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Abstract  
Multi store parking Site selection is one of the key 
problems in metropolitan city such as Tehran. This 
problem should be considered according to a series of 
criteria.  The main aim of the paper is to determine 
proper sites for multi store parking using Fuzzy methods 
in GIS environment in first district of Tehran. To achieve 
the aim, parameters such as; distance from  trip attractive 
center, distance from routes and communication  
networks, land price, suitable land use for parking 
establishment, distance form faults,  and some other 
criteria were put in the fuzzy model. The results of this 
research showed that the OWA method in low risk and 
somehow trade-off mode represented the best result in 
according to aim. In this state, 6239.1 square meter of 
study area was selected as the high-rank area for 
establishing multi-store parking lots. 
 
Keywords: parking lots in urban, GIS, Crisp decision 
making, Fuzzy OWA decision making.   
 

 
 
 
 
 
 

  چکیده
شهرهایی هاي طبقاتی یکی از مسایل کلیدي در مادر  انتخاب محل پارکینگ
سري از  این مشکل می بایست با توجه به یک. همچون تهران می باشد
هاي مناسب براي  هدف اصلی این تحقیق تعیین مکان. معیارها بررسی گردد
 در GISهاي طبقاتی با استفاده از متد فازي در محیط  تاسیس پارکینگ

چون براي دستیابی به این هدف، پارامترهایی هم. منطقه یک تهران است 
هاي دسترسی و مسیرها، قیمت  فاصله از مراکز جذب سفر، فاصله از راه

زمین، کاربري مناسب براي تاسیس پارکینگ و سایر پارامترها بکار گرفته 
 با حالت ریسک کم و OWA  روشدرنتایج حاصله نشان دادند که . شدند

از نظر هاي ممکنه بهترین نتیجه هم  داراي مقداري توازن در بین سایر حالت
 در .تناسب توزیع مکانی در سطح منطقه و هم از نظر مطلوبیت بدست آمد

عنوان بهترین   مترمربع از مساحت محدوده مورد نظر به1/6239این حالت 
  .هاي طبقاتی انتخاب گردیدند نواحی براي تاسیس پارکینگ

 
، )GIS(هاي شهري، سیستم اطالعات جغرافیـایی       پارکینگ :واژگان کلیدي 

  OWA.گیري فازي  م گیري قطعی، تصمیمتصمی
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  محدوده منطقه مورد مطالعه-1شکل

  مقدمه
ي مختلـف شـهري مثـل       هـا  یابی و احـداث کـاربري      مکان

ــگ ــهرهاي     پارکین ــی ش ــاي اساس ــومی از نیازه ــاي عم ه
باشـد کـه در راسـتاي     امروزي بویژه شهرهاي بـزرگ مـی      

رفاه و آسایش شهروندان و حل مـشکالت شـهرها انجـام            
چنانچه این عمل بدون توجـه بـه تـأثیر و تـأثر و       . می شود 

ها صورت گیـرد ممکـن اسـت         روابط متقابل بین کاربري   
ها از مشکالت موجود نکاهـد، بلکـه خـود باعـث     که نه تن 

. مشکالت عدیده و مسائل حل نـشدنی دیگـري نیـز شـود     
لذا ضرورت دارد که تمامی عوامل مرتبط با مـسئله مـورد      

قاضــی . (نظــر مــورد مطالعــه و توجــه جــدي قــرار گیــرد 
  )1383عسکري نایینی، 

در محدوده مورد مطالعه که در منطقه شمیران تهـران          
ــده و ــع ش ــدس و   واق ــدان ق ــدان تجــریش و می ــامل می  ش
   گران بودن، )1شکل (هاي پیرامون آنها می باشد     محدوده

  

هاي سـنتی و ارزشـمند و        مین، وجود بافت   ز و محدودیت 
هاي تفـصیلی در     اجرا نشدن و یا غیر قابل اجرا بودن طرح        

هاي  طرح  و ساخته را متأثريشهرجدید بافت زمینه معابر، 
کـه  داده است   تحت الشعاع قرار    را  ر  ساماندهی شبکه معاب  

ت مربوط  مشکال. باشد  کنونی منطقه می   رافیکنتیجه آن ت  
غیراصولی ، پراکندگی نامناسب واي  حاشیه توقف هاي به

نیـز ایـن مـسئله را شـدت بخـشیده           هـا    پارکینگو ناکافی   
توان به   میمنطقهاین  از دیگر مشکالت و تنگناهاي       .است

بیل و مسافرت بـا خودروهـاي       ضریب  باالي مالکیت اتوم    
دهـی   شخصی، کمبـود پارکینـگ، عـدم امکـان سـرویس          

مناسب معـابر بـه جمعیـت زیـاد منطقـه بـه دنبـال پتانـسیل               
گردشگري و ساخت وساز بی رویه و تمایل بـه سـکونت            

ــودن    آندر  ــابر و محــدود ب ــبکه مع ــودن ش ــست ب ــن ب ، ب
، ایـن  آن که در نتیجـه   اشاره کرد  مسیرهاي ورودي به آن   

قه به یکی از مناطق پر ترافیک شهر تهران تبدیل شده           منط
  . هاي ترافیکی تهران در آن واقع شده است و یکی از گره
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در منطقه فوق واطراف آن کـه ترافیـک منطقـه مـورد              
سازد، وجود مراکزي با جذب سفر باال        مطالعه را متأثر می   

مثل توچـال ،    (همچون مراکز تجاري، اماکن گردشگري      
هاي  مثل کاخ ( ها و مناطق توریستی      ، موزه )ند و درکه  درب

همچـون  (، اماکن زیارتی    )سعدآباد، نیاوران و صاحبقرانیه   
و  دیگـر مراکـز جـاذب    ) امامزاده قاسم و امـامزاده صـالح   

هاي طبقـاتی را اجتنـاب ناپـذیر         سفر، استفاده از پارکینگ   
ها  ساخته و دستیابی به ضوابط طراحی این گونه پارکینگ        

هــاي طبقــاتی  اســتفاده از پارکینــگ. ا الزامــی مــی ســازدر
توانــد مــشکالت ترافیکــی را کــاهش داده و گــردش  مــی

صحیح اتومبیل به دنبـال محـل پـارك را موجـب شـود و              
ــد  حرکــت خــودرو ــنظم نمای ــا را در شــهر م ــین . ه همچن

جویی در مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا را          صرفه
  .به دنبال داشته باشد

بـا دخالـت دادن معیارهـا و فاکتورهـاي       تحقیق دراین
مهم و موثر در مکانیابی پارکینگ در منطقه و بـا اسـتفاده             

و فـازي  ) مثـل بـولین  ( گیـري قطعـی   هاي تـصمیم  از روش 
هـاي مناسـب     ، محـل  )اي میانگین گیري وزنی درجه   مثل  (

هـاي عمـومی طبقـاتی در سـطح محـدوده            براي پارکینگ 
  .شده استمکانیابی و پیشنهاد مورد مطالعه 

  
  ها مواد و روش

  هاي مورد استفاده داده
 1: 2000 در ایـن تحقیـق از نقـشه          :اي هاي نقـشه   داده

هاي   براي استخراج الیه1374شهري منطقه مربوط به سال 
هاي مناسب و  مربوط به مراکز جاذب سفر، معابر، کاربري  

نامناسب براي احـداث پارکینـگ و هزینـه تملـک زمـین             
سازي الیه مربوط     در ضمن براي آماده    .استفاده شده است  
هـا و     رورانـدگی  1: 50000هـا از نقـشه       به فاصله از گـسل    

هاي تهران تهیه شده توسط مهندسـین مـشاور بافـت            گسل
  . شهر استفاده شد

ــاهواره  ــصویر م ــق :اي ت ــر  در تحقی ــصویر حاض از ت
ــاهواره ــه شــده در ســال   م ــوس تهی ــراي 1384اي آیکون  ب

 و نیـز زمـین مرجـع        1: 2000ي  بررسی و کنترل نقـشه هـا      
  . ها استفاده گردید کردن نقشه گسل

در این تحقیق از نمودارهـاي تولیـد         :هاي آماري  داده
پارکینگ تهیه شـده بـراي شـهر تهـران در تخمـین میـزان        

ایــن نمودارهــا کــه . تقاضــاي پارکینــگ اســتفاده گردیــد
براي شرایط شهر تهران تهیـه      ) 1375(توسط پوراسماعیل   

، جهــت اســتخراج فــضاي پارکینــگ مــورد نیــاز انــد شـده 
  .مورد استفاده قرار گرفتند ها کاربري

  
  استخراج میزان نیاز به پارکینگ 

کردن نیاز به پارکینگ در منطقه مطالعـاتی          براي مشخص 
ابتدا بایستی میزان عرضه و تقاضاي پارکینگ را بـه طـور            

ا پس از برآورد این دو فـاکتور، بـ        . جداگانه محاسبه نمود  
تفریــق تقاضــاي پارکینــگ از عرضــه پارکینــگ، نیــاز بــه 

تقاضاي پارکینـگ   . پارکینگ در منطقه مشخص می شود     
باشند که جذب یک کاربري      هایی می  تعداد پارك کننده  

در این تحقیق براي تعیین میزان تقاضـاي        . شوند خاص می 
) Parking Generation(پارکینگ از روش تولید پارکینگ 

منظور از عرضه پارکینگ نیز مشخص      . استفاده شده است  
. نمودن امکانات پارکینـگ در هـر ناحیـه ترافیکـی اسـت            

میزان عرضه را می توان بر حسب تعداد خودروهـایی کـه      
هـاي پارکینـگ اسـتفاده     می توانند به طور بالقوه از مکـان     

هــاي  هــا شـامل پارکینــگ  ایــن مکـان . نماینـد، بیــان نمـود  
نواع مختلف مثـل طبقـاتی و       اي از ا   اي و غیر حاشیه    حاشیه

ــگ  ــره و پارکین ــومی    غی ــی و عم ــصوصی، دولت ــاي خ ه
  .باشد می

با مشخص نمودن مناطقی که پارکینـگ بایـد ممنـوع           
 متـر از تقاطعهـا    100فاصـله   ( هـا    گردد مثل حـریم تقـاطع     

، )1380ذکراللهـی،  (شـود   پارك ممنوع در نظر گرفته می     
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دن آنهـا از    ها و کـسر نمـو      هاي اتوبوس، مقابل پل    ایستگاه
ــی  ــان، م ــزان عرضــه پارکینــگ   طــول کــل خیاب ــوان می ت

با توجـه   . اي را در هر ناحیه ترافیکی به دست آورد         حاشیه
 33614(به طول کل معابر قابل پارك در منطقه مطالعاتی           

اي براي  و تقسیم آن بر متوسط طول پارکینگ حاشیه) متر
، )1383قاضی عسکري نایینی،    ( متر   8هر خودرو به میزان     

 فـضا بـه   75/4201فضاي پارکینـگ حاشـیه اي بـه تعـداد         
  .آید دست می

اي از انواع مختلـف      هاي غیر حاشیه   ظرفیت پارکینگ 
نیز بر حسب تعداد فضاي پارکینـگ محاسـبه و بـه میـزان              

اي اضـافه شـده و در نهایـت          عرضه فضاي پـارك حاشـیه     
. آید عرضه کل پارکینگ در منطقه مطالعاتی به دست می        

ــا اضــا ــر  فه کــردن مجمــوع ظرفیــت پارکینــگ ب هــاي غی
 فضاي پارك در فـضاي پـارك       1،185اي به تعداد     حاشیه
 فضاي پارك، میـزان عرضـه       75/4201اي به میزان     حاشیه

 فـضاي پـارك درمنطقـه مطالعـاتی بـه       75/386,5به تعداد   
با نظر به اینکه میزان تقاضاي پارکینـگ در        . آید دست می 

 6749ش تولیـد پارکینـگ،        منطقه مطالعاتی بر اسـاس رو     
باشد، میـزان نیـاز پاسـخ داده نـشده پارکینـگ در              فضا می 

. باشد  فضاي پارك می   25/1،362منطقه مطالعاتی به تعداد   
متر مربع براي توقف هر اتومبیـل    با در نظر گرفتن چهارده  

، سطح مورد نیاز براي پارکینگ در منطقه        )1382شاهی،  (
. تر مربع محاسـبه مـی شـود        م 5/071,19مطالعاتی به میزان    

بــا توجــه بــه طبقــاتی بــودن نــوع پارکینــگ، ایــن مقــدار  
تقسیم شـده و    ) چهار(مساحت به تعداد طبقات پارکینگ      

مقدار مساحت مورد نیـاز بـراي احـداث پارکینـگ برابـر             
  .شود  متر مربع حاصل می875/767,4

    
  یابی پارکینگ معیارهاي موثر در مکان

 ســفر عمــده شــامل مراکــز   فاصــله از مراکــز جــاذب-1 

تجاري و خـدماتی، مراکـز اداري، مراکـز بهداشـتی،           
مراکــز فرهنگــی و تفریحــی، امــاکن زیــارتی، مراکــز 

  .هاي اتوبوسرانی و تاکسیرانی آموزشی و پایانه
ــابر و شــبکه -2 ــاطی درجــه یــک    فاصــله از مع هــاي ارتب

هــاي شــریانی درجــه دو بــا خاصــیت ورود و  خیابــان(
هاي شـریانی    خیابان(، درجه دو    )خروج به منطقه یک   

درجــه دو بــدون خاصــیت ورود و خــروج بــه منطقــه 
 ).هاي محلی خیابان(و درجه سه  )یک

 . هزینه تملک زمین-3

هاي مناسـب بـراي احـداث پارکینـگ شـامل             کاربري -4
ها، مدارس و فـضاي سـبز پیـشنهادي طـرح            پارکینگ

ي هـا  اند، و سـاختمان    تفصیلی که تا به حال اجرا نشده      
 .فرسوده و متروکه 

در هــاي محــدودیت  ي زیــر نیــز بــه عنــوان الیــهپارامترهــا
 :اند یابی اعمال شده مکان

هـاي نامناسـب بـراي احـداث پارکینـگ کــه        کـاربري -1
 مـساجد و    ، آموزشـی  ، زیـارتی،  شامل مراکز فرهنگی  

ها، فضاي سـبز و   ها، بیمارستان  ها، سطح خیابان   حسینیه
 .باشند ها و تجهیزات شهري می باغ

 ها  متري از گسل200فاصله  -2

فاصله پارکینگ از مراکـز جـاذب سـفر بایـد طـوري             
ــد   ــتفاده کنن ــه اس ــد ک ــم کانباش ــگ، ک ــرین    از پارکین ت

روي را براي رسیدن به این مراکز داشـته باشـند زیـرا      پیاده
در غیر این صورت رانندگان، وسایل نقلیه خود را دور از           

ــی  ــارك م ــصد پ ــشکل پا مق ــد و م رکینــگ وجــود کردن
لذا این فاکتور یکـی از عوامـل مهـم در انتخـاب             . نداشت

فاصله مناسـب بـراي پیـاده روي از          .محل پارك می باشد   
 1پارکینگ تا مراکز جاذب سفر بر حسب متـر در جـدول           

  .ه استآمد
  

Archive of SID

www.SID.ir



¡     ¡ 
  1388  بهار  ،شماره سومـطی  سال ششم،  یـمح عـلـوم 

ENVIRONMENTAL  SCIENCES  Vol.6,  No.3 , Spring 2009 

 211

   )1376قریب، ( فاصله مناسب براي پیاده روي از پارکینگ تا مراکز مختلف جاذب سفر  -1جدول 
  فاصله مناسب  نوع کاربري

  100 -350  تجاري و خدماتی
  150 - 300  اداري

  350-200  اه سایر موارد مانند تفریحی، درمانی، آموزشی، زیارتی و پایانه
  

  
  
  
  
  
  
  

  دهی به معیارها وزن
ــابی، جهــت  بعــد از انتخــاب معیارهــاي مــوثر در مکــان  ی

هــاي اطالعــاتی  گر بــصورت الیــهترکیــب آنهــا بــا همــدی
بایستی  وزن هر یک از معیارها و زیر معیارها متناسـب بـا              

هـاي وزن دهـی      اهمیت آنها بـا اسـتفاده از یکـی از روش          
یـابی اسـتفاده    زیرا معیارهایی کـه در مکـان      . مشخص شود 

. شـوند معمـوال از اهمیـت یکـسانی برخـوردار نیـستند             می
ت بـه دیگـر معیارهـا    برخی معیارها از اهمیت زیـادي نـسب       

  .یابی دارند کننده در مکان نقش تعیین برخوردار بوده و

ــق از روش وزن  ــن تحقی ــسه   در ای ــی مقای ــیده  زوج
روش مقایسه دوتایی بـه دلیـل داشـتن         . استفاده شده است  

مبناي تئوریکی قـوي، دقـت بـاال، سـهولت اسـتفاده، دارا             
بــودن ارزش و اعتبــار و درســتی و دقــت نتیجــه، یکــی از 

ــاربردترین روش م ــرین و پرکــ ــی  عتبرتــ ــا مــ ــد  هــ باشــ
)Malczewski, 1999 .(هـا در ایـن روش بـر اسـاس      مقایسه

هاي نظري انجام و نـسبت آن بـه صـورت کیفـی              قضاوت
 1هاي یاد شده بـا مقـادیر کمـی بـین          نسبت. گردد بیان می 
ــا ــی9ت ــان م ــد  بی ــن روش . گردن ــتدر ای ــاب از جه  اجتن

تـوان از نظـرات      گیـري مـی    خطاهاي شخـصی در تـصمیم     
گروه متخصصین استفاده نموده و باعث بهبودي و سرعت 

  ).1383 ، همکارانستوده و ( عملیات شد 
روش مقایسه دوتایی در زمینه فرایند تحلیل سلسله مراتبی         

AHP)Analitic Hierarchy Process یا  (    ارائـه شـده اسـت .
AHP     گیـري   ها براي تصمیم    یکی از کارآمدترین تکنیک  

  
  
  
  
  
  
  
  

ایـن تکنیـک کـه بـر اسـاس          . در مسائل چند معیاره اسـت     
نحوه تحلیـل انـسان از مـسائل فـازي و اولـین بـار توسـط                 

Tomas L. Saaty  مطــــرح شــــد، از 1980 در ســــال   
گیـري بـا معیارهـاي     هـا بـراي تـصمیم    تـرین سیـستم   جـامع 

 سـه   این روش شـامل   ). 1381 قدسی پور، (چندگانه است   
ــ ــتهمرحل ــف:  اس ــاد)ال ــی  ایج ــسله مراتب ــا و  سل  معیاره

 ها  مقایسه دوتایی و محاسبه وزن)ب، )2شکل(زیرمعیارها 
  . تخمین نسبت ناسازگاري تصمیم)و ج

محاسبه شده برابر یا کوچکتر      ) CR(اگر نسبت سازگاري    
باشـد    می باشد سازگاري ماتریس مقایسه قابل قبول1/0از  

د که  باشن هاي ما ناسازگار می     قضاوت در غیر این صورت   
  .ها تجدید نظر شود آنبایستی در 

  
  ها  ترکیب الیههاي روش

شود  هاي مختلفی استفاده می    ها از روش   براي ترکیب الیه  
گیـري   هـاي تـصمیم    ها به روش   که به طور کلی این روش     

تقـسیم  ) فازي(قطعی   گیري غیر  هاي تصمیم  قطعی و روش  
 در این تحقیق از بین گـروه اول، روش بـولین و        . شوند می

 اي یا  گیري وزنی درجه از بین گروه دوم، روش میانگین

OWA)Ordered Weighted Average (   مورد اسـتفاده قـرار
  .شوند گرفته و نتایج آنها با همدیگر مقایسه می

 بـه  یارزشـ   دوی اساسـا نگرشـ  ،منطـق این : روش بولین
  . ا غلطیست، درست یا نیا نبود، هست یبود : ا داردیقضا
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 يزیـ  را تصور کـرد کـه چ     یتوان حالت  ی نم بولیندر منطق   
. هم باشد و هم نباشد، هم درست باشد و هـم غلـط باشـد            

 ی دو ارزشـ   يم بند ین تقس یچن.  وجود ندارد  ینینابیحالت ب 
 است که بتوان بر     ی مشخص يف مرزها یازمند تعر یمسلما ن 

 . کرديق را مرزبندیاساس آن مصاد

ها در   الیهمدل منطقی بولین ساده ترین روش ترکیب        
GIS هـا در ایـن روش بـر مبنـاي منطـق          ترکیب الیه .  است

بوده و خروجـی نهـایی مـدل یـک          ) باینري( صفر و یک    
و کـامال   ) کـالس یـک   (نقشه با دو کالس کامال مناسـب        

ــب  ــفر (نامناس ــالس ص ــی) ک ــد م ــدل داراي  . باش ــن م ای
. پذیري پایین و برخوردي تـوأم بـا قطعیـت اسـت            انعطاف

هاي حاصـله بـا      ها بر اساس بولین، الیه     پس از تشکیل الیه   
بـه صـورت ضـرب الیـه هـا در            (ANDاستفاده از عملگر    

بـا  ) هـاي وکتـوري       در الیـه   Intersectهاي رسـتري و       الیه
    .شوند یکدیگر ترکیب می

بــراي  :(OWA)  گیــري وزنــی درجــه اي میــانگین
هاي فازي سه نـوع عملیـات پایـه وجـود            ترکیب مجموعه 

هــــاي فــــازي  ت اشــــتراك مجموعــــهعملیــــا) 1: دارد
)Intersection(  ،2 (    هـاي فـازي     عملیات اجتمـاع مجموعـه
)Union (  (گیري   عملیات میانگین ) 3وAveraging .( یـاگر 
کـه  OWA یک تکنیک ترکیب بـر پایـه عملیـات   ) 1988(

باشد، ارائه داد کـه      تلفیقی از سه نوع تابع ترکیبی فوق می       
 (AND) بـین اشـتراك   اي را    عملیات ترکیب فازي پیوسته   

 فازي، با تلفیق میانگین وزنی که بـین آن           (OR)و اجتماع   
). Malczewski, 1999(آورد  گیـرد، فـراهم مـی    دو قرار می

این عملگـر در مقولـه عملگرهـاي فـازي تـوازنی بـوده و               
 بـودن ایجـاد   OR بـودن و    ANDشرایط مناسـبی از درجـه       

  ).Khan and Alnuweiri, 2004 (کند می
دهـد کـه بـر       گیرنـده اجـازه مـی      ش به تـصمیم   ین رو ا

گیري خود در طول هر دو محور ریـسک         موقعیت تصمیم 
یعنی ایـن اجـازه را      . )3شکل   (و توازن کنترل داشته باشد    

دهد که سطح ریسک مورد نظر و درجـه اي کـه             به او می  
مطلوبیت نقشه نهـایی را     ) هاي توازن  وزن  (هاي معیار    وزن

در ایـن   . گیـري کنتـرل کنـد      صمیمسـازد را در تـ      متأثر می 
روش کنتــرل بــر روي ســطح ریــسک و تــوازن از طریــق  

ــاي درجــه اي از وزن مجموعــه ــراي موقعیــت ه ــاي  اي ب ه
ــه   درجــه معیارهــا در هــر پیکــسل ممکــن  –مختلــف رتب

هـاي   اي، ابتـدا درجـه تـأثیر وزن     هاي درجـه   وزن. باشد می
 ها  اصـالح کـرده و سـپس سـطح           معیار را در ترکیب الیه    

پس از اینکـه وزن معیارهـا       . کنند کلی توازن را کنترل می    
بــر روي معیارهــاي اصــلی اعمــال شــد، نتــایج حاصــله از  

. شـوند  مطلوبیت کم تا زیاد براي هر مکان رتبه بندي مـی          
ــار داراي کــم ــه  معی ــین وزن درج ــدار، اول ــرین مق اي را  ت

معیـار داراي دومـین امتیـاز کمتـر، دومـین وزن            . گیرد می
. کنـد  گیرد و این کار تا آخر ادامه پیدا می         را می اي   درجه

بنـدي ارزش    این روش تأثیر وزن معیارها را بر اساس رتبه        
. کنـد  آنها از حداقل تا حداکثر بـراي هـر مکـان بیـان مـی             

هـاي درجـه     اریب نسبی به سوي حداقل یـا حـداکثر وزن         
بـه  . کنـد  هـا کنتـرل مـی      اي، سطح ریـسک را در ارزیـابی       

اي، سـطح کلـی تـوازن     هاي درجه یع وزنعالوه نحوه توز  
ــأثیر وزن  ــی درجــه ت ــی  یعن ــرل م ــار را کنت ــاي معی ــد  ه کن

)Eastman, 1997.(  
 تـا   را قـادر مـی سـازد      اي تـصمیم گیرنـده       وزن درجه 

یـابی اهمیـت بیـشتري       معیارهایی را که از نظر او در مکان       
با اسـتفاده   . یابی تأثیر دهد   دارند، با همان اهمیت در مکان     

ها می توان بر روي سطح کلی توازن معیارها و  وزناز این 
تـوازن بـین    . همچنین سطوح ریسک اعمال مدیریت کرد     

هـاي حاصـله از روش       معیارها در واقـع اعمـال تـأثیر وزن        
باشد، به نحـوي کـه       مقایسه دوتایی به صورت مستقیم می     

سـطح  . هاي حاصله مدیریت دیگري اعمال نشود      وزن در  
. باشـد  هـا مـی    ملگـر ترکیـب الیـه     بر اساس ع   نیز   ریسک  

 هـا بهتـرین مکـان     بدین صورت که اگر در تصمیم گیـري    
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مورد نظر باشد، در واقع سطح ریـسک پـایین اسـت و در              
 ANDایــن مواقــع بایــستی از روش بــولین و یــا مــشابه آن  

 یـابی منـاطقی بـا حـداقل        استفاده کرد و اگر هدف مکـان      
شـود کـه بیـانگر        استفاده مـی   ORشرایط است، از عملگر     

 مـی تـوان     OWAدر روش   . یـابی اسـت    ریسک زیاد مکان  
. سطوح ریسک و توازن بین معیارها را همزمـان تغییـر داد          

بــه صــورتی کــه ســطح ریــسک مــی توانــد از حــداقل تــا 
از حالت بدون توازن تا حداکثر      نیز  و توازن   بوده  حداکثر  

قاضـی  ( بـدون تـوازن تغییـر کنـد          توازن و سـپس مجـددا     
  ). 1383عسکري نایینی، 

  .دهد  روند اجرائی کار تحقیق را نشان می4شکل 
 

  ها آماده سازي الیه
یـابی   پس از تعریف معیارها و زیرمعیارهاي موثر در مکان        

هاي   اطالعاتی معیارها  هاي طبقاتی، بایستی الیه پارکینگ
ــاي   ــشه ه ــا از روي نق ــاي آنه ــهري  و زیرمعیاره ــه ش  پای

  . استخراج و آماده شوند
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
  

هـاي   هاي معیارها و انجام تحلیـل      استخراج الیه 
هاي اطالعاتی   یابی، استخراج الیه    در فرایند مکان   :مکانی

باشـد   مورد نیاز، اولین مرحله از مراحل عملی تحقیـق مـی          
هــاي نقــشه اي هــر یــک از معیارهــا و   کــه طــی آن الیــه

ها استخراج شده و براي انجام مراحل بعدي وارد         زیرمعیار
ایــن مرحلــه شــامل رقــومی .   مــی شــوندGISپایگــاه داده 

هاي   نمودن الیه GIS Readyسازي، زمین مرجع نمودن و 
پس از استخراج نقشه هـاي معیارهـا و         . باشد اطالعاتی می 

هاي حاصله جهت اسـتفاده در نـرم افـزار           زیرمعیارها، الیه 
IDRISIمــت رســتري تبــدیل شــده و جهــت انجــام   بــه فر
  بـراي آمـاده      Reclass و   Distanceهاي مکانی مثـل      تحلیل

ــه  ــازي الی ــا      س ــب ب ــا متناس ــر معیاره ــا و زی ــاي معیاره ه
 مـورد   OWAاستانداردهاي اعمال شده در روش بـولین و         

  .استفاده قرار گرفتند
  

  نتایج 
 با اعمال اسـتانداردهاي     :نتایج حاصل از روش بولین    

 یابی به روش بولین انجام شـد کـه نتیجـه آن در              کانزیر م 

                       WLC  
 سک داراي توازنیمتوسط ر

  فضاي استراتژي
 گیري تصمیم

 توازن

 (AND)بدون ریسک و فاقد توازن  (OR)داراي ریسک و فاقد توازن 
 ریسک

 OWA  (Eastman, 1997)ري در روشیگ میاتژي تصم   فضاي استر-3شکل 
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   روند اجرایی کار-4شکل

هاي فعلی  استخراج نقشه معیارها ونقشه پارکینگ
  ازنقشه هاي موجود 

  ها انتخاب مدل ترکیب داده

  یابی پارکینگ انتخاب و تعریف معیارهاي مکان

  AHPوزن دهی به  معیارها با روش 

  پایگاه داده

  و bufferingمانند ( هاي مکانی مورد نیاز  انجام تحلیل
distance (برروي الیه ها  

  

  تجزیه و تحلیل نتایج

 ارزیابی

داث  و بولین براي احOWAنقشه مطلوبیت 
  پارکینگ

   فازيOWAروش 
 

  مدل منطقی بولین
 

  مکانیابی به روش بولین

  هاي محدودیت   اعمال الیه

ها و تعیین  فازي کردن الیه
  توابع عضویت

ها جهت  باینري کردن الیه
 ترکیب با بولین

    OWAمکانیابی به روش 

  ها شناسایی منابع داده

   به پارکینگبررسی وضع موجود واستخراج میزان نیاز

  پیش پردازش و پردازش تصویر   GISآماده سازي نقشه ها براي ورود به 
   

  اي تصویر ماهواره

 ها استفاده از تصویر ماهواره اي جهت بررسی و کنترل نقشه

  جمع آوري
  داده ها

 نمودن   Reclassغیرفازي کردن و 
  نقشه هاي حاصله
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  مناسب براي احداث پارکینگ عمومی به دست آمده از روش بولینهاي  مکان-5شکل

یـابی شـده     هاي مکـان   محل.  نشان داده شده است    5شکل  
  :با این روش بایستی داراي شرایط زیر باشند

 . متري مراکز اداري قرار گرفته باشند300درفاصله صفر تا  ×

 متــري مراکــز آموزشــی قــرار 250درفاصــله صــفر تــا  ×
 .گرفته باشند

- متري مراکز تجاري، فرهنگـی     350 صفر تا    درفاصله ×
 .ها باشند تفریحی، بهداشتی، زیارتی و پایانه

 متـري معـابر درجـه یـک و دو           350در فاصله صفر تـا     ×
 .قرار گرفته باشند

ــاربري  × ــدوده ک ــداث    در مح ــراي اح ــب ب ــاي مناس ه
 .پارکینگ قرار گرفته باشند

 .ترین نباشند در محدوده امالك با هزینه تملک گران ×

ــاربري  200محــدودهدر  × ــز ک ــسل و نی ــري گ ــاي   مت ه
 .نامناسب براي احداث پارکینگ نباشند

 OWA در ایــن روش :OWAنتــایج حاصــل از روش 
هاي به دست آمده از مقایـسات دوتـایی، از           عالوه بر وزن  

 . اي نیز استفاده شد    هاي درجه  هاي دیگري به نام وزن     وزن
 

ــا تعریــف وزن لــف هــاي مخت اي در حالــت هــاي درجــه ب
توان به نتایج متفاوتی دست یافت کـه از لحـاظ میـزان         می

در ). 2جـدول (ریسک و تـوازن بـا همـدیگر فـرق دارنـد             
هاي درجه اي    ادامه با در نظر گرفتن حاالت مختلف وزن       

 10 الـی  6یابی صورت گرفته که نتایج آنها در شکل     مکان
حالت ریسک کم OWA در روش .  آمده است3و جدول

توازن در مقایسه با چهار حالت دیگر به        و داراي مقداري    
دلیل داشتن ریسک نسبتاً پایین، دارا بودن توازن نسبی بین 
معیارهـا، مکانیـابی شـدن مـساحت مـورد نیـاز در کــالس       

هاي پیشنهادي، بهتـرین   بهترین و موقعیت مناسب محدوده   
براي تأیید نهایی و بررسی دقت نتیجـه       . حالت شناخته شد  
 با OWA نقشه مطلوبیت حاصله براي حاصل از این حالت،

الیه هاي موثر مثل فاصله از مراکز اداري، تجاري و معابر           
هـاي مناسـب بـراي پارکینـگ و         درجه یک و نیز کاربري    

قیمت زمین  مقایسه شد، مشخص گردیـد کـه دو کـالس        
هـاي   هـاي بـا ارزش بـاالي الیـه         یابی در کالس   برتر مکان 

  .فوق قرار دارد
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  OWAهاي مختلف روش  اي داده شده به معیارها در حالت هاي درجه  وزن– 2جدول
هزینه 
  تملک زمین

هاي مناسب  کاربري
  براي پارکینگ

فاصله 
  ازمعابر

فاصله از مراکز 
  جذب سفر

  معیارها

  رتبه بندي معیارها  1  2  3  4
  هاي درجه اي در حالت ریسک زیاد و داراي توازن وزن  08/0  12/0  35/0  45/0
  اي در حالت حداکثر ریسک و بدون توازن هاي درجه وزن  0  0  0  1
  اي در حالت ریسک متوسط و توازن کامل هاي درجه وزن  25/0  25/0  25/0  25/0
  اي  در حالت ریسک کم و داراي توازن هاي درجه وزن  45/0  35/0  12/0  08/0
  اي در حالت حداقل ریسک و بدون توازن هاي درجه وزن  1  0  0  0
  

  هاي مختلف   درحالتOWAهاي مطلوبیت به روش  یابی شده در کالس   مقایسه مساحت مکان- 3جدول 
حداقل ریسک   

  و بدون توازن
ریسک کم و 
  ازنمقداري تو

متوسط ریسک و 
  توازن کامل

حداکثر ریسک و 
  بدون توازن

ریسک زیاد و 
  مقداري توازن

  2/6،631  2/49،901  87/99،098  1/6،239  *78/3،113  کالس بهترین
  4/142،034  2/147،195  8/71،051  67/10،171  -  کالس بهتر
  5/92،571  3/104،738  44/63،561  22/14،5690  8/12،685  کالس خوب
  8/222،346  9/232،114  16/207،389  204،333  -  سطکالس متو
  1/141،129  34/88،800  59/133،050  20،0608  -  کالس بد
  84،245  6/66،467  13/102،916  95/121،915  6/40،934  کالس بدترین
  7/1،020،050  2/1،019،791  68/1،031،940  66/1،020،050  5/1،652،274  کالس نامناسب

  .باشند ها در واحد متر مربع می سارقام مربوط به مساحت کال*
 

  با حداقل ریسک و بدون توازن OWA  مطلوبیت احداث پارکینگ به روش -6شکل
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  با ریسک متوسط و توازن کامل OWA  مطلویت احداث پارکینگ به روش -7شکل

  با حداکثر ریسک و بدون توازن OWA  مطلوبیت احداث پارکینگ به روش -8شکل
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  با ریسک زیاد و داراي مقداري توازن OWAوبیت احداث پارکینگ به روش   مطل-9شکل

  با ریسک کم و داراي مقداري توازن OWA مطلوبیت احداث پارکینگ به روش -10شکل
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  بحث و نتیجه گیري
 در ANDبه خاطر سختگیرانه بودن عملگر : روش بولین 

این مدل، نتایج حاصله داراي ریـسک کمتـري بـوده و از             
بر اساس نتایج حاصله از     . اطمینان بیشتري برخوردار است   

 ارائـه شـده     5ها به روش بـولین کـه در شـکل          ترکیب الیه 
اي به   مورد مطالعه محدوده است، در قسمت جنوبی منطقه    

یـابی شـده اسـت کـه          متر مربع مکان   74/15،868مساحت  
ــراي احــداث پارکینــگ    ــاز ب ــورد نی ــساحت م ــشتر از م بی

رغـم اینکـه مقـدار مـساحت مناسـب بـراي             علـی . باشد می
احداث پارکینگ در نقشه بولین بیشتر از مقـدار مـساحت           

ساحت مورد نیاز است، ولی به خاطر قرار گرفتن تمامی مـ      
فوق در موقعیت واحد، نتیجه حاصله چندان مناسب نیست 

هـاي عمـومی،    یـابی و احـداث پارکینـگ    چـون در مکـان  
مسئله پیاده روي تا پارکینـگ عامـل بـسیار تعیـین کننـده              

باشد و بایـستی منـاطق پیـشنهادي بـراي پارکینـگ در              می
هــاي نیازمنــد پارکینــگ قــرار  فاصــله مناســب از کــاربري

. زیع مناسبی در سطح منطقه برخوردار باشند  گرفته و از تو   
بنـــابراین نیازهـــاي پارکینـــگ منـــاطق دور از محـــدوده  

یابی شده را با احداث پارکینگ در محدوده پیشنهاد  مکان
تـوان مرتفـع سـاخت و الزم اسـت کـه در              شده فوق نمـی   

هـایی   باشـند، پهنـه   تمامی مناطقی که نیازمند پارکینگ می    
ب بـراي احـداث پارکینـگ       هـاي مناسـ    تحت عنوان محل  

با توجه بـه اینکـه در قـسمت         . یابی و مشخص گردد    مکان
رغم نیاز بیشتر به پارکینـگ       غربی منطقه مورد مطالعه علی    

هـاي غیـر     و وجود ترافیـک حاصـله از کمبـود پارکینـگ          
هـاي حاشـیه معـابر، هـیچ نـوع           اي و افزایش پارك    حاشیه

ینگ در این   پارکینگی وجود ندارد، لذا در مکانیابی پارک      
  .منطقه نکته فوق حائز اهمیت فراوان می باشد

با توجه به مطالب فوق، در این مطالعه روش بولین بـه            
هایی کـه محـدودیت زیـادي        پذیري باال از الیه    علت تأثیر 

بخـشی را در   کننـد نتـایج رضـایت    یابی اعمال می  در مکان 

منطقه مطالعاتی ارائه نکرد هر چند کـه مـساحت انتخـاب            
 با این روش بیشتر از مساحت مورد نیاز براي احداث           شده

ترین معایب روش  بنابراین یکی از مهم. باشد پارکینگ می 
. باشـد  ها مـی   هاي الیه  پذیري باال از محدودیت    بولین تأثیر 

توان با تعدیل شرایط اعمال شده، با استفاده از          که البته می  
  .روش بولین نتایج قابل قبولی به دست آورد

طوري که گفتـه شـد در ایـن           همان : فازي OWAروش  
روش حالت ریسک کم و داراي مقداري تـوازن در بـین            

بـا اسـتفاده از    . ها بهترین نتیجه را به دسـت داد      سایر حالت 
 چندین محـل در منطقـه مـورد         OWAاین حالت از روش     

کـه هـم از توزیـع       ) 10شـکل (یـابی گردیـد      مطالعه مکـان  
ر بوده و هم دو کالس بـا      مناسبی در سطح منطقه برخوردا    

در محدوده معیارها ) کالس بهتر و بهترین ( مطلوبیت باال  
هـاي   محـل . و زیرمعیارهاي با وزن بیشتر قرار گرفته اسـت    

  : انتخاب شده به شرح زیر می باشند
اي در ضلع غربی خیابان دکتـر شـریعتی کـه            محدوده -1

 . در کالس بهترین قرار دارد

تجریش و در مجاورت یک محدوده در شمال میدان       -2
. خیابان شهید ملکی که در کـالس بهتـرین قـرار دارد         

 تهـران نیـز     1343این محدوده در طرح تفصیلی سـال        
 .  براي پارکینگ پیشنهاد گردیده است

ــار و در    -3 ــا و به ــان یکت و چهــار نقطــه در حاشــیه خیاب
محــدوده خیابــان ولیعــصر کــه در کــالس بهتــر قــرار  

  .دارند
یـابی شـده در منطقـه        قـاط مکـان   به طور کلی تمامی ن    

مورد مطالعه در دو کالس برتر داراي موقعیت مناسـبی از           
 و تخلیـه بـار ترافیکــی   1لحـاظ دسترسـی بـه معــابر درجـه    
ایــن منــاطق در . باشــند حاصــل از احــداث پارکینــگ مــی

محدوده هاي پرترافیک شهري و در نقاط با نیـاز بیـشتري      
ط محـل تمرکـز     به پارکینگ قرار دارند چرا کـه ایـن نقـا          

هاي مختلـف جـاذب سـفر بـوده و عمـدتاً داراي              کاربري
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  . باشند هاي تجاري و اداري می کاربري
با توجه به آنچه در باال گفته شد، موارد زیر به عنـوان      

  :گیرد نتایج پایانی تحقیق مورد توجه قرار می
 فــازي در فراینــد  OWA بــا توجــه بــه اینکــه روش    -1

رفتن شــرایط انعطــاف یــابی امکــان در نظــر گــ  مکــان
هاي مختلـف از     پذیرتري را فراهم ساخته و در حالت      

یابی را میسر  لحاظ سطح ریسک و میزان توازن، مکان    
تـوان بـه نتـایج        می سازد، با استفاده از ایـن روش مـی         

دهــی  متفــاوتی از لحــاظ دقــت و اطمینــان و اولویــت 
متفاوت به معیارها دست یافتـه و آنهـا را بـا همـدیگر              

ه و مورد تجزیـه وتحلیـل قـرار داد و در نهایـت      مقایس
  . بهترین نتیجه را انتخاب و مورد استفاده قرار داد

 نتایج حاصله، به شرایط منطقه مطالعاتی بستگی زیادي      -2
یـابی در شـرایط و    هـاي مختلـف مکـان    داشته و روش  

هاي مختلف ممکن است نتایج متفاوتی را ارائـه         مکان
رین روش روشی است کـه بـا   بنابراین همیشه بهت . کند

هاي محلی بهترین نتیجه     توجه به شرایط و محدودیت    
گیري با قطعیـت و    مخصوصاً اگر تصمیم  . را ارائه کند  

پذیري پایین انجام شود، نتایج حاصله       با میزان ریسک  
  . پذیرند به شدت از شرایط محلی تأثیر می

یابی پارکینگ فاصله پیاده روي تا پارکینـگ          در مکان  -3
ــده مــی  ــسیار مهــم و تعیــین کنن باشــد، و بایــستی در  ب

جاهاي مختلف منطقه مورد مطالعه که داراي ترافیک        
هـایی   زیاد و نیاز بیـشتري بـه پارکینـگ دارنـد، محـل          

یابی شوند و صرفاً با پیدا  براي احداث پارکینگ مکان
شدن مساحت مورد نیاز در یک موقعیـت نمـی تـوان            

  . ید و استفاده قرار دادیابی را مورد تأی نتیجه مکان
هاي   در منطقه مورد مطالعه با توجه به اینکه برخی الیه          -4

ها از جمله فاصـله از مراکـز زیـارتی و فاصـله از           معیار
ها، محدودیت بیشتري در رونـد تحقیـق اعمـال           گسل
یـابی   هایی که با ریسک پـایین مکـان        کردند روش  می

ــولین و روش     ــون روش بـ ــد همچـ ــی کننـ  OWAمـ
ت حـداقل ریـسک و بـدون تـوازن علـی رغـم          درحال

اینکه بیشتر از مساحت مورد نیاز را در کالس بهترین           
  . یابی کردند، نتیجه مورد قبولی به دست ندادند مکان

  
  پیشنهادات

ــا     ــا ب ــه تنه ــورد مطالع ــه م ــشکالت ترافیکــی منطق حــل م
هاي غیر حاشـیه اي جدیـد        یابی و احداث پارکینگ    مکان

که این کار تأثیر زیادي در حـل        حل نخواهد شد هر چند      
بنابراین پیشنهاد مـی شـود      . این مشکالت خواهد گذاشت   

اي به همراه    هاي غیر حاشیه   یابی و احداث پارکینگ    مکان
اي  هـاي حاشـیه    مدیریت و سازماندهی مناسـب پارکینـگ      

  . صورت گیرد
هـاي جـاذب سـفر و        با توجه به تمرکز زیـاد کـاربري       

هـاي   جـایی بـاال در بخـش    ابـه تعداد کم معابر با ظرفیت ج     
مرکزي محدوده مورد مطالعه مثل میدان تجریش و میدان         
قدس و با توجه به باال بودن ارزش امالك این منـاطق بـه              

هاي بـا جاذبـه     عنوان یک امتیاز، پیشنهاد می شود کاربري      
هـاي کمتـر جـاذب سـفر      سفر زیاد و قابل تغییر به کاربري 

  .تغییر یابند
د در تحقیقــات بعــدي در زمینــه شــو  پیــشنهاد مــی-3
هاي عمومی طبقـاتی، از پارامترهـایی        یابی پارکینگ  مکان

مثل قابلیت تـراکم سـازي، ارتفـاع و شـیب زمـین نیـز در                
 .تحقیق استفاده گردد
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