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  چكيده

رشد جمعيت و افزايش تراكم ترافيك، معضل كمبود محل توقف وسايل نقليه بخصوص در مناطق امروزه با توسعه روز افزون شهري، 

هاي عمومي به عنوان يكي از اجزاي مهم يك سيستم حمل و نقل شهري باشد. پاركينگگير اكثر شهرهاي بزرگ ميگريبان مركزي شهرها،

هاي از سيستم ارتباط شهري و در نتيجه كاهش شلوغي و راهبندانيمدرن وظيفه فراهم آوردن سطوحي، براي خارج كردن ترافيك ساكن 

هاي مكاني هستند، سيستمي ) كه علم و فناوري تجزيه و تحليل دادهGIS. سيستم اطالعات مكاني (ترافيكي مركز شهر را بر عهده دارند

  اين تحقيق پارامترهاي موثر در مكانيابي  آيند. درهاي عمومي بشمار ميترين مكان جهت احداث پاركينگمناسب جهت يافتن بهينه

هاي مناسب مورد مطالعه و تحليل هاي عمومي از چهار ديدگاه فاصله از مراكز جذب سفر، فاصله از معابر، ارزش ملك،  كاربريپاركينگ

سنجي و نظر  Expert choice) در نرم افزار AHPمعيارهاي انتخاب شده با استفاده از جفت مقايسه تحليل سلسله مراتبي( و قرار گرفت.

اين معيارها با يكديگر تركيب  Raster calculatorو با ماژول  GISهاي اطالعاتي در محيط دهي شدند و بعد از آماده كردن اليهوزن

براي احداث هاي مناسب ها اعمال شده و در نهايت مكانشده و همزمان وزن محاسبه شده از طريق فرآيند تحليل سلسله مراتبي به اليه

همچنين  .ندسايت براي احداث پاركينگ پيشنهاد شد 15 .هاي شهري در پنج كالس بسيار نامناسب تا خيلي خوب طبقه بندي شدندپاركينگ

 .اي برخوردار نيستشد كه پاركينگ طبقاتي موجود شهر بابلسر از مكاني بهينه مشخصدر اين تحقيق 

  

  سيستم اطالعات مكاني، فرآيند تحليل سلسله مراتبيمكانيابي، پاركينگ، : هاي كليدي واژه

   مقدمه- 1
   
هاي هايي با تراكم باالي جمعيتي، تمركز فعاليتشهرها مكان   

ي سيستم اقتصادي و ساختارهاي فضايي پيچيده بوده كه به وسيله

حجم باالي ترافيك از رايج شوند. حمل و نقل شهري حمايت مي

باشد. ترين مشكالت حمل و نقل شهري در شهرهاي بزرگ مي

افزايش تعداد اتومبيل در صورت عدم پيش پيني الزم تقاضاي 

دهد كه اغلب ناتوان از پاسخ هايي افزايش ميپارك را در مكان

هاي در اين ميان پاركينگ باشند.گويي به چنين نيازهايي مي

با فراهم آوردن سطوحي با هدف جمع آوري ترافيك  شهري
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ها، يكي از موثرترين اجزاي سيستم حمل و ساكن از سطح خيابان

آيد. امروزه با افزايش ترافيك در نقل شهري به حساب مي

ها به دنبال محلي براي هايي كه در خيابانها، تعداد خودروخيابان

حمل و نقل شهري با پارك هستند نيز افزايش يافته است. سيستم 

ها و زير گذر و روگذرها توانسته تا ها، بزرگراهگسترش خيابان

حدودي مشكل افزايش ترافيك در حال جريان را حل كند اما در 

ترافيك  مورد ترافيك ساكن كارهاي اساسي انجام نشده است.

ساكن يكي از مشكالت عمده در حمل و نقل بوده كه امروزه به 

الت اصلي برخي شهرهاي بزرگ محسوب عنوان يكي از معض

هاي شهري بوده كه ها از جمله زير ساختگردد. پاركينگمي

توجه چنداني به آن نشده است. كمبود پاركينگ در شهرها باعث 

اي) گرديده، ها (پارك حاشيهتوقف خودروها در كنار خيابان

بدين ترتيب عمال سطوحي كه بايد در اختيار ترافيك سواره قرار 

يرد به محل توقف تبديل گرديده كه عمال باعث افزايش ترافيك گ

امروزه يافتن جاي پارك به عنوان يكي از مسائل  .معابر مي شود 

  اصلي در شهرهاي بزرگ با جمعيت فشرده مي باشد.

ساعت بوده و هر اتومبيل در طول  8760اگر فرض شود هر سال 

و سرعت متوسط سال به طور متوسط بيست هزار كيلومتر بپيمايد 

كيلومتر بر ساعت باشد، مدت زماني كه يك  40سفر آن نيز 

شود. ساعت مي 500اتومبيل در سال در حركت است برابر با 

ساعت در سال در حال  8260بنابراين هر اتومبيل به طور متوسط 

باشد و احتياج به محلي براي توقف دارد. بنابراين بايد توقف مي

ه، اعم از توقف بلند مدت و يا كوتاه امكان توقف وسيله نقلي

مدت به نحو مطلوب ميسر باشد. ضمن آنكه تسهيالت الزم 

ها و امكان استفاده از آن جهت جهت دسترسي به اين مكان

و يكي از راهكارهاي اساسي . همگان نيز مي بايست فراهم شود

هاي عمومي براي مقابله با كمبود محل توقف ، احداث پاركينگ

ولي يكي از مهمترين پارامترهاي . ها استاز خيابان در بيرون

باشد ها ميها، مكان احداث آنموثر قبل از احداث پاركينگ

ها، نه ها و پراكندگي غير اصولي آننامناسب بودن محل پاركينگ

شود،  بلكه افزايش ها ميتنها باعث عدم كارايي اين پاركينگ

ت، افزايش زمان و ترافيك شهري و در نتيجه افزايش تصادفا

هاي سفرهاي درون شهري، افزايش مصرف سوخت و مسافت

آلودگي هوا و آلودگي صوتي را نيز به دنبال خواهد داشت. لذا 

هاي جديدي كه ها از سيستمالزم است در مكانيابي پاركينگ

توانايي تجزيه و تحليل تعداد زيادي پارامتر را بطور همزمان 

باشد مي GISها، سيستم از اين سيستمدارند، استفاده شود. يكي 

هاي در مكانيابي در زمينههاي اين سيستم امروزه از توانايي

  شود.مختلفي استفاده مي

ها براي منظورهاي خصوص مكانيابي و انتخاب بهترين مكاندر   

مختلف، ارزيابي مكان موجود و ميزان بهينه بودن مكان، همچنين 

و بولين و  AHPهاي مكانيابي مانند مدلهاي استفاده از مدل

) نيز تاكنون GISتلفيق آن با سيستم اطالعات جغرافيايي(

هاي نسبتا قابل توجهي در سطح بين الملل و تحقيقات و پژوهش

ايران انجام پذيرفته و مطالعاتي صورت گرفته كه در ذيل به چند 

  كنيم.نمونه اشاره مي

هاي تبريز به مكانيابي پاركينگزاد در شهر قنبري و كاظمي   

معيارهاي  وانجام دادند GIS  و AHPاي با استفاده از روشمحله

روي، قيمت زمين، تقاضاي پاركينگ، تراكم جمعيت، فاصله پياده

تعداد خودرو، تراكم ساختماني، دسترسي، ظرفيت پاركينگ، 

پاركينگ براي  13عرضه پاركينگ را در نظر گرفتند و تعداد 

  [Ghanbari, kazemizad, 2010].اندپيشنهاد كرده احداث

اي بر بافت مركزي شهر يزد سرائي و قانعي بافقي در مطالعه

 GISهاي مناسب براي پاركينگ را در اين شهر با استفاده از مكان

و با در نظر گرفتن معيارهاي كاربري هاي جاذب، فضاي  AHPو 

 ,Saraei].كردند هاي مخروبه پيشنهادپاركينگ، دسترسي، زمين

Ghanei bafghi, 2010]  
اي پيرامون مطالعهكرج  در كالن شهرعباسي و سيد حسيني    

 GISهاي عمومي با استفاده از گسترش روش مكانيابي پاركينگ

ها فاصله از مراكز جاذب اند و معيارهاي مكانيابي آنانجام داده

هاي مناسب بوده كه از طريق فرآيند سفر، فاصله از معابر، كاربري

AHP دهي كردند كه حاصل نتايج تحقيق آنها ارائه مكان وزن

 Abbasi, Seyed].مناسبي براي پاركينگ در شهر كرج بوده است

Hoseini, 2010] 

و  GISبا استفاده از تهران  15در منطقه پور سرور و يحييرحيم   

و بولين و با در نظر گرفتن معيارهاي فاصله از مراكز  AHPمدل 

هاي دسترسي و معابر شهري، كيفيت بنا و جاذب سفر، شبكه

هاي هاي ترافيكي اقدام به مكانيابي پاركينگ نموده و مكانگره
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 Rahimi].مناسب براي احداث پاركينگ را پيشنهاد كردند

sarvar, Yahya pour, 2010] 

شهرداري تهران نيز اقدام  6در منطقه ب مشكيني و حاصل طل  

 HCDM-GISهاي طبقاتي با رويكرد به مكانيابي پاركينگ

اند كه معيارهاي اصلي مكانيابي فاصله از مراكز جاذب سفر، نموده

فاصله از گسل و قيمت زمين بود كه در نهايت در سيستم 

سه محدوده مناسب جهت احداث  )GIS(اطالعات جغرافيايي 

 Meshkini, Hasel].ها طبقاتي پيشنهاد گرديدپاركينگ

talab,2010] عسكري نائيني و قنبري در پژوهشي با عنوان ارائه

هاي عمومي در بخش روش مناسب براي مكانيابي پاركينگ

مركزي اصفهان با در نظر گرفتن معيارهاي فاصله از مراكز جاذب 

ناسب و هاي مها، ملك، جمعيت و كاربريسفر، نزديكي به خيابان

هاي ) و روشAHPبا استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (

ها مانند بولين و منطق فازي مكانيابي مختلف همپوشاني اليه

بهترين گزينه  OWAو در نهايت روش منطق فازي  دادند انجام

 [Askari naeini, Ghanbari, 2010].شناخته شده است

تاسيسات شهري با تاكيد كريمي و عبادي به مدلسازي مكانيابي    

هاي طبقاتي با در نظر گرفتن معيارهاي مراكز بر مكانيابي پاركينگ

جاذب سفر، ترافيك، ارزش ملك مورد تحقيق قرار دادند و ضمن 

هاي عمومي به ارائه الگويي مناسب جهت مكانيابي بهينه پاركينك

هاي هاي مختلف وزندهي به اليهبه مقايسه روش GISوسيله 

  [karimi, Ebadi, 2007].ابي پاركينگ پرداختندمكاني

مطالعاتي در زمينه استفاده از  1990- 1960هاي روبرت طي دهه

در مكانيابي مراكز خدمات شهري بخصوص  GISهاي توانايي

پاركينگ و همچنين مطالعاتي در مورد نيازهاي برخي از شهرهاي 

انجام  GISهاي جديد با استفاده از آمريكا به پاركينگ

  [Robert, 1960-1990].داد

مطالعاتي را در مورد نياز برخي از شهرهاي  1978وينت در سال 

انجام  GISهاي جديد با استفاده از آمريكا به پاركينگ

  [Weant, 1987].داد

  يك سيستم جديد را كه در آن به  2004والدراندالي در سال 

طريق كاربرد ) از AHPگيري فرآيند تحليل سلسله مراتبي (كار

) يكپارچه شده است، GISيك سيستم اطالعات جغرافيايي (

براي تعيين مكان بهينه به منظور يك تسهيالت خاص ارائه 

  [Valderandli, 2004].كردند

  ها، در مكانيابي پاركينگ GISكليگمان، ضمن توضيح كاربرد 

ي مركزي شهر نيوتن به مكانيابي احداث پاركينگ در منطقه

هاي مسكوني، تجاري و مراكز خريد كه شامل مجتمع پرداخت

هاي مورد نياز و همچنين بعد از باشد و پس از تلفيق اليهمي

هاي پيشنهادي را محاسبه وسعت الزم براي احداث پاركينگ مكان

 [Kligman, 2002].اولويت بندي كرد GISدر محيط 

 

   تحقيق انجام ضرورت

نابساماني وضع فعلي پاركينگ در شهر يكي از مهم ترين داليل      

ها با بابلسر به دليل مكانيابي نامناسب و عدم انطباق مكان پاركينگ

ها با الزامات مراكز جذب سفر، عدم تناسب توزيع مكاني پاركينگ

ها نسبت به دو معيار و بافت شهري، ناكافي بودن تعداد پاركينگ

دي تردد در جمعيت و مساحت شهر دانست. اين امر موجب كن

  اي كنار خيابان و هاي حاشيهگذرهاي شهري بخاطر پارك

هاي دوبل خودرو و خودروهاي سرگرداني كه به دنبال توقف

باشد، گرديده است. با توجه بيشتر جايي جهت پارك خودرو مي

به ترافيك ساكن و اينكه هر اتومبيل در مبدا و مقصد خود نياز به 

ريزي براي به اين امر و برنامه فضاي پارك دارد، ضرورت توجه

آن در شهر بابلسر براي ما آشكار مي شود و هر پژوهشگري را 

  كند كه به تحقيق بپردازد.مي بمجا

  

  تحقيقپيشينه  - 2

هاي عمومي در شهر هدف اصلي اين تحقيق مكانيابي پاركينگ

دهي تحليل سلسله با تاكيد بر روش وزن GISبابلسر با استفاده از 

گيري ها، به منظور زمينه مناسب براي تصميمو تلفيق اليه مراتبي

  گيران.درست مديران و تصميم

هاي عمومي در پنج هاي مناسب براي ساخت پاركينگپيشنهاد مكان

  .مناسبهاي خيلي ناهاي خيلي مناسب تا مكانكالس مكان

كمك به مسئولين شهرداري و راهنمايي و رانندگي براي مديريت و 

 .ترافيك شهركنترل 

 كاهش آلودگي هوا و آلودگي صوتي.

ها و روان اي و در نتيجه افزايش عرض خيابانكاهش پارك حاشيه

  .شدن تردد وسايل نقليه
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   تحقيق روش-3
تحليلي بوده و از  - اين تحقيق از نظر روش و ماهيت، توصيفي      

حيث هدف پژوهش در دسته تحقيقات كاربردي قرار دارد. بر اين 

اي و مطالعات ها از روش كتابخانهس، براي جمع آوري دادهاسا

ها اين تحقيق اعم از آمار و ميداني استفاده شده است. داده

ها و فايل ها، نقشهنامهها، پايانها، مقاالت، كتاباطالعات، گزارش

رقومي، جستجو در فضاي مجازي و اينترنت و مشاهده ميداني 

فضاي جغرافيايي منطقه و همچنين واحد فن آوري اطالعات 

GIS آوري شدشهرداري بابلسر جمع.  

  تحقيق مراحل-4
بايست منطقه ابتدا مي GISبه منظور مكانيابي پاركينگ در       

مكانيابي پاركينگ تعيين  مورد مطالعه و سپس پارامترهاي موثر در

هاي اطالعاتي با توجه شود، در ادامه اين پارامترها وزندهي و اليه

شوند. آماده مي GISهاي محاسبه شده و توابع تحليلي به وزن

هاي آماده شده با يكديگر تلفيق مي شوند و در نهايت سپس اليه

نگ هاي مناسب براي احداث پاركيها مكانبعد از همپوشاني اليه

 مراحل مختلف اجراي تحقيق را  1شوند. شكل مشخص مي

 .دهدنشان مي

 

 
  هاي شهريمراحل انجام مكانيابي پاركينگ .1شكل          

  انتخاب منطقه مطالعاتي براي مكانيابي پاركينگ-5

انتخاب محدوده مطالعاتي است.  ،اولين مرحله كار مكانيابي   

 بدين ترتيب شهر بابلسر بعنوان منطقه مطالعاتي انتخاب شد.

بابلسر يكي از شهرهاي استان مازندران، در شمال ايران، بين 

درياي مازندران و رشته كوه البرز قرار دارد. اين شهر مركز 

نفر جمعيت دارد  124323شهرستان بابلسر است. اين شهرستان 

درصد جمعيت كل استان است. بابلسر يكي از  4/4دل كه معا

حدود  95باشد كه در نوروز سال هاي توريستي ايران ميشهر
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نفر به اين شهرستان سفر كردند. و بعلت دارا بودن  1536965

ي بسيار متعدد در هستهآموزشي، مراكز تجاري ، اداري، فرهنگي، 

توزيع دم مركزي شهر و كم بودن عرض معابر اصلي شهر و ع

 هستهدر سطح شهرها باعث ايجاد ترافيك در ها تناسب پاركينگ

در شهر بابلسر مطالعات جامع حمل و  مركزي شهر شده است.

هاي عيني توسط كارشناسان ترافيك و نقل انجام نشده ولي بازديد

مشكل كمبود محل  هاي ترافيكي گوگل مپونقشه شهرسازي

و  هر را مشخص كرده استپارك وسايل نقليه را بخش مركزي ش

پس  كنداي را در اين شهر مشخص ميحاشيهغيرنياز به پاركينگ 

  انتخاب اين شهر بعنوان منطقه مورد مطالعه مناسب مي باشد.

 

عيارهاي موثر در مكانيابي پاركينگم  

كارشناسان ترافيك و شهرسازي و با  نظراتبا در نظر گرفتن 

توجه به استانداردهاي موجود در اين زمينه و اهداف مكانيابي 

پاركينگ شامل: كاهش سفرهاي درون شهري، كاهش پارك 

ها و روان شدن تردد اي و در نتيجه افزايش عرض خيابانحاشيه

وسايل نقليه، كاهش آلودگي هوا و آلودگي صوتي و با در نظر 

ين موضوع كه پاركينگ بايد مطلوبيت الزم را، چه از گرفتن ا

روي ( فاصله بين جهت هزينه پارك و چه از جهت ميزان پياده

محل پارك اتومبيل تا مقصد) براي پارك كردن داشته باشد. 

ها از چهار ديدگاه عوامل و فاكتورهاي موثر در مكانيابي پاركينگ

 در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد: 

فاصله پاركينگ از مراكز جاذب سفر عمده شامل مراكز  -1

تجاري و خدماتي، مراكز اداري، مراكز بهداشتي، مراكز فرهنگي و 

مي باشد. فاصله از مراكز جذب سفر  تفريحي، مراكز آموزشي

 باشد.مكانيابي پاركينگ مي اين تحقيق براي مهمترين پارامتر در

شامل معابر شرياني  كههاي ارتباطي فاصله از معابر و شبكه -2

باشد. خش كننده و معابر محلي ميپدرجه دوم و معابر جمع و 

 پاركينگ بايد در يك فاصله مناسب از اين معابر باشد.

، هر چقدر ارزش ملكي كه در آن  هزينه تملك زمين -3

 شود كمتر باشد، بهتر است.پاركينگ احداث مي

 در اين تحقيق كههاي مناسب براي احداث پاركينگ كاربري -4

معيارهاي مكانيابي  2 در شكل باشد.مي شامل زمين باير،  متروكه

آورده شده است كه طبق نظر  هاي شهري در شهر بابلسرپاركينگ

، چهار معيار اصلي براي مكانيابي شهرسازيمهندسين ترافيك و 

انتخاب شده است و معيار فاصله از مراكز جاذب سفر و معيار 

خود به چند زير معيار براي مكانيابي پاركينگ فاصله از معابر 

 .طبقه بندي شدند

 

 

هاآماده سازي اليه -6  
هاي شهري پس از اينكه پارامترهاي موثر در مكانيابي پاركينگ   

شناخته شد و نمودار سلسله مراتبي آن تشكيل گرديد، بايستي 

استخراج هاي پايه شهري هاي اطالعاتي مورد نياز را از نقشهاليه

ي ي معابر و اليهي مراكز جاذب سفر و اليهو آماده نمود. اليه

كه از  SHPكاربري مناسب براي احداث پاركينگ از طريق فايل 

 تهيه گرديد. ،بخش اطالعات مكاني شهرداري بابلسر گرفته شد

گيري از نظرات ي ارزش ملك شهر بابلسر با بهرهولي اليه

هاي مختلف از سطح گرانترين تا مشاوران امالك در كالس

  .شدارزانترين طبق نمودار سلسله مراتبي مساله، تهيه 

پس از انجام مراحل فوق در اين مرحله قادر به انجام كليه 

باشيم. در اين مرحله ابتدا با فضايي مي –هاي مكاني تحليل

 Spatialابزار   Distanceگر استفاده از برنامه جانبي تحليل

Analyst در ARCGIS  فاصله اقليدسي مراكز جذب سفر و ،

شبكه معابر زده شد و بعد اين فواصل زده شده را طبقه بندي يا 

Reclassify هاي بندي را طبق تعداد كالسكرديم كه اين طبقه

بندي ايم. در طبقهبراي هر اليه انجام داده 2شكل اشاره شده در 

هاي مختلف در پيكسل ها بايد متذكر شد، به هر طبقه از گروهاليه

تر بودند، يك اليه كه از نظر بهينه ايجاد پاركينگ براي ما مهم

تر، هاي كم اهميتارزش بيشتري داده شده، و به گروه پيكسل

ي فاصله از مراكز ارزش كمتري تعلق گرفته است. مثال، براي اليه

تجاري، كه آن را به چهار كالس تقسيم كرديم از نظر پارك 

متري  100بهترين فاصله پاركينگ از اين مراكز در فاصله كنندگان 

از اين مراكز مي باشد كه براي مهم ارزش بيشتري دارد و هر 

جدول  دهيم.چقدر اين فاصله بيشتر شود، ارزش كمتري به آن مي

ي فاصله اقليدسي مراكز اي از انجام طبقه بندي اليهنمونه 1

ها هم د و براي ديگر اليهدهتجاري عمده شهر بابلسر را نشان مي

  .مشابه به اين جداول هستند
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  هاي شهريمعيارهاي مكانيابي پاركينگ .2شكل 

  تجاري ي فاصله از مراكزطبقه بندي اليه. 1جدول 

 

 

 

 0- 100گردد، گروه پيكسل فاصله مالحظه مي همانگونه كه    

هاي متري بدليل اهميت زيادتر آن نسبت به بقيه گروه پيكسل

متر، بدليل  350هاي بيشتر از و گروه پيكسل 4همين اليه ارزش 

ها، با نامناسب بودن مكانيابي پاركينگ در اين محدوده از پيكسل

ش در ، داراي كمترين ارزش بوده است. اين ارز1ارزش 

ي وكتوري اليه. محاسبات نهايي مدل بسيار تاثير گذار است

 Convert Feature Toارزش ملك مناطق نيز توسط تابع 

Raster بندي گرديده است. اي رستري تبديل و سپس طبقهبه اليه

  هاي مختلف با الزم به توضيح است، جهت تركيب اليه

كه كمي و بر  ي فاصله اقليدسيهاي گوناگون، نظير اليهارزش

ارزش ملك كه بطور كيفي است،  يباشد و اليهحسب متر مي

ها و نرماليزه عمليات طبقه بندي با هدف همجنس نمودن اليه

هاي ي كاربريبراي ساخت اليه ها نيز بكار رفته است.كردن آن

   shpي وكتوري مناسب براي احداث پاركينگ، ابتدا اليه

  متر 350بيش از   متر 225- 350  متر 100- 225  متر 0- 100  فاصله

  1  2  3  4  ارزش جديد
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  به  Conver Feature To Rasterها را توسط تابع كاربري

كنيم و بعد با استفاده از تابع اي رستري تبديل مياليه

Reclassifyكنيم. بندي ميها را طبقهي رستري كاربري، اليه

هاي شهري در اين تحقيق هاي مناسب براي احداث پاركينگمكان

تا  3 هايدر شكل باشد.هاي متروكه ميهاي باير و ساختمانزمين

آماده  GISهاي شهري كه در فضاي هاي مكانيابي پاركينگاليه 7

دهي ها نوبت به وزندهد و بعد از آماده كردن اليهشدند نشان مي

  رسد.ميبه روش تحليل سلسله مراتبي  پارامترهاي مكانيابي 

  

  

 

  

  

  فاصله از مراكز تجاري و اداري ياليه .3شكل  

  

  

 

  

  

  ي فاصله از مراكز درماني و آموزشياليه .4شكل 
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  2ي فاصله از مراكز فرهنگي و شرياني درجه اليه .5شكل  

  

 

 

 

  هاي مناسب براي احداث پاركينگي ارزش ملك و كاربرياليه .7شكل  

 ي فاصله از معابر جمع و پخش كننده و معابر محلياليه .6شكل  

 ارزش ملك
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وزندهي به معيارها -6  
در اين مرحله، بعد از مشخص شدن معيارهاي موثر در مكانيابي 

پاركينگ، بايد براي اين معيارها وزني مناسب تعريف شود كه 

هاي مختلفي براي وزندهي وجود دارد كه از براي اين كار روش

به علت مقايسه دوتايي پارامترها  AHPميان اين روش ها، روش 

اين روش و دقت باالي آن براي وزندهي به  و سهولت استفاده

  ها ترجيح داده شد.پارامترهاي مكانيابي پاركينگ به ساير روش

اين روش بر اساس نحوه تحليل انسان از مسائل فازي توسط 

پيشنهاد گرديد. فرآيند تحليل  1977در سال  saatyمحققي به نام 

،  "ايمقايسهقضاوت "،  "تجزيه"سلسله مراتبي مبني بر سه اصل 

باشد. اصل تجزيه نياز به تجزيه مسائل مي "هاتركيب الويت"

تصميم گيري به عناصر مختلف به صورت سلسله مراتبي دارد، 

يعني مرحله اول ايجاد ساختار درختي براي معيارها و زير 

اي نيز به مقايسه دوتايي معيارها است. اصل قضاوت مقايسه

تار سلسله مراتبي با در نظر عناصر موجود در يك سطح ساخ

گرفتن منشاء آن در سطح باالتر اشاره دارد، به اين ترتيب كه 

عناصر  هر سطح نسبت به عناصر همان سطح به صورت دوتايي 

  ها محاسبه مقايسه شده و اهميت نسبي آن 2جدول براساس 

تواند ها مياين وزن شود.شود كه به آن وزن نسبي گفته ميمي

محاسبه شده باشد و يا تلفيقي از قضاوت  بصورت فردي

كارشناسان باشد كه در اين حالت جهت تركيب نظرات مختلف 

ها با استفاده از ميانگين كارشناسان در قضاوتي خاص، جواب

بعد از انجام مقايسه  .هندسي تبديل به يك جواب مي شود

دوتايي و استفاده از ميانگين هندسي براي ميانگين گيري از 

كارشناسان اعداد مقايسه دوتايي حاصل را در غالب  نظرات

آوريم . در اين ماتريس ماتريسي، با عنوان ماتريس مقايسه در مي

م با  Ajبا معيار  م Aiدر حقيقت نتيجه مقايسه معيار  aijدرايه 

اين روش يك مقياس اساسي را با باشد. مي 2توجه به جدول 

نسبي دو معيار  هايلويتبراي تعيين ميزان او 9تا  1مقادير از 

ابتدا فرض مي كنيم كه ماتريس مقايسه دو طرفه  بكار مي گيرد:

ارجحيت داشته باشد،  Bدو برابر معيار  Aيعني اگر معيار    باشد.

 Aارجح است. بنابراين اگر معيار  Aبه اندازه نصف معيار  Bمعيار 

در مقايسه با  Bبرسد، معيار  Bنسبت به معيار  2به امتيازي برابر 

A  خواهد گرفت. اين منطق براي 2(معكوس عدد  0/ 5معادل (

هاي دوتايي بكار هاي چپ پاييني ماتريس مقايسهكليه گوش

شود و بدين ترتيب جدول تكميل خواهد شد. و مقياس گرفته مي

در  1شود. بنابراين عدد را منجر مي 1هر معيار با خودش امتياز 

براي محاسبه وزن معيارهاي  .مي شود قطر اصلي ماتريس منظور

استفاده  Expert Choiceهر سطح در اين تحقيق از نرم افزار 

 يسه زوجي بين معيارهاي مكانيابي پاركينگمقا 3جدول در شد.

نظرسنجي  كه با توجه به نظرات مهندسين ترافيك و شهرسازي

در اين قسمت با كمك روش سلسله  دهد.را نشان مي شده است

شوند و ميزان اهميت معيار اصلي با هم مقايسه مي 4ابتدا  مراتبي

گردد. سپس زير معيارهاي هر ها نسبت به هم مشخص ميآن

  اند. و اولويت بندي شده نظرسنجيمعيار نيز نسبت به هم 

 

هامقدار عددي قضاوت .2جدول  
 

 

 

 

 

 

  

  مقدار عددي  اهميت يك معيار نسبت به ديگري

  9  كامال مرجح

  7  ترجيح خيلي قوي

  5  ترجيح قوي

  3  كمي مرجح

  1  ترجيح يكسان

  2،4،6،8  ترجيحات بين فواصل فوق
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 مقايسه زوجي معيارهاي مكانيابي .3جدول     

كاربري مناسب براي 

  پاركينگ

فاصله از مراكز   فاصله از معابر  ارزش ملك

  جذب سفر

  

4 
5  

  
  فاصله از مراكز جذب سفر  1  2

  فاصله از معابر  5/0  1  5  2

  ارزش ملك  2/0  2/0  1  5/0

  كاربري مناسب براي پاركينگ  25/0  5/0  2  1

 

  

هاي شهري طبق نظرات بعد از اينكه معيارهاي مكانيابي پاركينگ

كارشناسان ترافيك و شهرسازي نظر سنجي شدند اين مقايسات 

 و با تشكيل كرديم  Expert Choiceزوجي را وارد نرم افزار 

ماتريس مقايسه زوجي در اين نرم افزار، وزن معيارها محاسبه 

وزن معيارهاي مكانيابي پاركينگ را كه از  8در شكل  شدند.

  نشان  محاسبه شدند را Expert Choiceطريق نرم افزار 

 02/0شود نرخ ناسازگاري ر كه در شكل ديده ميو. همانطدهدمي

باشد كه نشان دهنده قضاوت مي 1/0محاسبه شد كه كوچكتر از 

صحيح كارشناسان ترافيك و شهرسازي است. در صورتي كه نرخ 

قضاوت كارشناسي كه در شود بايد  1/0ناسازگاري بزرگتر از 

مراكز  شود از نوع صورت گيرد.ماتريس مقايسه زوجي وارد مي

جذب سفر داراي بيشترين وزن بعنوان مهمترين معيار در مكانيابي 

 و كم اهميت ترينارزش ملك داراي كمترين وزن پاركينگ و 

مقايسه زوجي زير معيار  4در جدول  در اين تحقيق است.معيار 

مراكز جاذب سفر را كه از طريق مهندسين ترافيك و شهرسازي 

وزن زير معيار مراكز  9دهد. و شكل نظرسنجي شد را نشان مي

محاسبه  Expert Choiceجاذب سفر كه از طريق نرم افزار 

  .دهدنشان مي شدند را

  

 

   Expert Choice وزن معيارها با استفاده ار نرم افزار  8 شكل

  

  

  

٠.495 

٢٩٣/٠  

٠٧۴/٠  

02/0 =نرخ ناسازگاري 137.٠  

 مراكز جذب سفر

 فاصله از معابر

 ارزش ملك

هاي مناسبكاربري  
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  فاصله از مراكز جاذب سفر معيارهازير. مقايسه زوجي 4جدول     

    تجاري  اداري  درماني  آموزشي  فرهنگي

  تجاري  1  3  5  6  7

  اداري  33/0  1  2  3  4

  درماني  20/0  55/0  1  3  2

  آموزشي  16/0  33/0  33/0  1  1

  فرهنگي  14/0  25/0  20/0  1  1

  

 

 

  Expert Choiceوزن زير معيار مراكز جذب سفر با استفاده ار نرم افزار . 9شكل

مقايسه زوجي زير معيار فاصله از معابر را كه از طريق  5جدول 

دهد. و مهندسين ترافيك و شهرسازي نظرسنجي شد را نشان مي

وزن زير معيار فاصله از معابر كه از طريق نرم افزار  10شكل 

Expert Choice دهدنشان مي محاسبه شدند را.  

  

  فاصله از معابر زير معيار. مقايسه زوجي 5جدول

 

 

 

 

 

 

    2شرياني درجه   جمع و پخش كننده  خيابان محلي

  2شرياني درجه   1  2  5

  جمع و پخش كننده  50/0  1  4

  خيابان محلي  20/0  25/0  1

٠.524 

٠.217 

٠.131 

٠.065 

٠.064 

02/0 =نرخ ناسازگاري  

 مراكز تجاري
 مراكز اداري
 مراكز درماني
 مراكز آموزشي
 مراكز فرهنگي
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  Expert Choiceوزن زير معيار فاصله از معابر با استفاده ار نرم افزار. 10شكل

  

  

ها معيار دهيوزن و GISها در فضاي سازي اليه بعد از آماده     

از  بايد با استفاده از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي در نهايت

هاي آماده شده با هم اين اليه raster calculatorطريق ماژول 

-  ضربهر اليه  بههاي محاسبه شده زمان وزنشوند و همتركيب 

هاي مناسب براي دهي شده، مكانها وزنشود و از تلفيق اين اليه

هاي هاي خيلي خوب تا مكانكالس مكان 5در  ينگاحداث پارك

   خيلي نامناسب طبقه بندي شدند.

هاتلفيق اليه  - 7  
مانند  GISهاي چند معياره توسط براي انجام تصميم گيري     

شود. ي اطالعات مكاني تبديل ميمكانيابي، هر معيار به يك اليه

كه هر پيكسل ها هستند اي از پيكسلهاي اطالعاتي مجموعهاليه

در هر اليه داراي ارزشي است كه بيانگر درجه عضويت آن 

- هاي متناظر در اليهپيكسل به اليه مربوطه است. بنابراين پيكسل

هاي متفاوتي هستند. حال براي انجام هاي مختلف داراي ارزش

هاي برتر، بايد وضعيت و گيري بهينه و انتخاب پيكسلتصميم

ها مورد بررسي قرار گيرد كه اين يهها در تمام الارزش پيكسل

هاي گيرد. مدلها انجام ميهاي تلفيق اليهبررسي توسط مدل

تلفيق با استفاده از توابع و عملكردهاي مختلف رياضي و اعمال 

ها هاي مختلف، اين ارزشها بر روي ارزش هر پيكسل در اليهآن

هر پيكسل  را با يكديگر تلفيق كرده و به اين ترتيب ارزش نهايي

شود. در هاي تصميم گيري، محاسبه ميبا در نظر گرفتن تمام اليه

آناليزهايي مانند مكانيابي، ارزش نهايي محاسبه شده هر پيكسل 

  گيري محسوب مي شود.معيار تصميم

ابتدا الزم  raster calculatorها توسط ماژول براي تركيب اليه

ار اصلي نرماليزه شود، ها را نسبت به معياست كه وزن زير معيار

شود براي اين كار كافي است  1ها بطوريكه مجموع تمام وزن

ها مربوطه ضرب كنيم تا وزن وزن معيار را در تك تك زير معيار

وزن نرمال شده پارامترهاي  5جدول  .نرمال شده محاسبه شود

و موثر در مكانيابي پاركينگ در شهر بابلسر آورده شده است. 

رمال شده معيارهاي مكانيابي پاركينگ كه از طريق وزن ن 11شكل 

  .دهدنشان مي محاسبه شدند را Expert Choiceنرم افزار 

بعد از محاسبه وزن نهايي معيارهاي مكانيابي پاركينگ نوبت به 

رسد كه در اين تحقيق از ماژول دهي شده ميها وزنتلفيق اليه

raster calclator  تلفيق  12شكل  شد.نرم افزار آرك مپ استفاده

را نشان  raster calclatorدهي شده را در ماژول هاي وزناليه

دهد همانظور كه مشخص است ابتدا وزن مربوط به هر اليه را در مي

دهي شده هاي وزناليه مربوط ضرب كرده و در نهايت جمع تمامي اليه

هاي صفر تا پنج است كه به خواص مناسب اي از ارزشدامنه

تهيه يك نقشه خروجي مي تواند طبقه بندي شود. به عبارت براي 

شود كه ارزش آن ها هايي ميي حاصل شامل پيكسلديگر اليه

هستند  5هايي كه داراي ارزش متغير است و پيكسل 0- 5بين 

دهند. هاي شهري را نشان ميبهترين مكان جهت احداث پاركينگ

كالس  5نگ در هاي مناسب براي ساخت پاركيو در نهايت مكان

  مكان خيلي خوب تا خيلي نامناسب طبقه بندي شدند.

  

  

٠.570 

٠.333 

٠.097 

2شرياني درجه   
 جمع و پخش كننده

 معابر مخلي
02/0 =نرخ ناسازگاري  
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  در شهر بابلسر هاي مكانيابي پاركينگوزن نرمال شده معيار .5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expert Choiceافزار استفاده از نرمهاي شهري با وزن نرمال شده معيارهاي مكانيابي پاركينگ. 11شكل

وزن نرمال 

  شده

  معيارها  زير معيارها  وزن معيار  وزن زيرمعيار

259/0  524/0    

  

495/0  

    تجاري

  

فاصله از 

مراكز جاذب 

  سفر

  اداري  217/0  107/0

  درماني  131/0  065/0

  آموزشي  065/0  032/0

  فرهنگي  064/0  031/0

0167/0  057/0    

293/0  

    2شرياني درجه

فاصله از 

  معابر

  

  جمع و پخش كننده  333/0  098/0

  محلي  097/0  029/0

  قيمت زمين    074/0    074/0

كاربري     137/0    138/0

  مناسب

٠.259 

٠.107 

٠.065 

٠.032 

٠.031 

٠.167 

٠.098 

٠.029 

٠.074 

٠.137 

 تجاري

 اداري

 درماني

 آموزشي

 شرياني 

 جمع و پخش كننده

 محلي

 ارزش ملك

هاي مناسبكاربري  

 

02/0 =نرخ ناسازگاري  
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  raster calclatorها در ماژول . تلفيق اليه12شكل

. 

 

  هاي مناسب براي ساخت پاركينگ در شهر بابلسر. مكان13شكل

  

هاي مناسب براي ساخت پاركينگ شهري را در مكان 13شكل 

را كالس مكان خيلي مناسب تا خيلي نامناسب  5شهر بابلسر در 

دهد و پيكسل هاي قرمز بهترين مكان براي ساخت نشان مي

هاي به رنگ قرمز كه پيكسل 13با توجه به شكل  پاركينگ است

هاي شهري هاي خيلي خوب براي احداث پاركينگكالس مكان

هاي مناسب هستند، ها مكانباشد. در واقع تمام اين پيكسلمي

باشند. در نمي ولي داراي مساحت كافي براي احداث پاركينگ

متر مربع براي ساخت پاركينگ  1200هاي باالي اين تحقيق پالك

مد نظر قرار گرفت. و از طريق توابع پرسش و پاسخ در نرم افزار 

متر مربع انتخاب شد كه در  1200هاي باالي آرك مپ پالك

هاي مناسب را براي احداث پاركينگ شهري با در مكان 14شكل 

 15شكل  دهد.را نشان مي1200باالي ت شرط مساحنظر گرفتن 

هاي مناسب براي احداث پاركينگ شهري را به همراه كه مكان

دهد. كه در اين پاركينگ همسطح و طبقاتي موجود نشان مي
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اي برخوردار شكل پاركينگ طبقاتي شهر بابلسر از مكانيابي بهينه

هاي پيشنهادي كه در اين تحقيق مكانيابي شدند نيست و در مكان

قرار نگرفت و در جايي قرار دارد كه بعلت مكانيابي نا مناسب 

  گردد.باعث افزايش تراكم ترافيك در اين نقطه مي

  

  

  مترمربع) 1200(مساحت باالي  هاي مناسب براي ساخت پاركينگ در شهر بابلسر. مكان14شكل

  

  

هاي مناسب براي احداث پاركينگ به همراه پاركينگ همسطح و طبقاتي موجود مكان. 15شكل  

  



 

1397، بهار54پژوهشنامه حمل و نقل، شماره  

 

طبقاتي در اين نقطه از شهر بابلسر كه داخل پهنه  ساخت پاركينگ

مركزي شهر كه بدون يك برنامه ريزي منسجم، جامع و هدايت 

گر و بدون در نظر گرفتن معيارهاي تاثير گذار براي مكانيابي 

اي غير از تشويق بيش از پيش سفر با خودروهاي است نتيجه

پديده به شخصي را در پي نخواهد داشت كه بازخورد منفي اين 

بحران ترافيكي ناشي از عبور و مرور خودروهاي شخصي خواهد 

افزود. پاركينگ طبقاتي در اين ميان نقش مهمي دارند. اين 

كاربري در حقيقت يكي از ابزارهاي مهم پشتيبان براي توسعه 

حمل و نقل عمومي شهري است كه خاصيت دوگانه و متضادي 

  دف از آن مشكالت نيز در شهرسازي دارد و استفاده بي ه

اي را بر وضعيت فعلي ترافيك شهرها تحميل خواهد كرد. عديده

به همين دليل بايد توجه داشت اگر پاركينگ طبقاتي در خارج از 

محدوده مركزي شهر استقرار يابند، موجب كاهش تعداد 

شوند، خودروهاي شخصي در گذرهاي محدوده مركزي شهر مي

محدوده ترافيك و مركز شهر و در ها در داخل اما ساخت آن

هاي تجاري، اداري و تفريحي عالوه بر تشويق همسايگي كاربري

و باال بردن انگيزه براي استفاده از خودروهاي شخصي براي سفر 

تا مركز شهر، عاملي جهت افزايش ترافيك و راه بندان در 

محدوده مركزي شهر خواهد بود. از همين رو، در بسياري از 

هاي طبقاتي با رعايت فاصله مناسب و جهان پاركينگشهرهاي 

هاي شوند تا سر نشينان اتومبيلحول مراكز خريد ساخته مي

ها، بقيه راه را تا مقصد با وسايل نقليه شخصي پس از پارك در آن

هاي طبقاتي در صورت كاربرد مناسب عمومي طي كنند. پاركينگ

ا كيفيت محيط زيست، آن نقش بسيار مهمي در توسعه پايدار، ارتق

افزايش استاندارد زندگي شهري و گسترش وسايل حمل و نقل 

عمومي انسان گرا بازي خواهند كرد و علت اصلي آن نيز توجه و 

روهاي شخصي در گردونه ترافيك تاثير آن در كاهش نقش خود

 15در شكل  و پاركينگ همسطح موجود در هسته شهراست 

اي برخوردار است و تمام از مكان بهينه كه دهدنشان مي

معيارهاي تاثير گذار در اين تحقيق كه شامل فاصله پاركينگ از 

هاي مناسب براي مراكز جاذب سفر، فاصله از معابر، كاربري

 .احداث پاركينگ و ارزش ملك در آن لحاظ شده است

 

  

گيرينتيجه – 8  

امروزه معضل كمبود محل توقف وسايل نقليه به خصوص در     

باشد. مناطق مركزي شهر، گريبانگير اكثر شهرهاي بزرگ مي

به عنوان يكي از اجزاي مهم يك سيستم  شهريهاي پاركينگ

حمل و نقل شهري مدرن، وظيفه فرآهم آوردن سطوحي براي 

خارج كردن ترافيك ساكن از سيستم ارتباط شهري و در نتيجه 

بر عهده هاي ترافيكي مراكز شهر را كاهش شلوغي و راهبندان

هاي عمومي باعث افزايش كارايي مكانيابي مناسب پاركينگ دارند.

اي و رواني ترافيك و به پاركينگ و در نتيجه كاهش پارك حاشيه

گردد. تا چند ها ميطور غير مستقيم باعث افزايش عرض خيابان

هاي عمومي به روش سنتي و بازديد سال پيش مكانيابي پاركينگ

فت. در اين روش در نظر گرفتن كليه گراز محل انجام مي

پارامترهاي موثر در مكانيابي پاركينگ عمومي امكان پذير نبوده و 

هاي انتخابي فقط با لحاظ نمودن تعداد محدودي از مكان

گيرد. اين امر باعث دور پارامترها مانند قيمت زمين انجام مي

افتادن پاركينگ از مراكز جاذب سفر و احداث پاركينگ در 

شود. سيستم ها ميهاي شلوغ و افزايش ترافيك اين خيابانيابانخ

هاي اطالعات جغرافيايي كه علم و فناوري تجزيه و تحليل داده

ترين مكان مكاني هستند، سيستمي مناسب جهت يافتن بهينه

هاي عمومي به شمار مي آيند. استفاده از جهت احداث پاركينگ

GIS  در اين زمينه باعث كاهش بازديدهاي زميني و افزايش دقت

با توجه به نظرات  تحقيقدر اين  گردد.و صحت كار مي

، معيارهاي موثر در مكانيابي و شهرساز ترافيك شناسانركا

پاركينگ انتخاب شدند. اين معيارها عبارتند از: فاصله از مراكز 

هاي مناسب جذب سفر، فاصله از معابر، ارزش ملك، كاربري

بعد از مشخص شدن پارامترهاي موثر و  براي احداث پاركينگ.

رسد. در اين ها ميمنطقه مطالعاتي، نوبت به آماده كردن اليه

مرحله براي معيار مراكز جاذب سفر پنج زير معيار مراكز تجاري، 
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فرهنگي در نظر گرفته شد.  و مراكز اداري، درماني، آموزشي

ين مراكز تا پاركينگ با نظر كارشناسان به روي از افواصل پياده

ي فاصله هاي مختلف تقسيم و وزندهي شدند. و براي اليهكالس

و خيابان  2از معابر كه به سه زير معيار خيابان شرياني درجه 

ي فاصله از جمع و پخش كننده و خيابان محلي نيز مطابق اليه

ي اليه دهي شدند. درمراكز جاذب سفر، فواصل تقسيم و وزن

ارزش ملك كه توسط مشاوران امالك تهيه گرديد، نقشه طبقه 

هاي مناطق مختلف از گرانترين تا ارزانترين مشخص بندي قيمت

هاي مناسب براي احداث پاركينگ شامل زير ي كاربريشد. اليه

هاي باير و متروكه وزندهي و آماده شدند. در ادامه معيار زمين

ه روش تحليل سلسله مراتبي با مقايسه هاي مذكور با توجه باليه

زوجي، وزندهي شدند و در نهايت وزن نرمال شده هر پارامتر 

  مشخص شد.

در نرم افزار  raster calculatorدر آخر از طريق ماژول     

 هر معيارها باهم تركيب شدند و همزمان وزن آرك مپ اين معيار

ناسب براي احداث هاي مو در نهايت مكان شدها اعمال را به اليه

هاي نا هاي خيلي خوب تا مكانكالس مكان 5پاركينگ در 

سايت براي احداث پاركينگ  15و  .مناسب طبقه بندي شدند

پيشنهاد شد كه با توجه به تقاضاي پارك در هر منطقه از بين 

هاي انتخاب شده ارجح ترين مكان را براي ساخت سايت

كنيم. همچنين در اين مورد نظر انتخاب مي منطقهپاركينگ در 

تحقيق معلوم شد كه پاركينگ طبقاتي موجود شهر بابلسر از 

شهر اي برخوردار نيست ولي پاركينگ همسطح مكاني بهينه

بابلسر با توجه به معيارهاي مكانيابي از مكاني مناسبي برخوردار 

پيشنهاد  براي مطالعات آينده و مديريت بهتر شهر موارد زير است.

  شود:مي

ــرمايه  -1 ــويق س ــراي   تش ــي ب ــش خصوص ــذاران دربخ   گ

هـاي عمــومي در  گـذاري در ســاخت پاركينـگ  سـرمايه 

 هاي پيشنهاد شده.سايت

اي بـه  هاي حاشيهساماندهي و مديريت مناسب پاركينگ -2

 صورتي كه باعث ترافيك نشود.

هايي كه از جانب شـهرداري، از بابـت تخلفـات    جريمه -3

ــژه ــه وي ــگ در واحــدهاي   ســاختماني ب حــذف پاركين

شـود بـا وضـع    مسكوني از احداث كننـدگان اخـذ مـي   

گـذاري  قوانين اجرايي در جهت رفع كمبودهـا سـرمايه  

 شود.

ــي اقــداماتي چــون       -4 ــت بهبــود وضــعيت ترافيك   جه

 سازي استفاده از خودرو عمومي انجام پذيرد.فرهنگ

انجام مطالعات جامع حمل و نقل ترافيك، براي بـرآورد   -5

 براي جاي پارك. تقاضا

  هــاي وزنــدهي ديگــري مثــل شــود روشپيشــنهاد مــي -6

 هاي فازي مورد استفاده قرار گيرد.روش
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