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از اسـتفاده با عمومى پارگينگهاى گسـترشروشمكانيابـى
كالنشهرها GISدر
* كرج) كالنشهر 3 منطقه موردى (مطالعه

حسينى*** سيد محمد سيد دكتر كلكانى**، عباسى فرح حسينى***مهندس سيد محمد سيد دكتر كلكانى**، عباسى فرح مهندس

1388/7/14 مقاله: دريافت تاريخ
نهايى:1388/11/20 پذيرش تاريخ

چكيده
شهرى نقل و حمل ثابت تسهيالت و ها ساخت زير با هماهنگ توسعه عدم و شهرى معابر شبكه در نقليه وسائل روزافزون رشد
توقف فضاهاى ضرورى تسهيالت اين از يكى ــود. ش مى ــهرها ش مركزى هاى محدوده در بخصوص ترافيك تراكم افزايش باعث
جهت اصولى مكانيابى كشور،انجام كالنشهرهاى مركزى مناطق در ترافيك تراكم وجود با اكنون ــد. باش مى ساكن نقليه ــايل وس
جهت ــب مناس هايي محل مكانيابى با رابطه در حاضر تحقيق ــود. ش مى طلب قوى ابزارهاى و ها روش با عمومى هاى پاركينگ
ــتم سيس تحليلى توابع و توانمند امكانات از آن در كه ــت اس ــده ش انجام كرج ــهر كالنش منطقه3 در عمومى هاى پاركينگ احداث

. است گرديده استفاده جغرافيايي1 اطالعات
هاى اليه به وزنها اين مكانى هاى تحليل انجام جهت سپس و ــوند ميش وزندهى 2AHPمعيارها روش از ــتفاده اس با تحقيق اين در
مناسب هاى مكان فازى هاى روش و ،همپوشانى بولين كالسيك هاى روش با و ،اعمال GIS افزارهاى نرم در معيارها از شده ساخته

شود. مى مشخص كرج كالنشهر در پاركينگ جهت

كليدى هاى واژه
همپوشانى روش فازى، روش هاى مدل جغرافيايى، اطالعات سيستم پاركينگ،

موردى (مطالعه كالنشهرها در GIS از استفاده با عمومى هاى پارگينگ مكانيابى روش ــترش گس عنوان با ــد ارش ــى كارشناس نامه پايان از برگرفته مقاله *
است. گرديده ارايه تهران تحقيقات و علوم واحد اسالمى آزاد دانشگاه فنى دانشكده در كه باشد مى كرج) كالنشهر 3 منطقه
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