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چکیده 
مسئله مکان یابي پایانه و سایر زیرساخت هاي حمل و نقل، از مسائل بسیار پیچیده است. گستره این مسائل در علوم برنامه ریزي ریاضي و 
مدیریت منابع نیز ادامه پیدا مي کند. پارک سوار، ترکیبي از سیستم حمل  و نقل انبوه بر و سواري شخصي را در اختیار کاربر قرار مي دهد و هدف از 
احداث آن افزایش دسترسي افراد به ایستگاه هاي حمل  و نقل همگاني و تشویق آن ها به استفاده از این سیستم ها در بخش عمده سفرشان است. 
هدف این پژوهش، ارائه روشي کاربردي بر اساس پایگاه داده جغرافیایي براي تعیین اولویت احداث پارک سوار در نزدیکي ایستگاه هاي متروي شهري 
است. تعیین محل احداث پارک سوار و اولویت بندي ترتیب آن بر اساس ترکیب وزني سه معیار قیمت زمین، تقاضاي مطلوب پارک سوار و پیشنهاد 
در اسناد فرادست صورت مي گیرد. فاصله پارک سوار تا ایستگاه متروي مورد نظر برابر یا کمتر از فاصله مطلوب پیاده روي در نظر گرفته مي شود تا 
دسترسي از پارک سوار به ایستگاه مترو به شکل پیاده جذاب باشد. در پایان بر اساس فاصله و موقعیت مکاني ایستگاه ها نسبت به یکدیگر، اصالحاتي 

در اولویت احداث پارک سوار ها انجام مي شود.
کلیدواژه: مکان یابي، پارک سوار، پایگاه داده جغرافیایي، تقاضاي مطلوب، فاصله مطلوب پیاده روي 

 1-  مقدمه
در  برنامه ریزي حمل  و نقل و بخش هاي مختلف علوم مدیریت 
و برنامه ریزي، مسائل پیچیده اي با ساختار مشابه وجود دارد. یکي 
از این مسائل که در برنامه ریزي حمل  و نقل با عنوان مکان یابي 
مناسب  محل  تعیین  به  مي شود،  معرفي  زیر ساخت ها  و  پایانه ها 
احداث یک پایانه مي پردازد. نحوه مواجهه سنتي و کالسیک با این 
مسأله به شکل یک برنامه ریزي ریاضي با توجه به محدودیت هاي 
این  در  است.  این  دست  از  محدو دیت هایي  و  بودجه  مکاني، 
مطالعات سعي شده تا با ارائه روشي جایگزین و ابتکاري با استفاده 
از نرم افزار پایگاه داده جغرافیایي1 ، از پیچیدگي هاي فرایند حل 
احداث  اولویت هاي  تعیین  به  پژوهش،  این  شود.  کاسته  مسأله 
ایستگاه هاي خطوط متروي شهري در تهران  پارک سوار در کنار 
مي پردازد. در ادامه به تعریف دقیقي از مسأله، گزارش کوتاهي از 
نهایت  در  و  مسأله  حل  براي  پژوهش  رویکرد  پیشین،  مطالعات 

نتیجه حاصل از پژوهش پرداخته مي شود.

2-  تعریف مسأله و اهداف تحقیق
در برنامه ریزي حمل  و نقل شهري، پارک سوار به محلي گفته 
مي شود که افراد با استفاده از وسایل شخصي وارد شده، خودرو را 

1- Geographic Information System (GIS) 

پارک کرده، با استفاده از سیستم حمل  و نقل همگاني انبوه بر، سفر 
خود را ادامه مي دهند. یکي از عوامل تأثیر گذار بر میزان اثر بخشي 
پارک سوار بر الگوي سفر افراد، محل احداث آن است. همان طور که 
گفته شد در این پژوهش، به خاطر ساختار عملکردي پارک سوار، 
شهري  مترو ي  ایستگاه هاي  مجاورت  به  جواب،  امکان پذیر  نقاط 
محدود مي شود. از این رو، مسأله مطرح در این پژوهش، از تعیین 
تعیین  به  شهر،  سطح  در  پارک سوار  یک  احداث  مناسب  محل 

اولویت احداث آن در مجاورت ایستگاه هاي مترو تغییر مي کند. 
براي حل مسأله   ارائه روشي کاربردي  این پژوهش،  از  هدف 
مترو  ایستگاه هاي  مجاورت  در  پارک سوار  احداث  اولویت  تعیین 
نهایت،  در  است.  شده  ذکر  محدودیت هاي  به  توجه  با  شهري، 

فرآیند حل مسأله، روي اطالعات شهر تهران اجرا مي شود.

3-  مطالعات پیشین
مطالعه اي در خصوص مکان یابي پارک سوارها با عنوان »ارائه 
ژنتیک  الگوریتم  با  آن  پارک سوار و حل  امکانات  مدل مکان یابي 
در محیط GIS«، توسط رحماني و سعیدیان] 1[ انجام شده است. 
به  شخصي  وسایل  نقلیه  مناسب  دسترسي  عدم  مطالعه  این  در 
سیستم هاي حمل ونقل عمومي، به عنوان یکي از علل پایین آمدن 
تحقیق  این  در  است.  شده  مطرح  سیستم ها  این  سرویس  سطح 
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سعي شده روشي کارا براي مکان یابي تعداد مشخصي پارک سوار 
استفاده  با  اول،   مرحله  در  به طوري که  ارائه شود.  مرحله  دو  در 
از تعدادي معیار، موقعیت هاي نامزد در محیط سیستم اطالعات 
جغرافیایي جانمایي شده و در ادامه بهینه یابي موقعیت ها با حل 
مدلي چندمعیاره، با استفاده از الگوریتم ژنتیک، انجام شده است. 
در  مي شود.  انجام  مرحله  دو  در  مکان یابي  شده،  یاد  مطالعه  در 
دارند،  جغرافیایي  ماهیت  بیشتر  که  معیارهایي  از  اول  مرحله 
دوم  مرحله  در  استفاده مي شود.  نامزد  محدوده هاي  تعیین  براي 
با استفاده از یک مدل، معیارهاي مناسب، الگوریتم هاي تکراري و 

محاسبات طوالني، بهینه یابي دقیق انجام مي شود.
در مطالعه  دیگري با عنوان »ارائه مدلي نوین در جهت جانمایي 
بهینه تسهیالت  پارک سوار با به کارگیري الگوریتم ژنتیک|« ] 2[ 
در  مقاله ،  به صورت  و  انجام شده  همکاران  و  بنادکي  توسط  که 
پذیرفته  ترافیک  و  نقل  حمل  و  بین المللي  کنفرانس  یازدهمین 
شده، با هدف ایجاد بیشترین کاهش ترافیک در شبکه، مدلي براي 

استقرار تسهیالت پارک سوار ارائه شده است.
مدل، بر اساس نقاط جمعیتي، مکان هاي بالقوه براي استقرار 
پارک سوار و مراکز متعدد تجاري فرمول بندي شده است. در ادامه 
بزرگ  ابعاد  با  مسائل  حل  براي  ژنتیک  ابتکاري  الگوریتم  از  نیز 
داده  نشان  مسائلي  چنین  حل  براي  آن  کارایي  و  شده  استفاده 

مي شود.
در پایان این پژوهش، به بیان احتمال موفقیت پارک سوار ها 
در شهر اصفهان، بر اساس تعداد پارک سوار احداثي پرداخته شده  
است. به عنوان نمونه در صورتي که هدف، احداث 2 پارک سوار 
در شهر اصفهان باشد، سایت هاي 4 و 19 در 69 درصد موارد به 

عنوان بهترین گزینه ها انتخاب شده اند.
تحت  محدوده  و  پارک سوار  یک  مطلوب  تقاضاي  محاسبه 
پوشش آن، به عنوان یک ورودي مهم  مسأله مکان یابي پارک سوارها 
شناخته مي شود ]3 [. در مطالعات بسیاري، نحوه  محاسبه تقاضاي 
مطلوب پارک سوار بررسي شده است.  این مطالعات به سه دسته 

کلي تقسیم مي شوند:
تحت  محدوده  براي  منظم  هندسي  شکل  یک  که  روشي   •
پوشش پارک سوار در نظر مي گیرد. به عنوان مثال، ترنبول2  یک 
دایره یا سهمي را به عنوان ناحیه تحت پوشش پیشنهاد مي کند 

.]4[
• روشي که بر اساس مقایسه هزینه، شیوه هاي مختلف سفر 
افراد را معرفي  مي کند. به عنوان مثال، سرجیوس3 بر اساس ارزش 
نظر  در  را  استفاده، هزینه هاي طرق مختلف سفر  و هزینه  زمان 

مي گیرد ]5[.
• روش هایي که به بررسي استفاده کنندگان فعلي مي پردازند. 
از  استفاده کنندگان  پالک  ثبت  براساس  آلن4   مثال،  عنوان  به 
پارک سوار، سعي در برآورد شکل محدوده تحت پوشش پارک سوار 

دارد ]6 [.
2- Turnbull 
3- Sargious 
4- Allen 

ثبت پالک خودرو،  از  استفاده  با  بیالل5   فرهان  پژوهش  در 
محدوده تحت پوشش پارک سوارهاي شهر کلمبوس، ایالت اوهایو 
آمریکا را بررسي کرده و به عنوان ورودي براي مدل برنامه ریزي 
ریاضي مکان یابي پارک سوار از آن استفاده مي کند. مدل ارائه شده 
در این پژوهش یک مدل چند هدفي شامل اهداف زیر است ]6 [:

• پوشش حداکثري تقاضا
•  کاهش زمان سفر بین پارک سوار و بزرگراه ها

• حداقل کردن تعداد پارک سوار هاي جدید

4-  رویکرد 
براي  مترو  ایستگاه هاي  اطراف  محدود ه   پژوهش،  این  در 
محدود  به  توجه  با  است.  شده  گرفته  نظر  در  پارک سوار  احداث 
بودن تردد وسایل نقلیه شخصي در مرکز شهر مشخص است که 
احداث و توسعه پارکینگ و پارک سوار در محدوده طرح زوج و فرد 
شهر تهران نقض غرض بوده و منطقي به نظر نمي رسد. بنابراین 
در این مطالعه تمام ایستگاه هاي سیستم متروي شهر تهران بنا بر 
طرح نهایي اجرا تا تکمیل کل شبکه، با حذف ایستگاه هاي واقع در 
محدوده طرح زوج و فرد، )حدود صد ایستگاه( براي اولویت بندي 
احداث پارک سوار مد نظر خواهد بود که این امر در شکل شماره 
1 نشان داده شده است. براساس بخش سوم طرح جامع پارکینگ 
شهر تهران ] 7[ مسافت مطلوب پیاده روي 500 متر معرفي شده 
به شعاع  دایره اي  پارک سوارها در  احداث  رو فضاي  این  از  است. 
شاخص هاي  مي شود.  گرفته  نظر  در  مترو  ایستگاه  متري   500
این شعاع شامل متوسط قیمت  به  با توجه  اولویت بندي احداث، 
زمین در محدوده اطراف ایستگاه و تقاضاي مطلوب براي استفاده 
اسناد  در  پیشنهاد  وجود  آن ها  بر  عالوه  که  است  پارک سوار  از 
به  در  ادامه  است.  گرفته  قرار  پژوهشگران  نظر  مد  نیز  فرادست 

معرفي تک تک این موارد پرداخته مي شود.

4-1- متوسط قیمت زمین در محدوده اطراف ایستگاه
زمین  تملک  و  ساخت  هزینه  دو  از  پارک سوار  ایجاد  هزینه 
تشکیل شده است. با توجه به این که هزینه ساخت در اکثر نقاط 
تهران یکسان است، هزینه تملک زمین یا به عبارت دیگر ارزش 
عمراني  هزینه هاي  مدیریت  براي  تغییر  قابل  عامل  تنها  زمین، 
احداث پارک سوار معرفي مي گردد. در راستاي این موضوع هزینه 
مختلف  نقاط  اولویت بندي  براي  عنوان شاخصي  به  زمین  تملک 

زمین معرفي مي شود.
واضح است که اولویت نقاط مختلف شهر تهران با هزینه تملک 
زمین رابطه معکوس دارد و هرچه زمین در منطقه گران تري واقع 
مي گیرد.  قرار  پایین تري  اولویت  در  نقاط،  لیست  در  باشد،  شده 
از  براي تعیین مقادیر ارزش زمین در نقاط مختلف شهر تهران، 
حق الزحمه ثبت معامله ملک به تفکیک بلوک ها و مناطق مختلف 
شهرداري استفاده شده است. بر اساس نشریه وزارت امور اقتصادي 
و دارایي )سازمان امور مالیاتي کشور( ] 8[ ارزش معامالتي امالک 
شهر تهران در سال 1391 برآورد شده است. در این نشریه ارزش 
5-  Farhan Bilal 
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معامالتي عرصه شهر تهران بر اساس نقشه هاي بلوک بندي کتاب 
ارزش معامالتي سال 1384 تهران مشخص مي شود. نحوه برآورد 
ارزش زمین در نقاط مختلف تهران بر اساس نشریه ذکر شده بر 
طور  به  است.  معامله  ارزش  از  معامله  کننده  برقرار  مبناي سهم 
کل  قیمت  درصد  یک  با  برابر  مقدار  این  تهران  شهر  در  معمول 
عرصه هاي  معامالتي  ارزش هاي  اساس  بر  بنابراین  است.  معامله 
مختلف شهر تهران و صد برابر کردن مقدار آن، ارزش زمین در آن 
نقاط مشخص مي شود. بلوک بندي هاي سطح شهر تهران بر اساس 
اساس  بر  و قیمت گذاري ها  معابر شهر صورت  گرفته  و  خیابان ها 

بلوکي که در حاشیه معابر مختلف قرار گرفته، انجام شده است.

شكل 1 -  موقعیت ایستگاه هاي خارج از محدوده طرح زوج و فرد شبكه 
متروي شهر تهران در افق طرح

مقادیر برآورد شده ارزش  زمین بر حسب ریال بر متر مربع و 
از نرم افزار جغرافیایي GIS بر روي نقاط مختلف شهر  با استفاده 
تهران ثبت مي شود. ارزش زمین نقاط مختلف شهري، تشکیل یک 
پوسته با ارتفاع متغیر بر روي نقشه سطح شهر تهران مي دهد که 
مقادیر ارتفاعي آن ها را مي توان برابر با ارزش زمین در آن نقطه 
به طور مشخص  نقاطي که  براي  دانست. مطابق شکل شماره 2 
شاخص ارزش زمین نداشتند، مقدار میانگین وزني به طور خودکار 

توسط نرم افزار ثبت مي شود. 

شكل -2  توزیع پراکندگي ارزش زمین در نقاط مختلف شهر تهران

4-2- تقاضاي مطلوب
سفر  وسیله  تبادل  مستعد  نقاط  اولویت بندي  در  که  نکته اي 
شهر  داخل  ایستگاه هاي  متفاوت  ماهیت  شود،  توجه  آن  به  باید 
و ایستگاه هاي واقع در مرز هاي شهر است. این دو دسته ایستگاه 
براي استفاده کنندگان متفاوتي مطلوب هستند. براي ایستگاه هاي 
واقع در بخش هاي داخلي شهر تهران، مطلوب است که ساکنان 
از پارکینگ احداث شده به عنوان پارک سوار استفاده   اطراف آن 
کنند، در حالي که احداث پارک سوار در ایستگاه هاي واقع در مرز 
شهر تهران براي خدمت رساني به آن دسته از افرادي است که سفر 
آن ها از خارج شهر تهران آغاز شده است. شناسایي ایستگاه هاي 
مرزي بر اساس موقعیت محور هاي14گانه ورودي به شهر تهران 
انجام شده است. از این رو نحوه  محاسبه تقاضاي مطلوب هریک از 

پارک سوارهاي شهر تهران متفاوت خواهد بود.

4-2-1- تقاضاي مطلوب پارك سوار هاي داخلي شهر تهران
روش هاي  به  مترو  ایستگاه هاي  به  افراد  دسترسي  امکان 
مختلفي امکان پذیر است. این روش ها عبارتند از : 1- پیاده، 2- 
وسیله   -5 تاکسي   -4 کننده،  تغذیه  اتوبوس هاي   -3 دوچرخه، 
نقلیه شخصي. بر اساس اصول توسعه پایدار، بهترین شیوه براي 
است.  »پیاده روي«  انبوه بر  ایستگاه حمل ونقل  به  افراد  دسترسي 
نقل  و  حمل   ایستگاه  به  افراد  مراجعه  بازدارنده  عوامل  از  یکي 

همگاني به شکل پیاده، فاصله فرد از ایستگاه است.
با توجه به اهداف اصلي احداث پارک سوار  که افزایش دسترسي 
افراد به ایستگاه هاي حمل  و نقل همگاني و تشویق افراد به استفاده 
از آن در بخش عمده سفر خود است، تقاضاي مطلوب استفاده از 
پارک سوار هاي داخلي شهر شامل آن دسته از افرادي است که فاصله 
آن ها بیشتر از فاصله مطلوب پیاده روي )500 متر( و کمتر از 20 
درصد متوسط طول سفرهاي شهر تهران باشد. متوسط طول سفرها 
تهران در حدود 17 کیلومتر است که 20 درصد آن در  در شهر 
تقاضاي  این مطالعه  بنابراین در  حدود 3/5 کیلومتر مي باشد] 9[. 
مطلوب براي استفاده از پارک سوار، جمعیت ساکن در یک حلقه با 
شعاع داخلي500 متر و شعاع خارجي 4 کیلومتر تعریف شده است. 
شکل شماره 3 نمایی از توزیع تراکم جمعیت نقاط مختلف شهر 

تهران بر اساس سرشماري سال 1385 را ارائه می  دهد. 
 

شكل 3 - توزیع تراکم جمعیت نقاط مختلف شهر تهران بر اساس 
سرشماري سال 1385
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4-2-2- تقاضاي مطلوب پارك سوار هاي دروازه اي
افرادي که در شهر ساکن نیستند، ولي مقصد سفر  آن ها داخل 
شهر است، امکانات مختلفي براي دسترسي به حمل  و نقل همگاني 
به  دروازه اي  پارک سوار هاي  دارند.  اختیار  در  درون شهري  انبوه بر 
عنوان ابزاري براي فراهم کردن دسترسي به حمل  و نقل همگاني 
انبوه بر شهري براي این دسته از افراد در نظر گرفته مي شود. زماني 
بتواند  که  داشت  قبولي خواهد  قابل  عملکرد  دروازه اي  پارک سوار 
بخش عمده اي از حجم عبوري از محورهاي اطراف را به خود جذب 
کند. براي برآورد تقاضاي مطلوب پارک سوار هاي دروازه اي مي توان 

بخش یا تمام حجم محورهاي ورودي به تهران را در نظر گرفت.
از  دروازه اي،  ایستگاه هاي  در  مطلوب  تقاضاي  محاسبه  براي 
حجم محور هاي ورودي به شهر تهران بر اساس گزیده آمار حمل 
این  به  توجه  با   .]9 [ است  استفاده شده  تهران  ترافیک  و  نقل   و 
مرجع دروازه هاي شهر تهران شامل 14 محور است. الزم به ذکر 
پتانسیل  که  است  ایستگاهي  دروازه اي،  ایستگاه  از  منظور  است، 
سرویس دهي به یکي از محورهاي ورودي شهر تهران را دارا باشد. 
جدول 1 نمایی از حجم ورودی از محورهای دروازه ای شهر تهران 
در ساعت اوج ترافیک صبح گاهی در سال 1390 را ارائه می دهد. 

جدول 1: حجم ورودي از محور هاي دروازه اي شهر تهران در ساعت اوج 
صبح سال 1390 ] 9[

حجم عبوري
)سواري بر ساعت(

نام محور ردیف

6422 اتوبان کرج 1

2173 جاده مخصوص کرج 2

917 شهر قدس 3

1069 جاده اندیشه 4

2047 جاده شهریار 5

303 جاده احمد آباد مستوفي 6

2151 اتوبان ساوه 7

4950 جاده ساوه 8

1985 اتوبان قم 9

1018 جاده قدیم قم 10

2020 جاده ورامین 11

3788 جاده خراسان 12

1429 رودهن)جاده دماوند( 13

727 لواسان 14

عنوان  به  تهران  شهر  به  ورودي  محور هاي  از  یک  هر  حجم 
نسبت  )ایستگاه ها(  ایستگاه  نزدیک ترین  به  مطلوب،  تقاضاي 
داده مي شود. به علت وجود جمعیت در حوالي ایستگاه هاي خط 

متروي بین شهري تهران کرج، ایستگاه هاي این خط نیز به عنوان 
ایستگاه هاي داخلي معرفي مي گردند اما حجم محور هاي دروازه اي 
اطالعات  مي شود.  داده  نسبت  ایستگاه ها  این  از  تعدادي  به  نیز 
کامل نسبت دادن حجم محورها به ایستگاه هاي مرزي شهر تهران 
مطابق جدول 2 است. احجام تخصیص داده شده بر اساس امکان 
راه ها  موجود  وضع  مطابق  مترو،  ایستگاه هاي  به  افراد  دسترسي 
مرزي  ایستگاه هاي  اولویت  مطالعه  این  در  است.  گرفته  صورت 
و  بوده  شهر  داخل  ایستگاه هاي  از  باالتر  پارک سوار  احداث  براي 
جهت  از  گرفته اند.  قرار  نظر  مد  مجزا  صورت  به  ایستگاه ها  این 
دیگر قیمت زمین در محدوده اطراف این ایستگاه ها به علت واقع 
شدن در مرز و حاشیه شهر چندان تفاوت ندارد. بنابراین موارد، 
از  عبوري  حجم  مرزي،  ایستگاه هاي  به  دهي  اولویت  معیار  تنها 
محور مواصالتي مربوط به آن هاست. هر چه این حجم بیشتر باشد، 
تقاضاي بیشتري براي استفاده از پارک سوار وجود داشته و اولویت 

ایستگاه براي احداث پارک سوار باالتر خواهد بود.

جدول 2: ایستگاه هاي مرزي شهر تهران، شماره خط و محور هاي ورودي 
مربوط به آن ها

نام محور )هاي( 
نسبت داده شده

شماره خط نام ایستگاه ردیف

اتوبان کرج، جاده 
مخصوص کرج، جاده 
اندیشه، شهر قدس 

خط 5 ایستگاه وردآورد 1

جاده شهریار خط 5 ایستگاه چیتگر 2

جاده ورامین خط 6 شهر ري 3

جاده خراسان تقاطع خط 
8 و 9

سه راه افسریه 
) میدان بسیج 
مستضعفین(

4

اتوبان قم، جاده قدیم قم، 
جاده احمد آباد مستوفي

خط 1 حرم مطهر 5

اتوبان قم، جاده قدیم قم، 
جاده احمد آباد مستوفي

خط 1 شاهد 6

اتوبان قم، جاده قدیم قم، 
جاده احمد آباد مستوفي

خط 1 باقر شهر 7

اتوبان ساوه، جاده ساوه خط 3 اسالم شهر 8

اتوبان ساوه، جاده ساوه خط 3 شهرک گلشهر 9

اتوبان ساوه، جاده ساوه خط 3  محدوده شهر 
چهاردانگه

10

رودهن خط 2 فرهنگسرا 11

لواسان خط 4 جاده لشگرک )پارک 
جنگلي لویزان(

12
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4-3- پیشنهاد در اسناد فرادست
تهران  شهر  نقل  و  حمل   جامع  طرح  مطالعه  که  جا  آن  از 
وجود  دارد،  تهران  شهر  نقل  حمل  و  به  کالن  و  جامع  نگرشي 
عنوان شاخصي  به  مطالعات،  آن  در  پارک سوار  احداث  پیشنهاد 

براي اولویت بندي احداث پارک سوار ها معرفي  مي شود.
براي تعیین ضریب اهمیت )وزن( هر یک از معیارها، از روش  
مقایسه   وزن دهي   روش   در  است .  استفاده شده  زوجي6   مقایسه 
زوجي ، معیارها دو به  دو با یکدیگر مقایسه  شده  و اهمیت  آن ها 
نسبت  به  یکدیگر تعیین  مي گردد. در واقع از افراد خواسته شده که 
در یک مقایسه دوتایي شاخص هاي مورد نظر را با یکدیگر مقایسه 
کرده و در این مقایسه عدد 10 را بین هر زوج به نحوي تقسیم 
کنند که عدد اختصاص داده شده به هر شاخص اهمیت آن در 
مقایسه با شاخص دیگر را نشان دهد. علت این که نظر کارشناسان 
وزن  که  است  آن  مي شود  دریافت  دو  به  دو  مقایسه  صورت  به 
دادن مقایسه اي بین دو معیار ساده تر از وزن دادن مقایسه اي بین 
از نظرسنجي مدیران و  نتایج حاصل  بر اساس  چند معیار است. 
تقاضاي  معیار   ،20/3 وزن  داراي  زمین  ارزش  معیار  کارشناسان 
مطلوب داراي وزن 57/5 و معیار وجود در اسناد فرادست داراي 
دارای  ایستگاه های   4 شماره  شکل  در  است.  درصد   22/2 وزن 
اولویت احداث پارک سوار مطابق با نتایج مطالعات جامع حمل و 

نقل و ترافیک شهر تهران ارائه شده است. 
 

شكل 4 - ایستگاه هاي داراي اولویت احداث پارك سوار در مطالعات طرح 
جامع حمل  و نقل شهر تهران

5-  نتیجه گیري
بیست  شده،  برآورد  شاخص هاي  مقادیر  و  اوزان  اساس  بر 
امر در  این  برآورد شده است که  پارک سوار  اولیه احداث  اولویت 
زمین،  ارزش  معیار  منظر  از  داده می شود.  نشان  شکل شماره 5 
دارند، در  پایین تري  ایستگاه هاي جنوب شهر که متوسط قیمت 
اولویت هاي باالتري قرار مي گیرند. از جهت دیگر و بر اساس معیار 
تقاضاي مطلوب، در محدوده اطراف ایستگاه هاي جنوب غربي شهر 

6 Pair Wise Comparison 

که به محدوده زوج و فرد نزدیک هستند، چگالي جمعیت ساکن 
باالتر از نقاط دیگر شهر بوده ولذا اولویت باالیي خواهند داشت. 
در مجموع و با توجه به باال بودن وزن معیار تقاضاي مطلوب در 
مقایسه با سایر معیارها، 20 اولویت اول ایستگاه هاي متروي تهران 
جهت احداث پارک سوار، بسیار نزدیک به هم بوده و در محدوده 

جنوب غربي شهر تجمع دارند.
اولیه ایستگاه ها نسبت به  اولویت  با توجه به موقعیت بیست 
یکدیگر و تراکم آن ها در یک قسمت کوچک از شهر تهران این 
بنابراین بر اساس حداقل فاصله  نیاز به اصالح دارد.  اولیه  نتیجه 
بین پارک سوارها )برابر چهار کیلومتر( و با توجه به اولویت محاسبه 
شده در قسمت قبل، این اصالح به گونه اي صورت گرفته است که 
مطابق شکل شماره 6 توزیع پارک سوارهاي پیشنهادي، با فاصله و 
پراکندگي بهتري در شهر دیده شود.  با توجه به اولویت هاي نهایي 
مشخص است که ایستگاه سروري واقع در منطقه 19 شهرداري به 
عنوان اولویت اول، ایستگاه پایانه آزادي در اولویت دوم، ایستگاه 
جوانمرد قصاب در اولویت سوم و باالخره ایستگاه تهران پارس در 
اولویت بیستم براي احداث پارک سوار در شهر تهران انتخاب شده 

است.
 

شكل 5 - اولویت بندي اولیه ایستگاه هاي متروي شهر تهران جهت 
احداث پارك سوار 

شكل 6 - اولویت بندي نهایي ایستگاه هاي متروي شهر تهران جهت 
احداث پارك سوار
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6-  قدرداني
پارکینگ  »مطالعه  به  مربوط  اطالعات  حاصل  مقاله  این 
همگاني یکپارچه هوشمند در نقاط تعویض سفر و پارک سوارهاي 
شهر تهران و مکان یابي فني و تخصصي آن ها بر مبناي مدیریت 
تقاضاي ترافیک« به کارفرمایي مرکز مطالعات و برنامه ریزي شهر 
تهران است که در سال 1391 به مشاور گروه بین المللي ره شهر 
واگذار شده است. بدین وسیله از آن مرکز و مشاور به جهت در 

اختیار قرار دادن این اطالعات قدرداني مي شود. 
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