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هاي  ريزي كاربري پاركينگ در شهر اصفهان با استفاده از مدل تحليلي بر برنامه
  اي  ريزي منطقه كاربردي برنامه

  
  ، ايراندانشگاه پيام نور اصفهان يزي شهري،ر هاستاديار جغرافيا و برنام ،آبادي ملك رضا مختاري

  
  چكيده 

ي شهري، يكـي  ها ت شهري و توزيع نامناسب كاربريهاي مختلف شهري از خدمات و امكانا عدم تعادل مناطق و بخش
در شهر اصفهان نيز . يزان و مديران شهري را به خود مشغول نموده استر هي عيني است كه همواره ذهن برنامها از زمينه

هاي شهري و ضعف و كمبود امكانـات و خـدمات شـهري، معضـالت      با توجه به رشد و گسترش شهرنشيني، مهاجرت
در . ي جدي مواجـه سـاخته اسـت   ها يزي كاربري اراضي شهري را با چالشر هتر شده و برنام پيش پيچيدهشهري بيش از 

ي شهري به وجود آن نياز دارند ها هايي است كه كليه كاربري از جمله كاربري ،ي شهري، كاربري پاركينگها ميان كاربري
ها اهميت دارند، زيرا دسترسي آسان بـه   ها و پل اندازه راه ها نيز به و روشن است كه در دنياي وابسته به اتومبيل، پاركينگ

جا كه  همچنين از آن. هستندبخش الينفكي از تأسيسات زيربنايي  ،را ميسر ساخته.. .محل كار، سكونت، خريد، تفريح و
سـب  بينـي فضـاي منا  از ايـن رو پـيش   زمان توقف خودروها در شهرها به مراتب بيشتر از مدت زمان حركت آنهاسـت، 

رغـم همـه   بـه  امـا  . ويژه در مناطق پرتراكم و مركزي شهر از اهميت زيـادي برخـوردار اسـت   ، بهاپاركينگ براي اتومبيل
ي كه در راستاي ساماندهي كاربري پاركينگ در سطح شهر اصفهان صورت گرفته و با همه تمهيـداتي كـه   يها يزير هبرنام

ري پاركينگ در حال حاضر بسيار نگران كننده است و به عنـوان  ، وضعيت كارباست توسط مديران شهري انديشيده شده
خريـد و تملـك    حجم ورود اتومبيل به شهر اصفهان، از طرف ديگر،. يكي از معضالت پيچيده شهري از آن ياد مي شود

ـ  ،يبه داليل متعدد و افزايش روزافزون سفرهاي شـهر  ،آسان خودرو و عالقه شهروندان به استفاده از اتومبيل شخصي ه ب
با ايـن  . افزايد مياهميت كاربري پاركينگ بر ديگري است كه  عللواسطه دسترسي نامناسب به خدمات شهري، از جمله 

وضعيت كاربري پاركينگ را در سطح شهر اصـفهان بـا اسـتفاده از سـه      ،كوشد با نگاهي جغرافيايي اين مقاله مي ،اوصاف
دسـت  ه نتايج ب. تجزيه و تحليل نمايد) و روش آزمون همبستگي اسپرمنآزمون موازنه سرانه  ،تغيير سهم(مدل كاربردي 
، 7، 6 ،2در منـاطق   تر و پايين 10و  4،5، 1،3دهد كه سرانه كاربري پاركينگ در مناطق  ي مذكور، نشان ميها آمده از مدل

چنـدان   نظـر از ايـن   ،اصفهان ن مناطق يازده گانه و كل شهريااما اختالف م. استباالتر از سرانه شهر اصفهان  11و  9 ،8
گانـه   از طرف ديگر سرانه پيشنهادي طرح تفصيلي مصوب براي اين كاربري، در هيچ يـك از منـاطق يـازده   . نيستزياد 

. حادتر اسـت  مسألهاين  5و  1، 3كه در مناطق  هستندتمام مناطق شهري اصفهان از اين لحاظ داراي كمبود  ،تحقق نيافته
  .شده است ارايهي در راستاي حل اين معضل شهري هايو پيشنهاد در پايان نيز راهكارها

  
آزمـون   ،مـدل موازنـه سـرانه    ،منـاطق يـازده گانـه، روش تغييـر سـهم      ،كاربري پاركينگ، شهر اصفهان :ي كليديها واژه

  .همبستگي اسپرمن
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  مقدمه  -1
 مسألهطرح  -1-1

هاي شـهري از يـك    رشد شهرنشيني و تمركز فعاليت
و سرعت لجام گسيخته زنـدگي در جوامـع   سو و پويايي 

ـ  شهري از سوي ديگر، نياز شـهروندان بـه جـا    جـايي  ه ب
 ،ي روزمرهها جا به جاييسريع و تعدد مبادي ومقاصد در 

از . تـر نمـوده اسـت    آنان را متمايل به حمل و نقل سـريع 
در بسياري از شهرها، حمل و نقـل عمـومي    ،سوي ديگر

ت و در نتيجه نيـاز بـه   پاسخگوي اين نياز شهروندان نيس
افزايش تردد  ،استفاده از خودروي شخصي در سطح شهر

كه با توجه بـه عـدم    ،دنبال خواهد داشته خودروها را ب
ي الزم براي پارك و جايـابي ايـن خيـل    ها تأمين ظرفيت

ي را پـيش روي  ا هعظيم خودرو، معضـالت شـهري ويـژ   
از طـرف ديگـر، كـاهش     .مديريت شهري قرار داده است

ي نامنظم ها حركت ،يا هفيت معابر به علت پارك حاشيظر
فضاي مناسب براي پارك  به دنبالو كند خودروهايي كه 

ي حاصـل از ورود و يـا خـروج يـك     هـا  توقـف  ،هستند
خودرو به پارك حاشيه خيابان در تشديد كنـدي ترافيـك   

جداي از ايـن   .)435: 1385 ،شادمان فر( معابر موثر است
در شـهرها   ،ويه قيمت زمـين شـهري  افزايش بي ر ،موارد

دست مديران شهري را براي خلق آسان فضاي پاركينـگ  
 مسـأله در اين مقاله سـعي شـده كـه     ،بنابراين .بسته است
بـه عنـوان يكـي از معضـالت پيچيـده شـهري        ،پاركينگ

يـزي  ر هي كـاربردي برنامـ  ها گيري از مدل اصفهان، با بهره
  .گرددي بررسي و تجزيه و تحليل ا همنطق

  
  اهميت و ضرورت  -1-2

در اغلب شـهرهايي كـه بافـت آنهـا شـكل       ،متأسفانه
گذاري در ايجاد و تسهيالت پاركينگ  سرمايه ،گرفته است

ها انجام نشده و اين عدم تعادل  همگام با توسعه شبكه راه
در سرمايه گذاري موجب ايجاد ترافيك در مراكز شـهري  

پـارك   ،ديگـر  از سوي .)43 :1376 ،پرهيزگار(شده است 
موجب بروز مشـكالت   ها خودروها نيز در حاشيه خيابان

اول اينكه جريـان ترافيكـي در طـول     :فراواني شده است
افـزايش تـراكم و    بـه  ،خيابانها را كند نموده كه ايـن امـر  

تجارب حاصله نشان داده است كه . انجامد ازدياد سفر مي
ـ  چنان ه چه صف خودروهاي پارك شده در كنار خيابان ب

كـاهش  % 20سرعت ترافيك بيش از  ،صورت ممتد باشد
متر كـه داراي پاركينـگ    20يك خيابان با عرض  .يابد مي

داراي همان ظرفيتي است كه يك  استدر دو طرف خود 
كـه   متر با ممنوعيـت پاركينـگ دارد   12خيابان به عرض 

متـر عـرض    4به معنـي از دسـت دادن بـيش از     ،اين امر
قاضـي  (خودرور پارك شده است خيابان براي هر رديف 

ضـرورت پـرداختن بـه     ،بنـابراين ). 199 :1373 ،حسامي
ترين نيازهاي امروز به عنوان يكي از مهم ،پاركينگ مسأله
   .شود به شدت احساس مي ،شهرها

  

  اهداف تحقيق -1-3
بررسي و شناخت وضعيت موجود و مقايسه  -1-3-1

در شـهر  در مورد كـاربري پاركينـگ    ،آن با طرح تفصيلي
   ؛اصفهان

 تجزيه و تحليل و اولويت بندي مناطق يازده -1-3-2
ــه شــهر اصــفهان از نظــر وضــعيت ســطح و ســرانه  ،گان

   ؛پاركينگ
ــه -1-3-3 ــراي اســتفاده از   اراي الگوهــاي مناســب ب

توزيـع و   ،معيارها و استانداردهاي فضايي براي تخصيص
  .تركيب كاربري پاركينگ
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   پيشينه پژوهش -1-4
تـوان   وص سوابق تحقيقـات انجـام شـده مـي    در خص

ي تركيبي فوق الذكر تـا كنـون   ها گفت با استفاده از روش
ي شهر اصفهان پرداختـه  ها به مسائل و مشكالت پاركينگ

هـاي انجـام شـده     ي از فعاليـت ا هاما به گوش ،نشده است
يزي پاركينـگ در شـهر اصـفهان و سـاير     ر هپيرامون برنام

   :توان اشاره نمود مي شهرهاي ايران به شرح زير
 ،مسعود ،و ورشوساز آرمان ،قاضي عسگري نائيني -

 پاركينـگ  مكانيـابي  جهـت  مناسب روشي ارايه ،)1381(

 .عمومي، گزارش منتشر نشده

ــوي  - ــيد موس ــالل  ،س ــيد ج ــل  ،)1386( ،س تحلي
ي هــا عمــومي پاركينــگ جغرافيــايي مســايل و مشــكالت

عود و مسـ  ،عمومي در شهر اصفهان به راهنمـايي تقـوايي  
گـروه جغرافيـا و   : دانشگاه اصفهان ،حسن ،بيك محمدي

   ،يزي شهرير هبرنام
، )1386( ،اكـرم  ،سـيده زهـره و حسـيني    ،احمدي -

ها و تأثير آن  بررسي مسائل و مشكالت مديريت پاركينگ
فرهنگي  -شركت پژوهشي: مشهدبر ترافيك شهر مشهد، 

 ،سازان پوياي سعادت انديشه

 يتهـايي توسـط سـا    همچنين مجموعـه فعاليـت   -

و  اصـفهان  شـهرداري  ترافيـك  و ونقـل  حمـل  معاونـت 
 http://traffic.isfahan.ir معمـاري  معاونت شهرسـازي و 

هـاي   انجام شده است كـه مـي تـوان بـه عنـوان فعاليـت      
ارزشمندي در مبحث حمل و نقل، ترافيك و پاركينـگ از  

 . نام برد آنها

ي ذكـر شـده،   هـا  ز مقايسه پيشينه تحقيق بـا ويژگـي  ا
صـورت   هـاي  گيري نمود كه پژوهش توان چنين نتيجه مي

بـا ايـن پـژوهش تفـاوت      ،محتـوا  گرفته از نظر مفهـوم و 
اساسي داشته و تاكنون چنين تحقيقي با اين ماهيـت و از  

ي تحليلـي  هـا  ديدگاه مقايسه نظام كاربري زمـين و مـدل  
انجـام   صـفهان و حتـي كشـور،   در سـطح شـهر ا   ،مذكور

نگرفته است و اغلب به شـكل پراكنـده در قالـب انتشـار     
ي ا هي و حاشـي يمقاالت و عناوين مختلف، به صورت جز

  . به اين موضوع پرداخته شده است
  

  الت تحقيق سؤا -1-5
وضــعيت ســرانه كــاربري پاركينــگ منــاطق  -1-5-1

 ( نسبت بـه كـل شـهر اصـفهان     ،يازده گانه شهر اصفهان
  چگونه است؟) مقايسه وضع موجود و طرح تفصيلي 

ميزان كمبـود كـاربري پاركينـگ در منـاطق      -1-5-2
  يازده گانه شهر چگونه است؟

ارتباط بين تراكم جمعيت و سرانه پاركينـگ   -1-5-3
و سطوح پاركينگ و جمعيت درمناطق يـازده گانـه شـهر    

  اصفهان در چه وضعيتي قرار دارد؟
  

  روش تحقيق  -1-6
ع پژوهش حاضر كـاربردي اسـت و روش مطالعـه    نو

پيمايشي و نوع استخراج از  ،تحليلي ،پژوهش نيز اسنادي
در ايـن   هـا  ابـزار گـردآوري داده  .استقرايي اسـت  ،ها داده

ـ  ،استفاده از منـابع آمـاري   ،پژوهش اينترنتـي،   ،يا هكتابخان
ي طرح بازنگري طـرح  ها نقشه ي طرح تفصيلي وها نقشه

 اسـت ي مسـتخرج از آن  ها ان و آمارهتفصيلي شهر اصفه
ي هـا  كه به شيوه تركيبي در سه بخش با اسـتفاده از مـدل  

  . كاربردي مورد مطالعه قرار گرفته است
  

   ها معرفي متغيرها و شاخص -1-7
 بـراي  ،هـا  در بخـش اول تجزيـه و تحليـل داده   ) الف

گانـه از سـطح و    سنجش سطح برخورداري مناطق يـازده 
 Shift Share)ينگ، از مدل تغيير سهم سرانه كاربري پارك
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Analysis)،  استفاده شده است كه اين روش با تعديلي كه
در آن صـورت گرفتــه، تفـاوت ســطح و سـرانه كــاربري    
پاركينگ هر يك از مناطق شهري را در مقايسه با سطح و 

، بررسـي و تجزيـه و   )شـهر اصـفهان  (سرانه سطح مرجع 
 عـدم تعـادل در   ،كـه نتـايج حاصـل از آن    كند ميتحليل 

   .دهد ميسطوح كاربري پاركينگ را نشان 
 Shift Share)مـــدل تغييـــر ســـهم  -1فرمـــول 

Analysis))78: 1381 ،زياري(  
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75-85= A + B + C 
رات بـا اسـتفاده از روش تغييـر سـهم، تغييـ      ،در واقع

بـين دو   ،سرانه كاربري پاركينگ به تفكيك مناطق شهري
و تهيـة طـرح بـازنگري    ) 1375(دورة تهية طرح تفصيلي 

در ايــن راســتا، ســطح . شــود مــي، بررســي )1385ســال (
جغرافيايي مرجع، شهر اصفهان و سـطوح مـورد مطالعـه،    

قبـل از   بنـابراين، . هسـتند گانـه ايـن شـهر     مناطق يـازده 
وة تغييـرات سـرانة كـاربري    شـي و  هـا  پرداختن به ويژگي

 1375ي هـا  در طول دوره ،پاركينگ مناطق شهري اصفهان
ها و مراحل محاسبة ايـن مـدل در مـورد     ، فرمول1385تا 

گردد تا  مي ارايهي مناطق شهري اصفهان ها وضعيت سرانه
ي مـورد اسـتفاده در آن   هـا  وة محاسبه و عناصر و دادهشي

   :روشن گردد
  

  ؛رشد يا نزول نسبي سرانة شهري محاسبه -1-7-1
ميزان رشد يا نزول نسبي سـرانة شـهري    ،اين محاسبه

دهد و از طريق رابطه زير  نشان مي 1375-85را در دورة 

175 :مي گرددمحاسبه 

85

−=
T

T

S
SA  

ST  =كل سرانة شهري  
محاسبه رشد نسبي سرانة كاربري پاركينـگ   -1-7-2

  ؛نسبت به كل سرانة شهري
ين مرحله، نرخ رشد يا نزول نسبي سرانة كاربري در ا

پاركينگ در سطح شهر نسبت بـه كـل سـرانة شـهري آن     
 ،مثبت يا منفي بودن ايـن رابطـه   .شود ميگيري  شهر اندازه

به معناي صعود يا نزول سرانة آن كاربري نسبت بـه كـل   
  .سرانه شهري است

75 :فرمول كلي به اين شرح است

85

75

85

T

T

Ri

Ri

S
S

S
SB −=  

SRi  = سرانه كاربريi  در سطح شهر اصفهان  
ــاربري    -1-7-3 ــرانة ك ــرات س ــرخ تغيي ــبه ن محاس

به سرانه همان در سطح مناطق شهري نسبت  ،پاركينگ
  ؛كاربري در سطح شهر

نرخ رشد يا كاهش نسبي سرانة كـاربري   ،اين قسمت
پاركينگ در سطح مناطق مختلف شهر را نسبت بـه نـرخ   

ي متناظر در سطح شهر اصـفهان  ها تغييرات سرانة كاربري
مثبت بودن آن به معني سرعت رشـد  . كند گيري مي اندازه

بيشتر سرانة يك كاربري در سطح مناطق نسبت به سـرانة  
  .و بالعكس استآن كاربري در سطح شهر 

  :فرمول كلي آن به قرار زير است

75

85

75

85

RI

RI

ai

ai

S
S

S
SC −=  

Sai  = سرانة كاربريi، در سطح مناطق شهري  
SRI  = سرانة كاربريi، در سطح شهر اصفهان  

بيـانگر   ،مجموعه نتايج حاصل از سه فرمـول مـذكور  
تغييرات سرانة كاربري در هريك از مناطق شهر اصـفهان  

  ) 147 :1381 ،زياري: (است
 Eai

75-85= A + B + C  
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  روش موازنه سرانه  -الف
در بخش دوم تجزيـه و تحليـل، در راسـتاي تعيـين      

 در هر يك از مناطق يـازده  ،كاربري پاركينگ كمبود زمين
از روش موازنه سرانه وضع پيشـنهادي   ،گانه شهر اصفهان

طــرح تفصــيلي و وضــع موجــود طــرح بــازنگري طــرح 
 ،مختـاري ( .تفصيلي شـهر اصـفهان اسـتفاده شـده اسـت     

1386 :23 (  
  

  استفاده از روش ضريب همبستگي اسپرمن  -ب
با وجـود دارا بـودن   با توجه به اينكه بعضي از مناطق 

تـري   ي پـايين هـا  از سطوح و سـرانه  ،سهم باالي جمعيتي
 بنابراين،؛ هستندتر برخوردار  نسبت به مناطق كم جمعيت

براي تشخيص ميزان تعادل و توازن در توزيع جمعيـت و  
ي مختلف شهري و نيز به منظور تعيـين  ها سطوح كاربري

ا از مناطقي كه توزيع جمعيت و سـطوح كالبـدي در آنهـ   
از روش  ،اسـت تـر   تر و نـا متعـادل   ساير مناطق، نابسامان
   .رمن استفاده شده استيي اسپا هضريب همبستگي رتب

بـين سـطوح    بار يك ،ضريب همبستگي ،بدين منظور
كاربري پاركينگ مناطق و سهم جمعيتي آن منـاطق و بـار   
ديگر بـين تـراكم جمعيـت و سـرانه كـاربري پاركينـگ،       

بعـد از بررسـي و ارزيـابي     نـابراين، ب .محاسبه شده است
ضرايب همبستگي مربوطه و تعيين ميزان تعادل و تـوازن  

ــت و ســطوح خــدماتي  ــع جمعي ــاطق داراي  ،در توزي من
   .ندا همشخص شد،ريزي اولويت برنامه

ي اســپرمن، از رابطــه زيــر ا هضــريب همبســتگي رتبــ
 :) 210: 1377،حافظ نيا(آيد  ميبدست 

  ي اسپرمنا هبستگي رتبضريب هم -2فرمول شماره 

( )1
6

1 2

2

−
−= ∑

NN
D

Rrho 

  
  

  محدوده مورد مطالعه  -1-8
 منـاطق يـازده   ،محدوده مورد مطالعه در اين پـژوهش 

بـا ايـن توضـيح كـه در حـال       .هسـتند گانه شهر اصفهان 
بندي جديد بـه چهـارده    شهر اصفهان طبق تقسيم ،حاضر
دليل در دسـترس نبـودن   ه ولي ب ،قه تقسيم شده استمنط

مالك همـان يـازده منطقـه     ،آمار تفكيكي از مناطق جديد
  .استجغرافيايي 

  

  ها و مباني نظري  ديدگاه ،مفاهيم -2
  تعاريف و مفاهيم  -2-1

ريــزي  برنامــه: ريــزي كــاربري اراضــي شــهري برنامــه
ر كاربري اراضي شهري، كه محور اصلي اين پژوهش را د

دهد، ساماندهي مكاني و  بحث كاربري پاركينگ شكل مي
ــر اســاس   فضــايي فعاليــت هــا و عملكردهــاي شــهري ب

و نيازهاي جامعه شهري است و هسـته اصـلي    ها خواسته
به بيان ديگـر منظـور   . دهد ريزي شهري را شكل مي برنامه

از نظـام كــاربري اراضــي شــهري، مشــخص كــردن نــوع  
ماندهي فضـايي شـهر،   مصرف زمين در شهر، هدايت سـا 

ها و چگونگي انطباق آنها بـا يكـديگر و بـا     تعيين ساخت
  ).13: 1378سعيدنيا، (هاي شهري است  سيستم
مدل نمادي از واقعيت است كـه مهـم   : مدل -2-1-1

ي وضعيت دنيـاي واقعـي را بـه صـورتي     ها ترين ويژگي
در واقع مدل برداشتي است از . ساده و كلي بيان مي دارد

هـاي   ه براي توضيح مفاهيم و تقليـل پيچيـدگي  واقعيت ك
ي آن بـه  هـا  جهان به نحوي كه قابل درك بوده و ويژگـي 

  ) 8:  1366لي، (رود  راحتي مشخص شود به كار مي
المللي شـناخته   ترافيك يك واژه بين :ترافيك-2-1-2

شده است و در اصطالح به مجموعه عبور و مرور وسايل 
گردد كه از  راه اطالق مينقليه و اشخاص و حيوانات، در 
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  1388 زمستان، 

يـازده منـاطق   
ربردي تغييـر

د كـل سـرانة
بـوده -05/0   

ـرانة شـهري
ه و در سـطح
نة شـهري در

متـر  6/76ـه  

  

،سومل اول، شماره 

ت پاركينـگ م
ي كـارهـا   مدل

نـرخ رشـد ،ده  
برابـر بـا137

 ديگر، كـل سـ
و نزولـي بـوده
ري كـه سـران

بـ 1375 سـال  
  . ت

  1386 ،اصفهان

اي، سالري و منطقهه

  وهش
تحليل وضـعيت
ن با استفاده از

  رانه 

  كل شهر
ت انجـام شـد

5-85ر دورة
A .(عبارته ب

ي ومذكور منف
به طـو ؛ است

مربع در متر 8
رسيده است 13

  صفهان 
عماري شهرداري ا

رهاي شه ت و پژوهش

ي پژوها يافته -
تح :بخش اول 

ه شهر اصفهان
هم و موازنه سر

  

محاسبه ك -1-
برابر محاسبات
هري اصفهان د

 =A-05/0(ت

ي دورة زماني م
ين قرار داشته

84/80فهان از 
385بع در سال 

ده گانه شهر اص
نت شهرسازي و مع

مجله مطالعات      

ود

ح
 ـد

گ
 از
ن
ـه
، 

3-

گانه
سهم

3-

شهر
است
طي
پايي
اصف
مربع

قشه مناطق يازد
حوزه معاون: مأخذ

                       

شـو تشكيل مي

ليــه در ســطوح
گوينـ ينگ مـي

ـراكم پاركينـگ
ن مـورد نظـر

ايـن زمـا. نـد
ـال احتيـاج بـ

شـاهي(باشـد

نق - 1كل شماره

                       

و وسيله نقليه ت

ك وســائط نقل
ي عام را پاركي

منظـور از تـ :گ 
ت كـه در زمـان
كنن  استفاده مي

است كه احتمـ
ر آن حـداكثر ب

شكل

                        

ي انسان، راه و
 :1.(  

پــارك: اركينــگ
ل دسترسي براي

: 12.(  
راكم پاركينـگ

ي اسـتا هقليـ 
احيه مطالعاتي
 از شبانه روز ا
جـاد تـراكم در
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سه عامل اصلي
1367رضايي،(

پا -2-1-3
عمومي و قابل

:1376قريب، (
تر -2-1-4

نق تعداد وسايل
ي ناها پاركينگ

بيشتر ساعاتي
پاركينگ و ايج

1375  :86(. 
  
  

س
)

ع
)

ت
پ
ب
پ
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 121    اي                                                                                        ريزي منطقههاي كاربردي برنامهريزي كاربري پاركينگ در شهر اصفهان با استفاده از مدلتحليلي بر برنامه
  

 

  سطح مناطق يازده گانه شهري سرانة كاربري پاركينگ در  بررسي نرخ تغييرات -3-2
  

  منطقه يك -3-2-1
  هاي كل شهر اصفهاناصفهان نسبت به سرانة كاربري 1پاركينگ منطقة  جايگاه سرانة كاربري -1جدول شمارة 

پاركينگ  تحليل وضعيت كاربري
  منطقه يك با روش

(Shift Share Analysis) 

  1منطقه  رشه
A*  B**  C***   85سال   75سال 85سال 75سال

18/0 26/0 41/0  41/0  05/0- 5/0  43/0- 
  نرخ رشد يا نزول نسبي سرانة شهري در يك دورة زماني خاص *

  تفريحي در سطح شهر نسبت به سرانة شهري آن شهر -نرخ رشد يا نزول نسبي سرانة كاربري فرهنگي  **
هاي متناظر در سـطح   تفريحي در سطح مناطق مختلف يك شهر نسبت به نرخ تغييرات سرانة كاربري -ول نسبي سرانة كاربري فرهنگي نرخ رشد يا نز ***
  شهر

  

  با روش موازنه سرانه 1تعيين كمبود زمين كاربري پاركينگ در منطقه  -2جدول شماره 

  1386 ،جهان پارس با استفاده از آمار حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان و مهندسين مشاور نقش محاسبات نگارنده :مأخذ
  

  تحليل كاربري پاركينگ در منطقه يك  -3-2-1-1
 ،نتايج تحليلي حاصل از محاسبات مـدل تغييـر سـهم   

نـرخ رشـد    ،1نشان داد كه در منطقه  ،) 1جدول شماره (
تر از سرانه كاربري مـذكور   پايين ،سرانه كاربري پاركينگ
برخـوردار  ) -43/0(از ضريب منفي ،در شهر اصفهان بوده

طبق روش تحليلـي موازنـه سـرانه     ،از طرف ديگر .است

با  ،منطقه يك از نظر كاربري پاركينگ ،)2جدول شماره (
  .استهكتار كمبود زمين مواجه  4.63حدود 

  

  11و2مناطق  -3-2-2
با توجه به اينكه آمار تفكيكـي از ايـن منـاطق وجـود     
ندارد، اين مناطق در كل مطالعه با هـم بـه صـورت يـك     

  .ندا هحد در نظر گرفته شدمنطقه وا
  

  هاي كل شهر اصفهان اصفهان نسبت به سرانة كاربري 11و  2جايگاه سرانة كاربري پاركينگ مناطق  -3جدول شمارة 

  

  با روش موازنه سرانه 11و  2تعيين كمبود زمين كاربري پاركينگ در مناطق  -4جدول شماره 

  نام كاربري
سرانه موجود  سرانه طرح تفصيلي مصوب

  طرح بازنگري
موازنه سرانه وضع پيشنهادي طرح 
  تفصيلي و موجود طرح بازنگري

ميزان كمبود زمين 
 وضع پيشنهادي وضع موجود  هكتار(

  - 58/3  33/0 03/0 37/0 03/0  كاربري پاركينگ
  1386 ،با استفاده از آمار حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان و مهندسي مشاور نقش جهان پارس محاسبات نگارنده :مأخذ

  نام كاربري
سرانه موجود   سرانه طرح تفصيلي مصوب

  طرح بازنگري
زنه سرانه وضع پيشنهادي طرح موا

  تفصيلي و موجود طرح بازنگري
  )هكتار(ميزان كمبود زمين 

  وضع پيشنهادي  وضع موجود
  -4.63  - 61/0 41/0 1.02 41/0  پاركينگ كاربري

و  2پاركينگ مناطق  تحليل وضعيت كاربري
  با روش 11

(Shift Share Analysis) 

  11و 2مناطق  شهر
A  B  C  85سال   75سال 85سال 75سال  

19/0 26/0 01/0 04/0  05/0 -  5/0  07/0  
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ـ ـگ در منـري پاركينـل كاربـتحلي -3-2-2-1 ق ـاط
  11و  2

 ،حاصل از محاسبات مـدل تغييـر سـهم   نتايج تحليلي 
نـرخ   ،11و  2نشان داد كـه در منـاطق   ) 3جدول شماره (

بـاالتر از سـرانه كـاربري     ،رشد سرانه كـاربري پاركينـگ  
) 07/0(از ضـريب مثبـت    ،مذكور در شهر اصـفهان بـوده  

اگر چه وضعيت كاربري پاركينگ در اين  .برخوردار است
امـا روش   ،ر اسـت مناطق نسبت به كل شهر اصفهان باالت

دهد كه كـاربري   نشان مي) 4جدول شماره (موازنه سرانه 
هكتـار   3.58همچنـان بـا حـدود     ،پاركينگ در اين مناطق

   .استكمبود زمين مواجه 

  

  منطقه سه -3- 2- 3
  هاي كل شهر اصفهان اصفهان نسبت به سرانة كاربري 3جايگاه سرانة كاربري پاركينگ منطقة  -5جدول شمارة 

وضعيت كاربري پاركينگ منطقه سه با تحليل 
  روش

 (Shift Share Analysis) 

  3منطقه  شهر
A  B  C  85سال   75سال 85سال 75سال  

18/0 26/0 38/0  32/0  05/0 -  5/0  7/0-  
  

  با روش موازنه سرانه 3تعيين كمبود زمين كاربري پاركينگ در منطقه  -6جدول شماره 

  نام كاربري 
سرانه موجود  مصوبسرانه طرح تفصيلي

  طرح بازنگري
موازنه سرانه وضع پيشنهادي طرح 
  تفصيلي و موجود طرح بازنگري

ميزان كمبود زمين 
 وضع پيشنهادي وضع موجود  )هكتار(

  كاربري پاركينگ  - 96/0  32/0  1.28  38/0  كاربري پاركينگ
  1386معماري شهرداري اصفهان و مهندسين مشاور نقش جهان پارس، محاسبات نگارنده با استفاده از آمار حوزه معاونت شهرسازي و : مأخذ

  

  تحليل كاربري پاركينگ در منطقه سه  -3-2-3-1
ــر     ــدل تغيي ــبات م ــل از محاس ــي حاص ــايج تحليل نت

، نـرخ  3، نشـان داد كـه در منطقـه    )5جدول شماره (سهم
تـر از سـرانه كـاربري     رشد سرانه كاربري پاركينگ پـايين 

) -7/0(از ضـريب منفـي   ،ان بـوده مذكور در شـهر اصـفه  
نتــايج روش موازنــه ســرانه  ،همچنــين. برخــوردار اســت

از لحـاظ   3دهـد كـه منطقـه     ، نشان مي)6جدول شماره (

هكتـار كمبـود زمـين     10.68كاربري پاركينگ بـا حـدود   
هاي  اين منطقه به عنوان نقطه تمركز فعاليت. مواجه است

اتي، فرهنگـي  ، خدم)Central business district(تجاري 
ود و تــأمين شــ و تفريحــي شــهر اصــفهان محســوب مــي

ــژه   ــت وي ــه از اهمي ــن منطق ــگ در اي ــاربري پاركين اي  ك
  .برخوردار است

  منطقه چهار -2-4- 3
  هاي كل شهر اصفهان اصفهان نسبت به سرانة كاربري 4پاركينگ منطقة  جايگاه سرانة كاربري -7جدول شمارة 
پاركينگ  تحليل وضعيت كاربري

  طقه چهار با روشمن
 (Shift Share Analysis)  

  4منطقه   شهر
A  B  C  

  85سال  75سال 85سال 75سال
18/0 26/0 18/0 15/0  05/0 - 5/0  60/0 -  
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  با روش موازنه سرانه 4تعيين كمبود زمين كاربري پاركينگ در منطقه  -8جدول شماره 

  نام كاربري 
سرانه موجود  سرانه طرح تفصيلي مصوب

  ح بازنگريطر
موازنه سرانه وضع پيشنهادي طرح 
  تفصيلي و موجود طرح بازنگري

ميزان كمبود زمين 
  وضع پيشنهادي  وضع موجود  )هكتار(

  كاربري پاركينگ  - 12/0  15/0  28/0  18/0  كاربري پاركينگ
   1386 ،ن و مهندسين مشاور نقش جهان پارسبا استفاده از آمار حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفها محاسبات نگارنده :مأخذ

  
  تحليل كاربري پاركينگ در منطقه چهار  -3-2-4-1

 ،نتايج تحليلي حاصل از محاسبات مـدل تغييـر سـهم   
نشان داد كه در منطقه چهار، نرخ رشد ) 7جدول شماره (

پايين تر از سرانه كاربري مـذكور   ،سرانه كاربري پاركينگ

برخـوردار  ) -60/0(ضريب منفياز  ،در شهر اصفهان بوده
جدول شـماره  (نتايج روش موازنه سرانه  ،همچنين .است

دهد كه منطقه چهـار از نظـر تـأمين فضـاي      نشان مي)  8
   .هكتار كمبود زمين مواجه است 1.54پاركينگ با 

  
  منطقه پنج -5- 2- 3

 هاي كل شهر اصفهان كاربري اصفهان نسبت به سرانة 5پاركينگ منطقة  جايگاه سرانة كاربري -9جدول شمارة 

  با روش 5پاركينگ منطقه  تحليل وضعيت كاربري
 (Shift Share Analysis)  

  5منطقه   شهر
A  B  C  

  85سال   75سال   85سال   75سال 

18/0  26/0  26/0  29/0  05/0 -  5/0  33/0 -  

  
  رانهبا روش موازنه س 5تعيين كمبود زمين كاربري پاركينگ در منطقه  -10جدول شماره 

  نام كاربري 
سرانه موجود   سرانه طرح تفصيلي مصوب

  طرح بازنگري
موازنه سرانه وضع پيشنهادي طرح 
  تفصيلي و موجود طرح بازنگري

ميزان كمبود زمين 
  وضع پيشنهادي  وضع موجود  )هكتار(

  كاربري پاركينگ  - 49/0  29/0  78/0  26/0  كاربري پاركينگ
  1386 ،ده از آمار حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان و مهندسين مشاور نقش جهان پارسبا استفا محاسبات نگارنده :مأخذ

  

  تحليل كاربري پاركينگ در منطقه پنج -3-2-5-1
ــر     ــدل تغيي ــبات م ــل از محاس ــي حاص ــايج تحليل نت

، نـرخ  5نشـان داد كـه در منطقـه    ) 9جدول شماره (سهم
از سـرانه كـاربري   تـر   پايين ،رشد سرانه كاربري پاركينگ

) -33/0(از ضـريب منفـي   ،مذكور در شهر اصفهان بـوده 
از لحاظ كاربري  5منطقه  ،از طرف ديگر .برخوردار است

   .هكتار كمبود زمين مواجه است 11.27با  ،پاركينگ
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  منطقه شش -6- 2- 3
  هاي كل شهر اصفهان برياصفهان نسبت به سرانة كار 6پاركينگ منطقة  جايگاه سرانة كاربري -11جدول شمارة 

  

  با روش موازنه سرانه 6تعيين كمبود زمين كاربري پاركينگ در منطقه  -12جدول شماره 

  نام كاربري 
سرانه موجود  سرانه طرح تفصيلي مصوب

  طرح بازنگري
موازنه سرانه وضع پيشنهادي طرح 
  تفصيلي و موجود طرح بازنگري

ميزان كمبود زمين 
 وضع پيشنهادي وضع موجود  )هكتار(

  كاربري پاركينگ  - 05/0 43/0 48/0 14/0  كاربري پاركينگ
  1386 ،آمار حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان و مهندسين مشاور نقش جهان پارس با استفاده از محاسبات نگارنده :مأخذ

  
  تحليل كاربري پاركينگ در منطقه شش -3-2-6-1

ــر     ــدل تغيي ــبات م ــل از محاس ــي حاص ــايج تحليل نت
، نـرخ  6نشان داد كـه در منطقـه   ) 11جدول شماره (سهم

ه كـاربري  بـاالتر از سـران   ،رشد سرانه كـاربري پاركينـگ  

) 63/1( از ضـريب مثبـت   ،مذكور در شهر اصـفهان بـوده  
اين نتـايج حاصـله از روش   وجود اما با  ،برخوردار است

دهد كه منطقـه   نشان مي) 12جدول شماره (موازنه سرانه 
  .هكتار كمبود زمين مواجه است 65/0با  6

  

  منطقه هفت -3-2-7
  اصفهان نسبت به سرانة كاربريهاي كل شهر اصفهان 7طقة پاركينگ من جايگاه سرانة كاربري -13جدول شمارة 

 

  با روش موازنه سرانه 7تعيين كمبود زمين كاربري پاركينگ در منطقه : 14جدول شماره 

  1386 ،با استفاده از آمار حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان و مهندسين مشاور نقش جهان پارس محاسبات نگارنده :مأخذ
  

  تحليل كاربري پاركينگ در منطقه هفت -3-2-7-1
ــر     ــدل تغيي ــبات م ــل از محاس ــي حاص ــايج تحليل نت

، نـرخ  7نشان داد كـه در منطقـه   ) 13جدول شماره (سهم

بـاالتر از سـرانه كـاربري     ،رشد سرانه كـاربري پاركينـگ  
) 56/3( از ضـريب مثبـت   ،مذكور در شهر اصـفهان بـوده  

ايـن نتـايج حاصـل از روش    وجود اما با  ،برخوردار است

با  6پاركينگ منطقه  تحليل وضعيت كاربري
  روش

 (Shift Share Analysis)  

  6منطقه   شهر
A  B  C   85سال   75سال   85سال   75سال  

18/0  26/0  14/0  43/0  05/0 -  5/0  63/1  

  با روش 7پاركينگ منطقه  تحليل وضعيت كاربري
 (Shift Share Analysis)  

  7منطقه  شهر
A  B  C  85سال   75سال  85سال 75سال  

18/0 26/0 03/0  15/0  05/0 -  5/0  56/3  

  نام كاربري 
سرانه موجود طرح   سرانه طرح تفصيلي مصوب

  بازنگري
موازنه سرانه وضع پيشنهادي طرح 
  تفصيلي و موجود طرح بازنگري

ميزان كمبود 
  وضع پيشنهادي  وضع موجود  )هكتار(زمين 

  - 98/2  - 12/0 15/0 27/0 03/0  ركينگپا كاربري
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  .تهكتار كمبود زمين مواجه اس 98/2با  7دهد كه منطقـه   نشان مي) 14جدول شماره(موازنه سرانه
  

  منطقه هشت -3-2-8
  هاي كل شهر اصفهان اصفهان نسبت به سرانة كاربري 8پاركينگ منطقة  جايگاه سرانة كاربري -15جدول شمارة 

  با روش 8پاركينگ منطقه  تحليل وضعيت كاربري
 (Shift Share Analysis)  

  7منطقه   شهر
A  B  C  

  85سال   75سال   85سال   75سال 
18/0  26/0  16/0  41/0  05/0 -  5/0  12/1  

  

 با روش موازنه سرانه 8تعيين كمبود زمين كاربري پاركينگ در منطقه  -16 ةجدول شمار

 
  تحليل كاربري پاركينگ در منطقه هشت -3-2-8-1

 ،نتايج تحليلي حاصل از محاسبات مـدل تغييـر سـهم   
نشان داد كه در منطقـه هشـت، نـرخ    ) 15جدول شماره (

بـاالتر از سـرانه كـاربري     ،رشد سرانه كـاربري پاركينـگ  

) 12/1( از ضـريب مثبـت   ،بـوده  مذكور در شهر اصـفهان 
نتـايج حاصـل از روش    ،اينوجود اما با  ،برخوردار است

دهد كه منطقـه   نشان مي) 16جدول شماره (موازنه سرانه 
  .هكتار كمبود زمين مواجه است 94/4با  8

  
 منطقه نه -9- 2- 3

  هاي كل شهر اصفهان ربرياصفهان نسبت به سرانة كا 9پاركينگ منطقة  جايگاه سرانة كاربري -17جدول شمارة 

 .است) 1375سال (اين عالمت به معني صفر بودن سرانة كاربري مورد نظر در سال اول  ∗
  

  9تعيين كمبود زمين كاربري پاركينگ در منطقه  -18ول شماره جد

  1386 ،با استفاده از آمار حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان و مهندسين مشاور نقش جهان پارس محاسبات نگارنده :مأخذ
  

  نام كاربري 
سرانه موجود طرح   سرانه طرح تفصيلي مصوب

  بازنگري
موازنه سرانه وضع پيشنهادي طرح 
  تفصيلي و موجود طرح بازنگري

ميزان كمبود 
  نهاديوضع پيش  وضع موجود  )هكتار(زمين 

  - 94/4  - 18/0  41/0  59/0  16/0  كاربري پاركينگ

  با روش 9پاركينگ منطقه  تحليل وضعيت كاربري
 (Shift Share Analysis)  

  9منطقه   شهر
A  B  C  

  85سال   75سال   85سال   75سال 
18/0  26/0  00/0  07/0  05/0 -  5/0  *  

  نام كاربري 
سرانه موجود طرح   سرانه طرح تفصيلي مصوب

  بازنگري
موازنه سرانه وضع پيشنهادي طرح 
  تفصيلي و موجود طرح بازنگري

ميزان كمبود 
  وضع پيشنهادي  وضع موجود  )هكتار(زمين 

  - 85/0  - 12/0  07/0  19/0  0  كاربري پاركينگ
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  تحليل كاربري پاركينگ در منطقه نه -3-2-9-1
 ،نتايج تحليلي حاصل از محاسبات مـدل تغييـر سـهم   

، نـرخ رشـد   9نشان داد كه در منطقه ) 17جدول شماره (
باالتر از سرانه كاربري مذكور در  ،سرانه كاربري پاركينگ

نتـايج حاصـل از    ،از طرف ديگر .شهر اصفهان بوده است
دهد كـه   نشان مي) 18جدول شماره (روش موازنه سرانه 

  .هكتار كمبود زمين مواجه است 85/0با  9منطقه 

  

  منطقه ده  -10- 2- 3
  اصفهان نسبت به سرانة كاربريهاي كل شهر اصفهان 10پاركينگ منطقة  ريجايگاه سرانة كارب -19جدول شمارة 

با  10پاركينگ منطقه  تحليل وضعيت كاربري
  (Shift Share Analysis)روش 

  10منطقه   شهر
A  B  C  

  85سال   75سال   85سال   75سال 

18/0  26/0  16/0  2/0  05/0 -  5/0  19/0 -  
  

  ربري پاركينگ در منطقه دهتعيين كمبود زمين كا -20 ةجدول شمار

  1386 ،با استفاده از آمار حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان و مهندسين مشاور نقش جهان پارس محاسبات نگارنده :مأخذ
  
  تحليل كاربري پاركينگ در منطقه ده -3-2-10-1

نتايج تحليلي حاصل از محاسـبات مـدل تغييـر سـهم     
، نرخ رشـد  10نشان داد كه در منطقه ) 19جدول شماره (

پايين تر از سرانه كاربري مـذكور   ،گسرانه كاربري پاركين
برخـوردار  ) -19/0(از ضريب منفي ،در شهر اصفهان بوده

همچنين نتايج نشان حاصل از روش موازنه سـرانه   .است
 5/2بـا   10دهـد كـه منطقـه     نشان مي) 20جدول شماره (

  .هكتار كمبود زمين مواجه است
  

  گيري  هنتيج -4
يج حاصـل از  بندي كاربري پاركينگ طبـق نتـا   اولويت

نتـايج حاصـل از   : روش تغيير سهم و روش موازنه سرانه

روش تغيير سهم نشان داد كه سرانه كاربري پاركينـگ در  
و  9 ،8، 7، 6 ،2تـر و منـاطق    پايين 10و  4،5، 1،3مناطق 

ن منـاطق  يـا اما اخـتالف م  .ستباالتر از شهر اصفهان  11
 و نيسـت يازده گانـه و كـل شـهر اصـفهان چنـدان زيـاد       

امانتـايج حاصـل از روش    .اسـت وضعيت تقريباً يكسـان  
موازنه سرانه كاربري پاركينگ در مناطق شـهري اصـفهان   

دهد كه سرانه پيشنهادي طرح تفصـيلي مصـوب    نشان مي
گانه تحقق  براي اين كاربري، در هيچ يك از مناطق يازده

از ايـن لحـاظ    ،و تمام مناطق شهري اصـفهان  است نيافته
 ،لـيكن در ايـن رابطـه    ،برنامه ريزي هستندداراي اولويت 
واسطه كمبـود  ه ب 5و 1و 3ريزي در مناطق  اولويت برنامه

 ،21جـدول شـماره    .بيشتر، بيش از سـاير منـاطق اسـت   

  نام كاربري
سرانه موجود طرح   سرانه طرح تفصيلي مصوب

  بازنگري
موازنه سرانه وضع پيشنهادي طرح 
  تفصيلي و موجود طرح بازنگري

ميزان كمبود 
  وضع پيشنهادي  وضع موجود  )هكتار(زمين 

  - 50/2  - 14/0  2/0  34/0  16/0  كاربري پاركينگ
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  .دهد  شهر اصفهان را نشان ميريزي كاربري پاركينگ منـاطق يـازده گانـه     اولويت برنامه
  

  كاربري پاركينگ در سطح مناطق يازدهگانه شهر اصفهاناولويت بندي و وضعيت سرانه  -21 ةجدول شمار

  منطقه
  طرح تفصيلي مصوب

  وضع موجود
موازنه سرانه پيشنهادي طرح 
  تفصيلي و طرح بازنگري

اولويت 
  موازنه  وضع پيشنهادي  وضع موجود  برنامه ريزي

1  41/0  02/1  61/0  41/0  61/0 -  2  
  4  - 33/0  03/0  34/0  36/0  02/0  11و2

3  38/0  28/1  9/0  32/0  96/0 -  1  
4  18/0  28/0  1/0  15/0  13/0 -  7  
5  16/0  78/0  62/0  29/0  49/0 -  3  
6  14/0  48/0  34/0  43/0  05/0 -  9  
7  03/0  27/0  24/0  15/0  12/0 -  8  
8  14/0  59/0  45/0  41/0  18/0 -  8  
9  0  19/0  19/0  07/0  12/0 -  8  
10  16/0  34/0  18/0  2/0  14/0 -  6  

  -----   - 03/0  26/0  38/0  56/0  18/0  كل شهر

  
تحليل وضـعيت كـاربري    :تحليل بخش دوم -4-1

 پاركينگ، بـا اسـتفاده از ضـريب همبسـتگي اسـپرمن     
  ) Rho؛ آزمون رو(

بعضـي از منـاطق، بـا وجـود دارا بـودن سـهم بـاالي        
تري نسبت بـه   از سطوح و سرانه پاركينگ پايين ،جمعيتي

ــابراين .نــدبرخوردار منــاطق كــم جمعيــت تــر ــرا ،بن ي ب
تشــخيص ميــزان تعــادل و تــوازن در توزيــع جمعيــت و 
سطوح كاربري پاركينگ و نيز به منظور تعيين مناطقي كه 
  توزيع جمعيت و سطوح پاركينگ در آنها، از ساير مناطق 

  

از روش ضـريب   ،اسـت تر و نـا متعـادل تـر     نابسامان
بـدين   .ي اسـپرمن اسـتفاده شـده اسـت    ا ههمبستگي رتبـ 

بـاربراي سـطوح كـاربري     يك ،منظور، ضريب همبستگي
 ،پاركينگ مناطق و سهم جمعيتـي آن منـاطق و يـك بـار    

براي همبسـتگي بـين تـراكم جمعيـت و سـرانه كـاربري       
بعـد از ارزيـابي    بنـابراين،  .پاركينگ، محاسبه شده اسـت 

ضرايب همبستگي مربوطه و تعيين ميزان تعادل و تـوازن  
ويـت  منـاطق بـا اول   ،در توزيع جمعيت و سطوح خدماتي

   .ندا همشخص شد ريزي برنامه
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 ريزي هاي برنامه ي سطوح پاركينگ و جمعيت به تفكيك مناطق يازده گانه شهر اصفهان، و اولويتا ههمبستگي رتب -22ة جدول شمار

  (%)سطوح پاركينگ   رتبه جمعيتي  (%)جمعيت   مناطق
رتبه سطوح 
  D D2  پاركينگ

اولويت برنامه 
  ريزي

  5  4  2  7  7.86  9  4.90  1منطقه 
  1  4  -2  10  0.33  8  7  11و2منطقه 

  4  1  1  6  8.84  7  7.18  3منطقه 
  1  4  -2  8  4.65  6  7.73  4منطقه 
  4  1  1  2  16.57  3  14.86  5منطقه 
  5  4  2  3  14.09  5  8.4  6منطقه 
  1  4  -2  4  9.37  2  16.05  7منطقه 
  3  0  0  1  28.16  1  17.72  8منطقه 
  4  1  1  9  1.21  10  4.59  9منطقه 

  2  1  -1  5  8.92  4  11.57  10قه منط

  0.86: يا هضريب همبستگي رتب
  

 ريزي هاي برنامه گانه شهر اصفهان، و اولويت ي تراكم جمعيت و سرانه پاركينگ به تفكيك مناطق يازدها ههمبستگي رتب -23ة جدول شمار

  مناطق
نفر (تراكم 

  )در هكتار
  رتبه تراكم

سرانه پاركينگ
  )مترمربع(

رتبه سرانه
  اولويت برنامه ريزي  D D2  كينگپار

  9  20.25  4.5  2.5  0.41  7  93.51  1منطقه 
  4  0  0  10  0.03  10  39.3  11و2منطقه 

  7  4  2  4  0.32  6  96.44  3منطقه 
  3  6.25  -2.5  7.5  0.15  5  96.78  4منطقه 
  8  9  3  5  0.29  8  83.5  5منطقه 
  5  1  1  1  0.43  2  106.3  6منطقه 
  2  20.25  -4.5  7.5  0.15  3  101.3  7منطقه 
  6  2.25  1.5  2.5  0.41  4  97  8منطقه 
  4  0  0  9  0.07  9  58.8  9منطقه 
  1  25  -5  6  0.2  1  130.64  10منطقه 

  0.47: يا هضريب همبستگي رتب
 )1386 ،آمار مهندسين مشاور نقش جهان پارس و معاونت شهرسازي شهرداري اصفهان(محاسبات نگارنده  :مأخذ
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ركينگ با اسـتفاده از ضـرايب   تحليل كاربري پا -4-2
  همبستگي 

و  8منـاطق   ،از نظر سطح اختصاص يافته به پاركينگ
و از نظـر سـرانه پاركينـگ    ) درصد  33/0و  28.16با ( 2

بـه ترتيـب از   ، )متر مربـع  03/0و  43/0با (  2و  6مناطق 
ــزان ســطوح و ســرانه پاركينــگ  بيشــتر ــرين مي ين و كمت

ي بــين ســطح بررســي ضــرايب همبســتگ.نــدبرخــوردار 
نشـان دهنـده    ،پاركينگ و سهم جمعيت منـاطق مختلـف  

و  استبين دو متغير مذكور ) 86/0(وجود همبستگي باال 
مناطق  ند،ا همناطقي كه از كمبود سطوح پاركينگ در مضيق

   .هستند 7و  4 ،2
ــراكم    ــين ت ــين محاســبه ضــريب همبســتگي ب همچن

گانـه   جمعيت و سرانه پاركينگ در سـطح منـاطق يـازده   
ضـريب  ( بيانگر وجود رابطه مثبت و تقريباً متوسـط  ،شهر

ـ ، ) 0.47: يا ههمبستگي رتبـ  ين دو متغيـر فـوق بـوده و    ب
در  7و  6 ،2در مرحلــه اول و منــاطق  10و  6 ،4منــاطق 

تأمين سـطوح   برايمرحله بعدي در اولويت برنامه ريزي 
   .پاركينگ قرار دارند

هاي  وشنتايج حاصل از ر :گيري نهايي نتيجه -4-3
موازنـه سـرانه و روش    ،آزمون تغييـر سـهم  (مختلف 

  همبستگي 
 5 ،4، 3 ،1سرانه كاربري پاركينگ در مناطق  -4-3-1
 9 ،8، 7، 6 ،2تر از شهر اصفهان و منـاطق   پايين 10و 
ن ميـا امـا اخـتالف    .استباالتر از شهر اصفهان  11و 

چنـدان زيـاد    ،مناطق يازده گانه و كـل شـهر اصـفهان   
   .استوضعيت تقريباً يكسان و  نيست

بررسي وضـع سـرانه كـاربري پاركينـگ در      -4-3-2
دهد كه سرانه  نشان مي ،مناطق يازده گانه شهر اصفهان

در  پيشنهادي طرح تفصيلي مصوب براي اين كاربري،
وتمـام منـاطق    اسـت  هيچ يك از مناطق تحقق نيافتـه 

ريزي  از اين نظر داراي اولويت برنامه ،شهري اصفهان
ريـزي در   ليكن در اين رابطـه اولويـت برنامـه    .ستنده

كمبـود   ،بـيش از سـاير منـاطق اسـت     5و 1، 3مناطق 
نسـبت بـه پيشـنهاد     ،سرانه پاركينـگ در ايـن منـاطق   

 49/0و  61/0 ،96/0مصوب طرح تفصيلي به ترتيـب  
ريـزي ايـن كـاربري در     اولويت برنامه .متر مربع است
مالً احسـاس  در حال حاضـر نيـز كـا    ،مناطق ياد شده

 ،3و 1بويژه منـاطق مركـزي    ،زيرا اين مناطق ،شود مي
از مناطق داراي جاذبيت زياد بـراي سـفرهاي شـهري    

هايي از اين مناطق  اصفهان نيز بر بخش CBDاست و 
  .منطبق است

از نظر سطح اختصـاص يافتـه بـه پاركينـگ      -4-3-3
و از نظـر  ) درصـد   33/0و  28.16بـا  ( 2و  8 ،مناطق
متـر   03/0و  43/0بـا  (  2و  6اركينگ منـاطق  سرانه پ
به ترتيب از بيشترين و كمترين ميزان سطوح و  ،)مربع

 .هستندسرانه پاركينگ برخوردار 

ــطح    -4-3-4 ــين س ــتگي ب ــرايب همبس ــي ض بررس
نشان دهنـده   ،پاركينگ و سهم جمعيت مناطق مختلف

بـين دو متغيـر مـذكور    ) 86/0(وجود همبستگي بـاال  
ه از كمبـود سـطوح پاركينـگ در    و منـاطقي كـ   است
  .هستند 7و  4 ،2مناطق  ،ندا همضيق

ــراكم    -4-3-5 ــين ت ــتگي ب ــرايب همبس ــي ض بررس
گانـه   جمعيت و سرانه پاركينگ در سطح مناطق يازده

 بيـانگر وجـود رابطـه مثبـت و تقريبـاً متوسـط       ،شـهر 
ين دو متغير فوق ب، ) 0.47: يا هضريب همبستگي رتب(

 6 ،2در مرحله اول و منـاطق   10و  6 ،4مناطق  ،بوده
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 بـراي ريـزي   در مرحله بعدي در اولويـت برنامـه   7و 
 .تأمين سطوح پاركينگ قرار دارند

هكتـار فضـاي    40در شهر اصـفهان حـدود    -4-3-6
درصد مساحت شهر را  22/0پاركينگ وجود دارد كه 

كـه   اسـت متـر مربـع    26/0شود و سرانه آن  شامل مي
و  اسـت دي طرح تفصـيلي  تقريباً نصف سرانه پيشنها

فضاي پاركينگ مورد نياز اسـت   ،هكتار 12/54حدود 
  .تا سرانه پيشنهادي طرح تفصيلي تحقق پيدا كند

بـا توجـه بـه اينكـه بيشـترين       3و  1مناطق  -4-3-7
را بـه لحـاظ   ) 24طبق جدول شماره ( تعداد پاركينگ

اما همچنان بيشترين كمبـود را   ،تعداد در اختيار دارند
   .ندا هخود اختصاص داد نيز به

  

 86سال  ،ي عمومي مناطق شهرداريها مشخصات پاركينگ -24 ةجدول شمار

  http://traffic.isfahan.ir اصفهان شهرداري ترافيك و ونقل حمل معاونت يتسا :منبع
  
  پيشنهادها -5

اسـت كـه آفريننـدگاني بـه      ياثـر هنـري بزرگـ    ،شهر
هدف غـايي يـك    .به تعداد جمعيتش داردوسعت خود و 

راي مردمـي اسـت   دلنشين و راحت ب يايجاد محيط ،شهر
محلي است كـه   ،فضاي شهري .كنند كه در آن زندگي مي

حداكثر  ،شهروندان بيشتر وقت خود را در آن سپري كرده

 .سـازند  يكديگر و پيرامون خـود برقـرار مـي    ارتباط را با
امكانـات در آن از اهميـت   آرايش فضا و ايجـاد   ،بنابراين

  .)2: 1386 ،آبادي و تبريزي زنگي(زيادي برخوردار است 
با بافت قديم خـاص خـود در    ،شهر تاريخي اصفهان

كه  استرو ه ب مركز شهر، با مشكالت عديده ترافيكي رو
اين مشكالت به علت روي آوردن بيش از حد شهروندان 

 تعداد پاركينگ عمومي منطقه
  مساحت

 )متر مربع ( 
 )وسيله(ظرفيت 

1 20 32150 2765 

3 40 72514 1628 

4 10 27125 1083 

5 16 43210 2565 

6 7 29200 775 

7 2 3200 195 

8 2 4050 160 

9 4 10000 400 

10 2 5800 150 

11 1 5600 110 

 9831 232849 104 مجموع
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ف و همچنين وجـود ضـع   ،به استفاده از اتومبيل شخصي
هاي وسـايل نقليـه عمـومي،     كمبودها در زمينه زيرساخت

ــت   ــزايش اس ــال اف ــه روز در ح ــه . روز ب ــن زمين  ،در اي
مشكالت و كمبودهـاي بسـياري در خصـوص فضـاهاي     

ــود دارد   ــومي وج ــگ عم ــاهاي  . پاركين ــاماندهي فض س
تـرين اجـزاي    به عنوان يكي از مهم ،هاي عمومي پاركينگ

ي در مطلوبيـت و آرام  ها و معابر شـهري سـهم بسـزاي    راه
، در همــين راســتا   كــه ،ســازي محــيط شــهري دارد  

  :گردد مي ارايه پيشنهادهايي در ذيل
ي طرح تفصـيلي در  ها با عنايت به اينكه برنامه -5-1

اين و هيچ كدام از مناطق شهر اصفهان تحقق نيافته است 
هـاي شـهري در تحقـق ايـن      سازمان ناتواني دهنده نشان

پيشـنهاد مـي گـردد كـه      ،راسـتا  ينهمـ در  ،كاربري است
كـه كـاربري خـدماتي     كاربري پاركينگ با توجه بـه ايـن  

صورت اشتراكي و بـا همكـاري بخـش    ه ب ،انتفاعي است
 .خصوصي تأمين گردد

 نشـان داده  ،تجربه برنامه ريزي شـهر اصـفهان   -5-2
ريزان هميشه از روند توسعه شهري عقـب   كه برنامه است

خـالء موجـود را    ،ندا هف نتوانستمختل عللمانده اند و به 
يكي . نمايند پري پاركينگ ها خصوص در موردكاربري به

ي كه نگارنده در مورد ميزان تحقـق پـذير   هايياز پيشنهاد
، استفاده از مظاهر نوين ي موجود و رفع كمبودهاها سرانه

 .1هاي طبقاتي است ي روز مانند پاركينگها فناوري

ــاير  -5-3 ــژوهش و س ــن پ ــايج اي ــژوهش نت ــاي  پ ه
آن  پيـرو دهد كه جمعيـت و بـه    نشان مي ،كاربردي مشابه

                                                      
در حال  6و  5،  3،  1هشت پاركينگ طبقاتي در مناطق  ،درحال حاضر -1

 .اند پيشرفت فيزيكي داشته%  70كه برخي از آنها بيش از  احداث است

صورت متعادل در شهر اصفهان توزيع ه بشهري خدمات 
تـرين عوامـل    رسـد يكـي از مهـم    به نظر مي .نشده است

توزيـع نامتعـادل خـدمات شـهري      ،افزايش تقاضاي سفر
كـاذب شـده و نيـاز بـه      يهـا  جايي جابهاست كه موجب 
اصـولي تـرين    ،بنـابراين  .ايش داده اسـت پاركينگ را افـز 

تالش در راستاي توزيع عادالنه خـدمات توسـط    ،راهكار
   .2مديران شهري است

ــات و     -5-4 ــاوري اطالع ــوين فن ــاهر ن ــتفاده از مظ اس
در راسـتاي كـاهش    ،گسترش فرهنگ شهروند الكترونيك

ـ  ،سفرهاي شهري و استفاده از نظريه تردد امواج جـاي  ه ب
كه نياز به استفاده از اتومبيل  يا هگونهر به تردد افراد در ش

  .آن پاركينگ را كاهش دهد پيروشخصي و به 

ي خـدماتي  هـا  مجازي سـازي بخشـي از كـاربري    -5-5
تواند باعث كاهش مصرف زمـين در مـورد ايـن     مي ،شهر

هايي چون كاربري  شود و مازاد زمين، به كاربري ها كابري
 .پاركينگ اختصاص يابد

ــي ا -5-6 ــلز يك ــت   عل ــتفاده نامناســب از ظرفي اس
يابي غير اصولي آنها  واسطه مكانه ب ،هاي موجود پاركينگ

گردد در راسـتاي مكانيـابي و جانمـايي     پيشنهاد مي .است
واقـع  هاي شـهري معيارهـاي زيـر مـورد توجـه       پاركينگ

  :گردد

                                                      
اطق يازده گانه شهر اصفهان نتايج حاصل از شاخص ويليامسون در من -2

دهد كه مناطق شهري  نشان مي ،كه توسط دكتر حميدرضا وارثي انجام شده
و خدمات شهري اختالف ها  اصفهان از لحاظ عدالت در توزيع كاربري

اي با يكديگر دارند كه اين مسأله موجب عدم تعادل در  قابل مالحظه
  ).4: 1386ارثي، و(سطوح مختلف از جمله كاربري پاركينگ شده است 
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 معيارهاي مناسب طراحي فضاي پاركينگ – 25 ةجدول شمار

  زيرمعيارها  معيارها

 پزشكان ساختمان و آموزشي مراكز ،بيمارستانها ،پاركها ،توريستي ،اداري ،تجاري مراكز  سفر جذب مراكز از فاصله

 مختلف عرضهاي و متفاوت يها جريمه با ،مختلف سرويس سطح با خيابانهاي  خيابانها به نزديكي

 مناطق ملك ارزش  ملك

 ساكن جمعيت ،منطقه در روز و شب جمعيت ميزان  جمعيت

 فعلي سبز فضاي ،فعلي بزرگ مدارس حياط ،،گاراژها ،ها خرابه ،جامع طرح پاركينگهاي احداث پاركينگ براي مناسب كاربري

 احداث پاركينگ براي نامناسب مراكز
 اماكن و بيمارستانها ،ها وحسينيه مساجد مانند فرهنگي مراكز ،عمده تجاري مراكز ،ادارات

 آنها اطراف ممنوع محدوده و توريستي

 Weant , Robert A. (1978)   
  
كـارت   ،مانند موبايل پارك ،هايي توسعه فعاليت -5-7

  1مجوز پارك توسط پارك بان  ارايهپارك ساعتي و 
ــومي    -5-8 ــاهاي عم ــوره از فض ــد منظ ــتفاده چن اس
بسياري از فضاهاي باز عمـومي   ،در سطح شهرها :شهري

آنهـا اسـتفاده    وجود دارند كه فقط در سـاعات معينـي از  
ريزي مناسـب امكـان اسـتفاده     توان با برنامه مي وشود  مي

حيـاط   ،مثـال  بـراي  .چند منظوره از آنهـا را ايجـاد نمـود   
توان اشاره نمود كـه   ي مشابه را ميها مدارس و ساختمان

و بـا   قابل استفاده نيستنداري از ساعات شبانه روز يدر بس
بــه عنــوان  هــاامكــان اســتفاده از آن ،تمهديــدات مناســب

   .پاركينگ وجود خواهد داشت

                                                      
اين فعاليت كه اخيراً توسط شهرداري اصفهان با همكاري بخش  -1

هاي پارك  ي پارك مشخص يا محلها مكانشود،  خصوص انجام مي
اين نقاط با . شوند بندي شده براي دادن مجوز پارك رزرو مي تقسيم

پارك در نقاطي كه نياز به مجوز . اند عالمات مختلف مشخص شده
ول ؤنيز مس تفروشندگان بلي، برگه مجوز غير قانوني بوده دارند بدون

  .نيستندرسيدگي به مجوزها يا صدور آن 

  

ــگ ســازي و ســاخت پاركينــگ    -5-9 ي هــا فرهن
در  ،هــاي مكــانيكياز عمــر ســاخت پاركينــگ :مكــانيكي

در پروژه سـاخت   .گذردكشورهاي اروپايي چهل سال مي
متر از سطح زمين  20هاي مكانيكي تنها با اشغال پاركينگ

بسيار زيادي را توان فضاي پارك مي ،و افزايش ارتفاع آن
در حـالي كـه بـراي سـاخت      ،ها فراهم نمودبراي اتومبيل

. متر زمـين نيـاز اسـت    2000بيش از  ،هاي سنتي پاركينگ
هـا بـه صـورتي اسـت كـه      سيستم ساخت اين پاركينـگ 

رساند و راننده مي خودرو را بدون رانندگي به محل پارك
ند اتومبيل را به راحتـي درون يـك اتاقـك    تواخودرو مي

را به طبقه مورد  آن ،پارك و با استفاده از سيستم هوشمند
روي در با حـذف پيـاده   ،نظر هدايت كند و به اين ترتيب

ها ديگر مشكلي از نظر فضاي بين واحدها  داخل پاركينگ
براي پارك كردن وجود نخواهد داشت و همچنين ديگـر  

. نيسـت نيازي به اشغال فضا براي ساخت پله و آسانسور 
ه در كشــور مــا تــوجهي بــه ســاخت ايــن نــوع  متأســفان
ها نشده است و تنها از سطح زمين براي ساخت پاركينگ
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در ايـن   ،بر نيز هستشود كه هزينه ها استفاده ميپاركينگ
اي ما بايد به سطحي برسيم كه از محـيط بـه شـيوه    ،راستا

برداري كنـيم و بـه جـاي اسـتفاده از سـطح      مطلوب بهره
هاي اين چنيني فضـاي سـبز   ينگبراي ساخت پارك ،زمين

هــاي اســتفاده از ايــن از مزيــت.دهــيم گســترششــهر را 
توان بـه  مي ،كنندها كه به صورت باالبر عمل ميپاركينگ

سرعت بيشـتر دسترسـي بـه خـودرو و كـاهش احتمـال       
طـرف   بـر  ،ها و سرقت از آنهـا و در كـل  تصادف خودرو

ي و احمـد ( ل امنيتي در خودروها اشاره كـرد  يشدن مسا
 .)5 :1386 ،حسيني

ــا اســتفاده از   -5-10 ــه طــرح جــامع پاركينــگ ب تهي
گيري و سنجش حجم ترافيـك   براي اندازه: آمارهاي دقيق

هاي درون شـهري و نيـز محاسـبه ظرفيـت و كـارايي       راه
در اختيار داشتن آمار و اطالعات مربـوط بـه    ،ها پاركينگ

هـاي جـذب و    حجم ترافيك محورهاي اصـلي و شـريان  
ي ا هاز اهميـت ويـژ   ،ريزي پاركينگ د سفرها در برنامهتولي

بـا   ،بنابراين .)121: 1382 ،آقا نايب(برخوردار خواهد بود 
در هيچ يك از شـهرهاي   ،كه در حال حاضر توجه به اين
ريزي جـامع پاركينـگ وجـود نـدارد و اكثـر       ايران برنامه

بدون توجه به آمـار دقيـق طراحـي و سـاخته      ها پاركينگ
ريـزي   برنامـه  ،كارايي الزم را نيز ندارند يو گاه شوند مي

توانـد در ايـن مـورد راهكـاري      طرح جامع پاركينگ مـي 
  .اصولي تلقي شود

  

از معاونت پژوهشي دانشگاه پيام نـور   :تشكر و قدرداني
كـه در فـراهم آوردن امكـان انجـام ايـن       ،استان اصـفهان 

  . گردد ند تشكر و قدرداني ميا هپژوهش مساعدت نمود
  

  منابع
، )1386(احمدي، سيده زهره و حسيني، اكرم،  ‐۱

بررسي مسائل و مشكالت مديريت پاركينگهـا و تـأثير آن   
فرهنگــي  -بــر ترافيــك شــهر مشــهد، شــركت پژوهشــي

 .سازان پوياي سعادت، مشهدانديشه

، الگوي مكـان گزينـي   )1376(پرهيزگار، اكبر، ‐٢
ــدلها و    ــق در م ــا تحقي ــهري ب ــدمات ش ــهري،  GISخ ش

 .ت دانشگاه تربيت مدرسانتشارا

، روش تحقيـق  )1377(حافظ نيا، محمدرضـا،   ‐۳
  .در علوم انساني،انتشارات سمت، تهران

، فرهنـگ ترافيـك،   )1367(رضايي، مرتضـي،   ‐۴
 .انتشارات صنوبر، تهران

 ،)1386(، آبادي، علي و تبريـزي، نـازنين   زنگي ‐۵
تحليل فضايي مبلمان شهري محـدوده گردشـگري بخـش    

 .مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان مركزي شهر اصفهان،

برنامـه ريـزي   ، )1381(، الـه زياري، كرامـت    ‐۶
 .كاربري اراضي شهري، انتشارات دانشگاه يزد، چاپ اول

 شهرداري ترافيك و ونقل حمل معاونت يتسا ‐۷

 http://traffic.isfahan.ir،1388 اصفهان

ات حوزه معاونـت  سلسله گزارشات و تحقيق  ‐۸
واحـد برنامـه    شهرسازي و معمـاري شـهرداري اصـفهان،   

و 1384( منتشرنشــده، طراحــي و توســعه شــهري، ريـزي، 
1385.( 
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ــالل   ‐۹ ــيد ج ــوي، س ــيد موس ــل ، )1386(، س تحلي
ي هـا  جغرافيايي مسـايل و مشـكالت عمـومي پاركينـگ    

عمومي در شهر اصفهان به راهنمايي تقـوايي، مسـعود و   
ه جغرافيـا و برنامـه ريـزي    بيك محمـدي، حسـن، گـرو   

 .شهري، دانشگاه اصفهان

، كاربري زمين شهري ) 1378( سعيدنيا، احمد، ‐۱۰
، جلــد دوم ، انتشــارات مركــز مطالعــات و برنامــه ريــزي 

 .شهري تهران

ــر، رضــا  ‐۱۱ ــادمان ف ــگ ،)1385( ،ش ــا پاركين ي ه
مكانيزه شهري، همايش برنامه ريزي و مـديريت شـهري،   

 .مشهدمقدس

مهندسي ترافيك، نشـر   ،)1375( ،جليل ،شاهي ‐۱۲
 .دانشگاه تهران

ــي،    ‐١٣ ــامي، عل ــي حس ــابي  ،)1373(قاض مكاني
انتشــارات دانشــگاه شــهيد  ،GISپاركينــگ بــا اســتفاده از 

 بهشتي، تهران

، قاضي عسـگري نـائيني، آرمـان و ورشوسـاز     ‐۱۴
 مكانيـابي  جهـت  مناسـب  روشـي  مسعود، ارائـه ، )1381(

 .عمومي، گزارش منتشر نشده پاركينگ

شـبكه ارتبـاطي در   ، )1376( يـدون، قريب، فر ‐۱۵
 .طراحي شهري، انتشارات دانشگاه تهران، تهران

در برنامـه ريـزي    هـا  مدل، )1366(كولين،  لي، ‐۱۶
ــهري، ــ ش ــدل ا همقدم ــاربرد م ــر ك ــا ي ب ــي در ه ي كم

ريزي، ترجمه مصطفي عبـاس زادگـان، انتشـارات     برنامه
  .دانشگاه علم و صنعت، تهران

ــاري ملــك ‐۱۷ ــادي، رضــا مخت ــ ،)1386( ،آب ثير أت
فناوري اطالعات و ارتباطات بر برنامـه كـاربري اراضـي    

تفريحي شـهر اصـفهان، پايـان نامـه دكتـري       –فرهنگي 
جغرافيا و برنامه ريزي شهري اصفهان به راهنمايي دكتـر  

 .اصغر ضرابي و مسعود تقوايي، دانشگاه اصفهان

راه و برنامـه ريـزي    ،)1382(، نايب آقا، محمد ‐۱۸
 .سعدي، تهران ترافيك، انتشارات

ي مرحله اول طرح بازنگري طرح ها نتايج يافته ‐۱۹
تفصيلي شهر اصـفهان، مهندسـين مشـاور نقـش جهـان      

 .1386پارس، سال 

ايمـان  قائد رحمتـي و  صفر  وارثي، حميدرضا، ‐۲۰
بررسي اثرات توزيع خـدمات شـهري    ،)1386(باستاني، 

در عدم تعادل فضايي جمعيت، مطالعـه مـوردي منـاطق    
مجله جغرافيا و توسعه، دانشگاه سيستان و شهر اصفهان، 

 .بلوچستان
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