
چكیده:
امــروزه افزایــش خودروهــا و رشــد غیراصولــی شــهرها از یــک ســو و کمبــود پارکینــگ هــای عمومــی در قســمت هــای مرکــزی 
کالن شــهرها از ســوی دیگــر موجــب ازدحــام وســایل نقلیــه در بافــت مرکــزی کالن شــهرها شــده اســت کــه ایــن موضــوع 

ســاکنین ایــن مناطــق و مالــکان خــودرو را بــا معضــل جــدی مواجــه کــرده اســت. 
ــای  ــری و ســنجش مناســب معیاره ــی در نظرگی ــات خــود توانای ــه امکان ــا توجــه ب ــی )GIS( ب ــات جغرافیای سیســتم اطالع
دخیــل در بحــث مــکان یابــی زیرســاخت هــای شــهری را دارا مــی باشــد و اســتفاده از آن مــی توانــد در تصمیــم گیــری همــه 

جانبــه مســائلی چــون مــکان یابــی بهینــه پارکینــگ هــای عمومــی کمــک شــایانی نمایــد. 
در ایــن مقالــه پــس از بیــان مقدمــه و شــرح مشــکل بــه شناســایی معیارهــای موثــر در مــکان یابــی پارکینــگ هــای عمومــی 
پرداختــه مــی شــود. در ادامــه معیارهــای موثــر طبقــه بنــدی و بــا اســتفاده از پرسشــنامه و نظــر کارشناســان وزن معیارهــای 
فــوق بــا اســتفاده از تحلیــل سلســله مراتبــی ســنجیده مــی شــود. در ادامــه نیــز بــا اســتفاده از GIS نقشــه مطلوبیــت مکانــی 
معیارهــای فــوق ترســیم و نقشــه مطلوبیــت مکانــی نهایــی بــا اســتفاده از اوزان موجــود تهیــه مــی گــردد. در پایــان نتایــج در 
قالــب اولویــت هایــی بــرای مــکان یابــی پارکینــگ هــای عمومــی در قســمت هــای مختلــف مطالعــه مــوردی کــه بخــش هایــی 

از منطقــه 1شــهر اصفهــان مــی باشــد ارائــه شــده اســت. 

واژگان کلیدی  :سیستم اطالعات جغرافیایی، تحلیل سلسله مراتبی)AHP(، پارکینگ های عمومی

مکان یابی بهینه پارکینگ های عمومی در بافت مرکزی شهر اصفهان به 

GIS در محیط AHP کمک روش

سید محمدرضا سنبلستان ، منصور حاجی حسینلو 2، سعید منجم3، مجید فاضلی4 
1-دانشجوی دکترا مهندسی عمران)راه و ترابری(، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2-عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران)راه و ترابری(، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
3-عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران)راه و ترابری(، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4-دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران)راه و ترابری(، دانشگاه صنعتی اصفهان
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1-مقدمه
امــروزه بــا رشــد ســریع جمعیــت هــر ســال بــر تعــداد وســایل 
ــش موجــب  ــن افزای ــی شــود. ای ــزوده م ــه در شــهرها اف نقلی
افزایــش تراکــم و آلودگــی هــوا بــه ویــژه در مناطــق مرکــزی 
ــی  ــا م ــات در شــبکه راه ه ــزان تصادف ــش می شــهرها و افزای

شــود. )1(
شــهر اصفهــان از جملــه شــهرهایی اســت کــه در بافــت هایــی 
ــی  ــم م ــه چش ــدت ب ــه ش ــگ ب ــود پارکین ــاص از آن کمب خ
خــورد. براســاس آمــار راهنمایــی و رانندگــی شــهر اصفهــان 
ــارک  ــای پ ــزار فض ــش از 13ه ــود بی ــا وج ــال 1392 ب در س
خیابــان هایــی چــون طالقانــی، شــیخ بهایــی، چهاربــاغ پاییــن 
ــود و  ــه کمب ــا مشــکالت اساســی در زمین ــادی ب و شــمس آب
ــد.  ــوده ان جانمایــی غلــط پارکینــگ هــای عمومــی مواجــه ب
ــان  ــارک در پای ــزار فضــای پ ــق 20ه ــه اف ــه ب ــا توج ــال ب ح
ســال 1395 و افــق هــای ســال هــای بعــد لــزوم مــکان یابــی 
بهینــه پارکینــگ هــای عمومــی در بافــت هــای متراکــم شــهر 
ــی  ــود. )2(یک ــی ش ــه صــورت جــدی احســاس م ــان ب اصفه
ــای  ــگ ه ــی پارکین ــکان یاب ــازی م ــه س ــای بهین از راهکاره
عمومــی اســتفاده از GIS مــی باشــد. از جملــه فعالیــت 
ــی  ــز خدمات ــی مراک ــکان یاب ــه م ــای انجــام شــده در زمین ه
 Ritsema Van در کشــورهای مختلــف مــی تــوان بــه مقالــه
Eck کــه بــا اســتفاده از نقشــه فشــار در ترکیــب بــا GIS بــه 
ارزیابــی برخــی از مراکــز خدماتــی پرداختــه اشــاره نمــود. در 
ایــن دیــدگاه براســاس میــزان اســتفاده افــراد از یــک مرکــز 
ــی در  ــز خدمات ــای مرک ــزان فض ــن می ــم چنی ــی و ه خدمات
یــک فاصلــه پیــاده روی معقــول مراکــز خدماتــی خــاص کــه 
بــا کمبــود مواجــه انــد شناســایی شــده اســت. )3( هــم چنین 
ــی از  ــاز برخ ــورد نی ــات Weant در م ــه مطالع ــوان ب ــی ت م
شــهرهای آمریــکا بــه پارکینــگ هــای جدیــد بــا اســتفاده از 
GIS اشــاره نمــود. )Kligman )4 و همــکاران نیــز مطالعاتی 
را در مــورد تاثیــرات ترافیــک در بخــش مرکــزی شــهر نیوتــن 
و نقــش پارکینــگ هــا و مدیریــت آن هــا در بهبــود وضعیــت 
اســکان در آن شــهر انجــام داده انــد. )3( در ایــران نیــز مــی 
تــوان بــه مطالعــات قنبــری و عســگری نایینــی در ارتبــاط بــا 
مــکان یابــی احــداث پارکینــگ هــای عمومــی بــا اســتفاده از 
GIS اشــاره نمــود. در ایــن مقالــه نویســندگان بــا روش هــای 
مختلفــی چــون بولیــن،وزن دهــی چندگانــه و منطــق فــازی 
ــکان  ــب در م ــق مناس ــا و مناط ــایی وزن معیاره ــه شناس ب
یابــی پارکینــگ هــای عمومــی دســت یافتــه انــد. )3( شــکیبا 
ــی  ــل فضای ــه تحلی ــه مطالع ــه ای ب ــز در مقال ــکاران نی و هم
شــبکه معابــر و مــکان یابــی بهینــه پارکینــگ هــای منطقــه 
17 تهــران پرداختــه انــد در ایــن مقالــه نویســندگان در پایــان 
پیشــنهاد ســاخت انــواع مختلــف پارکینــگ هــای عمومــی در 
مناطــق مختلــف منطقــه مــورد مطالعــه براســاس معیارهــای 
موجــود در آن مناطــق را پیشــنهاد نمــوده انــد. [5] در ارتبــاط 
 GIS بــا تلفیــق روش هــای تصمیــم گیــری چنــد معیــاره و
نیــز عباســی و همــکاران ایــن فــــعالیت را در مــورد مــــکان 

ــران  ــهر ته ــق 6 و12 ش ــای مناط ــگ ه ــه پارکین ــی بهین یاب
ــد. )6( ــام داده ان انج

حاجــی حســینلو و بــالل در مطالعــه ای تاثیــر پارکینــگ هــای 
ــی  ــر روی ترافیــک شــهری بررســی و مکانیاب حاشــیه ای را ب
ــه راه  ــر حاشــیه ای را از جمل ــی و غی ــای طبقات ــگ ه پارکین
ــهری  ــز ش ــا در مراک ــگ خودروه ــکل پارکین ــای مش ــل ه ح

دانســته انــد. )7(
ــل  ــای تحلی ــق روش ه ــتفاده از تلفی ــا اس ــق ب ــن تحقی در ای
ــای  ــگ ه ــی پارکین ــکان یاب ــه م ــی و GIS ب ــله مراتب سلس
عمومــی جدیــد در مناطــق پــر ازدحــام شــهر اصفهــان 

ــت.  ــده اس ــه ش پرداخت
2-تعریف مسئله

پارکینــگ یکــی از ســه عنصــر اصلــی حمــل و نقــل شــهری 
ــان  ــد در پای ــای ســبک و ســنگین بای ــب خودروه اســت. اغل
انجــام هــر ســفر در محلــی متوقــف شــوند. حتــی در مناطقــی 
ــد  ــی نمای ــی م ــرویس ده ــی س ــل همگان ــل ونق ــه حم ک
خودروهــای شــخصی بــه عنــوان وســیله نقلیــه ارجــح مطــرح 
مــی باشــند و لــذا همــواره تقاضــای پارکینــگ از رونــد رشــد 
صعــودی برخــوردار اســت. ابتــدا و انتهــای هــر ســفری چــه 
درون شــهری و چــه بــرون شــهری بــا هــر هدفــی کــه انجــام 
پذیــرد در نهایــت بــه توقــف ختــم مــی گــردد. در پایــان ســفر 
ــه دارای  ــن ک ــی مشــخص و معی ــودرو در محل الزم اســت خ
ممنوعیــت قانونــی نیــز نباشــد پــارک گردد. محاســبات نشــان 
ــتر از  ــودرو بیش ــر خ ــف ه ــان توق ــدت زم ــه م ــد ک ــی ده م
مــدت زمــان حرکــت آن اســت. پیــش بینــی و تــدارک فضــای 
ــا  ــه از آن ه ــی ک ــان های ــه در زم ــایل نقلی ــرای وس ــی ب کاف
اســتفاده نمــی شــود از معضــالت شــهرها بــه ویــژه شــهرهای 
بــزرگ اســت. دشــواری کار بیشــتر بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
ــن و  ــد در محدودتری ــب بای ــگ را اغل ــاص پارکین ــای خ فض

گــران تریــن نقــاط شــهر در نظــر گرفــت. )8(
از عــوارض ایــن مشــکل ترافیــک ســاکن ترافیــک ســاکن یــا 
همــان وســایل نقلیــه ای کــه پــارک شــده هســتند و اثــرات 
آن هــا کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت مــی باشــد. از 
ــه ترافیــک ســاکن را  ــوط ب ــوان مشــکالت مرب ایــن رو مــی ت
از جملــه مشــکالت عمــده در برنامــه ریــزی ترافیــک دانســت. 

)9(
ــش از  ــه بی ــان روزان ــهر اصفه ــود در ش ــار موج ــاس آم براس
66هــزار توقــف خــودرو در حاشــیه معابــر شــهر صــورت مــی 
گیــرد کــه ایــن آمــار بــا توجــه بــه پارکینگ هــای حاشــیه ای 
متعــارف در کالنشــهرهای دنیــا رقــم بســیار باالیــی اســت. )2( 
ارقــام فــوق و مشــکالت ازدحــام خــودرو در ســاعت هایــی از 
شــبانه روز در مناطقــی خــاص از شــهر اصفهــان لــزوم مــکان 
ــای  ــال ه ــه در س ــی ک ــای عموم ــگ ه ــه پارکین ــی بهین یاب
آینــده در شــهر اصفهــان ســاخته خواهــد شــد را بــه وضــوح 
نشــان مــی دهــد. در کشــور مــا امــروزه روش هــای ســنتی بــا 
اســتفاده از معیارهــای کمــی در مــکان یابــی پارکینــگ هــای 
عمومــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد کــه ایــن موضــوع بــا
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ــته در  ــتباهات ناخواس ــب اش ــاال موج ــای ب ــه خط ــه ب توج
ــد. ــد ش ــی خواه ــای عموم ــگ ه ــی پارکین ــکان یاب م

)10( در نتیجــه ایــن موضــوع در ســال هــای اخیــر در 
مــواردی از سیســتم هــای اطالعــات جغرافیایــی در مکانیابــی 
عناصــر شــهری هــم چــون پارکینــگ هــای عمومــی اســتفاده 

ــده اســت. )11( ش

3-اهداف تحقیق

ــر اشــاره  ــوارد زی ــه م ــوان ب ــه اهــداف تحقیــق مــی ت از جمل
نمــود. 

• بیــان ضــرورت مــکان یابــی بهینــه پارکینــگ هــای عمومــی 
در برنامــه ریــزی هــای کاربــری زمیــن شــهری

• شناســایی معیارهــای موثــر در مــکان یابــی بهینــه پارکینگ 
هــای عمومــی و اوزان آن هــا

• معرفــی گزینــه هــای مــکان یابــی بهینــه پارکینــگ هــای 
عمومــی در بافــت متراکــم شــهر اصفهــان

ــخص  ــب مش ــای مناس ــکان ه ــدی م ــت بن ــنهاد اولوی • پیش
ــگ ــداث پارکین ــت اح ــش جه ــده در پژوه ش

4-معرفی منطقه مورد مطالعه

ــه  ــاز ب ــگ نی ــی پارکین ــت مکان ــه مطلوبی ــه نقش ــرای تهی ب
ــه  ــورت مطالع ــه ص ــاص ب ــه ای خ ــروژه در منطق ــام پ انج
مــوردی مــی باشــد. بــه ایــن منظــور منطقــه یــک شــهرداری 
اصفهــان کــه در مرکــز شــهر و در داخــل رینــگ یــک ترافیــک 
شــهری قــرار دارد انتخــاب گردیــد. ایــن منطقــه کــه موقعیــت 
ــعتی  ــت دارای وس ــده اس ــش داده ش ــر نمای ــکل زی آن در ش
ــوده و تعــداد 15 پارکینــگ فعــال  در حــدود 1000 هکتــار ب
ــک  ــق پرترافی ــی از مناط ــوق یک ــه ف ــرار دارد. منطق در آن ق
شــهر بــوده و از جهــت قرارگیــری خیابــان چهاربــاغ عباســی 
در منطقــه و مجــاورت بــا رودخانــه زاینــده رود از جنبــه هــای 
ــا  ــن ب ــم چنی ــت اســت. ه ــز اهمی تفریحــی و توریســتی حائ
ــه قرارگیــری فشــرده بافــت هــای تجــاری خدماتــی  توجــه ب
ــمس  ــی، ش ــیخ بهای ــی، ش ــاغ عباس ــای چهارب ــان ه در خیاب
آبــادی، طالقانــی و ســایر خیابــان هــای مشــابه ایــن منطقــه 
ــز  ــوق نی ــای ف ــری ه ــی از کارب ــراوان ناش ــک ف دارای ترافی
مــی باشــد. در نتیجــه ایــن موضــوع اهمیــت فراهــم ســازی 
ــی ترافیــک  ــه منظــور جلوگیــری از کاهــش روان پارکینــگ ب
ــش  ــش از پی ــه بی ــن منطق ــیه ای در ای ــارک حاش ــر پ ــر اث ب

ــز اهمیــت اســت.  حائ

5-روش تحقیق
5-1-داده های مورد استفاده

ــی در  ــای اطالعات ــه ه ــه نقش ــس از تهی ــق پ ــن تحقی در ای
قالــب الیــه هــای کاربــری اراضــی، دسترســی و شــبکه معابــر، 
تراکــم جمعیــت شــهری، بلــوک بنــدی و کیفیــت ســاختمان 
ــه و تحلیــل  ــرای تجزی ــاز ب ــه هــای مــورد نی هــا و دیگــر الی
ــزار ArcGIS10 اســتفاده شــده اســت.  ــرم اف داده هــا از ن

5-2-روند تحقیق
در ایــن پژوهــش پــس از شناســایی منطقــه مــورد مطالعــه و 
ــه شناســایی  ــاز ب ــی مــورد نی جمــع آوری داده هــای اطالعات
ــی  ــای عموم ــگ ه ــی پارکین ــکان یاب ــر در م ــای موث معیاره
ــنامه  ــتفاده از پرسش ــا اس ــه ب ــت. در ادام ــده اس ــه ش پرداخت
هایــی وزن معیارهــای فــوق بــا اســتفاده از نظــر کارشناســان 
ــک از  ــه هری ــوط ب ــی مرب ــای اطالعات ــه ه ــتخراج و الی اس
ــا اســتفاده از نقشــه  ــا ترســیم شــده اســت. ســپس ب معیاره
هــم پوشــانی وزن دار موقعیــت هــای بــا امتیــاز بــاال انتخــاب 
و بــا اســتفاده از روش AHP موقعیــت هــای پیشــنهادی 

ــت. ــده اس ــنهاد گردی ــت پیش ــب اولوی برحس

5-3-معیارهای موثر در مكان یابی پارکینگ
ــطح  ــی در س ــای عموم ــگ ه ــه پارکین ــی بهین ــکان یاب در م
شــهرها معیارهــای مختلفــی تاثیرگــذار اســت کــه براســاس 
نظــر کارشناســان حــوزه حمــل و نقــل و ترافیــک ایــن 
معیارهــا را مــی تــوان بــه صــورت زیــر طبقــه بنــدی نمــود. 

5 
 

�
��هرداری�ا��هان1:منطقه1�ک�

�روش����یق-5
�داده�های��ورد�اس��اده-5-1

در�این���قیق����از��هیه�نق�ه�های�اط��ا�ی�در�قا����یه�های�کار�ری�ارا�ی،�د��ر�ی�و���که�
��رای� �نیاز �مورد ��یه�های �دی�ر �و �کی�ی���ا��مان�ها ���وک��ندی�و ��راکم�جم�ی���هری، م�ا�ر،

�.�ا���اده��ده�ا���ArcGIS10�جزیه�و����ی��داده�ها�از�نرم�ا�زار�
�رو�د����یق-5-2
��ه�ن�در�ای ��وه�����از��نا�ایی�منطقه�مورد�مطا��ه�و�جم��آوری�داده�های�اط��ا�ی�مورد�نیاز

در�ادامه��ا�ا���اده�.��نا�ایی�م�یارهای�مو�ر�در�مکان�یا�ی��ارکین��های��مومی��ردا��ه��ده�ا��
�ن�ر�کار�نا�ان�ا���راج�و��یه�های�اط�� �ا���اده�از ا�ی�از��ر��نامه�هایی�وزن�م�یارهای��وق��ا

موق�ی�������ا�ا���اده�از�نق�ه�هم��و�انی�وزن�دار�.�مر�وط��ه�هریک�از�م�یارها��ر�یم��ده�ا��
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یشنهادی�برحسب�اولویت��یشنهاد�مو�عیت�های���AHPهای�با�امتیاز�با��انت�اب�و�با�است�اده�از�روش�
�.�است��ردیده
����ن�ی��ی�پ�رکینگ��ی�ر��ی���ثر�در�-5-3

��ا �یابی�بهینه �م�ان �است��ه�در �م�تل�ی�تاثیر�ذار �معیارهای �س�ح�شهرها ر�ین��های�عمومی�در
براساس�ن�ر��ارشناسان�حوزه�حمل�و�ن�ل�و�ترا�ی��این�معیارها�را�می�توان�به��ورت�زیر��ب�ه�بندی�

�.�نمود

�:معیارهای�موثر�در�م�ان�یابی��ار�ین��های�عمومی1�دول

�زیرمعیارها�معیارها
�مرا�ز��:1معیار �به نزدی�ی

��اذب�س�ر
�نزدی�ی�به�م�تمع�های�ت�اری�و��دماتی�:1-1زیرمعیار
�نزدی�ی�به�مرا�ز�اداری�:1-2زیرمعیار
�مرا�ز�:1-3زیرمعیار �به �و��نزدی�ی درمانی،آموزشی،�رهن�ی،ت�ریحی
�تاری�ی

���2یا��1�یابان�های�شریانی�در�ه�دسترسی�به��:2-1زیرمعیار�دسترسی�مناسب�:2معیار
�عرض�معابروضعیت��:2-2زیرمعیار
��ا�له�از�میادین�ا�لی�:2-3زیرمعیار

�وضعیت��:3معیار �سازی بهینه
�ترا�ی�ی�من��ه

��ا�له�از��ار�ین��های�مو�ود�:3-1زیرمعیار
��رار�یری�در��یابان�های�دارای�ترا�م�ترا�ی�ی�سا�ن�:3-2زیرمعیار
�:�رار�یری�در��یابان�های�حاشیه��رح�ترا�ی�3-3زیرمعیار

�هزینه�تمل��زمین�:4-1زیرمعیار�تمل��:4معیار
�:��رار�یری�در��اربریهای�مناسب�برای�احداث��ار�ین�5معیار
�:عدم��رار�یری�در��اربریهای�نامناسب�و�ممنوع�برای�احداث��ار�ین�6معیار

�

�می�توان�معیار�نزدی�ی�به�مرا�ز��اذب�س�ر� در�م�ان�یابی�بهینه��ار�ین��های��ترین��ارامترمهم�را
در�من��ه�مورد�م�العه�نیز�با�]10[.�به�حساب�آورد�عمومی�از�دید�اه��ارشناسان�حمل�و�ن�ل�و�ترا�ی�

با�تو�ه�.�تو�ه�به��سترد�ی�و�تنوع��اربری�هایی�با��ذب�س�ر�با��این�معیار�بیشتر�حائز�اهمیت�است
معیار�م�تل��معر�ی��آن�ها�این�معیار�در��الب�سه�زیر�به��سترد�ی�این�مرا�ز�و�نیاز�به�بررسی�م�زای

�ا�له��یشنهادی�از�این�.�و�در�ادامه�سه�ن�شه�م�لوبیت�م�انی�م�تل��برای�هری��ترسیم�شده�است
��.�شده�است�2مرا�ز�از�دید�اه�ی���ارشناس�در��دول�زیر�

معیــار نزدیکــی بــه مراکــز جــاذب ســفر را مــی تــوان مهــم تریــن پارامتــر در مــکان یابــی بهینــه پارکینــگ هــای عمومــی از 
دیــدگاه کارشناســان حمــل و نقــل و ترافیــک بــه حســاب آورد. )10(در منطقــه مــورد مطالعــه نیــز بــا توجــه بــه گســتردگی 
و تنــوع کاربــری هایــی بــا جــذب ســفر بــاال ایــن معیــار بیشــتر حائــز اهمیــت اســت. بــا توجــه بــه گســتردگی ایــن مراکــز 
و نیــاز بــه بررســی مجــزای آن هــا ایــن معیــار در قالــب ســه زیــر معیــار مختلــف معرفــی و در ادامــه ســه نقشــه مطلوبیــت 
مکانــی مختلــف بــرای هریــک ترســیم شــده اســت. فاصلــه پیشــنهادی از ایــن مراکــز از دیــدگاه یــک کارشــناس در جــدول 

زیــر 2 شــده اســت. 
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�:فا�له�مناسب�برای��یاده�روی�از��ارکین��تا�مراکز�جاذب�سفر2جدول

�فا�له�مناسب�ربرینوع�کا
�100-350�تجاری�و��دماتی

�150-300�اداری
�200-350�فرهن�ی�-زیارتی-درمانی-آموزشی-موارد�تفریحی�سایر

�

معیار�دسترسی�مناسب�موضوع�دی�ری�است�که�بایستی�در�مکان�یابی�بهینه��ارکین��های�عمومی�
�عرض�دسترسی�مناسب�به�شریان�های�ا�لی�و��رار�یری�.�مدن�ر��رار��یرد �ارکین��در�مو�عیتی�با

�شد ��ارکین���واهد �به �بیشتر �ترافیک��ودرو �جذب �باعث �ابتدا �مناسب �معبر �نیز�. �دی�ر �جنبه از
یت�حداکثر�ظرف�مدت�نیم�ساعت��نجاه�در�د�ظرفبتواند��ارکین��باید�در�مکانی�احداث�شود�که�

�کند �ت�لیه �را ��ود .]12[�� �های �شریان �به �دسترسی �نحوه �بایستی �نتیجه �معابر�در �عرض �و ا�لی
ناشی�از��دسترسی�به��ونه�ای�باشد�که�در�ساعات�اوج�با�ایجاد�تراکم�ترافیکی�در��یابان�های�مجاور

�.�ظرفیت�بار�ترافیکی�اضافی�را�داشته�باشداین��یابان�ها��احداث��ارکین�
��ارکین��های �بهینه�سازی�وضعیت�ترافیکی�منط�ه�براساس�وضعیت��ارک�های�حاشیه�ای�و �معیار

�منط�ه�مورد�مطالعه�سنجیده�می�شود �اعمال�.�عمومی�موجود�در �تراکم�ترافیکی�ساکن�با �معابر�با در
�نیز�بهینه� �استفاده�از��ارکین��را �کاهش�و سیاست�های�مدیریتی�مناسب�می�توان�مشک�ت�معبر�را

�نمود �مکان�یابی��ارکین�. �بایستی�در ��ر�هم�چنین��ارکین��های�موجود�نیز �مدن�ر ار�های�جدید
�رار�یری��ارکین��ها�در��یابان�های�حاشیه�طرح�ترافیک�می�تواند�سبب��از�سوی�دی�ر.��رفته�شود

�.�کاهش�ترافیک��ودرو�و��ارک�حاشیه�ای�در�این��یابان�ها�و�بازدهی�مناسب��ارکین��ها�شود
برای�های�نامناسب�و�ممنوع��های�مناسب�و�عدم��رار�یری�در�کاربری�دو�معیار��رار�یری�در�کاربری

احداث��ارکین��نیز�در�مطالعات�نهایی�برای�انت�اب�ن�اط�کاندید�برای�مکان�یابی�درن�ر��رفته�شده�
کاربری�های�مناسب�برای�احداث��ارکین��زمین�های�بایر،�فضای�سبز��یشنهادی�طرح�تفضیلی�.�است

�هستند �متروکه �و �های�فرسوده �سا�تمان �و �اند �نشده �اجرا �حال �به �تا �که �چنین�. کاربری�های�هم
�زیارتی، �فرهن�ی، �تاری�ی، �شامل�مراکز �نیز �ممنوع �حسینیه�نامناسب�و �و �بیمارستان�ها،�ها،�مساجد
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معیــار دسترســی مناســب موضــوع دیگــری اســت کــه 
ــی  ــای عموم ــگ ه ــه پارکین ــی بهین ــکان یاب ــتی در م بایس
ــای  ــریان ه ــه ش ــب ب ــی مناس ــرد. دسترس ــرار گی ــر ق مدنظ
ــا عــرض معبــر  اصلــی و قرارگیــری پارکینــگ در موقعیتــی ب
ــه  ــتر ب ــودرو بیش ــک خ ــذب ترافی ــث ج ــدا باع ــب ابت مناس
پارکینــگ خواهــد شــد. از جنبــه دیگــر نیــز پارکینــگ باید در 
مکانــی احــداث شــود کــه بتوانــد حداکثــر ظــرف مــدت نیــم 
ســاعت پنجــاه درصــد ظرفیــت خــود را تخلیــه کنــد. )12( در 
نتیجــه بایســتی نحــوه دسترســی بــه شــریان هــای اصلــی و 
عــرض معابــر دسترســی بــه گونــه ای باشــد کــه در ســاعات 
اوج بــا ایجــاد تراکــم ترافیکــی در خیابــان هــای مجــاور ناشــی 
از احــداث پارکینــگ ایــن خیابــان هــا ظرفیــت بــار ترافیکــی 

ــی را داشــته باشــد. اضاف

ــاس  ــه براس ــی منطق ــت ترافیک ــازی وضعی ــه س ــار بهین معی
وضعیــت پــارک هــای حاشــیه ای و پارکینــگ هــای عمومــی 
ــود. در  ــی ش ــنجیده م ــه س ــورد مطالع ــه م ــود در منطق موج
ــا اعمــال سیاســت هــای  ــا تراکــم ترافیکــی ســاکن ب معابــر ب
ــش  ــر را کاه ــکالت معب ــوان مش ــی ت ــب م ــی مناس مدیریت
ــن  ــم چنی ــود. ه ــه نم ــز بهین ــگ را نی ــتفاده از پارکین و اس
پارکینــگ هــای موجــود نیــز بایســتی در مــکان یابــی 
پارکینــگ هــای جدیــد مدنظــر قــرار گرفتــه شــود. از ســوی 
ــیه  ــای حاش ــان ه ــا در خیاب ــگ ه ــری پارکین ــر قرارگی دیگ
ــک خــودرو  ــد ســبب کاهــش ترافی ــی توان ــک م طــرح ترافی
و پــارک حاشــیه ای در ایــن خیابــان هــا و بازدهــی مناســب 

ــود.  ــا ش ــگ ه پارکین

دو معیــار قرارگیــری در کاربــری هــای مناســب و عــدم 
قرارگیــری در کاربــری هــای نامناســب و ممنــوع بــرای 
ــاب  ــرای انتخ ــی ب ــات نهای ــز در مطالع ــگ نی ــداث پارکین اح
نقــاط کاندیــد بــرای مــکان یابــی درنظــر گرفتــه شــده اســت.

کاربــری هــای مناســب بــرای احــداث پارکینــگ زمیــن هــای 
ــه  ــا ب ــه ت ــی ک ــرح تفضیل ــبز پیشــنهادی ط ــر، فضــای س بای
حــال اجــرا نشــده انــد و ســاختمان هــای فرســوده و متروکــه 
ــوع  ــب و ممن ــای نامناس ــری ه ــن کارب ــم چنی ــتند. ه هس
ــاجد و  ــی، مس ــی، زیارت ــی، فرهنگ ــز تاریخ ــامل مراک ــز ش نی
حســینیه هــا، بیمارســتان هــا، فضــای ســبز و بــاغ هــا، مراکــز 

ــی باشــند.  تجــاری، اداری و تاریخــی م

5-4-تعیین وزن معیارها
ــن  ــاره در ای ــی چندمعی ــف ارزیاب ــای مختل ــان روش ه در می
ــرای وزن  پژوهــش از روش تحلیــل سلســله مراتبــی AHP ب
ــه  ــده اســت. روش AHP ک ــتفاده ش ــا اس ــه معیاره ــی ب ده
بــرای اولیــن بــار در ســال 1980 توســط تومــاس ال ســاعتی 
ــای طراحــی  ــن سیســتم ه ــع تری ــی از جام ــد یک مطــرح ش
ــه اســت.  ــا معیارهــای چندگان ــرای تصمیــم گیــری ب شــده ب
فرآینــد تحلیــل سلســله مراتبــی بــر مبنــای مقایســه زوجــی 
بنــا نهــاده شــده کــه قضــاوت و محاســبات را تســهیل و میزان 
ــن  ــد. ای ــی ده ــان م ــم را نش ــازگاری تصمی ــازگاری و ناس س
ــری  ــم گی ــن تکنیــک در تصمی ــاز ای ــای ممت موضــوع از مزای

چنــد معیــاره مــی باشــد. )13و14(
اولیــن گام در ایــن روش ایجــاد ســاختار سلســله مراتبــی مــی 
ــئله  ــر مس ــت ت ــر و راح ــرای درک بهت ــدام ب ــن اق ــد. ای باش
ــه  ــزرگ ب ــرد. تقســیم بنــدی یــک مســئله ب انجــام مــی پذی
مســائل کوچــک تــر باعــث مــی شــود ابعــاد مختلــف مســئله 
مــورد توجــه قــرار گیــرد و روابــط و مفاهیــم مســئله راحــت 
ــی  ــله مراتب ــاختار سلس ــاخت س ــس از س ــود. پ ــر درک ش ت
در گام دوم شــاخص هــا نســبت بــه هــم مقایســه گردیــده و 
امتیــاز داده مــی شــود. قضــاوت هــا در ایــن مرحلــه شــفاهی 
مــی باشــد و گــروه هــای تصمیــم گیــر بــرای مقایســه 
معیارهــای مختلــف مطابــق جــدول زیــر اعــدادی بیــن 1 تــا 

ــد. 9 را برحســب نظــر خــود انتخــاب مــی کنن
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قضــاوت هــای فــوق در ماتریــس مقایســات زوجــی انجــام و در ایــن ماتریــس درایــه a ij  اهمیــت شــاخص i ام نســبت بــه 
شــاخص j ام مــی باشــد. هــم چنیــن درایــه هــای روی قطــر ماتریــس مقایســات زوجــی نشــانگر اهمیــت هــر شــاخص نســبت 

بــه خــودش مــی باشــد کــه مســاوی یــک اســت.
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ــی نیــز مــی  ــرد. در گام پایان ــژه انجــام مــی پذی ــردار وی ــه یکــی از روش هــای حداقــل مربعــات و ب در ادامــه وزن معیارهــا ب
بایســتی میــزان ناســازگاری محاســبه و تحــت عنــوان نســبت ناســازگاری تعییــن گــردد. ایــن نســبت بایســتی کمتــر از 0. 1 

باشــد.)13و14(
جدول 4 وزن معیارهای مختلف را نشان می دهد.

9 
 

�:وزن�م�یارها�و�زیرم�یارهای�مو�ر�در�م�ان�یا�ی��ار�ین��های��مومی4�دول

 

 GIS��ی���ی���ای�ا���ا�ی�در���ی��-5-5

در�این�����.�ای��داده��ده�اس�م�یارهای�م��ل��نمدر�این��سم���یه�های�اط��ا�ی�مر�وط��ه�
 Arcدر�نرم�ا�زار��shpاز�روی�ن��ه��ار�ری�ارا�ی��هر�ا��هان��ه��رم�����از��یه�های�اط��ا�یهری

GIS10��ا�اس��اده�از�ا�زار�هیه�و�س�س��Reclassify��در�م�یط�نرم�ا�زارArcGIS��رای�اس��اده�های�
�.���س��ندی��ده�اس���دی�در�ر��ه��ندی��زینه�ها�

      �
� 1-1:�یه�مطلو�ی��م�انی�م�یار4��ل��1-2:�یه�مطلو�ی��م�انی�م�یار3��ل    1-3:�یه�مطلو�ی��م�انی�م�یار2��ل
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�:وزن�م�یارها�و�زیرم�یارهای�مو�ر�در�م�ان�یا�ی��ار�ین��های��مومی4�دول

 

 GIS��ی���ی���ای�ا���ا�ی�در���ی��-5-5

در�این�����.�ای��داده��ده�اس�م�یارهای�م��ل��نمدر�این��سم���یه�های�اط��ا�ی�مر�وط��ه�
 Arcدر�نرم�ا�زار��shpاز�روی�ن��ه��ار�ری�ارا�ی��هر�ا��هان��ه��رم�����از��یه�های�اط��ا�یهری

GIS10��ا�اس��اده�از�ا�زار�هیه�و�س�س��Reclassify��در�م�یط�نرم�ا�زارArcGIS��رای�اس��اده�های�
�.���س��ندی��ده�اس���دی�در�ر��ه��ندی��زینه�ها�

      �
� 1-1:�یه�مطلو�ی��م�انی�م�یار4��ل��1-2:�یه�مطلو�ی��م�انی�م�یار3��ل    1-3:�یه�مطلو�ی��م�انی�م�یار2��ل

GIS 5-5-تهیه الیه های اطالعاتی در محیط
در ایــن قســمت الیــه هــای اطالعاتــی مربــوط بــه معیارهــای مختلــف نمایــش داده شــده اســت. در ایــن بخــش هریــک از الیــه 
هــای اطالعاتــی از روی نقشــه کاربــری اراضــی شــهر اصفهــان بــه فرمــت shp در نــرم افــزار Arc GIS10 تهیــه و ســپس 
بــا اســتفاده از ابــزار Reclassify در محیــط نــرم افــزار ArcGIS بــرای اســتفاده هــای بعــدی در رتبــه بنــدی گزینــه هــا 

کالس بنــدی شــده اســت. 
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����������
�2-1����������������������ر:7�����2-2:����������������������ر6���       2-3:����������������������ر5���

�

���������
�3-2:����������������������ر10�����3-3����������������������ر:9���� 3-1:����������������������ر8���

�
5-6-روش های ترکیب الیه ها در محیط GIS GISروش���ی��رکی���ی�����در���ی��-5-6

ــک از  ــه هري ــوط ب ــی مرب ــای اطاعات ــه ه ــه الي ــس از تهی پ
ــا اســتفاده از روش هــای تصمیــم گیــری  معیارهــا بايســتی ب
قطعــی و تصمیــم گیــری غیــر قطعــی فرآينــد ترکیــب اليــه 
هــا را انجــام داد. در ايــن پژوهــش از دســته اول روش بولیــن و 
از دســته دوم روش همپوشــانی وزن دار انتخــاب شــده اســت.

5-6-1-روش بولین
ــا اســتفاده از هريــک از نقشــه هــا بــه  مــدل ســازی بولیــن ب
عنــوان يــک شــرط تعییــن مــی نمايــد کــه هــر موقعیــت در 
منطقــه مــورد مطالعــه شــروط مــورد نظــر را دارا مــی باشــد 

يــا شــرايط الزم بــرای انتخــاب را دارا نیســت.

ــی شــود.  ــان م ــا 0 بی ــه صــورت 1ی ــه ب ــت در مجموع عضوی
ــا  ــت ب ــر موقعی ــه ه ــورد مطالع ــه م ــن روش در مجموع در ای
ــردد  ــی گ ــف م ــت( تعری ــر )نادرس ــا صف ــت( و ی زوج 1)درس
بــه طــوری کــه مقــدار یــک نشــان دهنــده مناســب بــودن و 
مقــدار صفــر نشــان دهنــده نامناســب بــودن موقعیــت مکانــی 
آن پیکســل مــی باشــد. مزیــت اســتفاده از روش بولیــن 
ــای  ــه ه ــن روش نقش ــد. در ای ــی باش ــن روش م ــادگی ای س
ــامل AND و  ــن ش ــای بولی ــتفاده از عملگره ــا اس ــود ب موج
OR بــا یکدیگــر تلفیــق شــده و یــک نقشــه خروجــی نهایــی 
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــه ه ــق نقش ــر تلفی ــد. اگ ــی ده ــکیل م تش
عملگــر AND انجــام شــده باشــد پیکســلهای حــاوی ارزش
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ک
سی ترافی

صلنامه علمی مهند
 ف

شماره 78
سال نوزدهم / پاییز 1398 / 

 1 در نقشــه خروجــی مــکان هایــی را نمایــش مــی دهــد کــه کلیــه معیارهــای مربــوط بــه کاربــرد مــورد نظــر را تامیــن نماینــد. 
هــم چنیــن در صورتــی کــه نقشــه هــای ورودی بــا اســتفاده از عملگــر OR ترکیــب شــده باشــد پیکســل هــای حــاوی ارزش 

1 در نقشــه خروجــی مــکان هایــی را نمایــش مــی دهــد کــه یــک یــا چنــد معیــار در آن هــا صــدق مــی کنــد. 
ــا  ــرای تصمیــم گیــری ب ــر ب ــا کارشناســان محدودیــت هــای زی ــه در منطقــه مــورد مطالعــه پــس از مشــورت ب در ایــن مقال

اســتفاده از روش بولیــن اتخــاذ شــده اســت. 
- بــا اســتفاده از عملگــر OR پیکســل پیشــنهادی بایســتی یکــی از شــرایط حداکثــر فاصلــه 350 متــر از کاربــری هــای تجــاری 
و خدماتــی یــا حداکثــر فاصلــه 300 متــر از کاربــری هــای اداری و یــا حداکثــر فاصلــه 350 متــر از کاربــری هــای آموزشــی، 

درمانــی و … را دارا باشــد. 
- پیکسل پیشنهادی بایستی یکی از در فاصله کمتر از 200 متر از خیابان های شریانی درجه 1و2 باشد. 

- بــا اســتفاده از عملگــر OR پیکســل پیشــنهادی بایســتی یکــی از شــرایط قرارگیــری در خیابــان هــای دارای تراکــم ترافیکــی 
ســاکن و یــا قرارگیــری در خیابــان هــای حاشــیه طــرح ترافیــک شــهر اصفهــان را دارا باشــد. 

- در پایان با استفاده از عملگر AND بایستی پیکسل پیشنهادی الزاماً تمامی شرایط قبلی را دارا باشد. 
شکل 11 مطلوبیت مکانی با استفاده از روش بولین را نمایش می دهد. 

12 
 

�
�:�یه�م��و�ی��م�انی��ا�اس�فاده�از�روش��و�ین11ش��

�روش����وشان��وزن�دار-5-6-2
ی��هر�ی��از�در�این�روش�نس����ه�روش��و�ین�ان��اف�ن�ای���یش�ر��وده�و��ه��ای�مقیاس��فر�و�

در�این�روش��ا�اس�فاده�.�وا�دهای�م�انی�در�نقشه��ر�اساس�اهمی��و�ام�یاز��ود�دارای�مقداری�هس�ند
��فیق�وزن�دار��یه�های�م���ف�ان�ام�و��یه��AHPاز�اوزان��ه�دس��آمده�در�مر��ه�ق���از�روش�

نقشه�م��و�ی��م�انی��ه��ا��12ش���.�م��و�ی��م�انی�نهایی��ا�اس�فاده�از�اوزان�فوق��رسیم�می��ردد
�.�اس�فاده�از�روش�هم�وشانی�وزن�دار��ه�دس��آمده�اس��را�نمایش�می�دهد

5-6-2-روش همپوشانی وزن دار
در ایــن روش نســبت بــه روش بولیــن انعطــاف نتایــج بیشــتر بــوده و بــه جــای مقیــاس صفــر و یــک هــر یــک از واحدهــای 
ــه دســت  ــا اســتفاده از اوزان ب ــاز خــود دارای مقــداری هســتند. در ایــن روش ب ــر اســاس اهمیــت و امتی ــی در نقشــه ب مکان
آمــده در مرحلــه قبــل از روش AHP تلفیــق وزن دار الیــه هــای مختلــف انجــام و الیــه مطلوبیــت مکانــی نهایــی بــا اســتفاده 
از اوزان فــوق ترســیم مــی گــردد. شــکل 12 نقشــه مطلوبیــت مکانــی کــه بــا اســتفاده از روش همپوشــانی وزن دار بــه دســت 

آمــده اســت را نمایــش مــی دهــد. 
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�
�:�یه�مطلوبی��م�انی�با�اس��اده�از�روش�هم�وشانی�وزن�دار12ش�ل��������������������
�

�ان�خاب�ن�اط�کان�ی��و�اولوی��بن�ی�آن��ا-5-7
�موق�ی��های�با�ام�یاز با��به��نوان�نقاط��اندید�ان��اب�و�با�اس��اده�از�اوزان�به��در�این�قسم��اب�دا

�هر�ی��از�م�یارها�در��یه�های�م��ل��اولوی��بندی�نقاط�ان�ام� �ام�یاز دس��آمده�از�مر�له�قبلی�و
�از�روش�.�شده�اس� �نرم�ا�زار��AHPم�مو�ه�مرا�ل��وق�با�اس��اده ان�ام��ر��ه��ExpertChoiceدر

اب�دا�ما�ریس���میم��یری��ه�سطرهای�آن�هر�ی��از��زینه�ها�و�س�ون�های�اس��به�طوری��ه�در�
در�ادامه�این�ما�ریس�نرمال�.�آن�هر�ی��از�م�یارهای�م�ان�یابی��ار�ین��می�باشد��ش�یل�شده�اس�

در�.��به�بندی��زینه�ها�ان�ام�شده�اس�شده�و�با�اس��اده�از��رایب�مربوط�به�اوزان�هر�ی��از�م�یارها�ر
�.��امل�مو�ر�ارائه�شده�اس��9�زینه�مورد�بررسی�براساس��21ما�ریس���میم��یری�برای��5�دول�

�
�
�

5-7-انتخاب نقاط کاندید و اولویت بندی آن ها
در ایــن قســمت ابتــدا موقعیــت هــای بــا امتیــاز بــاال بــه عنــوان نقــاط کاندیــد انتخــاب و بــا اســتفاده از اوزان بــه دســت آمــده 
ــه هــای مختلــف اولویــت بنــدی نقــاط انجــام شــده اســت. مجموعــه  ــه قبلــی و امتیــاز هــر یــک از معیارهــا در الی از مرحل
ــدا  ــه در ابت ــوری ک ــه ط ــت ب ــه اس ــام گرفت ــزار ExpertChoice انج ــرم اف ــتفاده از روش AHP در ن ــا اس ــوق ب ــل ف مراح
ماتریــس تصمیــم گیــری کــه ســطرهای آن هــر یــک از گزینــه هــا و ســتون هــای آن هــر یــک از معیارهــای مــکان یابــی 
پارکینــگ مــی باشــد تشــکیل شــده اســت. در ادامــه ایــن ماتریــس نرمــال شــده و بــا اســتفاده از ضرایــب مربــوط بــه اوزان هــر 
یــک از معیارهــا رتبــه بنــدی گزینــه هــا انجــام شــده اســت. در جــدول 5 ماتریــس تصمیــم گیــری بــرای 21 گزینــه مــورد 

بررســی براســاس 9 عامــل موثــر ارائــه شــده اســت. 

14 
 

�:�ا�ری�����ی���یری5�دول
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9��زینه�ها

A1 10�6�9�10�7�9�2�10�9�
A2 10�8�10�10�7�9�2�10�8�
A3 10�8�10�10�8�7�1�10�3�
A4 10�8�9�10�7�9�1�10�10�
A5 10�9�9�10�8�4�3�10�10�
A6 10�9�10�10�10�9�2�10�10�
A7 10�7�9�7�9�7�2�10�10�
A8 10�8�9�9�7�9�2�10�10�
A9 10�8�8�10�7�7�4�10�10�
A10 10�9�10�10�8�8�6�10�10�
A11 9�8�10�10�9�7�1�10�4�
A12 8�9�10�10�9�5�1�10�4�
A13 8�10�10�10�9�7�1�10�4�
A14 10�9�8�10�9�9�1�10�5�
A15 10�9�9�10�8�5�2�10�6�
A16 10�9�9�10�7�6�2�10�9�
A17 10�8�10�10�9�6�1�10�3�
A18 10�8�10�10�8�4�2�10�5�
A19 10�9�10�10�8�8�3�10�9�
A20 8�10�9�7�7�7�2�10�8�
A21 9�9�10�7�7�4�3�10�7�

�
�ادا�ه����از�نر�ال��ازی��ا�ری���وق�و��رب��قادیر��ا�ری��نر�ال��ده����ی�� �یری��رایب�در

��ا�ری���رب��ی��ردد �این �در �اوزان���یارها ��ربوط�به ���ل��برای��ن�ای��نهایی�اولوی���ناطق.
�.�ا���6�طابق��دول��ا�داث��ار�ین����و�ی
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 ف

شماره 78
سال نوزدهم / پاییز 1398 / 

در ادامــه پــس از نرمــال ســازی ماتریــس فــوق و ضــرب مقادیــر ماتریــس نرمــال شــده تصمیــم گیــری ضرایــب مربــوط بــه 
اوزان معیارهــا در ایــن ماتریــس ضــرب مــی گــردد. نتایــج نهایــی اولویــت مناطــق مختلــف بــرای احــداث پارکینــگ عمومــی 

مطابــق جــدول 6 اســت.

15 
 

�:اولویت�بندی��زینه�ها6�دول

�
���ی����ی�ی-6

برای�ا�داث��ار�ین��هدف�از�م�ال�ات�م�ان�یابی�ت�یین�منا�ب�ترین�مو��یت�ها�با�با�ترین�امتیاز�
در�این�ت��ی��نیز����از�شنا�ایی�من��ه�مورد�م�ال�ه�و�م�یارهای�موثر�در�م�ان�.�های��مومی�ا�ت

�م�یارها� �هری��از �وزن �ن�رات��ارشنا�ان �از �ا�تفاده �با �ادامه ��ار�ین��های��مومی�در یابی�بهینه
���با�ا�تفاده�از�روش�های��.�مش���و�برای�هر�م�یار�نیز�ی���یه�م�لوبیت�م�انی�تر�یم��ردید

بولین�و�هم��وشانی�وزن�دار�تلفی���یه�ها�ان�ام�و�مو��یت�های�منا�ب�برای�ا�داث��ار�ین��های�
�.��مومی�مش����ردید

�این�م�اله�نتی�ه��رفته�شد�م�یارهایی�چون� م�یارهای�-2نزدی�ی�به��اربری�های��اذب��فر�-1در
�د�تر�ی�منا�ب� ��ازی�و��یت�ترافی�ی�من��ه�و�م�یارهای�مرتب��-3مرتب��با �بهینه هزینه�-4با

�.�تمل��زمین�مهم�ترین�م�یارها�در�م�ان�یابی�بهینه��ار�ین��های��مومی�ا�ت
�.�هم�چنین�نتای��به�د�ت�آمده�از�تلفی���یه�ها�به��ورت�زیر�ا�ت

نتای���ا�ل�دارای�ری����متر�و��ANDروش�بولین:�در�این�روش�به�دلیل���ت�یرانه�بودن��مل�ر�
�می�باشد �بیشتر �ا�مینان �مو��یت��ار�ین��های��13ش�ل�. �و �روش�بولین �از �د�ت�آمده نتای��به

�دهد �می �نمایش �را �مو�ود �ا�داث�. �برای �منا�ب �های ���مت ��رمز �رن� �با �شده �مش�� نوا�ی
�.��ار�ین��های��مومی�را�نمایش�می�دهد
با�ا�تفاده�از�اوزان�مو�ود�و�تر�یب��یه�ها�ن�شه��14ابه�ش�ل�روش�تلفی��وزن�دار:�در�این�روش�مش

��ن�این�روش�ان��اف��ذیری�بیشتر�و�م�ا�ت�بیشتر�مو��یت�های�.�م�لوبیت�م�انی�تهیه�شده�ا�ت
�.�بهینه�ن�بت�به�روش�بولین�و�هم�چنین�امتیازدهی�به��ی��ل�های�م�تلف�ا�ت

6-نتیجه گیری
هــدف از مطالعــات مــکان یابــی تعییــن مناســب تریــن 
ــگ  ــداث پارکین ــرای اح ــاز ب ــن امتی ــا باالتری ــا ب ــت ه موقعی
هــای عمومــی اســت. در ایــن تحقیــق نیــز پــس از شناســایی 
ــی  ــکان یاب ــر در م ــای موث ــه و معیاره ــورد مطالع ــه م منطق
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــی در ادام ــای عموم ــگ ه ــه پارکین بهین
نظــرات کارشناســان وزن هریــک از معیارهــا مشــخص و بــرای 
هــر معیــار نیــز یــک الیــه مطلوبیــت مکانــی ترســیم گردیــد. 
ســپس بــا اســتفاده از روش هــای بولیــن و هــم پوشــانی وزن 
ــرای  دار تلفیــق الیــه هــا انجــام و موقعیــت هــای مناســب ب

ــد.  احــداث پارکینــگ هــای عمومــی مشــخص گردی
در ایــن مقالــه نتیجــه گرفتــه شــد معیارهایــی چــون 
ــای  ــفر 2-معیاره ــاذب س ــای ج ــری ه ــه کارب ــی ب 1-نزدیک
ــا  ــط ب ــای مرتب ــب 3-معیاره ــی مناس ــا دسترس ــط ب مرتب
بهینــه ســازی وضعیــت ترافیکــی منطقــه و 4-هزینــه تملــک 
زمیــن مهــم تریــن معیارهــا در مــکان یابــی بهینــه پارکینــگ 

ــت.  ــی اس ــای عموم ه
ــه  ــه دســت آمــده از تلفیــق الیــه هــا ب هــم چنیــن نتایــج ب

ــر اســت.  صــورت زی
ــودن  ــختگیرانه ب ــل س ــه دلی ــن روش ب ــن: در ای روش بولی
و  کمتــر  ریســک  دارای  حاصــل  نتایــج   AND عملگــر 
ــت  ــه دس ــج ب ــکل 13 نتای ــد. ش ــی باش ــتر م ــان بیش اطمین
ــود  ــای موج ــگ ه ــت پارکین ــن و موقعی ــده از روش بولی آم
ــگ  ــا رن ــده ب ــخص ش ــی مش ــد. نواح ــی ده ــش م را نمای
قرمــز قســمت هــای مناســب بــرای احــداث پارکینــگ هــای 

ــد.  ــی ده ــش م ــی را نمای عموم
ــا  ــکل 14 ب ــابه ش ــن روش مش ــق وزن دار: در ای روش تلفی
اســتفاده از اوزان موجــود و ترکیــب الیــه هــا نقشــه مطلوبیــت 
مکانــی تهیــه شــده اســت. حســن ایــن روش انعطــاف پذیــری 
بیشــتر و مســاحت بیشــتر موقعیــت هــای بهینــه نســبت بــه 
ــای  ــل ه ــه پیکس ــی ب ــن امتیازده ــم چنی ــن و ه روش بولی

 16مختلــف اســت. 
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ــت  ــوان گف ــی ت ــده م ــت آم ــه دس ــج ب ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــای  ــگ ه ــان از نظــر پارکین ــه 1 شــهرداری اصفه ــه منطق ک
ــه و هــم  ــا در وســعت منطق ــع آن ه عمومــی موجــود و توزی
ــکالت  ــا مش ــاز ب ــورد نی ــای م ــگ ه ــداد پارکین ــن تع چنی
زیــادی روبــه رو اســت. نقشــه هــای بــه دســت آمــده نشــان 
مــی دهــد توزیــع پارکینــگ هــای موجــود مناســب نبــوده و 
ــگ  ــه ســاخت پارکین ــوری ب ــاد و ف ــاز زی ــه نی ــن منطق در ای
ــی  ــاس بررس ــن براس ــم چنی ــود دارد. ه ــی وج ــای عموم ه
هــای صــورت گرفتــه و اولویــت بنــدی موقعیــت هــای 
ــاغ  ــار ب ــان چه ــه در خیاب ــورد مطالع ــه م ــف در منطق مختل
ــت،  ــادی 1 موقعی ــان شــمس آب ــت، در خیاب ــن 2 موقعی پایی
ــی 2  ــان طالقان ــت، درخیاب ــی 2 موقعی ــیخ بهای ــان ش درخیاب
موقعیــت، درخیابــان بهشــتی 2 موقعیــت و درخیابــان مســجد 
ســید 3 موقعیــت و در مجمــوع 12 نقطــه دارای پتانســیل بــاال 
بــرای احــداث پارکینــگ هــای عمومــی معرفــی شــده اســت. 
ــرای  ــای پیشــنهادی ب ــت ه ــای 15 و 16 موقعی در شــکل ه
ــده اســت. ــش داده ش ــد نمای ــای جدی ــگ ه ــداث پارکین اح
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7-ارائه پیشنهادات
ــه  ــن مقال ــتفاده از ای ــرای اس ــر ب ــنهادات زی ــان پیش در پای
ــی  ــه م ــدی ارائ ــای بع ــش ه ــرای پژوه ــا ب ــود روش ه و بهب

ــردد.  گ
مجموعــه الیــه هــای تهیــه شــده در ایــن پژوهــش   -
بــا اســتفاده از اطالعــات مربــوط بــه کاربــری هــا و داده هــای 
ــده  ــه ش ــترس تهی ــط در دس ــوارد مرتب ــایر م ــی و س ترافیک
ــر  اســت. بدیهــی اســت در نظــر گرفتــن داده هــای دقیــق ت
ــه  ــج ب ــد دقــت روش را افزایــش و نتای ــر مــی توان و وســیع ت
دســت آمــده را کامــل تــر کنــد. در ایــن راســتا پیشــنهاد مــی 
ــه از  ــون فاصل ــی چ ــی معیارهای ــای آت ــق ه ــردد در تحقی گ
گســل هــا، ارتفــاع و شــیب زمیــن، میــزان آلودگــی هــوا در 
هــر منطقــه و دیگــر معیارهــای مرتبــط نیــز منظــور گــردد. 
ــل و  ــی و حم ــای عمران ــت ه ــردد معاون ــی گ ــنهاد م - پیش
نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان ســرمایه گــذاران را بــرای 
ــت  ــی در موقعی ــای عموم ــگ ه ــاخت پارکین ــه س ــویق ب تش

ــد.  ــای پیشــنهادی تشــویق نماین ه
ــق دارای  ــوط در مناط ــای مرب ــردد نهاده ــی گ ــنهاد م - پیش
پارکینــگ در منطقــه 1 شــهرداری اصفهــان و مناطقــی کــه در 
آینــده پارکینــگ هــای جدیــد در آن هــا ســاخته مــی شــود 
ــک  ــش ترافی ــرای کاه ــز ب ــیه ای را نی ــای حاش ــگ ه پارکین

شــهری مدیریــت و ســاماندهی نماینــد. 
ــا روشــی  - پیشــنهاد مــی گــردد پارکینــگ هــای عمومــی ب
ــی  ــرای تمام ــش ب ــن پژوه ــده در ای ــه ش ــابه روش ارائ مش
مناطــق شــهرهای کشــور مــکان یابــی شــده و در طــرح هــای 
مربــوط بــه برنامــه ریــزی کاربــری زمیــن هــای شــهری وارد 

گــردد. 
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GIS

 Majid,Saeed Monajjem3,Mansour Hajihoseinlou2,Sayed Mohammadreza Sonbolestan1
Fazeli4

 .PHD Candidate, Dept. of civil engineering, KNTU Univ. of Tech-1
 .Assistant Professor, Dept. of civil engineering, KNTU Univ. of Tech-2
 .Assistant Professor, Dept. of civil engineering, KNTU Univ. of Tech-3
 .Graduate student, Dept. of civil engineering, Isfahan Univ. of Tech-4

Abstracts

 Today,population growth on the one hand and the lack of public parking in the central
 parts of the metropolis on the other hand cause to heavy traffic in metropolitian and
 .this phenomenon due to serious problem on the residents of these areas and car owners
 GIS with respect to ability of appropriate assessment criteria that involved in the location of
 .urban infrastructure can deside on all aspects of issues such as optimal site of public parking
 In this paper after introduction of problem,efficient criteria in locating public parking were
 identify. Then effective criteria was classification and by means of questionnaire and expert
 opinion the weights were measure. Also with use of GIS, maps of each criteria is provided.
 .of isfahan  1  Then the result in terms of priorities for public parking located in part

 Keywords: Geographic Information System, Hierarchical Analysis (AHP), Public
Parking


