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 چکیدٌ
ػجَس  پبػخگَیهَاسد  ثشخیظشفیت هَرَد خیبثبى ّب دس ، ؿْشّبدس هَتَسی ٍػبئظ ًقلیِ دٍ دس پی آى افضایؾ تؼذا روؼیتثب افضایؾ      

 ،تَقف اؿغبل هی کٌٌذ یض قؼوتی اص ػغح خیبثبى سا ثشایًقلیِ غیش فؼبل ً ظٍػبئ کِ اص آًزبٍ ثبؿذ َل ًویٍػبئظ ًقلیِ دس ػغحی قبثل قج

ثشاثش دسكذ  2ثش اػبع ًشخ سؿذ  1400دس ػبل  قضٍیيپیؾ ثیٌی روؼیت ؿْش  اػت.ػوَهی حبیض اّویت  ّبیپبسکیٌگبثشایي هَضَع ثٌ

روؼیت کًٌَی خَاّذ ؿذ. حبل دس ؿشایغی کِ حذاقل ّش خبًَادُ داسای یک ٍػیلِ ی ثشاثش  1.3ًفش هی ثبؿذ کِ ایي روؼیت  727021ثب

ّذف  ّؼتٌذ.% ایي تشافیک ػبکي اػت ثب هَاًغ ٍ هحذٍدیت ّبی صیبدی سٍثشٍ 90رْت هکبى ایي ٍػبیل ًقلیِ کِ ّب خیبثبى  ًقلیِ اػت

ایي ًَع  .اػت expert choiceْت کبّؾ تشافیک ثب اػتفبدُ اص اهکبى ػٌزی ایزبد پبسکیٌگ عجقبتی ثِ ػٌَاى ساّکبسی ر اكلی ایي تحقیق

دس ایي تحقیق  هی ثبؿذ. هغبلؼبت هیذاًیٍ  ای هغبلؼبت کتبثخبًِ گشدآٍسی اعالػبت ّبی سٍؽ .کبسثشدی اػت-تحقیق یک تحقیق ػلوی

ثب تَرِ ثِ  اص ایي سٍؽ ٍذ کِ اػتفبدُ ًتبیذ حبكل اص پظٍّؾ ًـبى هی دّ. اػت گشفتِهَسد اػتفبدُ قشاس  ػلؼلِ هشاتجی سٍؽ اسصیبثی

 ثبفت هشکضییٌگ عجقبتی رْت کبّؾ تشافیک دسپبسک ثشای یک هکبىروؼیت  ٍ ة ػفشفبكلِ اص هشاکض رز ،کبسثشی ّبی هٌبػتهؼیبسّبی 

 پیـٌْبد هی گشدد. قضٍیي ؿْش

 اهکبى ػٌزی حول ًٍقل، ، expert choiceپبسکیٌگ عجقبتی، :کلمات کلیدی

 مقدمٍ 
، ّبفشٍدگبُ ،هشاکض كٌؼتی ،ّب یب هٌبعق هؼکًَیهزتوغ کِ دس هشاکض خشیذ، ػتّبی هْن اپبسکیٌگ یکی اص کبسثشی      

حل  تش هیگشدد.ًوبیبى ٍ ثب افضایؾ اثؼبد ؿْش هغشح اػت گؼتشدُسعٍَسصؿی هؼئلِ پبسکیٌگ ثِ ّبیاػتبدیَم ٍ ارتوبػیهشاکض

عشاحی ػیؼتن حول ٍ ًقل  هختلفی اص رولِ کبّؾ ػفشّبی ؿْشی،هذت ٍ کَتبُ هذت ّبی دساص سیضی هؼئلِ تشافیک ثِ ثشًبهِ

ثحج تشافیک یکی اص ًیبصّبی ضشٍسی اػت. خبسد اص  بهیي فضبی پبسکیٌگ خَدسٍ دس ؿْش،ت وَهی فشاگیش ٍ غیشُ ًیبصهٌذ اػت.ػ

فضبّبی پیؾ ثیٌی ؿذُ دس  ت ٍ اکخشًجَدُ اػّبی عشاحبى ؿْشی  دغذغِ  صّبی ؿْشی هَرَد هب ا ثبفت تبهیي پبسکیٌگ دس

یک دػتگبُ ثِ ػشاًِ خَدسٍ اص حزن ثبالیی اص خَدسٍّب، اهشٍصُ ثب ٍسٍد اًذ. ب ٍاگزاس ؿذُکبسثشی دادُ ٍ یعشح ّبی ربهغ یب تغییش

ّب  کَچِّب ٍ  حبؿیِ خیبثبى صدحبم خَدسٍّب دسایي اهش ثبػج ا .دٍ یب ػِ ٍاحذ دس حبل افضایؾ اػتاصای ّش ٍاحذ هؼکًَی یِ 

رْت پبسک  هکبًی ّبی هختلف،هؼضالت تشافیکی ؿشیبى هحلی ٍ ؿشایظیي پظٍّؾ ػؼی ؿذُ اػت ثب تَرِ ثِ دس ا ؿذُ اػت.

 پیـٌْبد گشدد. expert choiceاى پبسکیٌگ عجقبتی ثِ کوک ػٌَثِ  ثبفت هشکضی ؿْش قضٍیيبیل ًقلیِ دس ٍػ

 

 



 ي ضريرت احداث آن  عمًمی پارکیىگ طبقاتی -1

حشکت  ّبی ؿشیبًی،شد آى دس کل ؿجکِ هؼبثش داسد. دسساُخیبثبى ٍ ػولکسدُ  ّب ٍاثؼتگی هؼتقیوی ثبپبسکیٌگی عشاح     

ّب کیٌگخیبثبى ٍ یب دس پبسٍػبیل ًقلیِ دس کٌبسپبسک  دسكَستیکِ دسهؼبثشهحلی، ٍػیلِ ًقلیِ ثشاهکبى تَقف اسرحیت داسد،

-هحذٍدُ هشکضی ؿْش ٍاقغ ًجبؿذ، اهکبى اربصُ تَقف ٍػیلِ ًقلیِ دس صهبىسالجتِ دسؿشایغی کِ خیبثبى ؿشیبًی د اسرحیت داسد.

 .[ 4] تؼوین ثِ کل هؼبثش ؿشیبًی ًیؼت ّبی هؼیٌی، ٍرَد خَاّذ داؿت کِ قبثل

 داسد:فبکتَس هْن ٍرَد دس عشح پبسکیٌگْبی چٌذ عجقِ چْبس 

احذاث ٍ ًگْذاسی هخبسد -3شٍد ٍػبیل ًقلیِػَْلت ٍسٍد ٍ خ-2کشدى ظشفیت ثشاػبع ًیبصّبی پیؾ ثیٌی ؿذُ هـخق  -1

 [.2]سػبیت ّوبٌّگی الصم ثیي ػبختوبى پبسکیٌگ ٍ ػبختوبًْبی هزبٍس-4پبسکیٌگ

ؼبثش ّضیٌِ ّبی غیش ی هدلیل تَقف ٍػبیل ًقلیِ دس حبؿیِ  کِ هؼئلِ پبسکیٌگ ٍ هکبى یبثی آى حل ًـَد ثِكَستی  دس

هکبى اگشؿَد ٍ ّب ثش ػیؼتن تحویل هیصهبى ػفش ٍ آلَدگی الف هلشف ػَخت،ٌِ ّبی ًبؿی اص اتاص رولِ ّضیهؼتقین صیبدی 

خَدسٍّب هـکل ایزبد ؿَد ثشای هخبل تِ ًـَد هوکي اػت دس سفت ٍ آهذهٌبػت ثشای تؼییي فضبی پبسک ػوَهی دس ًظش گشف

یٌگ سا ذى ثِ داخل پبسکهتشی احذاث ؿَد خَدسٍّب فضبی کبفی ثشای ٍسٍد ٍ خبسد ؿ 8اگش پبسکیٌگ عجقبتی دس یک هؼجش 

کشدى هکبى ًبهٌبػت ثشای پبسکیٌگ عجقبتی ثِ دًجبل آٍسد تؼییي هوکي اػت تؼییي کِ  دیگشاصهـکالتییکی ًخَاّذ داؿت.

ربیی اػت کِ تشاکن ثبالیی ًذاؿتِ ثبؿذ یب دس هشاکض پش سفت ٍ آهذ احذاث ًـَد کِ دس ایي كَست هشدم اػتقجبل چٌذاًی اص اى 

 [.2] ًخَاٌّذ داؿت

 

 سلسلٍ مراتبیبا استفادٌ از ريش  سىجیامکان-2

 سىجیامکانتعریف -2-1

اًتخبة هکبى هٌبػت ثشای یک فؼبلیت دس ػغح ؿْش یکی اص تلویوبت پبیذاسی ثشای اًزبم یک عشح گؼتشدُ اػت کِ     

ت ٍ اّویت صیبدی داسد، حزن ًیبص ثِ اعالػب ػٌزیاهکبىّبی هختلف هی ثبؿذ اص آًزب کِ بى اص دیذگبًُیبصهٌذ تحقیق دس هک

تب اسصیبثی كحیحی اص  تشکیت ٍ تزضیِ ٍ تحلیل ؿًَذ ،شفی هکبًْبی هختلف ثبیذ روغ آٍسیثضسگی اص اعالػبت رضئی ثشای هؼ

یبثی فؼبلیتی اػت کِ قبثلیت  هقیبع ؿْشهکبىایي دسزیشد. ثٌبثشپ اًتخبة تأحیش داؿتِ ثبؿٌذ كَستسػَاهلی کِ هوکي اػت د

ثشای اًتخبة هکبًی ستجبط آى ثب ػبیش کبسثشی ّبی ؿْشّبی یک هٌغقِ سا اص لحبػ ٍرَد صهیي هٌبػت ٍ کبفی ٍ اًبییّب ٍ تَا

 .[2]هٌبػت ثشای کبسثشی خبف هَسد تزضیِ ٍ تحلیل قشاس هی دّذ

 تحلیل سلسلٍ مراتبی  ريش -2-2

ؿشٍع هی ؿَد. ایي ی ػٌبكش تلوین گیشی ثب ؿٌبػبیی ٍ اٍلَیت ثٌذ expert choice ))تحلیل ػلؼلِ هشاتجی فشایٌذ     

فشایٌذ  .اٍلَیت ثٌذی ثِ کبس گشفتِ هی ؿَدکِ دس گضیٌِ ّبی احتوبلی هی ؿَد ٍ ِ ّبهؼیبسّب یب هـخل ػٌبكش ؿبهل ّذف،

 . ػلؼلِ هشاتجی ثَدى ػبختبس ثِ ایيد یک ػبختبس ػلؼلِ هشاتجی هی ؿَدؿٌبػبیی ػٌبكش ٍ استجبط ثیي آى ّب کِ هٌزش ثِ ایزب

 دلیل اػت کِ ػٌبكش تلوین گیشی سا هی تَاى دس ػغَح هختلف خالكِ کشد. 

فشایٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی ایزبد یک ػبختبس ػلؼلِ هشاتجی اص هَضَع هَسد ثشسػی هی ثبؿذ کِ دس آى ثٌبثشایي اٍلیي قذم دس

ذی دس فشایٌذ تحلیل ػلؼلِ هشاتجی هحبػجِ هی ؿَد. چْبس هشحلِ ثؼي آى ّب ًـبى دادُ اّذاف، هؼیبسّب ٍ گضیٌِ ّب ٍ استجبط ثی

، هحبػجِ اهتیبص ًْبیی ّب حبػجِ ٍصى )ضشیت اّویت( گضیٌِ، هّب )ٍ صیش هؼیبسّب دس كَست ٍرَد(ٍصى )ضشیت اّویت( هؼیبس

 [3]ؿَد.ٍت ّب سا ؿبهل هیگضیٌِ ّب ٍ ثشسػی ػبصگبسی هٌغقی قضب

 

 ريش اوجام مطالعات -3

ػبصگبسی   -1اػتفبدُ کشد. هؼیبس کوی ؿبهل: اى اص دٍ هؼیبس کوی )تشافیکی( ٍ هؼیبس کیفیتَپبسکیٌگ هی ػٌزیاهکبىدس      

 گبم ثِ ؿشح صیش اػت : 5ثبؿذ ٍ هؼیبس کوی ؿبهل ظشفیت هی -3هغلَثیت ٍ -2



ِ ػبیش هغبلؼ:4گبم ثشآٍسد تقبضبی پبسکٌیگ، :3گبم ثشآٍسد ػشضِ پبسکیٌگ، :2گبم، تؼییي هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ پبسکٌیگ:1گبم

 .اهکبًؼٌزیٍصًذّی رْت :5گبم ، ػَاهل تأحیشگزاس ثش ػشضِ ٍ تقبضبی پبسک

  محديدٌ مًرد مطالعٍ -3-1

، ٍ ثبالثَدى اسصؽ صهیيیل هحذٍدیت ثِ دل، هحذٍدُ. دسایي ٍاقغ ؿذُ اػت ثبفت هشکضی ؿْش قضٍیي حذٍدُ هغبلؼبتی دسه     

-کِ خَد هٌزش ثِ پبسک ّبی تزبسیت تشافیکی ٍ ٍرَد ثبفتؼضال، هًیثبالی ػبختوب تشاکنٍاحذ صهبى، ثبال ثَدى رزة ػفش دس 

 .کٌذٌذاى هیای ٍ پشاکٌذگی ًبهٌبػت ؿذُ اػت ضشٍست ایزبد پبسکیٌگ عجقبتی سا دٍچّبی حبؿیِ

 پارکیىگ ي تقاضای  برآيرد عرضٍ-3-2

 ایي حاشیٍ ای( َای دير از خیابان )غیرحاشیٍ برآيرد تعداد فضای پارکیىگ -3-2-1

ّب  دادُ. ایي ؿَد آٍسی هی غبلؼِ، روغّبی هغبلؼبت ػشضِ ثلَست دػتی ثَػیلِ آهبسگیشی اص هٌغقِ هَسد ه ثیـتش دادُ     

ّبی  پبسکیٌگ ٍ ثشآٍسد هحل، ًَع ٍ ظشفیت ّبی خیبثبًی صهبًی ثشای پبسکیٌگ ٍ تؼییي هحذٍدیت ؿبهل ؿوبسؽ فضبّبی پبسک

 (1ٍ2)رذاٍلدٍس اص خیبثبى اػت.

 پارکیىگ تقاضاید برآير -3-2-2

هقلذ ؿْش دٍ گشٍُ ػوذُ ػفش  -هغبلؼبت هجذأدس .ؼبت ػفشّبی هجذا ٍ هقلذ لحبػ ؿَدهغبلتقبضبی پبسک ثبیذ دستؼییي       

کبال دس آًْب كَست  کِ ربثزبیی ػفشّبیی، دٌّذ ًقغِ ثِ ًقغِ دیگش اًزبم هیػفشّبیی کِ هؼبفشاى اص یک  قبثل تـخیق اػت:

(پبسکیٌگ ّبی حبؿیِ 2ٍ رذٍل ؿوبسُ )قضٍیي ؿْش  ثبفت هشکضیّبی غیش حبؿیِ ای دسبسکیٌگ( پ1رذٍل ؿوبسُ ) .گیشد هی

 .هی دّذًـبى سا  قضٍیيؿْش ثبفت هشکضی ای دس 

 ایَای غیرحاشیٍ: بررسی پارکیىگ 1جديل شمارٌ 

 تهؼبح هحذٍدیت صهبًی سٍثبص / ػشپَؿیذى خلَكی /ػوَهی  ظشفیت پبسکیٌگ هحل پبسکیٌگ ًبم پبسکیٌگ

 2000 - ػشپَؿیذُ ػوَهی 100 خیبمخیبثبى  شالغذی

 3250 6:30 ػشپَؿیذُ خلَكی 210 خیبمخیبثبى  ػتبسُ ؿْش

 2500 5-6:30 سٍثبص ػوَهی 115 عبلقبًی چْبسساُ آػبى پبسک

 563 - سٍثبص ػوَهی 50 فشدٍػی خیبثبى ػشچـوِ

 گبىهبخز : ًگبسًذ

 ای ٍَای حاشی: بررسی پارکیىگ 2جديل شمارٌ 
 هحل                                       
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 1008 1323 1829 1270 1008 3904 6780 تؼذاد ػفشّبی اًزبم ؿذُ ثب ٍػیلِ ًقلیِ

 303 397 541 381 303 1071 2034 تؼذاد ػفشّبی ًیبصهٌذ ثِ پبسکیٌگ

 263 271 148 270 242 379 370 تؼذاد پبسک حبؿیِ ای

 50 0 115 0 0 0 310 تؼذاد پبسک غیش حبؿیِ ای

 0 126 278 111 61 692 1354 هَسد ًیبص پبسکفضبی تؼذاد 

 گبىهبخز : ًگبسًذ

ثش حؼت ػبػبت اٍد  تؼذاد  



 يزودَی  اتمطالع-3-3

هتخللیي تشافیک ٍ  دیذگبُیبثی پبسکیٌگ اصهکبًهؼیبسّب دس ًْب اص هْوتشیيخیبثب ٍ ػفش رزةاصهشاکض فبكلِهؼیبس     

آًْب ثِ دالیل هختلف صیبد اػت کِ ایي اهش ّؼتٌذ کِ سفت ٍ آهذ ثِ ی ضاص هشاکض رزة ػفش هشاکثبؿذ. هٌظَس هی ؿْشػبصی

کْب، هشاکض ّبی تزبسی، اداسات ٍ هشاکض دٍلتی، پبس تَاى ثِ هشاکض ٍ هزوَػِ ؿَد. اص رولِ ایي هشاکض هی ثبػج افضایؾ تشافیک هی

 .[4]اؿبسُ کشد ... تَسیؼتی ٍ هشاکض آهَصؿی ٍ هشاکض تفشیحی، اهبکي تبسیخی ٍ، اكلی پضؿکی

 ا جُت يزودَی شاخص َمعیارَا ي :3جديل شمارٌ 

 تؼشیف ػولیبتی ؿبخق هؼیبس سدیف

داسی، تَسیؼتی، پبسکْب، ا هشاکضتزبسی، فبكلِ اص هشاکض رزة ػفش 1

 .ثیوبسػتبًْب، هشاکض آهَصؿی ٍ ػبختوبى پضؿکبى

 فبكلِ اص هشاکض تزبسی تب چِ حذی اػت.

 فبكلِ اص هشاکض اداسی تب چِ حذی اػت.

 ؼتی تب چِ حذی اػت.فبكلِ اص هشاکض تَسی

 فبكلِ اص فضبی ػجض تب چِ حذی اػت.

 فبكلِ اص ثیوبسػتبًْب تب چِ حذی اػت.

 فبكلِ اص هشاکض آهَصؿی تب چِ حذی اػت.

 فبكلِ اص هشاکض فضبی دسهبًی تب چِ حذی اػت.

خیبثبًْبی ثب ػغح ػشٍیغ هختلف، ثب  ًضدیکی ثِ خیبثبًْب 2

 .ّبی هتفبٍت ٍ ػشضْبی هختلف رشیوِ

ضدیکی پبسکیٌگ ّبی هٌتخت ثِ دػتشػی ّب ً

 دس چِ حذی اػت

 هؼبحت پبسکیٌگ ّب تب چِ هیضاًی اػت .هؼبحت هٌبعق هؼبحت 3

هیضاى روؼیت ؿت ٍ سٍص دس هٌغقِ، روؼیت  روؼیت 4

 .ػبکي

 روؼیت هٌغقِ چِ هیضاًی اػت

 روؼیت ػبکي دس هٌغقِ چِ هیضاًی اػت

هٌبػت ثشای  کبسثشی 5

 احذاث پبسکیٌگ

فضبّبی هٌبػت ثشای دس ایي هحذٍدُ پتبًؼیل  .گبساطّب ّب، ّبی عشح ربهغ، خشاثِ سکیٌگپب

 پبسکیٌگ تب چِ حذی اػت

هشاکض ًبهٌبػت ثشای  6

 احذاث پبسکیٌگ

 اداسات، هشاکض تزبسی ػوذُ، هشاکض فشٌّگی هبًٌذ

اهبکي ٍ ّب، ثیوبسػتبًْب هؼبرذ ٍ حؼیٌیِ

 .تَسیؼتی ٍ هحذٍدُ هوٌَع اعشاف آًْب

ؼذاد فضبی ًبهٌبػت ثشای احذاث پبسکیٌگ دس ت

 ایي هحذٍدُ چقذس اػت  

 هبخز: ًگبسًذگبى

 محديدٌ بافت مرکسی قسيیه پارکیىگ طبقاتی در سىجیامکان -4

یک   Aهکبى  د.َؿهیکِ داسای پتبًؼیل الصم ثشای احذاث پبسکیٌگ ثَدًذ اًتخبة  B ,Aدس خیبثبى هزکَس دٍ هکبى      

 4ّبی تؼشیف ؿذُ رذٍل . ثب اػتفبدُ اص هؼیبسّب ٍ صیشهؼیبسّب ٍ هقیبعصهیي ثبیش اػت  Bٍ هکبى  ای اػتپبسکیٌگ غیشحبؿیِ

 اًذ .ایي دٍ هکبى ثبّن هقبیؼِ ٍ ٍصًذّی ؿذُ

 کمیتی ساعتی برای مقایسٍ ديديیی معیارَا 9مقیاس 4جديل شمارٌ
 (دٍی هؼیبسّبػتِ دٍثٍِ  هقبیؼ j،  aij ًؼجت ثِ هؼیبس iّذف ثشسػی ؿذت ثشتشی هؼیبس )

 تَضیح تؼشیف اهتیبص

 دس تحقق ّذف دٍ هؼیبس اّویت هؼبٍی داسًذ اّویت هؼبٍی 1

 اػت jثیـتش اص  iدّذ کِ ثشای تحقق ّذف ، اّویت تزشثِ ًـبى هی ثیـتشاًذکیاّویت 3

 اػت jاص خیلی ثیـتش iاّویت دّذ کِ ثشای تحقق ّذف ، ثِ ًـبى هیتزش اّویت ثیـتش 5

 اػت jخیلی ثیـتش اص  iدسػول حبثت ؿذُ کِ اّویت  خیلی ثیـتشاّویت 7

 عَس قغؼی ثِ احجبت سػیذُ اػتثِ jًؼجت ثِ  iاّویت خیلی ثیـتش  اّویت هغلق 9

 ّبی هیبًی ٍرَد داسد.ٌّگبهی کِ حبلت هقبدیش ثیٌبثیي 2،4،6،8

 80تکٌیک(،ف:،چبح اٍل،هشکض اًتـبسات داًـگبُ كٌؼتی        اهیشکجیش)پلیAHP هشاتجیفشایٌذ تحلیل ػلؼلِ، 1381حؼي.پَس،ػیذقذػی هبخز: 



تا تَجِ تِ ساختار سلسلِ هزاتثی هدل فَق، تزای تؼییي اّویت ًسثی ّزیک اس هتغیزّا ًسثت تِ سایز هتغیز ّای ّن سطح آى، 

ضدُ ٍ تز اساط تحلیل ّای اًجام ضدُ  تْزُ گزفتِ Expert Choiceتز هثٌای فزایٌد تحلیل سلسلِ هزاتثی اس ًزم افشار 
هالحظِ هی کٌید تِ دست آهد. در ٍاقغ ایي ضزایة ًطاى دٌّدُ هیشاى  9کِ در ًوَدار ضوارُ  (α(، ضزایثی )8تا  1)ًوَدارّای 

جی قبثل رکش اػت کِ دس تؼییي اّویت ًؼتأثیزگذاری ّز یک اس هتغیزّای هطاّدُ ضدُ تز هتغیز سطح تاالتز آى هتغیز است. 

ّشیک اص هتغیشّب ًؼجت ثِ ػبیش هتغیش ّبی ّن ػغح آى ، اص ًظش کبسؿٌبػبى اهَس ؿْشی ثب اػتفبدُ اص سٍؽ دلفی ثْشُ ثشدُ 

 این. 

 expert choiceدس ًشم افشاص  اهکبى ػٌزی  ایزبد پبسکیٌگضشیت اّویت هؼیبسّبی  -1ًوَداس

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هبخز:ًگبسًذگبى



 expert choiceفبكلِ اص هشاکض رزة دس اهکبى ػٌزی ایزبد پبسکیٌگ دس ًشم افشاص ضشیت اّویت ؿبخق  -2ًوَداس

 

 هبخز:ًگبسًذگبى
 

 expert choiceضشیت اّویت ؿبخق کبسثشی هٌبػت دس اهکبى ػٌزی ایزبد پبسکیٌگ دس ًشم افشاص  -3ًوَداس
 

 

 هبخز:ًگبسًذگبى
 

 



 

 expert choiceبى ػٌزی ایزبد پبسکیٌگ دس ًشم افشاص ضشیت اّویت ؿبخق فبكلِ اص هشاکض رزة دس اهک -4ًوَداس
                

 

 خز:ًگبسًذگبىهب

 
 expert choiceضشیت اّویت ؿبخق روؼیت دس اهکبى ػٌزی ایزبد پبسکیٌگ دس ًشم افشاص  -5ًوَداس 

  

 

 

 

 

 

 

 

بخز:ًگبسًذگبىه  

 



                                                                        expert choiceدس ًشم افشاص  ضشیت اّویت ؿبخق هؼبحت دس اهکبى ػٌزی ایزبد پبسکیٌگ -6ًوَداس

 هبخز:ًگبسًذگبى

 

 expert choiceدس اهکبى ػٌزی ایزبد پبسکیٌگ دس ًشم افشاص  فبكلِ اص هشاکض تَسیؼتیضشیت اّویت ؿبخق  -7ًوَداس

 
 هبخز:ًگبسًذگبى

 

 expertؿبخق روؼیت ػبکي اص هشاکض تَسیؼتی دس اهکبى ػٌزی ایزبد پبسکیٌگ دس ًشم افشاص  ضشیت اّویت -8ًوَداس

choice 

 
بخز:ًگبسًذگبىه  

 

 



( تِ دست آهدُ کِ ًطاى اس صحت 1.1کن تز اس ) (Inconsistancy Ratio)تز اساط هحاسثات ًزم افشار، ضزیة ًاساسگاری 
تایج حاصل اس رٍش تحلیل ػاهل اکتطافی ًیاسی تِ تغییز چارچَب هدل ٍ اٍساى تؼییي ضدُ هی تاضد ٍ ّوچٌیي تا تَجِ ً

 جاتجایی دستِ تٌدی ّا ًثَدُ ٍ هدل هطزح ضدُ تا پایاى پضٍّص ثاتت در ًظز گزفتِ ضدُ است.
 :ضزایة اّویت)ٍسى(هتغیزّای هحیط در ّز سطح ًسثت تِ یکدیگز9ًوَدار

گبىهبخز: ًگبسًذ  

 Aوزن مکان =65/0

 Bان وزن مک0/55=

 .هی ؿَداًتخبة  فضب ثشای پبسکیٌگ عجقبتی تشیيثِ ػٌَاى هٌبػت ایي هکبى Bثٌبثشایي ثب تَرِ ثِ ثبال تش ثَدى ٍصى هکبى 

اهکاى کِ تا تَجِ تِ ًظزیات ٍ پضٍّص اًجام ضدُ در راتطِ تا ایي هَضَع ًکتِ ای کِ تاید ّوَارُ هد ًظز داضت ایي است 
 هٌطثق اجزایی الگَّای ٍ تدٍیي خطاّا تصحیح آسهایطی، ّای پزٍصُ اًجام السم، هٌاتغ تأهیي تِ سٌجی ایجاد پارکیٌگ طثقاتی

 .است یافتٌی دست اها دضَار کِ هی تاضد ًیاسهٌد ساسی، ،ظزفیتضزایط تا

 

  گیریوتیجٍ -5

عَس ّوضهبى ٍ ًیض پزیشی ، ثکبسگیشی هؼیبسّبی کیفی ٍ کوی ثِتحلیل ػلؼلِ هشاتجی ثب تَرِ ثِ ػبدگی، اًؼغبف ذفشایٌ     

کبسثشد هغلَثی  اهکبًؼٌزیسیضی ؿْشی ٍ ّب هی تَاًذ دس ثشسػی هَضَػبت هشثَط ثِ ثشًبهِػبصگبسی دس قضبٍتقبثلیت ثشسػی 

ی هحلی ثْتشیي ًتیزِ سا ؿبهل سٍؿی اػت کِ ثب تَرِ ثِ ؿشایظ ٍ هحذٍدیتْب سٍؽ ، ثٌبثشایي ّویـِ ثْتشیيداؿتِ ثبؿذ. 

ایي ؿشایظ دس ٍاقغ ّوبى هؼیبسّب ّؼتٌذ کِ هی تَاًٌذ ثِ كَست ؿذت هتبحش اص ٍیظگیْبی هحلی اػت.  ًِتبیذ حبكلِ ثؿَد . 

دس هکبى یبثی هحذٍدیت ثیـتشی اػوبل ؿذُ ٍ ،  ثٌبثشایي ّش چٌذ تؼذاد ایي هؼیبسّب ثیـتش ثبؿٌذ، الیِ ّبی اعالػبتی ثبؿٌذ 



 ، د هغبلؼِ ثب تَرِ ثِ هَقؼیت فیضیکی هٌغقِسپبسکیٌگ دس هحذٍدُ هَ دس هکبى یبثیذ کبس سا تحت تبحیش قشاس هی دٌّذ . ًتبی

فش ٍ روؼیت ثِ دلیل پش تشدد ثَدى هٌغقِ ٍ تشاکن ثَدى هحذٍدُ، فبكلِ اص هشاکض رزة ػػِ ػبهل کبسثشی ثِ دلیل تزبسی 

ی ثؼیبس دخیل ثبؿٌذػجبستٌذ اص : ذ دس هکبى یبثػَاهل دیگشی کِ هی تَاًٌ اص رولِ ػَاهل ثؼیبس هْن ّؼتٌذ . ثبالی ػبختوبًی 

سکیٌگ ّبی حذٍدُ هَسد هغبلؼِ پتبًؼیل ػبخت پبقبثلیت تشاکن ػبصی ثِ گًَِ ای کِ ه، ؿیت صهیي ، استفبع ، اسصؽ صهیي 

 .عجقبتی سا داؿتِ ثبؿٌذ

لحبػ عشاحی ، ًوب ٍ دس عشاحی پبسکیٌگ ثبیذ ًیبصّبی ٍػبیل ًقلیِ هتحشک ٍ هتَقف دس ًظش گشفتِ ؿَد . هؼوبسی پبسکیٌگ اص 

فشم ثبیذ ثِ گًَِ ای ثبؿذ کِ دس صیجبیی هحذٍدُ هَسد هغبلؼِ ًقـِ هْوی سا ایفب کٌذ. دس هکبى یبثی پبسکیٌگ ثبیذ هذیشیت ٍ 

دس هٌغقِ هَسد هغبلؼِ فبكلِ هکبًی اهٌیت ثب تَرِ ثِ ایٌکِ ایي هحذٍدُ یک هٌغقِ پش اصدحبم اػت دس ًظش گشفتِ ؿَد.

هتش، هشاکض  100تب  0فبكلِ اص هشاکض رزة ػفش ، هشاکض تزبسی ، هتش  200تب  0ٌْبدی اص هؼبثش دسرِ یک بی پیـپبسکیٌگ ّ

  هتش هی ثبؿذ. 300هتش ٍ هشاکض اداسی  380هتش، هشاکض آهَصؿی  200تب  0ثْذاؿتی 

فضبی ػجض  ،وبى فشػَدُ ی کِ هی تَاًٌذ ثشای هکبى یبثی پبسکیٌگ هٌبػت ثبؿٌذ ّوچَى ػبختیثِ دلیل ػذم ٍرَد کبسثشی ّب

، آهَصؿی تفلیلی ٍ پبسکیٌگ تفلیلی . هکبى ثْیٌِ ای کِ هی تَاًذ ثشای پبسکیٌگ ّبی عجقبتی هٌبػت ثبؿذ  تفلیلی

 پبسکیٌگ غیش حبؿیِ ای ٍ صهیي ثبیش اػت.

ؼشفی ؿذُ اػت . ّب ٍ ًیض هؼیبسّبی ٍصًذّی ؿذُ ثْتشیي هکبى صهیي ثبیش هدس ایي هغبلؼِ ثب تَرِ ثِ ؿشایظ ٍ هحذٍدیت

تَاى ایٌگًَِ ّوچٌیي ثب تَرِ ثِ ایٌکِ هؼیبس فبكلِ اص هشاکض رزة ػفش اص ٍصى ثبالتشی ًؼجت ثِ ػبیش هؼیبسّب ثشخَسداس ثَدُ هی

 ًتیزِ گشفت کِ اص اّویت ثیـتشی ثشخَسداس ثَدُ اػت .
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