . مرکزی شهر اصفهان هدر منطق ،مناسب جهت احداث پارکینگ درآينده هشناسايی محدود-1

 های پیشین درين زمینه پرداخته شد:به بررسی پژوهش ،پژوهشدر راستای رسیدن به اهداف 

                                                      
3. GIS:Geography information system 

2. Xu,Z 
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P108Fکايسیدو

3
P (2333در پژوهشی با عنوان مديريت اطلاعات به منظور کاهش زمان واقعی جستجوی پارکینگ )، جايی جاب

ای به بررسی تأثیر مديريت اطلاعات در دسترسی پارکینگ بر کاهش مدت زمان خودرو و کاهش گازهای گلخانه
وذ وی بدين نتیجه دست يافته که نف .های زيست محیطی پرداخته استرگردانی به دنبال جای پارک و کاهش آلودگیس

مدت زمان صرف شده برای جستجوی پارکینگ و فاصله پیاده  ،فاصله تحت پوشش در رسیدن به يك فضای پارکینگ
 . گ داردروی بین پارکینگ و مقصد مورد نظر تأثیر بسزايی در مديريت پارکین

P109Fروداير و همکاران

2
P (2333در پژوهشی با عنوان حمل و نقل مبتنی بر پارکینگ هوشمند به بررسی پارکینگ ) های

روز در ماه از  1تا  3هوشمند در محدوده سان فرانسیسکو پرداخته و نتايج آن بدين شرح است: بیشتر پاسخ دهندگان 
درصد از پاسخ دهندگان از علائم متغیر پارکینگ هوشمند اطلاع داشتند و  18 .کنندسیستم پارکینگ هوشمند استفاده می

  .درصد از آنها هنگام مشاهده علائم در ادامه رانندگی يا استفاده از سیستم حمل و نقل سريع ترديد داشتند 12تنها 
اده از سیستم استف دهدشت با پارکینگ شهر در پژوهش تحت عنوان مکانیابی( 3193) رشیدی فرد و همکاران

 ارزيابی به ،دهدشت های شهرپارکینگ موجود وضعیت بررسی ضمن ،اطلاعات جغرافیايی و مدل تحلیل شبکه
پیشنهادی با  هایپارکینگ يابیمکان به ،شهروندان از سنجی نظر با همچنین و تفضیلی طرح های پیشنهادیپارکینگ

های مناسب جهت احداث پارکینگ مشخص شبکه پرداخته است و پهنهو مدل تحلیل  استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیايی
  .گرديده است

 شهر در پارکینگ کاربری وضعیت بر جغرافیايی ( در پژوهش تحت عنوان تحلیلی3193حسینی لقب و همکاران )

 تولید و روش ضمن بررسی وضع موجود ابتدا با استفاده از پرسشنامه ،از مدل تحلیل سلسله مراتبی استفاده با گناوه
 سلسله تحلیل فرايند از استفاده پارک خودرو پرداخته و سپس با نیاز مورد فضای تعداد و مساحت به تخمین از ،پارکینگ
پارکینگ در شهر گناوه را تعیین نموده  احداث برای مناسب نهای از مدل تحلیل سلسله مراتبی مکا استفاده مراتبی با

 . است
ها و تأثیر آن بر در پژوهش تحت عنوان بررسی مسائل و مشکلات مديريت پارکینگ( 3179) احمدی و همکاران

دانند و معتقدند که مشهد را به عنوان يکی از کلان شهرهای ايران دچار کمبود پارکینگ می ،ترافیك شهر مشهد
ا با رين مطابقت رهای تجاری بیشتپارکینگ .های موجود با استانداردهای مشخص شده بسیار فاصله دارندپارکینگ

 . استانداردهای رعايت شده داشتند
ه کاربری پارکینگ در شهراصفهان با استفادريزی در پژوهشی با عنوان تحلیلی بر برنامه( 3177) مختاری ملك آبادی

 اوضعیت کاربری پارکینگ را در سطح شهر اصفهان ب ،با نگاهی جغرافیايیای منطقهريزی های کاربردی برنامهاز مدل
آزمون موازنه سرانه و روش آزمون همبستگی اسپرمن( تجزيه و تحلیل نموده  ،استفاده از سه مدل کاربردی )تغییر سهم

 که سرانه کاربری پارکینگ در مناطقدهد می ،نشان ،های مذکورنتايج به دست آمده از مدل .است
 . سرانه شهر اصفهان هستندبالاتر از 33، 9، 7، 8، 9، 2پايین تر و در مناطق 3 1، 4، 33، 5

 مورد مطالعه همعرفي محدود

محدوده مطابق اين  .هکتار وسعت است 3992دارای  ،شهرداری 1و3محدوده مرکزی شهر اصفهان شامل مناطق 
سال و  9/15محدوده حدود اين  میانگین سنی جمعیت ساکن در .نفر جمعیت است ،377335دارای 3193سرشماری سال 

محله  25محدوده دارای اين  .درصد است -%11 ،1درصد و در منطقه  39/3در منطقه يك  93تا  75ل نرخ رشد آن از سا
 3199کیلومتر است که مساحتی در حدود  7/335 ،طول کل معابر اصلی موجود در آن .(3192:51 ،است)گلستان نژاد

 کند. میمناطق را بیان اين  اطلاعات معابر ،3جدول شماره .دهدکیلومتر مربع را پوشش می

                                                      
3. Kaisidow 

2. Rodier C. J, Shaheen, S. A 
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 17سال ،اطلاعات مربوط به شبکه معابر محدوده مرکزی شهر اصفهان -0جدول 

 طول معابر )کیلومتر( مناطق
 مساحت معابر
 )هزار متر مربع(

 مساحت آسفالت

 )هزار متر مربع(
 سهم مساحت معابر از مساحت منطقه

 3/9 979 813 5/58 3منطقه 

 7/5 2/585 999 1/47 1منطقه 

 (316: 3310، : )گلستان نژادمنبع
 

 محدوده عبارت است از:اين  مشخصات مناطق يك و سه واقع در
منطقه يك: اين منطقه در محدوده مرکزی شهر اصفهان واقع شده و از شمال به میدان جمهوری در مسیر خیابان 

از جنوب میدان انقلاب در مسیر زاينده  ،میدان انقلاباز شرق میدان شهدا در مسیر خیابان چهارباغ تا  ،فروغی تا میدان شهدا
خیابان خرم تا میدان  ،سه راه اشرفی اصفهانی ،رود تا پل وحید و از غرب از پل وحید در مسیر بزرگراه شهید خرازی

طبق سرشماری نفوس و مسکن سال  .هکتار است 733مساحت اين منطقه در محدوده قانونی  شود.میجمهوری محدود 
 . نفر است 89999معیت منطقه دارای ج 93

اين منطقه  شود.میهکتار دارد که کل آنرا محدودة قانونی شامل  3352مساحتی در حدود  1: محدوده منطقه منطقه سه
نفر  333779 ،93جمعیت آن در سال  دهد.میدر مجاورت منطقه يك واقع شده و مرکز تجاری شهر اصفهان را تشکیل 

منطقه سه از شمال به خیابان . درصد بوده است 2/3دارای رشد جمعیت کمی در حدود  75تا  85از سال  ،و طبق آمار
مدرس از میدان شهدا تا میدان قدس و خیابان سروش تا میدان احمدآباد و از شرق به خیابان بزرگمهر حدفاصل میدان 

بزرگمهر تا میدان انقلاب و از غرب به احمدآباد تا میدان بزرگمهر و از جنوب به خیابان مشتاق اول حدفاصل میدان 
 . دهدمحدوده مرکزی شهر اصفهان را نشان می ،3 شکل .خیابان چهارباغ عباسی محدود است

 
 محدوده مرکزی)مورد مطالعه( شهر اصفهان -0شکل
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 روش تحقيق

های و همچنین داده های معاونت حمل و نقل و ترافیك شهر اصفهانهای پژوهش حاضر عبارتند از آمار و نمودارداده
روش تحقیق در اين پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت . های متخصصینمستخرج از پرسش نامه

(در اين 3178، 52ها و ساختارهاست)حافظ نیا:هدف تحقیقات کاربردی توسعه و بهبود روش .تحلیلی است -توصیفی
نین ها و همچها و آمارمرکزی شهر اصفهان با استفاده از نقشه هپژوهش ابتدا به بررسی وضع موجود پارکینگ در منطق
های موجود از همان منابع پرداخته شده است و در نهايت با طرح تفصیلی شهر اصفهان و برآورد ظرفیت پارکینگ

نرم افزار  رد پی. اچ. ایهای عمومی تعیین و با استفاده از اکستنشنهای مکان يابی پارکینگمعیار، متخصصین مصاحبه
احداث  های بهینه برایمکان سیستم اطلاعات جغرافیايیبا کاربرد نرم افزار  دهی شده ووزنسیستم اطلاعات جغرافیايی 

 . پارکینگ مشخص گرديده است

 تعاريف و مفاهيم نظري
هرنشینی شسیاسی( جامعه است و تغییراتی که در روند  -های فیزيکی روابط اجتماعی)اقتصادی شتهر يکی از قالب

 ،زاده )شريعت ". پذيرداقتصادی وسیاسی جامعه صورت می ،تابعی است از تغییراتی که در زندگی اجتماعیدهد می رخ
جريان روزانه ترافیك در داخل شهرها و خارج از آنها و بخصوص در اوقات کاری و يا ترافیك پاندولی  .(239: 3184

باشتند که برنامه ريزان شهری با آنها از ستوالات ترافیکی پیچیده می و مشتکلات پارک مرتبط با آنها در زمان حاضتر
 .مواجه هستند

P110Fهوگو ،1986: 5)

3
P) حرکت وستتايل نقلیه و  .انجامدبديهی استتت که حرکت وستتايل نقلیه ستترانجام به پارک می

هر  .نامندترافیك ساکن میپارک آنها از اجزای لاينفك ترافیك خیابانی هستتند که آنها را به صورت ترافیك روان و 
و امروزه توجه کردن فقط به يکی از آنها بدون توجه به اند دو آنها از لحاظ نقش شديدا به يکديگر گره خورده و وابسته

ود احتیاج مکمل خ ءترافیك روان به تنهايی هدف نیست بلکه به ترافیك ساکن به عنوان جز .ديگری غیر ممکن استت
های باز در پارکینگ ،کندمیها را به دو گروه باز و بستته تقسیم پارکینگ ،های ستاختمانینامهآيین به طور کلی. دارد

های تمهای بسته احتیاج به تهويه مکانیکی با سیسبر خلاف پارکینگ ،مستطح رو باز و بامی ،های خیابانیمانند پارکینگ
از ساختمان پارکینگی که میزان فضای ب .نه خواهد بودها کم هزينوع پارکینگاين  اطفاء حريق نیست و بنابراين احداث

111Fنامه آيین آن با شتترايط

نامة هماهنگ ستتاختمانی آمريکا(  آيین طبق ،ستتطح ديوارهای خارجی بنا %43)مثلاً حداقل  2
که دارای ضوابط سخت تری از نظر تهويه و محافظت از آتش سوزی  شودمیپارکینگ بسته محسوب  ،کندنمی مطابقت

برخی معتقدند اتومبیل در  ،در حمل و نقل نوين ،( در مبحث کاربری زمین1و  2: 3182 ،باشتتد )کرستتت و ديگرانمی
رين حد بالاتيکی از اختراعاتی است که در  کندمیدهد و فضائی که اشغال مقام ارزشیابی در مقابل خدماتی که ارائه می

 433مايلی در سال حدود  33333يك اتومبیل برای پیمودن يك مستافت  ،در حقیقت .از روال خود خارج شتده استت
 باشد که ساعات متمادیاتومبیل به دو فضا نیاز دارد که يکی عمدتاً منزل میاين  .ماندستاعت را در حال پارک باقی می

 .گرددای در شتتهر( که به عنوان پارکینگ تلقی می)متانند نقطهو دوم محتل موقتی استتت  شتتودمیدر آن پتارک 
ز زيرا چنانچه قبلاً نی ،گردديکی از عوامل مهم در برنامه ريزی ستیستم حمل و نقل بزرگراهی محسوب می« پارکینگ»

 95 ،بیان ديگربه  .گیردساعت مورد استفاده قرار می 433اشتاره شد به طور کلی يك وسیله نقلیه در طول سال به مدت 
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. اشدباید دارای مشخصات ذکر شده در آن آیین نامه ب، ساختمانی به عنوان پارکینگ بازشناخته شود، برای اینکه در یک آیین نامه ساختمانی -0
ای از سازه، یک پارکینگ باز» آمده است:  (Uniform Building Code)آمریکا « آیین نامة هماهنگ ساختمانی»به عنوان مثال در بخشی از 

درصد سطح دیوارهای خارجی بنا کمتر نباشد و فقط به  41است که از دو طرف یا بیشتر باز بوده و کل فضای باز آن از  IIیا  Iنوع ساختمانی 
 ( 0300، 0)کرست و دیگران « . های شخصی مورد استفاده قرار گیردمنظور پارک یا نگهداری اتومبیل
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 ،گرددهای پارکینگ مطرح میآنچه در ويژگی ،بنابراين .سازددرصتد از مدت زمان ستال را در حال پارک ستپری می
 . است« وجود فضا»و « تقاضا برای پارکینگ»

 ،مثال برای .گذاردافزايش وسعت شهر عاملی است که بر نوع فضاهای پارکینگ موجود تأثیر می ،در مراکز شهری
به  ،درصد در مجموع 41ای از میزان گردد پارکینگ حاشیهشتهرهای بزرگ افزايش تراکم کاربری زمین ستبب میدر 
در مناطق شهری تا جمعیت  .وستعت شهرهمچنین در مدت زمان پارک وسیله نقلیه موثر است .درصتد کاهش يابد 34
ين ا نکته اخیر تلويحاً حاکی از .باشدعت میطول مدت زمان پارکینگ در اغلب موارد کمتر از يك سا ،میلیون نفر 5/3

مسافت »با  وسعت شهر ،بعلاوه .بايستی تأمین گرددهای کوتاه مدت تسهیلات و راحتی بیشتری میاست که برای توقف
ی نیاز گیرد نسبتاً به مدت زمان کمترسفرهائی که به قصد خريد يا کار شخصی انجام می .رابطه مستقیم دارد« پیاده روی

 . تر به مقصدهای خود باشندالامکان نزديكدهند حتیلذا پارک کنندگان ترجیح می ،دارند
 «حداکثر تقاضا برای فضاهای پارکینگ»آنچه که  .طی ساعات روز متفاوت است« تقاضتای پارکینگ» ،همچنین

 اکثر تجمع در مراکز تجاریحداين  زمان وقوع .نمايندئی استتت که تجمع میهاحداکثر تعداد اتومبیل کندمیرا تعیین 
 .  بعدازظهر است 2صبح الی  33مرکزی شهرها 

دهد که وسايل نقلیه پارک شده يا آنهائی که در حال پارک کردن و يا بیرون تجربه کشتورهای صنعتی نشان می
الی  7ل عمل پارکینگ عام ،همچنین .شونددرصد از کلیه تصادفات محسوب می 33باشند عامل رفتن از فضای پارک می

بايستی می «ایپارکینگ حاشیه» ،ده آلايدر شرايط ،در نتیجه .باشددرصد از تصادفات منجر به فوت عابرين پیاده می 33
نقلیه  من وسايلايای در حرکت روان وترين خدشهئی پیش بینی شود که وسايل نقلیه پارک شده کوچكهادر وضعیت

 . و نیز عابرين پیاده بوجود نیاورند
 : گیردبرنامه ريزی پارکینگ معمولاً سه نکته مورد ملاحظه قرار می در

 کنترل عوامل تداخل کننده با ترافیك عبوری-2 کند.میکنترل آنچه که به تولید ترافیك کمك -3
 اقدامات مربوط به کاهش تعداد تصادفات ناشی از وسايل نقلیه متأثر از پارکینگ-1

ايی هوايی و دري ،باطی که جابجايی انسان و کالا را در سطوح مختلف زمینیابط حرکتی و ارتتمامی رو :ترافيک
(جريان روزانه ترافیك در داخل شهرها و خارج از آنها و بخصوص 31: 3199 ،نامند)نايب آقاسازد ترافیك میممکن می

باشند یت ترافیکی پیچیده مدر اوقات کاری و يا ترافیك پاندولی و مشکلات پارک مرتبط با آنها در زمان حاضر از سوالا
3هوگو ( که برنامه ريزان شهری با آنها مواجه هستند

P ،3979F) 

های شخصی تقاضای پارکینگ عبارت است از تعداد فضای پارکی که برای پارک نمودن سواری تقاضاي پاركينگ:
 (3177، 35: ،درطول مدت توقف آنها در محدوده مورد مطالعه پارکینگ نیاز است)مختاری

اگر متوسط  .متر مربع است 34 ،شودمیمتوسط سطحی که برای توقف هر اتومبیل در نظرگرفته  سطح توقف خودرو:
متر مربع ازسطح شهر برای  8هر سرنشین اتومبیل به حداقل  ،به طور متوسط ،تعدادسرنشین هر اتومبیل دو نفر فرض شود

حداقل دو جای پارک لازم دارد؛ يکی در محل سکونت و  ،تايجاد پارکینگ نیاز دارد و چون اتومبیل وسیله شخصی اس
 (3189، 75هايی نظیر مراکز خريد و مرکز شهر )شاهی: ديگری در محل کسب و کار يا محل

ابی پارکینگ مکانی"مکانیابی پارکینگ را به شکل زير تعريف نمود:  توانمی ،طور کلیبه  يابي پاركينگ:مکان
گويی به نیازهای منطقه يعنی پیدا کردن محلی مناسب برای احداث پارکینگ که هم از لحاظ هزينه و هم از نظر پاسخ

 (2، 3173 :)ذکرالهی"مکان بهینه باشد ،مطالعه ،مورد
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 ارهاي موثر در مکانيابي پاركينگمعي

  مراکزفرهنگی  ،مراکز بهداشتی ،مراکز اداری ،از مراکز جاذب سفر عمده شامل مراکزتجاری و خدماتیفاصله
 . های اتوبوسرانی و تاکسیرانیپايانه و ،اماکن زيارتی ،و تفريحی

 های ارتباطی درجه يكفاصله از معابر و شبکه 
 فضای سبز پیشنهادی طرح تفصیلی مدارس و  ،هاهای مناسب برای احداث پارکینگ شامل پارکینگکاربری

 های فرسوده و متروکه؛و ساختمان ،که تا به حال اجرا نشده اند
های نامناسب برای احداث کاربری -های محدوديت درمکان يابی اعمال شده اند:پارامترهای زير نیز به عنوان لايه

تجهیزات  ها وباغ ،هابیمارستان ،هاسطح خیابان ،هامساجد وحسینیه ،آموزشی ،زيارتی ،پارکینگ که شامل مراکز فرهنگی
 . شهری هستند

 معرفي مدل

رای توسعه آتی پیشنهاد ب هپس از بررسی وضع موجود و تحلیل فرضیات با استفاده از مدل تحلیل سلسه مراتبی به ارائ
ای حاصل از مدل در سطوح هسازی مدل بايستی ابتدا ويژگیبرای اجرا و پیاده شود.میهای عمومی پرداخته پارکینگ

نهايی  ها براساس مدلگام بعدی ترکیب لايه .پايین را با هم ترکیب کرده تا زيرمعیارهای مورد نظر به دست آورده شوند
ای ها و مدل نهايی برلازم به ذکر است که برای اعمال وزن .است تا در نهايت مناطق مناسب برای پارکینگ مشخص شود

برای ارزش دهی به هريك از معیارها و  شود.میدهی چندگانه و روش فازی استفاده وزن ،بولین هایمکانیابی از روش
114Fداگلاس) خاص وزن دهی و ترکیب کردای بايد آنها را بر اساس قاعده ،زيرمعیارها پس از تعیین

اين  در (3974:245، 3
 ها دری متغیربرخاينکه  با توجه با .ها را تعیین کردلايههای مطالعاتی بايد وزن تحقیق به جز روش بولین برای ساير روش

ای خاص با بايد از روشی استفاده کرد که اين دو دسته معیار را بر اساس قاعده ،پژوهش کمی و برخی کیفی هستنداين 
ختار دلیل ساروش مقايسه دوتايی به  ،های مختلف وزن دهی به معیارهادر بین روش .وزن دهی و ترکیب کند ،هم مقايسه
روش  .دهی در تحقیق حاضر انتخاب گرديداستفاده آسان و قابلیت زياد آن به عنوان بهترين روش در وزن ،تئوری قوی

P114Fدوتايی توسط توماس ال ساعتی همقايس

2
P  و در زمینه فرآيند تحلیل سلسله مراتبی 3988در سالP115F

1
P اين روش  .ارائه شد

جاد ايبرای ايجاد ماتريس نسبت است و وزنهای نسبی را به عنوان خروجی معیارها و زير معیارهاشامل مقايسه دوتايی 
  کند.می

P116F)مالکزوسکی

4
P ،3999: 192(  همچنین در کاربردهای عملی نشان داده شده است که روش مقايسه دو دويی از
 .است ابزارها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیايی گیری مکانی در تحقیقات با استفاده ازها در تصمیممؤثرترين تکنیك

P117Fاستمان

5
P ،3991 :33)  

 بحث
خودرو  9331عدد است که  41های عمومی موجود در منطقه مرکزی شهر اصفهان در حال حاضر تعداد کل پارکینگ

های عمومی موجود پارکینگاطلاعات کلی مربوط به  ،(2)جدول .دهدجای می ،متر مربع 319125را در مساحتی در حدود 

                                                      
3. Douglas 
2. Saaty 

1. AHP: Analytic hierarchy process 

4. Malczewski 
5. Eastman 
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 ،1براساس طرح بازنگری تفصیلی شهر اصفهان در منطقه  .دهدمحدوده نشان میاين  ها را درپراکندگی آن ،2و شکل
  .(3192، مترمربع پارکینگ پیشنهاد شده است)معاونت شهرسازی و معماری 39234 ،مترمربع و در منطقه يك 12449

 

 17طقه مرکزی شهراصفهان در سالهای منمشخصات پارکینگ -7 جدول

 نام پارکینگ منطقه شهرداری
مساحت 
 )مترمربع(

ظرفیت 
 خودرو)دستگاه(

نوع 
 پارکینگ

وضعیت کاربری 
 پارکینگ

 دارای ساختمان طبقاتی 133 33533 افتخار 3

 دارای ساختمان همسطح 38332 4333 شمس آبادی-انقلاب 3

 دارای ساختمان زيرزمین 93 2533 بازار بزرگ طالقانی 3

 زمین باز همسطح 323 4333 تختی ذوب آهن 3

 زمین باز همسطح 13 433 تی بی تی 3

 دارای ساختمان زيرزمین 343 8333 جهان نما 3

 زمین باز همسطح 353 1433 سی و سه پل 3

 دارای ساختمان طبقاتی 473 37923 طبقاتی طالقانی 3

 زمین باز همسطح 93 2433 فروغی 3

 دارای ساختمان طبقاتی 373 3433 قمرالدوله 3

 دارای ساختمان زيرزمین 333 2433 مجتمع تجاری عالی قاپو 3

 زمین باز همسطح 53 3133 مقابل بازارطالقانی)چهارسوق( 3

 دارای ساختمان طبقاتی 493 39233 وفايی)هفتم محرم( 3

 دارای ساختمان زيرزمین 53 3333 انقلاب 3

 زمین باز همسطح 15 933 قاپو)بانك ملی(عالی  1

 زمین باز همسطح 85 3533 پارکینگ شهرداری)عبدالرزاق( 1

 زمین باز همسطح 333 3733 پاساژ جعفری 1

 زمین باز همسطح 85 3953 پشت مطبخ 1

 زمین باز همسطح 15 833 ثامن السرور 1

 دارای ساختمان زيرزمین 53 173 جنب مسجد ذو الفقار 1

 زمین باز همسطح 323 1333 حافظ 1

 دارای ساختمان زيرزمین 923 33333 حکیم 1

 زمین باز همسطح 85 2133 سرای مخلص 1

 زمین باز همسطح 83 793 سه راهی ماهی فروشان 1

 دارای ساختمان زيرزمین 93 933 سیتی سنتر 1

 زمین باز همسطح 83 3933 علی خانی 1

 باز زمین همسطح 45 3333 علیزاده 1

 دارای ساختمان زيرزمین 13 985 فردوسی 1

 دارای ساختمان زيرزمین 371 3975 فرشادی 1

 زمین باز همسطح 53 935 فلسطین 1

 زمین باز همسطح 83 3733 کاخ هشت بهشت)شهید رجايی( 1

 دارای ساختمان طبقاتی 533 5333 کرمانی 1
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 17های منطقه مرکزی شهراصفهان در سالمشخصات پارکینگ -7 جدولادامه 

 نام پارکینگ منطقه شهرداری
مساحت 
 )مترمربع(

ظرفیت 
 خودرو)دستگاه(

نوع 
 پارکینگ

وضعیت کاربری 
 پارکینگ

 زمین باز همسطح 43 933 گلبهار 1

 دارای ساختمان زيرزمین 333 2125 گلديس 1

 دارای ساختمان زيرزمین 53 3373 مجتمع تجاری چهارباغ 1

 دارای ساختمان زيرزمین 323 2555 مجتمع تجاری سپاهان 1

 دارای ساختمان زيرزمین 343 1533 هاتفمجتمع تجاری 1

 دارای ساختمان زيرزمین 373 1773 مقابل هتل عباسی 1

 زمین باز همسطح 13 3333 میرحاج 1

 زمین باز همسطح 53 3833 سنبلستان 1

 دارای ساختمان زيرزمین 83 2333 کوثر ولايت 1

 زمین باز همسطح 53 3333 نقش جهان)میدان امام( 1

 دارای ساختمان زيرزمین 533 5333 ادامه باغ گلدسته 1

 معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان منبع:

 
 های موجود در منطقه مرکزی شهر اصفهانجانمایی پارکینگ -7شکل

 های عمومی منطقه مرکزی اصفهان:پارکینگظرفیت و مساحت  ،تعداد
 . آمده است ،1های منطقه مرکزی شهر اصفهان در جدول به طور کلی اطلاعات کلی پارکینگ
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 17های منطقه مرکزی شهراصفهان در سالاطلاعات پارکینگ -9 جدول

 مساحت)مترمربع( ظرفیت)خودرو( تعداد عنوان

 319125 9331 41 هاکل پارکینگ

 55323 3953 5 های طبقاتیپارکینگکل 

 18725 3583 22 های همسطحکل پارکینگ

 49473 2471 39 های زيرزمینیکل پارکینگ

 335933 4551 22 های دارای ساختمانپارکینگ

 11825 3433 23 زمین باز به صورتهای پارکینگ

 : معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهانمنبع
 

درصد( 18عدد ) 39درصد( همسطح و  53عدد)22 ،درصد( طبقاتی 32عدد) 53عمومی موجود  پارکینگ 41از 
 . (4و1زيرزمینی هستند)شکل 

  
 مقایسه تعداد پارکینگ بر اساس نوع آن در  -9شکل

 17سال ،منطقه مرکزی شهر اصفهان
سهم انواع پارکینگ در منطقه مرکزی شهر  -4شکل

 17سال ،اصفهان
 

های سهم پارکینگ .کنندها را تامین میدرصد ظرفیت کل پارکینگ 11های طبقاتی با پارکینگمحدوده اين  در
  .(9و5درصد است)شکل  43های زيرزمینی درصد و سهم پارکینگ 29همسطح در تامین فضای پارک منطقه 

  
مقایسه ظرفیت پارکینگ بر اساس نوع آن در  -0شکل 

 .17سال ،منطقه مرکزی شهر اصفهان

 سهم ظرفیت انواع پارکینگ در منطقه  -6شکل
 17سال ،مرکزی شهر اصفهان
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 تحليل وضعيت موجود

 های موجود در محدوده مورد مطالعه با توجه به حجم تقاضا برای پارکینگ مناسبظرفیت پارکینگرسد می به نظر
اغلب خودروهای سبك و سنگین بايد در پايان  .پارکینگ يکی از سه عنصر اصلی حمل و نقل شهری است .باشدنمی

 خودروهای شخصی ،نمايدحتی در مناطقی که حمل و نقل همگانی سرويس دهی می .در محلی متوقف شوند ،انجام هر سفر
همواره تقاضای پارکینگ از روند رشد صعودی برخودار است )بهبهانی  ،باشند و لذابه عنوان وسیله نقلیه ارجح مطرح می

های نیاز به مقايسه میزان فضای پارک ارائه شده توسط پارکینگ ،جهت بررسی فرضیه فوق .(399: 3174 ،انو ديگر
 اين با میزان نیاز به محل پارک خودرو)تقاضا( در يك شبانه روز در ،عمومی در مناطق يك و سه در يك شبانه روز

مقايسه در اين  ،فعال هستند 24صبح تا  9ازه ساعت در ب "های عمومی معمولااز آن جايی که پارکینگ .باشدمناطق می
طول زمان پارک کردن بر اساس هدف  ،4جدول. پردازيممحدوده ساعات ذکر شده انجام شده است که در ادامه به آن می

جدول در شهرهايی اين  بر اساس .دهدهای عمومی شهرها با توجه به جمعیت منطقه شهری را نشان میدر پارکینگ ،سفر
: 3193، ساعت است )خیستی 1های عمومیجمعیت بیش از يك میلیون نفر میانگین زمان پارک خودرو در پارکینگ با

983) 

 های عمومی بر اساس هدف سفرطول زمان توقف در پارکینگ -4جدول 

 گروه جمعیت شهری
 زمان توقف براساس هدف سفر)ساعت(

 میانگین کل سفرها کار کارشخصی خريد
25333 - 33333 5/3 4/3 5/1 1/2 
53333 - 25333 9/3 5/3 8/1 2/3 
333333 – 53333 9/3 7/3 1/1 2/3 
253333 – 333333 1/3 9/3 1/4 3/2 
533333 – 253333 1/3 3 5 8/2 
3333333 – 533333 5/3 8/3 9/5 1 
 1 9/5 3/3 3/3 3333333بیش از 

 (172: 3312 ،خیستی) منبع:

آمده از مصاحبه انجام شده در شهر اصفهان نیز طول مدت پارک وسايل نقلیه مختلف با بر اساس اطلاعات بدست 
 ،اطلاعات متوسط زمان پارک وسايل نقلیه برای هدف شغلی )کار(اين  طبق .متفاوت است ،توجه به اهداف سفر مختلف

 . (398: 3174، ساعت است)مهندسین مشاور طراحان تردد 5. 3ساعت و برای اهداف غیر کاری  5. 9
نفر جمعیت مطابق جدول  3933333های عمومی شهر اصفهان با داشتن لذا میانگین مدت زمان توقف در پارکینگ

وسیله  9333ها در منطقه مرکزی شهر اصفهان ظرفیت پارکینگاينکه  با توجه به شود.میساعت در نظر گرفته  1، 333
لذا در حال حاضر در يك  ،شودمیساعت در نظر گرفته  1ها ینگنقلیه است و از آنجا که متوسط زمان توقف در پارک

های عمومی مرکز شهر اصفهان در جای پارک توسط پارکینگ 19333حدود  ،شب 24صبح تا  9از ساعت  ،شبانه روز
های عمومی جای پارک توسط پارکینگ 34283تعداداين  قرار خواهدگرفت که از ،اختیار مراجعین با اهداف مختلف سفر

P118Fشودمیهای عمومی منطقه سه تأمین جای پارک توسط پارکینگ 23813منطقه يك و

3
P.  جهت برآورد تقاضای روزانه

 ،کنندمحدوده سفر میاين  به ای که در طول ساعات روزنیاز به برآورد تعداد وسايل نقلیه ،پارکینگ در محدوده مرکز شهر
 روزانه ،ای که با اهداف مختلف سفرجهت تعیین تعداد وسايل نقلیه .(239: 3174 ،طراحان تردد باشد)مهندسین مشاورمی

                                                      
 بر اساس محاسبات نگارنده . 3
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کنند از نتايج روش پیش بینی سفر در مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیك به محدوده مرکزی شهر اصفهان مراجعه می
 استفاده شده است که شامل چهار مدل:به عنوان دقیقترين اطلاعات  ،شهر اصفهان

 . مدل تولید سفر )تصمیم برای انجام سفر به منظور نیل به يك هدف موردنظر(
 مدل توزيع سفر )گزينش و انتخاب مقصد سفر(

 مدل تفکیك گونه سفر )گزينش و انتخاب وسیله نقلیه برای انجام سفر(
 مدل تخصیص سفر )گزينش و انتخاب مسیر سفر(

در اين روش منطقه مورد مطالعه به قطعات  .ستین بار برای شهرهای ديترويت و شیکاگو ابلاغ گرديداست که نخ
  .دگیرگويند و سپس رفت و آمد بین آنها مورد مطالعه قرار میکه به آنها ناحیه نیز می شودمی کوچکی تقسیم

 ،یکه براساس پارامترهای: وضع اقتصاداساس اين مدل يافتن رابطه بین کاربری زمین و حجم شبکه حمل و نقل است 
تعداد و انواع  ،کاربری زمین و خصوصیات عرضه حمل و نقل )شبکه حمل و نقل ،اجتماعی و جمعیتی در سطح شهر

 شود.یماز قانون جاذبه نیوتن اقتباس  روش مدل جاذبه بوده کهاين  مدل کمی مورد استفاده در .کندوسايل نقلیه( عمل می
به همین  .ای مستقیم با جرم و ارتباط معکوس با فاصله بین آن دو داردرابطه ،قانون نیروی جاذبه بین دو جسمبرطبق اين 

وس های موجود در دو منطقه و ارتباط معکارتباط مستقیمی با فعالیت ،تعداد سفرهای بین دو منطقه ،در مدل جاذبه ،ترتیب
 . سفر داردبا فاصله اين دو منطقه به عنوان تابعی از زمان 

 آمده است:  3شماره  همدل جاذبه در رابط

      (3رابطه 

 : که در آن
 RijRTتعداد سفرهای تولید شده در منطقه =  i  و سفرهای جذب شده به منطقهj 

RiRp=   سفرهای تولید شده در منطقهi   RjRA=  سفرهای جذب شده به منطقهj  

 RijRf(t) =  ضريب اصطکاک برای تبادل ij  براساس زمان سفر بین(i  وj) 

i  منطقه مبدأ و =j منطقه مقصد =  n تعداد مناطق در دست بررسی = 

RijRk = اقتصادی مناطق –های اجتماعی ويژگی 

pi)براستتاس مدل جاذبه ستتفرهای  و براستتاس  RijRj(T( در هر منطقه ديگری توزيع ،iايجاد شتتده در منطقه  (

 ،شودمیتوزيع  ،RijRf(t)/RjRj[f(t)[ قابلیت دستترسی مربوط به هر منطقه و RjRA/RjRj(A( منطقههای مربوط به هر جاذبه
 اين بدان معناست که:

 (2رابطه 

 
 jهای جذب ويژگی

 jو  i= سفرهای بین  iسفرهای ايجاد شده در ئ ×
 های جذب کل مناطقويژگی

 
های ساير مناطق های آن در مقايسه با ويژگیرا بسته به ويژگی iبخشتی از تولیدات سفر منطقه  jبنابراين منطقه 

مدل جاذبه و ساير که اغلب برای  شودمی اين اصتل منجر به اصتطلاح شراکت .کنددر ناحیه تحت بررستی دريافت می
 ،رودبه کار میای مدل جاذبه جداگانه ،برای هر هدف سفر ،در عمل .رودها را دارند به کار میکه اين ويژگیهايی مدل

 (387: 3193، )خیستی .های توزيع متفاوتی دارندويژگی ،زيرا اهداف متفاوت سفر
گانه شهر اصفهان و شهرهای اطراف  35از نواحی  جذب شده تعداد وسیله نقلیه شخصیهای فوق با استتفاده از مدل

پژشکان و  ،( براساس اهداف مختلف)انجام کار شخصی نظیر مراجعه به ادارات1و3به مناطق مرکزی شهر اصفهان)مناطق
مجموع . از نرم افزار استتتخراج گرديده استتت ،خريد( که نیاز به فضتتای پارک دارند ،شتتاغلین ،تفريح ،خدمات درمانی
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خودرو و تعداد  23121شوند به منطقه يك جذب می 24تا  9شتخصتی که با هدف کار)شتغل( از ستاعت  خودروهای
خودرو با  8248خودرو با هدف تفريح و  5747همچنین  .خودرو است 5179شتوند آنهايی که با هدف خريد جذب می
وسیله  17738در مجموع حدود گردند و منطقه جذب میاين  به (...اداری و ،پزشکی ،هدف کارشتخصی )موارد خدماتی

 . شوندنقلیه شخصی با اهداف متفاوت جذب آن منطقه می
 : منطقه عبارت است ازاين  های عمومی مورد نیاز درزير تعداد پارکینگ همطابق رابط

   (1رابطه 
 که در آن

:i منطقه 

:C )جمع خودروهای سواری جذب شده به منطقه )روزانه 
:F در نظر گرفته  8. 3های خصوصی در منطقه که برای مرکز شهر های عمومی در مقابل پارکینگضريب پارکینگ

 . (83:3193 ،)فرح زاد و ديگرانشودمی
 : رابطهاين  طبق

P1=78883x  3/. =53172 

 . دارندشوند که نیاز به فضای پارک عمومی ( وارد منطقه يك می92خودرو روزانه )سال  28395تعداد 
 ،وسیله با هدف کار)شغل( 15833 ،تعداداين  شوند که ازخودرو مجموعا وارد منطقه سه می 98179روزانه  ،از طرفی

و اند منطقه آمدهاين  وسیله با هدف کار شخصی به 32583وسیله با هدف تفريح و  7133 ،وسیله با هدف خريد 33738
 هرداری اصفهان( که طبق فرمول:نیاز به محل پارک داشته اند)معاونت ترافیك ش

P3=73786x  3/. =23135 

 . اندکردهوسیله بايد در پارکینگ عمومی پارک می 48382تعداد 
های فضای پارک توسط پارکینگ 23813و در منطقه سه روزانه  34283روزانه  ،در محدوده منطقه يك شهرداری

میزان تقاضای روزانه فضايی جهت پارک خودروهای شخصی در حالی که طبق برآورد انجام شده  شود.میعمومی عرضه 
محل  28395دهد که روزانه از مقايسه ارقام فوق نشان می. محل است 48382 ،محل و در منطقه سه 28395در منطقه يك 

اين  های عمومیتوسط پارکینگ ،درصد نیاز 52يعنی  ،محل 34283حدود  ،مورد نیاز جهت پارک خودرو در منطقه يك
های خودرو توسط پارکینگ 23813 ،محل مورد نیاز جهت پارک 48382از طرفی در منطقه سه نیز از شود. میقه تامین منط

 . درصد نیاز است 48تعداد برابر اين  که شودمیعمومی آن جا داده 
دهد که یم نشان مقايسه میزان عرضه و تقاضا در محدوده مرکزی شهر ،بنابراين با توجه به کلیه محاسبات انجام شده

 باشدمحدوده متناسب با نیاز شهروندان نمیاين  عمومی موجود درهای به طور کلی ظرفیت پارکینگ
  .جاد مشکلات ترافیکی شده استايها در محدوده مرکزی شهر باعثتوزيع نامتعادل پارکینگرسد می به نظر

استفاده از آمار میدانی مشخص گرديده سپس حوزه با  1و  3های عمومی موجود در مناطق ابتدا پراکنش پارکینگ
ت جه .نفوذ و شتعاع عملکردی هر يك از آنها تعیین گرديد و ستپس مشکلات حاصل از آن مورد بررسی قرار گرفت

ارکردهای کتواند می سیستماين  .ها از ستیستتم اطلاعات جغرافیايی استفاده شده استتعیین شتعاع عملکردی پارکینگ
سیستم  هایاز توابع و تحلیل .های شهری را داشته باشدن شعاع دسترسی و عملکردی هر يك از کاربریاستاسی در تعیی

P119Fتوان به توابع پیوستتگیاطلاعات جغرافیايی می

3
P اشتاره کرد که در برگیرنده توابع نزديکیP120F

2
P و تحلیل شبکهP 121F

1
P  است که

P122Fجاد حريم يا بافرايکاربردهايی نظیر

4
P، مستیريابیP123F

5
P، پیش بینی در شتبکه و تشتخیص منابعP124F

9
P  را بر عهده داشته و قابلیت

                                                      
1. Connectivity function 
2. Proximity function 
3. Network Analysis 
4. Buffering 
5. Routing 
6. Location 
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P125Fآرک ويواجرا در نرم افزارهای 

3
P، آرک مپP126F

2
P، نفوايآرکP127F

1
P، ای اس آرک جیP128F

4
Pفرضیه از دو اين  در .باشتدرا دارا می

هر های عمومی در مرکز شتتنفوذ و دستتترستتی به پارکینگروش تحلیل بافرينگ و پلیگون تیستتن جهت تعیین حوزه 
 . پردازيماصفهان استفاده شده است که در ادامه به آن می
P129Fایجاد حريم يا بافر به صورت شعاعی و دايرهايمتداولترين کاربرد توابع نزديکی به شکل

5
P توان به کمك بوده و می

 (33:3175مرکز مطالعات خدمات تخصصی شهری و روستايی) اختهای شهری پردآن به تعیین شعاع عملکردی کاربری

 دسترسي پاركينگ

اگر فاصتتله پیاده روی عامل مهمی نبوده  .عامل فاصتتله پیاده روی موثر استتت ،هادر بررستتی حوزه نفوذ پارکینگ
زمان  به مدتبسته  .توان در فواصل دورتر فضای کافی يافتزيرا می ،مستئله پارکینگ هم در هیچ شتهر وجود نداشت

هت تستتهیلات پارکینگی که عمدتا در ج .پذيرندفاصتتله بیشتتتری را می ،پارک کنندگان با افزايش مدت توقف ،توقف
بايد با توجه به بزرگی شتتهر در فاصتتله يك تا دو کوچه  ،مانند خريداران ،دادن به پارک کنندگان کوتاه مدت هستتتند

  (.144:3184 ،دورتر مکانیابی شوند) بهبهانی
 .ها و حداکثر در چند متری آن استبهترين محل پارکینگ جلو محل کار آن ،از نظر رانندگان وسايل نقلیه شخصی

بهترين محل برای احداث پارکینگ در شتتهرها  ،از نظر مهندستتی ترافیك .خواستتت غالبا دشتتوار استتتاين  اما تامین
ها های شهری و فرودگاهپايانه ،مترو ،راه آهن ،بوسنظیر اتو ،های اصلی و مرکزی وسايل نقلیه عمومیستتگاهاينزديك

   .(79:3179، است) شاهی
مستافتی را جهت دسترسی به کاربری  ،ای طراحی شتود که اگر افراد پس از توقف خودروپارکینگ بايد به گونه
شت که حال بايد توجه دابه هر " .فاصتله پیاده روی بايد در حد توانايی افراد پیش بینی گردد ،مورد نظر پیاده طی کنند

-73 :3179، های شهری را فراهم خواهد نمود )فرح زادافزايش مستیرهای پیاده روی موجبات عدم استقبال از پارکینگ
های شتهری حداکثر فاصله قابل قبول پیاده روی از های خاص در محیطهای مربوط به کاربریدر مورد پارکینگ .(72

، متر پیشتنهاد شده است) قريب 133دفاتر و ادارات  ،متر 153ها با حوزه نفوذ بزرگ ها و فروشتگاهپارکینگ تا مغازه
3189: 344 ) 

های شتهر اصتتفهان برای دسترسی به کاربری 1و 3ها در مناطقبر همین استاس جهت تعیین حوزه نفوذ پارکینگ
ینگ تا کاربری مقصتتد مورد نظر فاصتتله پیاده روی از هر پارک ،( و اداری و پزشتتکیهاها و فروشتتگاهتجاری )مغازه

متر  133متر در نظر گرفته شده و محدوده تحت پوشش آن بوسیله بافری با شعاع  133رانندگان خودروهای پارک شده 
همان گونه که مشتتاهده  .دهدها در مرکز شتتهر را نشتتان میتوزيع غیر يکنواخت پارکینگ ،8شتتکل .مشتتخص گرديد

دهد که با در نظر تحلیل نشان میاين  .ها دشوار است( دسترسی به پارکینگ3منطقهيی) خصوصا در هادر قسمت شودمی
تواند منطقه نمی های فعلیتعداد پارکینگ ،دقیقه پیاده روی( 5متر)معادل  133گرفتن شتعاع تحت پوشش هر پارکینگ 

 . مرکزی شهر را پوشش کامل دهد

 هاي تيسن پليگون
یسن فضای تابع ت .باشدای میهای نقطههمسايگی و قابل اجرا بر روی نقشه با پديدههای تیسن از جمله توابع پلیگون
ی به تعداد يهابه پلیگون ،فاصله از پديدهترين ای موجود بر روی يك نقشته را بر استاس اصل کوتاههای نقطهبین پديده

                                                      
3. Arc/View 
2. Arc/Map 
1. Arc/Info 
4. Arc/Gis 
5. Simple Buffer 
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 به .تندی پراکنش نقاط اولیه ورودی هسها تابعی از چگونگشکل و گسترش پلیگون. نمايدهای آن نقشه تقسیم میپديده
 لحاظ ،يابدها کاهش میهای نقاط با افزايش فاصله بین آناصتل پذيرفته شتده کلی که تشتابه مشخصهاين  ،ترتیباين 
های تیسن برای نشان دادن مناطقی که استفادکنندگان بايد فواصل غیر ضروری پلیگون. (54: 3179، گردد )تاجیكنمی

ها برآورد ستتطوح خدماتی را فقط مبتنی بر فرض فاصتتله مستتاوی ما بین پلیگوناين  .رودمايند به کار میزيادی را بپی
ها به نقطه مرکزی شوند که هر نقطه در داخل آنجاد میايها طوریدر حقیقت چند ضتلعی .دهندمراکز خدماتی ارائه می

 های عمومیضتتمن آن که محدوده عملکردی تعداد زيادی از پارکینگ .آن پلیگون نزديکتر استتت تا به نقطه ديگر
 يی پارکینگ ديدههادر حالی که علی رغم نیاز به محل پارک در محدوده ،همپوشتتانی داشتتته 1در منطقه  "خصتتوصتتا

ت گفتوان می ،های منطقه مرکزی شهر اصفهانحاصل از تحلیل انجام شده بر روی پارکینگ 7با توجه به شکل .شودنمی
 محدوده استاين  ها درها برابر نبوده واين امر نشتان دهنده پراکنش ناموزن پارکینگکه محدوده عملکردی پارکینگ

دشوار بوده و نیازمند طی نمودن مسافت زيادی  ،در منطقه يك "ها خصوصابه طوری که دسترسی به بعضی از پارکینگ
دهد های محدوده مرکزی شهر اصفهان نشان میخصوص پارکینگ تحلیل تیسن انجام شده در .باشدتوستط سرنشینان می
 ،شیخ بهايی ،ت الله طالقانیاي،های مهمی از قبیل مستجد ستیدهای فراوان تجاری در حاشتیه خیابانکه با وجود کاربری

 عین بهمراج ،ت الله کاشانی و دکتر بهشتی و کمال اسماعیلاي،چهارباغ پايین )حد فاصتل چهارراه تختی تا میدان شهدا(
های اصلی ها برای پارک وسیله نقلیه شخصی دچار مشکل شده و جهت پارک اتومبیل خود ابتدا حاشیه خیابانخیاباناين 

ضتتمن آنکه گروهی از خودروها نیز برای يافتن  .ها را نیز اشتتغال نمايدو ستتپس معتابر فرعی و حتی حريم کوچه
 بر ترافیك "نمايد که مجموعاهای محدوده تردد میدر ستتطح خیابان ،دنزديکترين پارکینگ عمومی به محل مراجعه خو
  .آورندمنطقه افزوده و مشکلات متعددی را بوجود می

 . باشدها در مناطق يك و سه نامتعادل میهای تیسن و بافر نشان داد که توزيع پارکینگدر مجموع تحلیل

 هاي منطقه مركزي اصفهان:يابي پاركينگمکان
های عمومی يابی پارکینگهای زير جهت مکانمعیار، توجه به تحلیل فرضیات و نتايج به دست آمده از مطالعات میدانیبا 

سیستم  زدهی و با استفاده او پس از مصاحبه با افراد متخصص معیارها وزناند در منطقه مرکزی شهر اصفهان درنظرگرفته شده
 .باشندمی 5معیارهای مورد استفاده مطابق جدول . ستری حاصل شدنهايی به شکل ر اطلاعات جغرافیايی نقشه

 دودویی معیارهای مورد استفاده مقایسه -0 جدول

 قضاوت مقايسه
 4 هااهمیت فاصله از مراکز جذب سفر به نزديکی خیابان

 9 اهمیت فاصله از مراکز جذب سفر به کاربری مناسب برای پارکینگ
 7 سفر به تراکم جمعیتاهمیت فاصله از مراکز جذب 

 4 ها به تراکم جمعیتاهمیت نزديکی به خیابان
 7 ها اهمیت نزديکی به خیابان

 4 اهمیت کاربری مناسب برای پارکینگ به تراکم جمعیت
 مطالعه میدانی نگارنده منبع:

 
گذاری احداث پارکینگ ارزشنقاط مختلف برای ، 9مطابق شکل ها در محیط پس از هم پوشانی و روی هم انذازی لايه

 . شد
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 مرکزی اصفهان هگذاری منطقارزش -1شکل 

به 33مرکزی شهر اصفهان مطابق شکل  ههای آتی در منطقها جهت احداث پارکیگترتیب بهترين گزينهاين  به
 . آينددست می

 
 های مناسب جهت احداث پارکینگلکه-05شکل 

 نتيجه گيري
برداری کامل از عرض معابر در های عمومی در کاهش ترافیك شهرها و بهرهپارکینگبا توجه به نقش پر رنگ 

میدانی  با توجه به مطالعات ،مرکزی شهر اصفهان پرداخته شد ههای منطقپژوهش حاضر ابتدا به بررسی وضعیت پارکینگ
خص شد که ظرفیت مورد مطالعه مش ههای عمومی در محدودو آمارهای ارائه شده از وضعیت موجود پارکینگ

های موجود از میزان تقاضا برای پارکینگ در ساعات مختلف شبانه روز کمتر است و همچنین توزيع پارکینگ
 .باشدنقاط دسترسی آسان به پارکینگ میسر نمی همرکزی شهر اصفهان نامتعادل است و از هم هها در منطقپارکینگ

 آيندهای عمومی درهپارکینگ ههای مناسب جهت توسعرستری مکان هی نقشبنابراين با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتب
 . اشدريزان شهری بمديران و برنامه هيی مناسب جهت استفادهاگزينهتواند می که. و همچنین نقاط نامناسب مشخص شدند
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 پيشنهادات

نتی و های با توانايی تلفیق سروش عدم توانايی در بکارگیری کلیه پارامترهای مؤثر در مکانیابی به طور همزمان در
سیستم اطلاعات جغرافیايی تعداد زيادی پارامتر جهت نرو استفاده ازاياز .دارد به دنبالمکانیابی غیر مطلوب را  ،تجربی

به طور کلی با توجه به هزينه گزاف آزادسازی در مرکز شهر و وجود  .دستیابی به نتايج مطلوب ضروری است
ها های مکانیزه با توجه به مساحت موجود هريك از آنبه صورت زمین و قابلیت تبديل به پارکینگ های روبازپارکینگ

های گردد جهت افزايش ظرفیت پارکینگپیشنهاد می ،پارکینگ است به صورتها که زمیناين  و از همه مهمتر کاربری
 .ها به پارکینگ مکانیزه تبديل گردندرکینگپارکینگ روباز موجود( از پا 23گروه)اين  عمومی در مرکز شهر اصفهان

 روش مزايای زير را در بر خواهد داشت:اين  اجرای
 عدم نیاز به آزادسازی زمین در مرکز شهر با توجه به هزينه گزاف آن 
 های موجود در راستای برنامه ريزی شهریاستفاده بهینه از کاربری 

 ها با حداقل هزينهگروه از کاربریاين  افزايش چندين برابری ظرفیت 
 های عمومی در مرکز شهر اصفهانافزايش ظرفیت پارکینگ 

 معابراين  روانی ترافیك در "ها و نتیجتاگروه از کاربریاين  های مجاورکاهش پارک حاشیه در خیابان 

فاعی تهای مکانیزه در مرکز شهر اصفهان با توجه به وجود محدوديت ارهمچنین بديهی است که در اجرای پارکینگ
 . ناسب آن جهت اجرا استفاده نمودهای مبايد از انواع شیوه ،های تفصیلی مناطق يك و سهدر طرح

 پیشنهاد ،دنبو سنجی سازمان محیط زيست در زمان تحقیق کافی های آلودههای ايستگاههمچنین با توجه به اينکه داده
ها نیز استفاده شود تا در های آن ايستگاهآلوده شهری از دادهشناسايی مراکز  های آنها وکه با جمع آوری داده شودمی

 دلیل اين امر نیزاحتمال تردد کند وسا يل نقلیه به دلیل .امر مکانیابی مناطق آلوده دراولويت احداث پارکینگ قرار گیرند
 . ای( و لزوم احداث پارکینگ در آن مناطق استهای حاشیهسطح خیابانها )پارک روان نبودن

جهت کم کردن ترافیك تا حد ممکن در احداث  شودمیهمچنین با توجه به ارزش تاريخی میدان نقش جهان پیشنهاد 
 . تاريخی کوشش شود همجموعاين  های مجاورهای مکانیزه و با ظرفیت بالا در خیابانپارکینگ

 :و مآخذ منابع
 -وهشی، مجله پژ"و تاثیر آن بر ترافیك شهر مشهدها پارکینگبررسی مسايل و مشکلات مديريت "(،3179) .احمدی، سیده زهره -3

 . 4سال اول شماره ی. فرهنگی انديشه سازان پويای سعادت
 . تهران ٬معاونت شهرسازی و معماری ٬وزرات مسکن و شهرسازی ٬(، 3185شهری، )های نامه طراحی راه آيین -2
  .اربرد، سازمان حمل و نقل و ترافیك، تهران(، مهندسی ترافیك تئوری و ک3184) .بهبهانی، حمید -1
 . انتشارات ارکان اصفهان، شهری، چاپ اولهای ، راهنمای طرح خیابان(3189) .پیمان، حامد .بهبهانی، حمید -4
ران زاده،تهترابری(، مترجم دکتر محمود صفار –(، مهندسی ترابری و ترافیك )جلداول 3193جوتین خیستی، سی و کنت لال، بی، ) -5

 . دانشگاه تربیت مدرس،مرکز نشر آثار علمی
 . بر روش تحقیق در علوم انسانی،تهران:انتشارات سمتای (، مقدمه3178) .حافظ نیا، محمد رضا -9
 پارکینگ کاربری وضعیت بر جغرافیايی (، تحلیلی3193) .گندمکار، امیر .آبادی، رضا ملك مختاری .لقب، غلامحسین حسینی -8

 . 31 شماره چهارم، سالای، منطقه و شهری پژوهشهای و ، مطالعاتAHPاز مدل  استفاده با گناوه رشه در
توقفگاههای تجمعی، پايان نامه کارشناسی ارشد دانشکده عمران، گذاری (، روش شناسی مکانیابی و قیمت3173) .ذکراللهی، محمد -7

 . راهنما:محمود احمدی نژاد،دانشگاه علم وصنعت ايران
و  GISاستفاده از  دهدشت با پارکینگ شهر (، مکانیابی3193) .فرخی، احسان .کرامتی اصل، رحمت اله .رشیدی فرد، نعمت اله -9

حمل و نقل و ترافیك، شهرداری، سازمان حمل و نقل و ترافیك، المللی بین (، يازدهمین کنفرانسAHPمدل تحلیل شبکه)
 تهران
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 . ترافیك، انتشارات دانشگاه تهران(، مهندسی 3189) .شاهی، جلیل -33
  .، نسخه الکترونیکی هفته نامه آموزشی و اطلاع رسانی پیام شهر"پارکینگ "(، 3177شهرداری قزوين، ) -33
و ها شهری، انتشارات سازمان شهرداریهای خیابانی در گرههای (، نحوه طراحی پارکینگ3193) .دانش، جابر .فرح زاد، محمد -32

 . کشور، معاونت آموزشی پژوهشکده مديريت شهری و روستايی، شهرداری کرمان هایدهیاری
 . (، شبکه ارتباطی در طراحی شهری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران3189) .قريب، فريدون -31
ها ابی آنمکانی عمومی در شبکه حمل و نقل شهری با تاکید برهای توزيع و کارکرد بهینه پارکینگ "(، 3178) .قنبری، حکیمه -34

 . مهندسی حمل و نقل و ترافیك، تهرانالمللی بین ، هشتمین کنفرانس"GIS با استفاده از
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