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 چکیده
این در باشد. شهرهای پر جمعیت جهان است، مشکل ترافیک می گیر اکثرکه امروزه گریبان یمشکالت یکی از

با فراهم آوردن سطوحی با هدف های شهری هستند، که یکی از مهمترین زیرساختهای عمومی میان پارکینگ

و نقل شهری به حساب ها، یکی از موثرترین اجزای سیستم حملآوری ترافیک ساکن از سطح خیابانجمع

به علت قدمت، فاقد پارکینگ های مرکزی شهر کمی عرض خیابان هر سبزوار با وجود جمعیت باال وش .آیدمی

این پژوهش با  است. ترافیک را در بخش مرکزی شهر مضاعف نموده عمومی در سطح شهر بوده و این نیز

از  دهی فضای شهریارائه مدلی بهینه در جهت سامان به دنبال ی چند معیارهگیرتصمیمسیستم استفاده از مدل 

 موثر معیاره 8 و نظر کارشناسان، ات اولیهمطالع پس از این راستا . درباشدمی گمطلوبیت استقرار پارکیندیدگاه 

های مناسب جهت مکان ، و در نهایتدهی صورت گرفتهوزن AHP با استفاده ازو  ،شناسایی در این امر

سطوح دسترسی و  معیار شناسایی شده، 8نتایج بدست آمده: از میان  احداث پارکینگ پیشنهاد گردیده است.

ترین همخوانی را با کاربری پارکینگ، بیشهای مناسب جهت احداث باالترین تاثیر را داشته و مکانقیمت زمین 

 و بخش مرکزی شهر دارد. تجاری

 

 .GIS، شهر سبزوار، AHPپارکینگ عمومی، تحلیل سلسله مراتبی واژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

های اقتصادی و ساختارهای فضایی هایی هستند با تراکم باالی جمعیتی، تمرکز فعالیتشهرها مکان

(. در واقع رشد Viana, 2004: 14شوند )ی سیستم حمل و نقل شهری حمایت میپیچیده؛ که به وسیله

سریع جمعیت شهر )و شهرنشینی( به همراه افزایش مالکیت وسایل نقلیه شخصی، گسترش فضایی شهرها و 

امروزه یافتن جای پارک به عنوان یکی  به طوری که .(Hobbs, 1974: 155ازدیاد ترافیک را به دنبال دارد )

 (.Benson, 2008: 432باشد )از مسائل اصلی، در شهرهای بزرگ با جمعیت فشرده، می

از یک طرف و سرگردانی رانندگان وسایل نقلیه  -بینی الزمدر صورت عدم پیش -افزایش تعداد اتومبیل

( از طرف 0: 0931فضلی، خود )کاویانی و رحمانیشخصی در هنگام رسیدن به مقصد و پارک خودروی 

دهد که اغلب ناتوان از پاسخگویی به چنین نیازهایی هستند هایی افزایش میدیگر، تقاضای پارک را در مکان

(Viana, 2004: 14و از عواقب این ناتوانی در برابر پاسخگویی، گسترش پدیده پارک .)ایهای حاشیه- 

چند الیه بوده؛ که موجب شده، سطوح تردد خودرو اشغال و معابر موجود دچار  -اهیکی از انواع پارکینگ

بندان، ممانعت از (؛ از جمله: ایجاد راه2: 0930نظامی، نارسایی در تردد مناسب وسایل نقلیه شود )حافظ

باشد یسبقت، افزایش تصادف، اتالف وقت و انرژی، ایجاد خطر برای عابران پیاده، کندی ترافیک و ... م

 ,Vianaی ماست )ترین مشکالت حمل ونقل شهری در شهرهای امروزهها یکی از رایج(. این0981)شاهی، 

های عمومی، به یکی از های حمل و نقل شهری، به ویژه پارکینگ(. از این رو گسترش زیرساخت14 :2004

 (.Hobbs, 1974: 155)ها و ترجیحات اجتناب ناپذیر در شهرها بدل شده است ضرورت

ها و های عمومی باعث کاهش و یا عدم توقف خودروها در حاشیه خیاباناز یک سوی وجود پارکینگ

تواند سهولت تردد برای سایر وسایل شود، که این امر خود میها میبطور غیر مستقیم افزایش عرض آن

(. و از دیگر 2: 0931، فضلینقلیه و کاهش میزان آلودگی هوا و آلودگی صوتی شود )کاویانی و رحمانی

های پیرامون و در فاصله مناسب با مراکز تجاری، خدماتی، اداری، ها باید سازگار با کاربریسوی پارکینگ

ساز ارتقاء کیفیت فضای شهری و ایجاد آرامش ساکنین باشد )صیامی و تفریحی و ... توزیع شوند، تا زمینه

ها یابی کاربریریزی شهری، مکاندر برنامه 9GISربردهای مهم (. در این میان، یکی از کا39: 0930آخشینی، 

ترین مساله نیز در احداث یک پارکینگ عمومی، (. و مهم9: 0981و عملکردهای شهری است )شکوهی، 

ها باعث عدم مطلوبیت باشد. چرا که نامناسب بودن پارکینگانتخاب یک مکان مناسب جهت احداث آن می

های شود. لذا با توجه به هزینهها میغبت عمومی برای پارک کردن در این پارکینگآن و در نتیجه کاهش ر

ها با در نظر یابی آنباالی احداث یک پارکینگ عمومی باالخص در مناطق مرکزی شهرها، بایستی مکان

                                                           
3- Geographic Information System 
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های مایهگرفتن کلیه پارامترهای فنی و مهندسی همراه باشد که در نهایت بتواند عالوه بر کاهش ترافیک، سر

 .(2: 0931فضلی، رفته را برگرداند )کاویانی و رحمانی

های عمومی گیرد از لحاظ برخورداری از پارکینگشهر سبزوار که در این پژوهش مورد بررسی قرار می

کند عبارتند ترین عوامل که نیاز پارکینگ را برای شهر سبزوار ایجاب میهایی است؛ و از مهمدچار نارسایی

ای توسط رانندگان، عرض کم شبکه ارتباطی اصلی شهر و حجم باالی ترافیک های غیرمجاز حاشیهکاز: پار

هاعدم وجود پارکینگ عمومی در سطوح مختلف شهری. لذا در شرایط موجود با ترین آنناشی از آن و عمده

 ود.شیابی پارکینگ عمومی در این شهر احساس میتوجه به مشکالت ذکر شده، نیاز به مکان

 

 پژوهش پیشینه -2

های متفاوت و جهت کاربردهای مختلف ارائه شده یابی؛ توسط افراد متعدد، در محیطهای مکانمدل

یابی پارکینگ ها و مکاناست؛ که ما بطور اجمالی به چند مورد از سوابق کاریِ در رابطه با موضوع پارکینگ

 :(0)جدول شماره  پردازیمدر جهان و ایران می

 خارجی و داخلی ،پیشینه پژوهش -0 جدول

 عنوان و نتایج کار پژوهشگران شماره مقاالت

جی
ار

خ
 

 ندریکس و جینرگرِ 0

(Dirickx & 

Jennergren) (0391) 

یابی برای تعیین استفاده بهینه از فضای انواع پارکینگ در از تئوری مکان

 اند.دسترس، استفاده برده

گویال و گومز  2

(Goyal & Gomes) 

(0381) 

های مختلف، برای تخصیص تسهیالت پارکینگ محوطه دانشگاه با الویت

 دهند.ریزی خطی ارائه مییک مدل برنامه

وانگ و همکاران  9

(Wang et al) (2118) 

به بررسی و مطالعه بهترین مکان برای تسهیالت پارکینگ عمومی، با 

 اند.ها پرداختههدف به حداقل رساندن هزینه کرایه

 (Caicedoکایسیدو ) 1

(2101) 

 "مدیریت اطالعات"

-)جهت: کاهش زمان واقعی جستجوی پارکینگ و کاهش گازهای گلخانه

به بررسی تاثیر مدیریت اطالعات در دسترسی پارکینگ، بر کاهش  (ای

های زیست مدت زمان سرگردانی به دنبال جای پارک و کاهش آلودگی

 محیطی پرداخته.

شاهین رودایر و  1

(Rodier & Shaheen) 

حمل و نقل "( 2101)

مبتنی بر پارکینگ 

فرانکسیسکو های هوشمند در محدوده خلیج سانبه بررسی پارکینگ

پرداخته و از نتایج کلی آن: افزایش سفر )رفت و آمد( پُرسرعت، کاهش 

های تک سرنشین، کاهش میانگین زمان رفت و آمد و استفاده از رانندگی

 ، کاهش کلی در تمامی سفرهای وسایل نقلیه.در نهایت
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 "هوشمند

 یو و همکارانسان 1

(Xun you et al) 

(2109) 

به بررسی و ارائه یک مدل مکانیِ پایگاه تسهیالت پارکینگ عمومی در 

 اند.های کل اجتماعی، اقدام نمودهجهت به حداقل رساندن هزینه

لی
اخ

د
 

موسوی مینو فنائی 9

-ساختمان"( 0991)

 "1ینگهای پارک

های پارکینگ ست که در  زمینه ساخت و سازهتقریبا جزء اولین کارهایی

ها در برابر باد و زلزله(، های بتونیِ چندین طبقه و مقاومت آن)پارکینگ

 در ایران، ترجمه و مورد توجه قرار گرفت.

 "( 0990پور )کامران 8

پارکینگ مراکز 

 "1تجاری

-های کلی پارکینگ میمعرفی شاخص به مطالعه پارکینگ مراکز تجاری و

-های پیشنهاد شده جهت پارکینگ را عنوان میپردازد و در انتها شاخص

 نماید.

09
30

 

به بررسی اصول و ضوابط پیشنهادی احداث پارکینگهای مشاعی در امور  نظامیحافظ 3

 پردازد؛محالت می

و با  GISشهر کازرون از نرم افزار های عمومیِ یابی پارکینگبرای مکان محمدی و همکاران 01

نمایند. با ها اقدام میو همپوشانی شاخص AHP1استفاده از مدل های 

های مناسب های پرترافیک، مکانهای نزدیکی به خیاباناستفاده از الیه

 اند؛های عمومی شهر کازرون را معین نمودهبرای ایجاد پارکینگ

کیخسروی و  00

 همکاران

های عمومی در منطقه سازی توزیع فضایی پارکینگرسی بهینهایشان به بر

های اطالعاتی برای هر یک شهر تبریز، اقدام به تهیه نقشه و ایجاد الیه 8

تلفیق  TOPSISنموده و سپس با استفاده از مدل  GISاز معیارها در محیط 

های عمومی در محدوده مورد مطالعه را و بهترین مکان برای پارکینگ

 اند.اد دادهپیشنه

09
32

 

ای بر روی های غیرحاشیهیابی پارکینگبه ارائه یک مدل کمی برای مکان اسکندری و همکاران 09

اند؛ به این شبکه حمل و نقل برای منطقه مرکزی شهر اصفهان پرداخته

یابی تسهیالت ریزی ریاضی دو هدفه برای مکانطریق که یک مدل برنامه

رائه و در نهایت مدل پیشنهادی برروی منطقه ای اپارکینگ غیر حاشیه

 اند.مورد نظر، اجرا و میزان کمبود فضای پارک برآورد نموده

ترک و میرزایی 01

 همکاران

شهر تهران  1های عمومی شهری در منطقه به مدلسازی مکانیابی پارکینگ

ارائه پردازند، و به دنبال بندی خاکستری میبا استفاده از مدل آنالیز خوشه

بندی فضای شهری از دیدگاه مطلوبیت استقرار مدلی بهینه در جهت پهنه

                                                           
 کتاب: 21ای است از فصل این مقاله، ترجمه -4

"Parking Handbook of Concrete engineering. Edited By: Mark Fintel (1985)." 

5- Parking Requirements for Shopping Centers. 

6- Analytical Hierarchy Process 
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باشند، در این زمینه از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی ها میپارکینگ

 دهی به این معیارها استفاده شده است.جهت وزن

 

 ی مورد مطالعهمحدوده -3

ترین شهرستان استان خراسان رضوی و غربیترین مناطق سکونتی ایران شهر سبزوار یکی از قدیمی

طول  19 ͦ  11َ   01ًَ   تا 19 ͦ  99َ   91عرض شمالی و ً 91 ͦ  22َ   91ًَ تا  91 ͦ  3َ   9است که بین ً

کیلومتر  9/90این شهر با مساحت (. 0)شکل شماره  دریا واقع شده است متری از سطح 391شرقی و ارتفاع 

)سرشماری  رهای پر جمعیت شمال شرق کشور بعد از مشهد استنفر یکی از شه 223019مربع و حدود 

 (.0931نفوس و مسکن سال 

 

 
 ی مورد مطالعهموقعیت محدوده -1 شکل

 

 هاروشمواد و  -4

 -ای و از نظر چاچوبِ تحقیق، تحلیلیتوسعه -از نظر هدف، کاربردی رویکرد حاکم بر این پژوهش

آوری اطالعات به جمعکل شهر سبزوار انجام شده است.  توصیفی است که به شیوه پیمایشی و در سطح

 ای و مقاالت متعدد و مصاحبه با کارشناسان و متخصصان امر صورت پذیرفته است.صورت میدانی، کتابخانه

دهی و جهت وزن در مرحله بعد -یابی پارکینگ شهریعوامل موثر بر مکان -های اطالعاتیاز الیه پس

تحلیل سلسله  از روش با توجه به نظرات کارشناسان و ای اطالعاتیهاز الیه یکتعیین اهمیت نسبی هر 
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-تلفیق الیهدر نهایت با است.  استفاده شده -باشددهی میهای وزنترین روشکه از کاربردی -AHPمراتبی 

ها جهت احداث ، بهترین مکانArc GISو در محیط  AHP روش اوزان محاسباتی در و استفاده از 9ها

 (.0)نمودار شماره  کینگ عمومی در شهر سبزوار شناسایی و معرفی شده استپار

 

 
 AHPیابی پارکینگ به روش فرایند مکان -1 نمودار

 
 AHPتحلیل سلسه مراتبی روش  -4-1

باشد که به وسیله پرفسور توماس تحلیل سلسه مراتبی می دهی، روشهای ارزیابی و وزنیکی از روش

امکان ایجاد اتخاذ  Expert Choiceافزار ، که از طریق نرممطرح گردید 0381در سال ( و Saatyآل ساعتی )

)آقایی و مازیار،  کندگیرنده فراهم میتصمیمی مستدل و منطقی در راستای انتخابی مطلوب را برای تصمیم

ساسیت روی امکان تحلیل ح گیری دخالت داده وهای مختلف را در تصمیم(. در این فرایند گزینه1: 0981

ی زوجی بنا نهاده شده، که قضاوت و محاسبات زیرمعیارها را دارد. عالوه بر این، بر مبنای مقایسه معیارها و

دهد که از مزایای ممتاز این و همچنین میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان می کند.را تسهیل می

همه فاکتورها و معیارها دو  AHPدر روش  (.0981 باشد )پیرمرادی،گیری چند معیاره میتکنیک در تصمیم

 0. پیشنهاد کردند که مقیاس مقایسه در دامنه شودها قرار داده میبه دو با هم مقایسه شده و در ماتریس وزن

دهنده اهمیت نشان 3و عدد دهنده اهمیت برابر دو فاکتور، نشان 0ارزش که  قرار داده شود به طوری 3تا 

 (.901 -901: 0981کی، سف)مالچ باشدمی اکتور در مقابل فاکتور دیگربسیار مهم یک ف

 

 

                                                           
7- Overlay 
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 [11اعداد مقایسه دو به دو فاکتورها ] -2جدول 

 تعریف شدت اهمیت

 اهمیت برابر 0

 اهمیت برابر تا اهمیت متوسط 2

 اهمیت متوسط 9

 اهمیت متوسط تا اهمیت قوی 1

 اهمیت قوی 1

 ویاز اهمیت قوی تا اهمیت خیلی ق 1

 اهمیت خیلی قوی 9

 العاده قویاز اهمیت خیلی قوی تا اهمیت فوق 8

 العاده قویاهمیت فوق 3

 
 یابی پارکینگمعیارهای موثر در مکان -4-2

گیرد؛ انتخاب معیارهایی است که بتواند گویای پارکینگ، انجام می یابیاقدامی که در زمینه مکاناولین 

فاکتورها و معیارهای بسیاری در این راستا مورد  ی مورد نظر باشد.حدودهبهترین مکان جهت این امر در م

به مهمترین این عوامل  در این پژوهش گیرد کهیک و شهرسازان قرار میتوجه و تاییدِ کارشناسان تراف

 :پرداخته شده است

-میارکینگ یابی پمکانزمینه در  ز اولین و مهمترین معیارهاا فاصله از مراکز جاذب جمعیت:الف( 

چون: گذاران مایحتاج زندگی،  -باشد، چرا که این مراکز میزبان جمعیتی هستند که روزانه برای امور مختلفی

کنند. خودِ این معیار به زیرمعیارهایی چون: فاصله از به خود جذب می -کار، تحصیل، سالمت، تفریح و ...

درمانی و فاصله از موزشی، فاصله از مراکز بهداشتیمراکز تجاری، فاصله از مراکز اداری، فاصله از مراکز آ

و نیز هر یک از این مراکز خود دارای زیر معیار فاصله مناسب جهت  شوند.تفریحی تقسیم میمراکز فرهنگی

 شوند.ی میهداشند که در طبقات مختلف امتیازبروی میپیاده

ها به سه افیک عبوری و عرض خیابانبا توجه به تراین معیار  :)فاصله از معابر(ب( سطوح دسترسی

-ها میکنندهکننده و پخشسطوح دسترسی شریانی درجه اول، شریانی درجه دوم و جمع :شاملکه دسته 

یابی پارکینگ، نزدیکی پارکینگ به معابر مکان برای امرِهدف از انتخاب این معیار  .ه استتقسیم شدباشد، 

ها ابر اطراف و عدم افزایش بار ترافیکی در زمان تخلیه پارکینگتر معدارای عرض بیشتر جهت تخلیه سریع

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

ها ها و آزادراه(، ضمنِ اینکه دسترسی مستقیم از بزرگراه18: 0931کلکانی و سید حسینی، )عباسی باشدمی

 (.0989)مهندسان مشاور فرنهاد،  استبا هر نوع کاربری ممنوع 

، به این علت که برای دشابگر از معیارهایی است که مهم میاین عامل نیز یکی دی ج( ارزش زمین:

این  تر از سایر مناطق ایجاد گردد.نسبت ارزان شود که در مناطقی با قیمت بهاحداث پارکینگ سعی بر آن می

ی: های ساختمانی که به لحاظ قیمت به پنج دستهاطالعاتیِ ارزش مادی بلوک یهاعبارت است از الیه معیار

 ی شده است.بندگران، گران، متوسط، ارزان، خیلی ارزان کالسخیلی 

ی: بناهای دسته چهارباشد که به این عامل نیز شامل الیه اطالعاتی پالک ساختمانی می د( کیفیت ابنیه:

 :Jiaxi, 2003) شده است بندیتقسیم 01و بناهای نوساز 3، بناهای قابل نگهداری و نوساز8هاکلنگی و خرابه

36). 

های: فاصله از مراکز تجاری، معیار که شامل الیه 8ها از یابی پارکینگپژوهش حاضر، برای مکان در

-درمانی، فاصله از مراکز تفریحیفاصله از مراکز اداری، فاصله از مراکز آموزشی، فاصله از مراکز بهداشتی

رد مطالعه استفاده شده ی موباشد، در محدودهسطوح دسترسی، ارزش زمین، کیفیت ابنیه می ،00فرهنگی

 (.2شماره  نمودار) است

 

                                 
 یابی پارکینگمعیارهای مکان -2 نمودار

 

 

 

                                                           
 تخریبی -8

 مرمتی -9

 )غیر قابل قبول جهت امر پارکینگ( قابل قبولغیر نوساز و  -11

جاذب گیرد، الیه مراکز گذاری نیز اولویتی مخصوص به خود میبه علت آنکه هر مکان جاذبه خاص خود را دارد و در مرحله ارزش -11

 دسته تقسیم شده تا دقت بیشتری در این زمینه انجام گیرد. 5جمعیت به 
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 و نتایج بحث -1

 نژاد)ثنایی پارکینگ بخشی از اراضی شهری است که جهت توقف وسائط نقلیه در نظر گرفته شده است

در  هاپارکینگهمین افزایش استفاده از خودرو و کمبود فضای  نیز امروزه (.12: 0980، سبکبارو فرجی

کارشناسان برای  ؛(019: 0931همکاران،  روستایی و) ی حادی مبدل شدههای پرتردد شهری به مسالهبخش

بر البته با توجه به هزینه کنند.های جدید را پیشنهاد میپارکینگ احداث ی امروزیشهرهارفع این مشکلِ 

یابی مناسب چرا که مکان دانند.عملی می ،و صحیح یابی بهینهمکان ین امکان را فقط با وجود، ابودن آن

ای و به طور غیرمستقیم های عمومی باعث افزایش کارایی پارکینگ و در نتیجه کاهش پارک حاشیهپارکینگ

 گردد.ها و روانی ترافیک میافزایش عرض خیابان

طیِ  و عدم وجود پارکینگ عمومی در شهر سبزوار، پژوهش حاضر با عنایت به اهمیت وجود پارکینگ

 .پردازددهی مکانیِ پارکینگ در شهر سبزوار میسامان مراحل مختلف به

با توجه به نظرات کارشناسان ترافیک و شهرسازی،  مرحله اول:در انجام شده،  تحقیقاتبعد از مطالعه 

، کاربری اراضی موجود در شهر 2ل شماره شک اب شدند.یابی پارکینگ انتخمعیارهای موثر در امرِ مکان

 دهد.سبزوار را نشان می

 

 
 جود در شهر سبزوارهای موکاربری -2شکل 
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دادن ارزش زمین و کیفیت و معابر و همچنین نشان های کاربریاز الیه 02فاصله تهیهبرای  مرحله دوم:

 (.01 -9اره های شم)شکل شده استاستفاده  GIS rcAمحیط  از 09ابنیه

ی: به پنج دسته از معیارها ، هر یکGISفاصله از مراکز جاذب سفر در محیط ابعاد در این مرحله برای 

-اند. و برای وزنبندی شده( متر کالس111+) 111و بیشتر از  111 -911، 911 -011، 011 -11، 11 -1

وزن و اهمیت بیشتری داده  ر کارشناسان،، با توجه به نظتر بوددهی نیز هر چه فاصله به این مراکز نزدیک

 دهی صورت گرفته است.بندی و وزنشده است. همچنین برای فاصله از معابر نیز به همین شکل کالس

این الیه به پنج کالس تقسیم شده است: قیمت خیلی ارزان،  ،نیزدهی به الیه ارزش زمین برای وزن

به این ترتیب که: ارزش بیشتر به مناطق و  ؛یلی گرانمت ارزان، قیمت متوسط، قیمت گران و قیمت خقی

 دهی بهوزن هایی با قیمت بیشتر داده شده است. و برایهایی با قیمت کمتر تا ارزش کمتر برای زمینزمین

ارزش  ؛تقسیم شدهها این الیه به چهار دسته: نوساز، قابل نگهداری، تخریبی و خرابه ،ی کیفیت ابنیهالیه

باشد که خرابه و پس از آن تخریبی هستند و کمترین اهمیت و ارزش مربوط به بناهایی می باالتر مختصِ

 باشد.بناهای نوساز می

 

  
 تفریحیفاصله از مراکز فرهنگی -4شکل                          فاصله از مراکز تجاری     -3شکل                  

 

                                                           
21 - Distance 

31 - feature to Raster (Polygon to Raster)  
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 فاصله از مراکز آموزشی -6شکل               مراکز اداری               فاصله از -1شکل                   

 

   
 دسترسی سطوح -8شکل                                 درمانیبهداشتیفاصله از مراکز  -7شکل           
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 کیفیت ابنیه -11 شکل                                 ارزش زمین )قیمت منطقه( -9 شکل             
 

و استفاده نسبت به هم اهمیتِ معیارها  و ی اولویتنظرات کارشناسی در زمینها توجه به ب: سوممرحله 

ه است )مقدار پرداخته شد Expert Choiceدر محیط ها دهی آنها و وزنبه تلفیق نقشه AHPاز روش 

 .(9جدول شماره  :عددی وزن معیارها در

 
 زن معیارهامقدار عددی و -3جدول 

سطوح  معیار

 دسترسی

قیمت 

 زمین

فاصله از 

مراکز 

 تجاری

فاصله از مراکز 

-بهداشتی

 درمانی

کیفیت 

 ابنیه

فاصله از مراکز 

-فرهنگی

 تفریحی

فاصله 

از مراکز 

 آموزشی

فاصله از 

مراکز 

 اداری

 13129 13129 13129 13199 13011 13011 13223 13991 وزن

 

( و 13991ی به معیارها، معیار سطوح دسترسی دارای بیشترین وزن )دهبراساس نتایج حاصل از وزن

در  وزن راترین کم -(13129به طور یکسان ) -تفریحی، آموزشی و اداریمراکز فرهنگیمعیارهای فاصله از 

 اند.یابی پارکینگ بخود اختصاص دادهبین معیارهای مکان

های مناسب برای تعیین احداث پارکینگ کانم، AHPدهی در محیط پس از تلفیق و وزن: در نهایت و

مناطقی طبق نقشه اشاره شده،  .(00)شکل شماره  ه است، نمایان شدGISدر محیط در شهر سبزوار عمومی 

اولویت بعد از آن ترین مکان برای پارکینگ عمومی و در ، مناسبای تیره نمایان هستندکه با رنگ قهوه

شند، برای احداث پارکینگ مناسب هستند. در ضمن آنچه از شکل بامی نارنجی و زرد رنگ مناطقی که
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های ، همخوانیِ بیشتری با کاربریمشخص شده در نقشه های مناسبمکان :کهاست  شود ایندریافت می

، صورتی( دارد. و به همین نسبت رنگ زرد و نارنجی) ( و مرکز اصلی و شلوغی شهرای تیرهقهوه) تجاری

 باشد.مکانِ نامناسبی برای احداث پارکینگ می آبی تیرهپس از آن رنگ  ترین مکان ونامناسب

 

 
 های شهر سبزواریابی پارکینگنقشه مکان -11شکل 

 

 گیرینتیجه -6

با افزایش خودرو و کمبود شهرها  ها به سمت شهر،آوری آنی جمعیت و رویامروزه با رشد فزاینده

 دومین شهر بزرگ و پر جمعیت بعد از شهر مشهد در خراسانشهر سبزوار  .هستندفضای پارکینگ مواجه 

 حادتر یاد شده، هرشر حوزه مرکزی داین مسئله  چه بسامستثنی نیست و  ئدهباشد که از این قارضوی می

های کم عرض در بخش مرکزی و خیابانبا  ،از طرفی به علت قدمت سبزوارشهر  چرا که،. شودمیهم 

بهره در سطح شهر بی پارکینگ عمومیاز وجود  یکله طور ب از طرف دیگر،و وبرو بوده ر پرترافیک شهر

این هم کمی عرض  که ،کنندی خیابان استفاده میاز پارک در حاشیهنیز و معموال خودروها  ؛مانده است

در بالخص  -سنگین ترافیک آورد و همفراهم می شهر چهرهنازیبایی موجبات  و را، مضاعف نموده خیابان
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یابی با مکان توانمیلذا  .دارد را به دنبال ، اتالف انژری و وقت شهروندان-های اصلی و مرکزیانخیاب

 .نمود نی این شهر تاریخی و باارزش کمکمکا -دهی فضاییبه سامانی پارکینگ عمومی بهینه

و نظرات پس از انتخاب معیارهای موثر از طریق مطالعه منابع اسنادی حاضر در پژوهش بر این اساس، 

های بهینه انتخاب مکانبه  AHPبه معیارها، با تلفیق این معیارها از طریق الگوی  دهیمتخصصین امر، و وزن

 گیری چند معیارهدهد که سیستم تصمیمنتایج تحقیق نشان می اث پارکینگ اقدام گردید.جهت احد

(MCDM)01  به همراهGIS ها مورد استفاده قرار بی محل پارکینگیاتواند به عنوان ابزاری کارآمد در مکانمی

های ارتباطی و فاصله مناسب آن از کاربری تجاری، آموزشی، ها در جوار راه. قرار گرفتن پارکینگقرار بگیرد

 رساند.فرهنگی، اداری و غیره به خوبی قابلیت مدل مورد نظر این پژوهش را به اثبات می

 

 منابع -7

، Expert Choice 2000افزار گیری از نرمگیری منطقی با بهره(، تصمیم0981) ،حمدرضامازیار، م ،یماآقایی، ش -0

 ارکان دانش. ،تهرانچاپ اول، 

-مکان برای کمی مدل (، ارائه یک0932) ، افتخاری، قدرت،بوشهری، نادرشتاب ،شاهنده، علی ،اسکندری، مهدی -2

ریزی و مدیریت شهری، نجمین کنفرانس برنامهشهری، پ نقل و حمل شبکه روی بر ایغیرحاشیه هایپارکینگ یابی

 شهد.م

، GISآوری اطالعات و نشانی با استفاده از فنیافتن بهیترین مکان ایستگاه آتش(، 0988)  ،پیرمرادی، علیرضا -9

 .تهرانالمللی شهرداری الکترونیکی، دومین کنفرانس بین

ریزی شهری در برنامه ARC/INFOبا استفاده از  GISبرد (، کار0980) ،سبکبار، حسنعلیفرجی ،نژاد، حسینثنایی -1

 .ای، انتشارات جهاد دانشگاهی )واحد مشهد(و منطقه

های مشاعی در محالت، یازدهمین (، اصول و ضوابط پیشنهادی احداث پارکینگ0930) ،نظامی، علیرضاحافظ -1

 المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران.کنفرانس بین

یابی ی الگوی بهینه مکان(، ارایه0931) ، نوریان، رحیمه،الهزاد، شمسکاظمی ،قنبری، حکیمه ،یی، شهریورروستا -1

ا و توسعه، ، فصلنامه جغرافی(شهرداری تبریز 1و  9 منطقه) GISو  AHPای با استفاده از روش های محلهپارکینگ

 .29شماره 

 ر دانشگاهی.(، مهندسی ترافیک، مرکز نش0981) شاهی، جلیل، -9

 شهری. GIS اولین همایشهای شهری، یابی بهینه کاربریدر مکان GIS-Fuzzy(، نقش 0981) شکوهی، علی، -8

                                                           
14- Multi Criteria Decision Making 
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 مدل و فازی الگوریتم از گیریبهره با طبقاتی هایپارکینگ یابی(، مکان0930) ،آخشینی، طاهره ،صیامی، قدیر -3

AHP بر  مبتنیGIS  دوم، پاییز و زمستان ی جغرافیا و توسعه شهری، شمارههشهرداری مشهد، مجل 3در منطقه. 

های عمومی با استفاده یابی پارکینگ(، گسترش روش مکان0931) ،سیدحسینی، سیدمحمد ،کلکانی، فرحعباسی -01

 کالنشهر کرج(، فصلنامه هویت شهر، شماره هشتم، سال پنجم. 9منطقه درکالنشهرها ) GISاز 

 .(، ساختمانهای پارکینگ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن0991) )مترجم(،موسوی، مینو فنائی -00

 ، مهندسین مشاور معمار، شهرساز و عمران آب.(، پارکینگ مراکز تجاری0990) ،پور، نداکامران -02

های عمومی، یابی پارکینگ(، مدیریت شهری و چالش مکان0931) فضلی، عبدارضا،، رحمانیکاویانی، یونس -09

 المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران.ین کنفرانس بیندهم

های سازی توزیع فضایی پارکینگ(، بهینه0930) ،قیچی، محمدموالئی ،حیدروند، مسعود ،کیخسروی، حامد -01

 پایدار.تبریز(، همایش ملی عمران و توسعه 8)منطقه   GISمعیاره و  گیری چندعمومی با استفاده از مدل تصمیم

ار، عطا یل تصمیم چند معیاری، اکبر پرهیزک(، سامانه اطالعات جغرافیایی و تحل0981) ،اچکمالچفسکی، ی -01

 سمت. چاپ اول، غفاری،

های عمومی شهر کازرون، یابی پارکینگ(، مکان0930) ،زراعی، یاسر ،پورقیومی، حسین ،محمدی، جمال -01

 .91، دوره جدید، سال دهم، شماره جغرافیا

 .العات پایه حمل و نقلشهر مشهد مط(، طرح توسعه و عمران )جامع( کالن0989) ،هندسان مشاور فرنهادم -09

(، نشریه تحقیقات کاربردی علوم 0932) سبکبار، حسنعلی،، عشورنژاد، غدیر، فرجیترک، سهاممیرزایی -08

 .، تابستان23دهم، شماره جغرافیایی، سال سیز
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