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                 بافتدر  هاي عمومینگیابی پارکیابی و مکانیارز
  زدیشهر  مرکزي 

  ایران ،یزد ،گروه جغرافیایزد، دانشگاه  استادیار -*محمد حسین سرائی
  ، ایرانیزد ، دانشگاه یزد،ریزي شهريجغرافیا و برنامه ارشد دانشجوي کارشناسی -قانعی بافقی... روح ا

  
  

   

  چکیده
هاي جاذب سـفر و  افزایش جمعیت و تردد وسایل نقلیه در بافت مرکزي شهر به دلیل وجود کاربريبا 

کنـد کـه احـداث    را ایجـاد مـی   هاي دسترسی مشکالت ترافیکی زیـادي یین شبکههمچنین توان پا
تواند موجبات حـل بسـیاري از مشـکالت را در بافـت     هاي مناسب میهاي عمومی در مکانپارکینگ

  .اهم سازدمرکزي فر
 بـراي هایی مناسب جهت احداث پارکینگ با توجه به معیارهاي مؤثر انتخاب مکاناین پژوهش در پی 

در نتیجـه از تـداخالت ترافیـک عبـوري و سـاکن و       کهباشد گویی به حجم ترافیک ساکن میپاسخ
ودرو به مشکالت ترافیکی ناشی از آن کاسته و مشکالت دسترسی به پارکینگ و مکانی جهت پارك خ

در پژوهش حاضر محدوده بافت مرکزي شهر یـزد انتخـاب شـد و معیارهـایی      .خوبی حل خواهد شد
هاي اصلی، فضاي مناسـب پارکینـگ و بـایر یـا     هاي جاذب سفر، دسترسی به خیابانهمچون کاربري

که لحاظ کردن تمـامی   با توجه به این. مخروبه بودن براي مکانیابی پارکینگ در نظر گرفته شده است
معیارها به روش سنتی مشکل است از سامانه اطالعات جغرافیایی استفاده شده است و همچنـین بـه   
دلیل اهمیت متفاوت معیارها در مکانیابی براي وزندهی آنها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اسـتفاده  

    ارهـا بـاهم ترکیـب شـدند و     در نهایت با بهره گیري از روش تلفیق همپوشـانی شـاخص، معی  . گردید
     هـا در مجـاورت   ایـن مکـان   .هاي پیشنهادي مناسب جهت احداث پارکینـگ مشـخص شـدند   مکان

  .هاي اصلی و تعدادي هم در مرز محدوده قرار دارندخیابان
، فرآیند تحلیـل سلسـله مراتبـی    )GIS(سامانه اطالعات جغرافیایی ، عمومی مکانیابی، پارکینگ: کلیدي واژگان

)AHP( هم پوشانی ، منطق)IO(شهر یزد ،، بافت مرکزي  

  
 
  
  

  msaraei@yazduni.ac.ir                                                                           :مسئول نویسنده* 
  

                25/6/90: پذیرش نهایی                                             23/9/89: دریافت مقاله
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  مقدمه .1
، موتوري وسایل نقلیه استفاده ازهاي اخیر و افزایش  شهرنشینی در دهه سریعبا رشد  

در . تبدیل شده استي بزرگ شهري به یکی از معضالت شهرها سطح معابر ترافیک در
مجاورت معابر شهري به منظور  هاي عمومی متعدد دراین راستا احداث پارکینگ

ها، یکی از اقدامات مؤثر در مورد در کنار خیابان هاي طوالنی و بیجلوگیري از پارك
که مکان احداث  با توجه به این. )2: 1386 کریمی و همکاران،( ترافیک است کاهش

توان با  باشد، میها میپارکینگ یکی از مهمترین پارامترهاي مؤثر در احداث پارکینگ
   .را فراهم آورد آنمکانیابی مناسب موجبات افزایش کارایی 

عی کـه از آنهـا اسـتفاده    پیش بینی و تدارك فضاي الزم بـراي وسـایل نقلیـه در مـواق      
دشـواري مسـئله   . شود از معضالت بزرگ شهرها، بخصـوص شـهرهاي بـزرگ اسـت     نمی

نقـاط   تـرین بـا ارزش بیشتر به خاطر آن است که این فضا را غالباً باید در محـدودترین و  
تـرین مکـان بـراي     ، انتخاب مناسـب مکانیابی ).84: 1383شاهی، (شهري در نظر گرفت 

سـعیدي و  (اسـت  هـاي عمـومی زمـین    جدید، با توجه به شـرایط و ویژگـی  استقرارهاي 
تعیین مکان مناسب براي انجام یک فعالیت معین بـا   ی،عبارت به ).767: 1387همکاران، 

ایـن  . انجام یک روال اجرایی مشخص و با توجه به معیارها و فاکتورهاي مؤثر در آن است
بـه منـابع، غـذا، محـل     بهتـر  ت دسـتیابی  مقوله از ابتداي اسکان بشر بر روي زمین جهـ 

هاي اخیر با پیشرفت در علوم کامپیوتر و فـن  در سال. مورد توجه بوده است... سکونت و 
جهـت مکانیـابی، در    )GIS(آوري اطالعات، به کارگیري سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی    

، ت مشـخص مکان مناسب جهت انجام یک فعالی. گوناگون گسترش یافته است هايپروژه
        یـابی تعیـین   ابط و شـرایط بنـام فاکتورهـاي مکان   اي از ضـو با توجـه بـه تـأثیر مجموعـه    

هاي محدوده مورد مطالعـه و بـر اسـاس    این ضوابط و شرایط با توجه به ویژگی. شوندمی
   نظرات کارشناسان انتخاب شده و به هـر یـک بـر اسـاس اهمیـت و ارزش آن، وزن داده      

مکان یا توقفگاهی جهت جمع آوري ترافیک سـاکن بـراي وسـائل    پارکینگ نیز  .شودمی
و در عین حال یکی از مهمترین  )25: 1381سعیدنیا،(نقلیه و مکانی جهت توقف خودرو 

اي در کـاهش پـارك   حمل و نقل عمومی است که نقـش عمـده  هاي سیستم زیر ساخت
ترین مکان براي ساخت پارکینگ، مکانی  مناسب. کنند اي و روانی ترافیک ایفا میحاشیه

   ).5: 1374 پوراسماعیل،(است که بیشترین نیاز را به پارکینگ داشته باشد 
ي  ، همواره در جهت شـناخت دقیـق رابطـه   ییفضا -مکانیدانش جغرافیا به عنوان علم   

ان وانسان و محیط جغرافیایی تالش کرده و امروزه سیستم اطالعـات جغرافیـایی بـه عنـ    
ی از دستاوردهاي فنی نوین، توان دانش جغرافیا را در شناخت محیط جغرافیایی بـاال  یک

ي  آوري و تجزیه و تحلیل کلیه این سیستم براي جمع ).35: 1385 پور،جمعه(برده است 
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شـوند   اطالعاتی که به نحوي با موقعیت جغرافیایی در ارتباط هستند، بـه کـار بـرده مـی    
محیطــی پویاسـت کــه   قــع سیسـتم اطالعــات جغرافیـایی  وا در ).55: 1380هاکسـهلد، (

کند، به صورتی که با تغییر هـر یـک    ها و اطالعات توصیفی را به یکدیگر متصل می نقشه
 نـوایی تـورانی،  (گـردد   مـی کند و با یکدیگر منطبـق   دیگري به صورت منطقی تغییر می

امروزه بر عموم متخصصان و مدیران شهري مشخص گردیده که مـدیریت و   ).21: 1383
اهمیت اسـتفاده از سیسـتم   . ممکن است غیر اداره امور مختلف شهرها با ابزارهاي سنتی

آور  ریزي شهري با گسترش سریع شهرها و افزایش سرسـام  اطالعات جغرافیایی در برنامه
فـرج زاده اصـل   (شوند، روشن شده است  اطالعات، که بایر براي مدیریت شهري پردازش

را بـه عنـوان سیسـتمی     کـه آن  GISهاي  کی از مهمترین تواناییی ).18: 1381 و سرور،
سازي، مکانیـابی و تعیـین    ها براي مدلتوانایی تلفیق داده کند، ویژه و انحصاري مجزا می

یـق و ترکیـب   زیرا در نتیجۀ تلف. گذاري پهنۀ سرزمین استتناسب اراضی از طریق ارزش
  .شود هاي بهینه انتخاب میمعیارها، بهترین نقطه براي استقرار مراکز و مکان

  

  
  ن پژوهشیشنهادي در ایابی پیمدل مکان .1شکل 
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هاي بافت مرکز شـهر یـزد و همچنـین وجـود بـازار و      با توجه به عرض محدود خیابان   
گردشگري و فرهنگی از یک طرف و عبوري بـودن   - توریستی، هاي عمدة تجاري کاربري

ها بـاال  ها به علت قرارگیري در مرکز شهر، حجم ترافیک عبوري در این خیابان دسترسی
آورد کـه باعـث تـداخل در     بوده و در نتیجه حجم ترافیک سـاکن بـاالیی را بوجـود مـی    

امـر از طریـق احـداث     شود که ایـن  ترافیک عبوري و بوجود آوردن مشکالت ترافیکی می
آوري ترافیک ساکن به نحو مطلـوب قابـل حـل     هاي مناسب و جمع ها در مکانی پارکینگ

هایی مناسب جهت احـداث پارکینـگ بـا    هدف این پژوهش نیز انتخاب مکان .خواهد بود
باشد و در نتیجـه   گویی به حجم ترافیک ساکن میتوجه به معیارهاي مؤثر در آن و پاسخ

رافیک عبوري و ساکن و مشکالت ترافیکی ناشی از آن کاسـته و مشـکالت   از تداخالت ت
  .دسترسی به پارکینگ و مکانی جهت پارك خودرو به خوبی حل خواهد شد

  مروري بر ادبیات موضوع. 2
در واقـع  . انجام شد یابی توسط النهارد و وان توننولین کارهاي مربوط به مباحث مکانا  

کننـد کـه عوامـل مـؤثر بـر      سعی میهاي مختلف یري تکنیکها با به کارگي نظریهکلیه
 ).80: 1372عابـدین درکـوش،  (هاي گوناگون شهري را بشناسـند  استقرار فضایی فعالیت

هـاي متعـددي   یابی پـژوهش مکان به منظور GISو  AHPاستفاده از تکنیک در رابطه با 
  :صورت گرفته است که چند مورد آن عبارتند از

مطالعاتی در مورد نیازهاي برخی از شـهرهاي آمریکـا   ) 1978( ونتدر سطح جهانی، 
) 1996(کریش نامورتی و همکـاران  . انجام داد GISهاي جدید با استفاده از به پارکینگ

براي تعیین مناطق مناسب براي تغذیـه مصـنوعی آبهـاي زیرزمینـی در جنـوب هنـد از       
مطالعاتی را در مورد ) 2002(کلینگمن  .استفاده کردند GISتکنولوژي سنجش از دور و 

ها و مدیریت آنها در بهبود وضعیت اسکان در بخش مرکزي شـهر نیـوتن   نقش پارکینگ
یک سیستم جدیـد را کـه   ) 2004(نلین الدین و الدراندالی . انجام داد GISبا استفاده از 

از طریـق کـاربرد یـک سیسـتم      )AHP(در آن بکارگیري فرآیند تحلیل سلسله مراتبـی  
یکپارچه شده است، براي تعیین مکان بهینه به منظـور یـک    )GIS(اطالعات جغرافیایی 

گیرند که دخالـت کـاربر   ین دو ابزار را در روش به کار میو ا. تسهیالت خاص ارائه کردند
. هـد دیبراي کار با کامپیوتر را کاهش مرا با هر عنصر دیگر و نیز سطح مهارت مورد نیاز 

پذیري اضافه کردن و مکانیابی راهبرد جدیدي را براي امکان) 2005(جوهون و همکاران 
در ) 2006(گَـري هیگـز   . پیشـنهاد کردنـد   AHPن با استفاده از تکنیک هایستگاه راه آ

 GISمعیاره یکپارچه شده بـا   پژوهش خود بر مزایا و فواید استفاده از روش ارزیابی چند
هـا  لشاو به منظور نشان دادن این فواید، چا. کندرکت عمومی بحث میر باال بردن مشاد

هایی را که تصمیم گیـران در رابطـه بـا افـزایش مشـارکت عمـومی در مراحـل        و فرصت
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 فرآیند مدیریت مواد زاید با آنها مواجه هسـتند، بیـان کـرده و در نهایـت نتیجـه گیـري       
توانـد کـارایی بسـیار    مـی  GISکه استفاده از روش ارزیابی چند معیاره مبتنی بر کندمی

  .ها داشته باشدعمومی در طرحباالیی در افزایش مشارکت 
      اي در اسـتان آذربایجـان شـرقی اقـدام بـه      در مطالعـه ) 1385(پناه و همکـاران  زدان ی  

     طالعـات جغرافیـایی   بـی اراضـی مسـتعد کشـت بـادام دیـم بـه کمـک سیسـتم ا         نیامکا
ها بـا  یه و سپس با تلفیق هر یک از الیهدر این پژوهش ابتدا پایگاه اطالعاتی ته. اندنموده

منـاطق مـورد نظـر کـه بـا       AHPدهـی  عمل همپوشانی با توجه به روش وزنیکدیگر و 
حبیبـی و کوهسـاري    .کشت بادام دیم مناسبت دارند به صورت نقشه تهیـه شـده اسـت   

مسـتان  بـه مکـان گزینـی آرا    GISدر محیط  IOو منطق  AHPبا تلفیق مدل ) 1385(
در پژوهشـی بـراي   ) 1387(پیرمرادي و رحمتی نـژاد  . اندجدید در شهر سنندج پرداخته

تهران به ترکیب  6 ۀتعیین بهترین مکان احداث ایستگاه آتش نشانی در قسمتی از منطق
  . پرداخته است )AHP(و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  )IO(مدل همپوشانی شاخص 

  روش شناسی تحقیق. 3
. تحلیلـی اسـت   -توصـیفی  آن اي بـوده و روش تحقیـق  توسـعه  -نوع تحقیق کاربردي   

، عـالوه  ي مطالعاتی بافت مرکزي شهر یزد بوده، که به منظور مکانیابی پارکینگ محدوده
پـس از   .هاي میدانی نیز بدان افزوده شداز پژوهشهاي حاصل بر مطالعات اسنادي، داده

وزن هـر  . هاي میدانی فاکتورهاي مورد نیاز در مکانیـابی انتخـاب شـدند    آوري داده جمع
تحلیـل سلسـله مراتبـی مشـخص و سـپس بـا اسـتفاده از مـدل          فرآیند فاکتور از طریق

 حاصـل و  همپوشانی شاخص فاکتورهاي وزن داده شده باهم تلفیق شـده، نقشـه نهـایی   
  .شوند هایی مشخص میهاي مناسب به صورت لکهمکان

بافت مرکزي شهر یزد به دلیل مشکالت ترافیکـی خـاص از ترافیـک عبـوري و سـاکن        
هاي اصلی این محـدوده  مچنین غیر استاندارد بودن دسترسیموجود و تداخالت آنها و ه
شـود کـه حـل ایـن     ن به عنوان محـدوده هـدف انتخـاب مـی    با توجه به حجم ترافیک آ

مرکزي ها بدلیل تاریخی بودن بافت که تغییر در عرض دسترسی مشکالت باتوجه به این
گرو کنترل ترافیک ساکن، فرهنگ سـازي و طـرح    باشد، درشهر امري نسبتاً ناممکن می

توان مشکالت ترافیکی بافـت مرکـزي را   به طور اخص می .باشدمتعدد می ساز و کارهاي
  :تحقیق به صورت زیر ذکر نمودبا توجه به هدف 

 مطلوبظرفیت آنها و کیفیت آمد و شد نا ها و محدودیتعرض محدود خیابان -
 هاي جاذب سفرکاربري -
 حجم باالي ترافیک عبوري و ساکن و تداخالت آنها -
 کمبود پارکینگ -
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بایسـت منطقـه مـورد مطالعـه و سـپس      ابتدا می GISبه منظور مکانیابی پارکینگ در   
دهـی و   در ادامه این پارامترهـا وزن . پارامترهاي مؤثر در مکانیابی پارکینگ، تعیین شود

. آمـاده شـوند   GISهاي محاسبه شده و توابع تحلیلـی  هاي اطالعاتی با توجه به وزنالیه
 .هاي آماده شده با یکدیگر تلفیق شوندالیه آنگاه

  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. 4
  و تصمیم گیري وزندهی .4-1
معیاره، اهمیت متفاوت معیارها و زیر معیارهـا   هاي چنداز مشکالت رایج تصمیم گیري  

رو اطالعـاتی در مـورد اهمیـت نسـبی هـر یـک از ایـن         براي تصمیم گیران است از این
استخراج و تعیـین وزن، گـامی مهـم    . معیارها و زیر معیارها نسبت به هم مورد نیاز است

وزن داده شده به صورت یک عدد در ارزیابی . یارهاي تصمیم گیري استدر استخراج مع
شود که این عدد بیانگر اهمیت نسبی آن معیار نسبت به سـایر معیارهـا   اده میدخالت د

    . شـوند آنهـا برابـر یـک شـود، نرمـالیزه مـی       ها به صورتی کـه مجمـوع  معموال وزن. است
معیارهـا وجـود دارد کـه تفـاوت ایـن       هاي وزندهی مختلفی جهت ارزیابی اهمیـت روش
م بودن آنها براي تصمیم گیـران  ها در اصول تئوري، دقت، سهولت کاربرد و قابل فهروش

  .باشدمی
     دانـش  و توانـد بـا اسـتفاده از دانـش کارشناسـی      در حالت کلی وزندهی فاکتورها مـی   

رشناسـی، از تجربـه و دانـش    ادر روش دانـش ک . یا ترکیبی از آنها صـورت گیـرد   ايداده
   کارشناسان متخصص در زمینه کاربرد مورد نظر جهـت وزنـدهی بـه فاکتورهـا اسـتفاده      

هاي چند معیاره با تصمیم گیري درطور کلی ه هاي وزندهی که ببرخی از روش. شودمی
  :گیرد، عبارتند ازستفاده از دانش کارشناسی صورت میا

رها بر اساس نظر تصمیم گیرنـده  ن وزن داده به معیاآ که در Ranking)( اي روش رتبه  
قیـاس از پـیش   که تصمیم گیرنده وزن معیارها را بر اساس یک م ايروش رتبه. باشدمی

، کـه  )Pair Wise Comparison(روش مقایسـه زوجـی   . زنـد تعیین شده، تخمین مـی 
 ).3: 1387نـژاد، رحمتـی   پیرمرادي و(است  تحلیل سلسله مراتبی فرآیند از روش یبخش

  .این روش در تحقیق حاضر استفاده شده است
گیري اسـت کـه    هاي تصمیمکی از کارآمدترین تکنیکی، 1فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  

هاي زوجـی   که بر اساس مقایسه. مطرح شد 1980اولین بار توسط توماس ال ساعتی در 
قدسـی  (دهـد   مـدیران مـی  بنا نهاده شـده و امکـان بررسـی سـناریوهاي مختلـف را بـه       

هاي این روش توانایی مدل کـردن معیارهـاي کمـی و کیفـی و     از ویژگی ).1: 1381پور،
                                     

1. Analytical Hierarchy Process (AHP) www.SID.ir
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هـاي  یند گزینهاین فرآ. استفاده از نظرات کارشناسان و مقایسه دوتایی بین معیارها است
و زیـر   گیري دخالت داده، امکـان تحلیـل حساسـیت روي معیارهـا     مختلف را در تصمیم

ینـد تحلیـل سلسـله مراتبـی بـا      آفر. راي استحکام مـدل طراحـی شـده را دارد   معیارها ب
هـا،   هدف: این عناصر شامل. شود ع میروگیري ش شناسایی و اولویت بندي عناصر تصمیم

شود که در اولویت بنـدي بـه کـار گرفتـه      هاي احتمالی می ها و گزینه معیارها یا مشخصه
بین آنهـا کـه منجـر بـه ایجـاد یـک سـاختار         طیند شناسایی عناصر و ارتباآفر .شوند می

سلسـله مراتبـی بـودن    . شـود ود، ساختن سلسله مراتب نامیـده مـی  ش سلسله مراتبی می
توان در سطوح مختلف خالصـه  ل است که عناصر تصمیم گیري را میساختار به این دلی

در کاربردهاي عملی نشان داده شـده اسـت کـه ایـن روش      .)Bowen,1993:333(کرد 
هـاي مکـانی در تحقیقـات بـا اسـتفاده از      ها در تصـمیم گیـري  یکی از مؤثرترین تکنیک

  .)Eastman & etal,1993:112(است  GISابزارهاي 
  ) :299 :1377 اصغرپور،(و کاربرد آن بر سه اصل زیر استوار است  AHPروش 

 براي مسأله اي قالب ردهبرپایی یک ساختار و . 1
 زوجی اتبرقراري ترجیحات از طریق مقایس. 2
  ها اندازه گیري از اري منطقیگبرقراري ساز. 3

باید یک  AHPمکانیابی با استفاده از روش  ر تعیین اوزان فاکتورهاي مؤثر دربه منظو   
تبدیل موضوع یا مسئله مورد بررسی بـه یـک   . اي براي پارامترها ایجاد گردد ساختار رده

 .شـود  محسوب می یند تحلیل سلسله مراتبیآفر قسمتساختار سلسله مراتبی مهمترین 
هـاي   ، یعنـی تشـکیل مـاتریس   AHPروشتوان مرحلـه دوم   ها، می پس از طراحی گزینه

فـاوت ماهیـت   مـاتریس حـذف اثـر ت   هـدف از تولیـد ایـن     .نمـود مقایسه زوجی را اجـرا  
گزین مقدار متغیرهـاي  یکه مقادیر عددي با دامنه مشخص جا معیارهاست، بدین صورت

کـه   است، به طوري 9تا  1دامنه نسبی بین اعداد . شود گیري به ازاي معیارها می تصمیم
  . )8: 1385مسگري، پورومهدي( باشند می اهمیت معینییک از این اعداد بیانگرمیزان هر
مـاتریس  "شوند و ایـن مـاتریس،   ثبت می nnهاي دو به دو در یک ماتریس مقایسه  

، "مقایسه دودوئی معیارها 
nnijaA


 عناصـر ایـن مـاتریس همگـی     . شـود  نامیده می
اگـر  ( یند تحلیل سلسـله مراتبـی   آدر فر "شروط معکوس"مثبت بوده و با توجه به اصل 

ر ببرا jنسبت به  iاهمیت 
k
 ijaدر هر مقایسه دودوئی، دو مقدار عـددي  ). خواهد بود 1

و 
ija

براي محاسبه ضریب اهمیت معیارهـا، چهـار روش عمـده زیـر     . را خواهیم داشت 1
روش حداقل مربعـات   )3 ، 1روش بردار ویژه )2  ،روش حداقل مربعات )1: مطرح هستند

  .هاي تقریبیروش )4 و لگاریتمی

                                     
1. Eigenvectors www.SID.ir
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امـا اگـر   . هاي فوق، روش بردار ویژه بیشتر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت     از روش   
داراي ابعاد بزرگتري باشد، محاسبه مقادیر و بردارهاي ویـژه طـوالنی و وقـت     Aماتریس 

ن دلیل است که ساعتی چهـار روش تقریبـی زیـر را ارائـه کـرده      یبه هم. گیر خواهد بود
میـانگین   )4  و میـانگین حسـابی   )3   ،مجمـوع سـتونی   )2  ،مجموع سـطري  )1 :است

میانگین هندسی به دلیـل دقـت بیشـتر    در این بررسی، روش  .)Saaty,1990(هندسی 
یارهـا،  در این روش براي محاسبه ضـریب اهمیـت مع  . آن، مورد استفاده قرار گرفته است

      دسـت آورده و آنهـا را نرمـالیزه    را بـه   Aهـاي مـاتریس   ابتـدا میـانگین هندسـی ردیـف    
دسـت  ه کنیم، سپس ضریب اهمیت معیارها را که از تقسیم هر عدد به سرجمع آنها بمی
ارزیابی و کنترل سازگاري هـر تصـمیم، یعنـی قابـل قبـول یـا        .کنیمآید، حساب میمی

این مرحله بایـد قبـل از ورود   . قابل تعیین است  AHPمردود بودن آن نیز با استفاده از 
ها تجدیـد  ود ناسازگاري در سیستم، در قضاوتانجام شود تا در صورت وج GISاوزان به 
ینـد تحلیـل سلسـله    آهـاي فر کی از مزیـت ی .)9: 1385 مسگري، مهدي پور و( نظر شود

هاي انجام شده بـراي تعیـین ضـریب اهمیـت     بی امکان بررسی سازگاري در قضاوتمرات
شـود، احتمـال   یارهـا نسـبت بـه یکـدیگر بـرآورده مـی      وقتـی اهمیـت مع  . معیارها است

 kAاز jA تر باشد و مهم jAاز iA یعنی اگر . ها وجود داردقضاوت  ناهماهنگی در
هـا و   هـا، رحجـان  رغم همه کوششیاما عل. مهمتر باشد kAاز iA  باید  مهمتر، قاعدتاً 

اي را یافـت کـه   پس بایـد سـنجه  . و نامتعدي هستند هاي مردم غالباً ناهماهنگاحساس
براي بررسـی ناسـازگاري    ).42: 1372توفیق،(ها را نمایان سازد  میزان ناهماهنگی داوري

بـه   ).I.I(کـه از تقسـیم شـاخص ناسـازگاري      )I.R(ها، باید نـرخ ناسـازگاري    در قضاوت
 0.1کـوچکتر یـا مسـاوي    چنانچه این نرخ . شود حاصل می )R.I(شاخص تصادفی بودن 

  .ها تجدید نظر شودها مورد قبول است و گرنه باید در قضاوتباشد، سازگاري در قضاوت
  

1
.. max





n

nII   

  :از جدول زیر قابل استخراج است )n(شاخص تصادفی بودن با توجه به به تعداد معیارها 

  ).R.I(شاخص تصادفی بودن  .1 جدول
n 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

R.I. 0  0.58  0.9  1.12  1.24  1.32  1.41  1.45  1.49  1.51  1.48  1.56  1.57  1.59  
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 حبـه شـر   Lاز  )max(به جاي محاسبه مقدار ویژه ماکزیمم  هندسیدر روش میانگین 
  :شود زیر استفاده می

    

 برداري است که از ضریب ماتریس مقایسه دودوئی معیارها در بردار iAWکه در آن 
iW )ها در ماتریس مقایسه  بررسی سازگاري قضاوت. آید به دست می) بردار وزن معیارها

 ها رعایت شده استمعیارها حاکی از آن است که سازگاري در قضاوتدودوئی 
  .)19: 1380زبردست، (

 تلفیق اطالعات براي مکانیابی اراضی. 4-2
ها بر این مدل. روندبه هاي خاصی از واقعیت به کار می، براي تقلید جنGISها در مدل  

اي یـا  عمکردشـان بـر پایـه دانـش داده     اساس توابع و عمگرهاي موجـود در آنهـا و نـوع   
هـاي  بـراي ترکیـب معیارهـا روش   بنابراین . شوندواع مختلفی تقسیم میکارشناسی به ان

ضــریب ، منطــق احتمــاالت، مــدل منطــق بــولین: کــه عبارتنــد ازمتفــاوتی وجــود دارد 
  .مدل همپوشانی شاخص و منطق فازي، هاي عصبی مصنوعیشبکه، همبستگی

سرعت عمل مدل بولین، این مدل کاربرد وسیعی یافتـه اسـت امـا در     بدلیل سهولت و  
این مدل کلیه فاکتورهـاي ورودي ارزش یکسـانی دارنـد همچنـین ایـن مـدل قـادر بـه         

هـا  عملیات انطباق یا همپوشانی الیـه . هاي مناسب بر اساس اولویت نیستتفکیک مکان
انطبـاق  . باشدمی  GISزاريهاي نرم افصورت منطقی و حسابی قسمتی از تمام بستهه ب

ریاضی یا حسابی شامل عملیات نظیر جمع و تفریق و تقسیم و ضرب مقادیر موجـود در  
    اي جدیـد بدسـت   باشـد کـه در نتیجـه الیـه    هاي مربوط در الیه دیگري مییکی از داده

اي از شـرایط  انطباق منطقی شامل یافتن آن مناطق است کـه در آنهـا مجموعـه   . آیدمی
پذیر  انجام مدل همپوشانی شاخص به دو روش امکان ).21: 1375آرونوف، (ق باشد صاد

است که در هر دو روش ابتدا به تمامی فاکتورهاي مؤثر، بـر اسـاس اهمیـت نسـبی و بـا      
ـ  ایـن وزن . شـود ت کارشناسی، وزنی اختصاص داده میتوجه به نظرا صـورت عـدد   ه هـا ب

    در روش اول  .شـود مـی  شـخص، تعیـین  در یـک بـازه م   یصحیح مثبت یا اعـداد حقیقـ  
صورت باینري هستند که هر نقشه فـاکتور یـک   ه هاي فاکتور، همانند روش بولین بنقشه

ر، فقـط در عامـل وزنـی خـودش     هاي دیگـ منفرد دارد و براي ترکیب با نقشهعامل وزنی 
کتور، در روش اول اهاي مختلـف موجـود در یـک نقشـه فـ     اهمیت کالس. شودضرب می

روش دوم عـالوه بـر    ).4: 1387پیرمرادي و رحمتی نـژاد، (شود ییکسان در نظر گرفته م
وزن دهی به واحدها در هر الیه اطالعاتی به هر الیه اطالعـاتی بـر اسـاس ارزش خـود و     

دهـی بـه   ایـن مـدل بـه دلیـل وزن    . شـود ییـابی وزن داده مـ  مکانمیزان تأثیرگذاري بـر  









 



n

i
ii WAW

n
L

1

)/(1

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

     79                                             سرائی و همکار                - .. .هاي عمومی پارکینگارزیابی و مکانیابی 
  
  

ضـمن  . هـا دارد دقت بیشتري نسبت به دیگـر مـدل   واحدهاي هر نقشه انعطاف پذیري و
دراین مدل ارزش هر پیکسـل در  . باشدها نیز میکه قادر به تفکیک به ترتیب اولویت این

  ):7و 5: 1386 محمودي،(گردد خروجی بر طبق فرمول زیر تعیین مینقطه 
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  قلمرو پژوهش. 4
ناحیه ترافیکـی   140منطقه و  12شهر یزد بر اساس مطالعات جامع حمل و نقل شامل   

ز لحاظ مشکل پارکینـگ را  اهمیت ابخش اعظمی از محدوده حائز  1که منطقه باشد می
بـراي انجـام تحقیـق حاضـر بافـت      بنابر این  ).53: 1388 رهروان عمران،(گیرد در بر می

مـورد مطالعـه    محـدودة به عنـوان   دارد 1که همپوشانی زیاد با منطقه  مرکزي شهر یزد
 :برگیرنده محـالت تـاریخی و قـدیمی یـزد از جملـه      در این محدوده .انتخاب شده است

 هـاي امـام  خیابـان و همچنـین   عقوبی، گازرگاه، لب خندق، خواجه خضر و تخت اسـتاد ی
 از مسیرهاي پر رفت و آمد با ترافیک ساکن و عبـوري بـاال   شهید رجائی، قیام و خمینی
نفـر را   50000تی در حـدود  هکتار و جمعی 765که مساحتی در حدوده  باشدمی در آن

  .دهدپوشش می

  هایافته. 5
  بررسی و ارزیابی فاکتورهاي مورد نیاز در مکانیابی پارکینگ. 5-1
 .شناسایی و انتخاب عواملی که در مکانیابی تأثیر گذارند، از مراحل مهم مطالعـه اسـت    

ق بیشـتري داشـته باشـد، نتـایج     هـاي زمینـی تطـاب   هر قدر عوامل شناسایی با واقعیـت 
بعـد از شـناخت   ). 91: 1387 ،وارثـی و همکـاران  (رضایت بخش تر خواهد بود  نیابیمکا

یـابی پارکینـگ مـورد     بندي از مباحث فوق معیارهایی که در مکان محدوده در یک جمع
  :گردد گرفته است به شرح زیر بیان می استفاده قرار

 )K(جاذب سفر  هاييکاربر .5-1-1
 گاه متخصصـین ترافیـک و  این معیار از مهمترین معیارها در مکانیابی پارکینگ از دیـد   

منظور مراکزي هستند که رفت و آمد به آنها به دالیل مختلـف زیـاد   . باشدشهرسازي می
از جملـه ایـن   . شـود آن میهاي اطراف است که این امر باعث افزایش ترافیک در خیابان

S     = ییارزش هرپیکسل در نقشه نها  
j  =    وزن واحدi امام از نقشهijs 

i = اموزن نقشه                    iw 
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هـا، مراکـز    هاي تجاري، ادارات و مراکـز دولتـی، پـارك   توان به مراکز و مجموعه مراکز می
مرکـز شـهر   . اشـاره کـرد  ...  تفریحی، اماکن تـاریخی و توریسـتی و  ، مراکز اصلی پزشکی

هـایی   شود به طور غالب داراي کاربريمشاهده میدر نقشه کاربري اراضی طور که  همان
کشند که الزم است براي  باشد که جاذب سفر بوده و افراد زیادي را به سمت خود می می

ا حجم ترافیک ساکن ایجاد شـده  خودروي شخصی آنها مکانی جهت پارکینگ برگزیند ت
فاصله پارکینگ از مراکـز جـاذب سـفر بایـد طـوري       .مانع از روانی ترافیک عبوري نشود

باشد که استفاده کنندگان از پارکینگ کمترین پیاده روي را براي رسیدن به این مراکـز  
ب فاصله مناسب براي پیاده روي از پارکینگ تا مراکز جاذب سفر بـر حسـ  . داشته باشند

  .متر در جدول زیر آمده است

  فاصله مناسب براي پیاده روي از پارکینگ تا مراکز مختلف جاذب سفر .2جدول 
  فاصله مناسب  نوع کاربري

  100 - 350  تجاري و خدماتی
  150 - 300  اداري

  200 - 350  سایرموارد مانند تفریحی،درمانی،آموزشی،توریستی
  144: 1382قریب،: نبعم    

  )N(فضاي مورد نیاز پارکینگ . 5-1-2
پارکینـگ در داخـل محـدوده بافـت      34پارکینگ عمـومی شـهر، تنهـا     50از مجموع   

محـل پـارك    1550هاي مرز این محدوده واقع شده است کـه تنهـا   مرکزي یا در خیابان
بـر اسـاس    .)411: 1388 آرمانشـهر، (کنـد  مع آوري ترافیک ساکن را تأمین میجهت ج

مطالعات طرح جامع حمل و نقل، مجموع تقاضاي پارکینگ با توجـه بـه میـانگین زمـان     
کـه در صـورت اعمـال     اسـت  4892براي محدوده مطالعاتی برابـر   ،1395توقف در سال 

درصد وسایل نقلیه شخصی مجـوز ورود بـه ایـن محـدوده را      50محدوده طرح ترافیک، 
رهـروان  (نماینـد   مـرز محـدوده اقـدام بـه پـارك      درصد از این وسایل در  25داشته که 

البته باید بـه ایـن نکتـه    . فضاي پارك مورد نیاز است 800، بنابراین )90: 1388 عمران،
بـه دلیـل کـم عـرض      )ايحاشـیه ( هاي خیابانیاست پارکینگاشاره کرد که سعی شده 

هت پـارك  ا جهاي موجود در بافت مرکزي شهر که خود عاملی محدودیت زبودن خیابان
بنابراین حداقل فضاي مورد نیاز بـراي   .نظر گرفته نشوددرباشد، خودرو در اطراف آن می

  .ایجاد پارکینگ را در نظر بگیریم
  
  )R( دسترسی به خیابان اصلی. 5-1-3
هاي اصلی باشند افراد بیشتري ترغیـب بـه   ها در صورتی که نزدیک به خیابانپارکینگ  

ه آنها راحـت  شوند، همچنین دسترسی بکمتر دچار سردرگمی میآنها شده و استفاده از 
اول بـر اسـاس توزیـع مکـانی     ارزیابی دسترسی در مرحلـه  . گیردتر صورت میتر و سریع www.SID.ir
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لذا پارکینگ باید داراي اصل زیر باشد؛ حداکثر کیفیت در . هاي مورد نیاز، استپارکینگ
کـه اسـتفاده    ییاز آنجـا . مکنـه سرویس دهی به تقاضاي پارك در حداقل فاصله مجـاز م 

  ایـن بایسـتی پارکینـگ در     ایط نقلیـه هسـتند، بنـابر   سکنندگان از پارکینگ رانندگان و
  ).8: 1385 ،سعیدیان و احمدي(هاي باشد که به سیستم راه شهري وصل باشد محل

  )M( مخروبه یا بایر بودن. 5-1-4
پـذیر نبـوده    ها امکان برخی از مکانبا توجه به تاریخی بودن بافت مرکزي شهر، تخریب   

شـوند بـایر و یـا مخروبـه      هایی که جهت احداث پارکینگ انتخاب مـی و الزم است مکان
عـه  هاي موجود برآینـد مجمو هاي میدانی صورت گرفته و نقشهیبا توجه به بررس .باشند

 هـاي زیـر  نـد بـود در نقشـه   هاي بعدي راه گشـا خواه شناختی از محدوده که در تحلیل
  .گردد خالصه می

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

www.SID.ir  وضعیت موجود محدوده مورد مطالعه .2شکل 
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  بحث و نتیجه گیري. 6
       تهیه اطالعات مکانی و توصیفی مورد نیاز. 6-1
از  1387سـال   1:2000طرح جامع شـهر یـزد و    1:10000هاي در این مرحله از نقشه  

و همچنین اطالعات مربوط به عرضه و تقاضاي پارکینـگ   منطقه یزد استفاده شده است
  .از گزارش طرح تفصیلی و طرح جامع حمل و نقل شهر یزد، جمع آوري گردید

  هاي فاکتورتهیه نقشه. 6-2
در تهیه نقشه  Arc GIS 9.3هاي فاکتور ابتدا از قابلیت نرم افزار نقشهبراي تهیه   

توان از الیۀ برداري موجود، یک الیۀ رستري می  Distanceبا تابع . فاصله استفاده شد
هایی، مناطق مختلف سپس بر اساس پرسش و پاسخ. ه نمودبا مقادیر پیکسلی فاصله تهی

هاي جداگانه ظر دارد طبقه بندي شده در الیهاي که از عارضه مورد ننسبت به فاصله
  .هاي فاکتور مدل هستندها نقشهاین الیه. شوندذخیره می

  هاي فاکتوراي از نقشهنمونه. 3شکل 

  AHPمحاسبه وزن معیارها با استفاده از مدل . 6-3
  :در زیر ماتریس مقایسه دودوئی معیارها براي مسئله مورد نظر ارائه شده است
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  :کنیممی محاسبهرا  Lسپس 
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شد که با توجه به این مسأله که این مقـدار   0.0371این مقایسه برابر با  سازگاريمیزان  
www.SID.ir  .باشد، مورد قبول است 0.1باید کوچکتر مساوي 
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  هاي فاکتور و تهیه نقشه نهاییتلفیق نقشه. 6-4
ناسب براي احداث پارکینگ جدید هاي مهاي فاکتور، تعیین مکان هدف از تلفیق نقشه  

اي تهیه شده هاي فاکتور به گونهت نقشه خروجی حاصل از تلفیق نقشهبهتر اس. باشدمی
باشد که مقدار هر پیکسـل نشـان دهنـدة میـزان مناسـب بـودن مکـان جهـت احـداث          

کـه فاکتورهـاي    با توجه به ایـن  .ینگ با در نظر گرفتن تمامی فاکتورهاي مؤثر باشدپارک
ایـن در ایـن    هاي متفاوتی هسـتند، بنـابر  هاي مختلف، داراي ارزشمورد استفاده در رنج

س از تعیـین  پـ  .پژوهش از روش دوم مدل همپوشانی شـاخص اسـتفاده گردیـده اسـت    
دید که هایی جهت احداث پارکینگ مشخص گرمکان GISاهمیت معیارها، با استفاده از 

  .شودبه صورت زیر نشان داده می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اولویت بندي براي مکانیابی پارکینگ .4شکل   
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  هاي پیشنهاديموقعیت پارکینگ .5شکل 

متعـدد   هايمکانیابی پارکینگ تنها بخشی از راه حلباید به این نکته توجه نمود که 
توانـد بـه نحـو مطلـوبی     باشد و خروجی ایـن پـژوهش مـی   مسئله ترافیک مرکز شهر می

با توجه به مطالب ارائه شده  .را حل نمایدمشکل ترافیک ساکن و کمبود مکان پارکینگ 
 :نتایج حاصل از این پژوهش به شرح زیر می باشد

در مکانیابی پارکینگ دخالت دارند که بررسی و تحلیل تمام ابعاد آنها عوامل مختلفی  .1
از طرفی بی توجهی به این عوامل موجـب هـدر   . باشدهاي سنتی امکان پذیر نمیبا روش

بـه مـردم و    رفتن سهم قابل توجهی از منابع مادي و محیطی شده و صدمات سنگینی را
ده از فناوري اطالعـات بخصـوص سـامانه    این استفا بنابر. کندمدیریت شهري تحمیل می

 .ها، ضروري استیی براي تحلیل حجم وسیعی از دادهاطالعات جغرافیا
    با توجـه بـه هزینـه بـاالي زمـین در محـدوده مرکـزي و تجـاري شـهر بهتـر اسـت،             .2

کـم، فضـاي پـارك زیـادي را     هاي طبقاتی احداث شوند زیرا علی رغم زیربناي پارکینگ
www.SID.ir .دآورنبوجود می
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 )GIS(و سامانه اطالعات جغرافیایی  )AHP(استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  .3
در انتخاب مکان بهینه یک سایت کـارایی   )IO(و تلفیق آن با منطق همپوشانی شاخص 

با توجه بـه  هاي مختلف بهینه این کار به دلیل امکان مقایسه و ارزیابی مکان. باالیی دارد
 .باشدنظر میمعیارهاي مورد 

هاي جاذب سفر و تعداد کم معابر با ظرفیـت جابجـایی   با توجه به تمرکز زیاد کاربري .4
شـود  یخی بـودن ایـن محـدوده، پیشـنهاد مـی     باال در بافت مرکز شهر و با توجه بـه تـار  

هاي کمتر جاذب سفر تغییر یابنـد  هاي با جاذبه سفر زیاد و قابل تغییر به کاربريکاربري
 .ها اضافه شودکه به این کاربري نه این

هاي مکـانی و  شود که دادهراي مدیریت یک شهر زمانی محقق میاستفاده از فناوري ب .5
این به منظور بازیـابی و   بنابر. توصیفی مورد نیاز با دقت و صحت الزم وجود داشته باشد

     . دسـتیابی ســریع بـه اطالعــات، تشـکیل یــک بانـک اطالعــات متمرکـز ضــروري اســت     
قادر هستند حجم زیادي از اطالعات گونـاگون را مـدیریت نمـوده، بـا      GISهاي سیستم

هاي قابل اعتمادي را در اختیـار مـدیران   رین هزینه و زمان ممکن، پیش بینیصرف کمت
  .شهري قرار دهند
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  منابع . 7
ارات سازمان شانت. تهران ،سازمان نقشه برداري برگردان ،هاي اطالعات جغرافیاییسیستم ،1375، ، اآرونوف. 1 

 .نقشه برداري
 .شهرداري یزد ،طرح تفصیلی شهر یزد ،1388 ،، مآرمانشهر. 2 
 .، تهراندانشگاه تهران انتشارات: ، چاپ اولتصمیم گیري چند معیاره ،1377 ،اصغرپور، م. 3 
شناسی ارشـد مهندسـی   پایان نامه کار ،طبقاتیهاي یابی و طراحی پارکینگمکان ،1374 ،پوراسماعیل، ع. 4 

 .دانشگاه علم و صنعت ایران ،ریزي حمل ونقلبرنامه -عمران
 و فرآیند تحلیل سلسله )IO(ترکیب مدل همپوشانی شاخص  ،1387 ،، فرحمتی نژادو پیرمرادي، ع . 5 

مـوردي قسـمتی از   مطالعـه  ( براي تعیین بهترین مکان احداث ایستگاه آتش نشانی )AHP(مراتبی 
 .تهران ،87همایش ژئوماتیک ، )تهران 6ۀ منطق

 .11شمارة  ،آبادي همجل ،ریزي کالبديارزشیابی چند معیاري در طرح ،1372 یروز،توفیق، ف. 6 
 .، شهرداري یزد5، گزارش مرحلۀ طرح جامع حمل و نقل شهر یزد،  1388 ،رهروان عمران، م. 7 
، مجلـه  اي ریزي شـهري و منطقـه  ند تحلیل سلسله مراتبی در برنامهفرآیکاربرد ، 1380 ،زبردسـت، ا . 8 

 .، دانشگاه تهران10هنرهاي زیبا، شمارة 
 ،ریزي شهري انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ، حمل و نقل شهري،کتاب سبز شهرداري ،1381 ،سعیدنیا، ا. 9 
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