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  GISدر محیط  AHP مرکزي شهر اصفهان به کمک روش مکان یابی بهینه پارکینگ هاي عمومی در بافت

  

   4فاضلی مجید، 3، سعید منجم2، منصور حاجی حسینلو 1سید محمدرضا سنبلستان

  ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)و ترابريراه (دانشجوي دکترا مهندسی عمران-1

  ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)راه و ترابري(عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران-2

  ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)راه و ترابري(عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران-3

  ، دانشگاه صنعتی اصفهان)راه و ترابري(دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی عمران-4

  

  :چکیده

از یک سو و کمبود پارکینگ هاي عمومی در قسمت هاي مرکزي و رشد غیراصولی شهرها  افزایش خودروهاامروزه 

کالن شهرها از سوي دیگر موجب ازدحام وسایل نقلیه در بافت مرکزي کالن شهرها شده است که این موضوع 

  .مالکان خودرو را با معضل جدي مواجه کرده استساکنین این مناطق و 

با توجه به امکانات خود توانایی درنظرگیري و سنجش مناسب معیارهاي دخیل ) GIS(سیستم اطالعات جغرافیایی 

در بحث مکان یابی زیرساخت هاي شهري را دارا می باشد و استفاده از آن می تواند در تصمیم گیري همه جانبه 

  .یابی بهینه پارکینگ هاي عمومی کمک شایانی نماید مسائلی چون مکان

در این مقاله پس از بیان مقدمه و شرح مشکل به شناسایی معیارهاي موثر در مکان یابی پارکینگ هاي عمومی 

در ادامه معیارهاي موثر طبقه بندي و با استفاده از پرسشنامه و نظر کارشناسان وزن معیارهاي . پرداخته می شود

نقشه مطلوبیت مکانی  GISدر ادامه نیز با استفاده از . سنجیده می شود ستفاده از تحلیل سلسله مراتبیبا ا فوق

نتایج در  در پایان. موجود تهیه می گرددنقشه مطلوبیت مکانی نهایی با استفاده از اوزان معیارهاي فوق ترسیم و 

از  هاي مختلف مطالعه موردي که بخش هاییت قالب اولویت هایی براي مکان یابی پارکینگ هاي عمومی در قسم

  .ئه شده استشهر اصفهان می باشد ارا1 منطقه

 

  ، پارکینگ هاي عمومی)AHP(سیستم اطالعات جغرافیایی، تحلیل سلسله مراتبی : کلیدواژه

  

   

                                                           
1

-09132129750،smr_sonbolestan@yahoo.com  
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  مقدمه-1

وجب افزایش افزایش ماین . جمعیت هر سال بر تعداد وسایل نقلیه در شهرها افزوده می شودامروزه با رشد سریع 

 ]1[.ویژه در مناطق مرکزي شهرها و افزایش میزان تصادفات در شبکه راه ها می شود تراکم و آلودگی هوا به

. شهر اصفهان از جمله شهرهایی است که در بافت هایی خاص از آن کمبود پارکینگ به شدت به چشم می خورد

هزار فضاي پارك خیابان هایی 13با وجود بیش از  1392ال راهنمایی و رانندگی شهر اصفهان در سآمار براساس 

چون طالقانی، شیخ بهایی، چهارباغ پایین و شمس آبادي با مشکالت اساسی در زمینه کمبود و جانمایی غلط 

و افق هاي  1395هزار فضاي پارك در پایان سال 20حال با توجه به افق . پارکینگ هاي عمومی مواجه بوده اند

اصفهان به صورت جدي لزوم مکان یابی بهینه پارکینگ هاي عمومی در بافت هاي متراکم شهر  سال هاي بعد

  ]2[.احساس می شود

از جمله فعالیت هاي . می باشد GISیکی از راهکارهاي بهینه سازي مکان یابی پارکینگ هاي عمومی استفاده از 

با که  Ritsema Van Eck می توان به مقاله در زمینه مکان یابی مراکز خدماتی در کشورهاي مختلفانجام شده 

در این دیدگاه . برخی از مراکز خدماتی پرداخته اشاره نمودبه ارزیابی  GISاستفاده از نقشه فشار در ترکیب با 

براساس میزان استفاده افراد از یک مرکز خدماتی و هم چنین میزان فضاي مرکز خدماتی در یک فاصله پیاده روي 

 Weantهم چنین می توان به مطالعات  ]3[.خدماتی خاص که با کمبود مواجه اند شناسایی شده استمعقول مراکز 

و  Kligman ]4[.اشاره نمود GISدر مورد نیاز برخی از شهرهاي آمریکا به پارکینگ هاي جدید با استفاده از 

نقش پارکینگ ها و مدیریت آن ها همکاران نیز مطالعاتی را در مورد تاثیرات ترافیک در بخش مرکزي شهر نیوتن و 

در ایران نیز می توان به مطالعات قنبري و عسگري نایینی  ]3[.آن شهر انجام داده اند در بهبود وضعیت اسکان در

در این مقاله نویسندگان با روش  .اشاره نمود GISدر ارتباط با مکان یابی احداث پارکینگ هاي عمومی با استفاده از 

ولین،وزن دهی چندگانه و منطق فازي به شناسایی وزن معیارها و مناطق مناسب در مکان یابی هاي مختلفی چون ب

شکیبا و همکاران نیز در مقاله اي به مطالعه تحلیل فضایی شبکه معابر و  ]3[.پارکینگ هاي عمومی دست یافته اند

یسندگان در پایان پیشنهاد ساخت در این مقاله نو تهران پرداخته اند 17مکان یابی بهینه پارکینگ هاي منطقه 

انواع مختلف پارکینگ هاي عمومی در مناطق مختلف منطقه مورد مطالعه براساس معیارهاي موجود در آن مناطق 

این نیز عباسی و همکاران  GISدر ارتباط با تلفیق روش هاي تصمیم گیري چندمعیاره و  ]5[.را پیشنهاد نموده اند

 ]6[.تهران انجام داده اندشهر  12و 6فعالیت را در مورد مکان یابی بهینه پارکینگ هاي مناطق 

در مطالعه اي تاثیر پارکینگ هاي حاشیه اي را بر روي ترافیک شهري بررسی و مکانیابی حاجی حسینلو و بالل 

شهري دانسته  گ خودروها در مراکزحاشیه اي را از جمله راه حل هاي مشکل پارکین پارکینگ هاي طبقاتی و غیر

 ]7[.اند

به مکان یابی پارکینگ هاي عمومی  GISبا استفاده از تلفیق روش هاي تحلیل سلسله مراتبی و  در این تحقیق

  .جدید در مناطق پرازدحام شهر اصفهان پرداخته شده است
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  تعریف مسئله- 2

خودروهاي سبک و سنگین باید در پایان انجام هر اغلب . پارکینگ یکی از سه عنصر اصلی حمل و نقل شهري است

حتی در مناطقی که حمل ونقل همگانی سرویس دهی می نماید خودروهاي شخصی . سفر در محلی متوقف شوند

. به عنوان وسیله نقلیه ارجح مطرح می باشند و لذا همواره تقاضاي پارکینگ از روند رشد صعودي برخوردار است

چه درون شهري و چه برون شهري با هر هدفی که انجام پذیرد در نهایت به توقف ختم می  ابتدا و انتهاي هر سفري

. در پایان سفر الزم است خودرو در محلی مشخص و معین که داراي ممنوعیت قانونی نیز نباشد پارك گردد. گردد

یش بینی و تدارك پ. محاسبات نشان می دهد که مدت زمان توقف هر خودرو بیشتر از مدت زمان حرکت آن است

فضاي کافی براي وسایل نقلیه در زمان هایی که از آن ها استفاده نمی شود از معضالت شهرها به ویژه شهرهاي 

دشواري کار بیشتر به این دلیل است که فضاي خاص پارکینگ را اغلب باید در محدودترین و گران . بزرگ است

 ]8[.ن نقاط شهر در نظر گرفتیتر

ترافیک ساکن یا همان وسایل نقلیه اي که پارك شده هستند و اثرات آن ها  کل ترافیک ساکناز عوارض این مش

از این رو می توان مشکالت مربوط به ترافیک ساکن را از جمله . کمتر مورد توجه قرار گرفته است می باشد

 ]9[.یزي ترافیک دانستمشکالت عمده در برنامه ر

هزار توقف خودرو در حاشیه معابر شهر صورت می گیرد که 66زانه بیش از براساس آمار موجود در شهر اصفهان رو

ارقام فوق و  ]2[.این آمار با توجه به پارکینگ هاي حاشیه اي متعارف در کالنشهرهاي دنیا رقم بسیار باالیی است

ی بهینه مشکالت ازدحام خودرو در ساعت هایی از شبانه روز در مناطقی خاص از شهر اصفهان لزوم مکان یاب

  .پارکینگ هاي عمومی که در سال هاي آینده در شهر اصفهان ساخته خواهد شد را به وضوح نشان می دهد

در کشور ما امروزه روش هاي سنتی با استفاده از معیارهاي کمی در مکان یابی پارکینگ هاي عمومی مورد استفاده 

اي عمومی اشتباهات ناخواسته در مکان یابی پارکینگ هقرار می گیرد که این موضوع با توجه به خطاي باال موجب 

در نتیجه این موضوع در سال هاي اخیر در مواردي از سیستم هاي اطالعات جغرافیایی در  ]10[.خواهد شد

 ]11[.ی استفاده شده استمکانیابی عناصر شهري هم چون پارکینگ هاي عموم

 

  اهداف تحقیق- 3

  .ارد زیر اشاره نموداز جمله اهداف تحقیق می توان به مو

 بیان ضرورت مکان یابی بهینه پارکینگ هاي عمومی در برنامه ریزي هاي کاربري زمین شهري 

 شناسایی معیارهاي موثر در مکان یابی بهینه پارکینگ هاي عمومی و اوزان آن ها 

 معرفی گزینه هاي مکان یابی بهینه پارکینگ هاي عمومی در بافت متراکم شهر اصفهان 

 د اولویت بندي مکان هاي مناسب مشخص شده در پژوهش جهت احداث پارکینگپیشنها  
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  معرفی منطقه مورد مطالعه-4

براي تهیه نقشه مطلوبیت مکانی پارکینگ نیاز به انجام پروژه در منطقه اي خاص به صورت مطالعه موردي می 

رینگ یک ترافیک شهري قرار دارد به این منظور منطقه یک شهرداري اصفهان که در مرکز شهر و در داخل . باشد

هکتار  1000 داراي وسعتی در حدود این منطقه که موقعیت آن در شکل زیر نمایش داده شده است .انتخاب گردید

یکی از مناطق پرترافیک شهر بوده و از جهت منطقه فوق . پارکینگ فعال در آن قرار دارد 15بوده و تعداد 

منطقه و مجاورت با رودخانه زاینده رود از جنبه هاي تفریحی و توریستی حائز  قرارگیري خیابان چهارباغ عباسی در

خیابان هاي چهارباغ عباسی، در هم چنین با توجه به قرارگیري فشرده بافت هاي تجاري خدماتی . اهمیت است

از کاربري هاي  شیخ بهایی، شمس آبادي، طالقانی و سایر خیابان هاي مشابه این منطقه داراي ترافیک فراوان ناشی

در نتیجه این موضوع اهمیت فراهم سازي پارکینگ به منظور جلوگیري از کاهش روانی ترافیک  .فوق نیز می باشد

  .بر اثر پارك حاشیه اي در این منطقه بیش از پیش حائز اهمیت است

  
  شهرداري اصفهان1منطقه:1شکل
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  روش تحقیق- 5

  داده هاي مورد استفاده- 1- 5

در این تحقیق پس از تهیه نقشه هاي اطالعاتی در قالب الیه هاي کاربري اراضی، دسترسی و شبکه معابر، تراکم 

جمعیت شهري، بلوك بندي و کیفیت ساختمان ها و دیگر الیه هاي مورد نیاز براي تجزیه و تحلیل داده ها از نرم 

 .استفاده شده است ArcGIS10افزار 
  

  روند تحقیق-2- 5

پژوهش پس از شناسایی منطقه مورد مطالعه و جمع آوري داده هاي اطالعاتی مورد نیاز به شناسایی ن در ای

در ادامه با استفاده از پرسشنامه هایی وزن . معیارهاي موثر در مکان یابی پارکینگ هاي عمومی پرداخته شده است

اتی مربوط به هریک از معیارها ترسیم شده معیارهاي فوق با استفاده از نظر کارشناسان استخراج و الیه هاي اطالع

 AHPموقعیت هاي با امتیاز باال انتخاب و با استفاده از روش سپس با استفاده از نقشه هم پوشانی وزن دار . است

 .است یشنهادي برحسب اولویت پیشنهاد گردیدهموقعیت هاي پ
  

  مکان یابی پارکینگمعیارهاي موثر در -3- 5

پارکینگ هاي عمومی در سطح شهرها معیارهاي مختلفی تاثیرگذار است که براساس نظر در مکان یابی بهینه 

  .کارشناسان حوزه حمل و نقل و ترافیک این معیارها را می توان به صورت زیر طبقه بندي نمود
 

  معیارهاي موثر در مکان یابی پارکینگ هاي عمومی:1جدول

  زیرمعیارها  معیارها

  جاذب سفرنزدیکی به مراکز  :1معیار

  نزدیکی به مجتمع هاي تجاري و خدماتی :1-1زیرمعیار

  نزدیکی به مراکز اداري :1-2زیرمعیار

  نزدیکی به مراکزدرمانی،آموزشی،فرهنگی،تفریحی و تاریخی :1-3زیرمعیار

  دسترسی مناسب :2معیار

  2یا  1خیابان هاي شریانی درجه دسترسی به  :2-1زیرمعیار

  عابروضعیت عرض م :2-2زیرمعیار

  فاصله از میادین اصلی :2-3زیرمعیار

بهینه سازي وضعیت  :3معیار

  ترافیکی منطقه

  فاصله از پارکینگ هاي موجود :3-1زیرمعیار

  قرارگیري در خیابان هاي داراي تراکم ترافیکی ساکن :3-2زیرمعیار

  قرارگیري در خیابان هاي حاشیه طرح ترافیک:3-3زیرمعیار

  هزینه تملک زمین :4-1زیرمعیار  تملک :4معیار

  قرارگیري در کاربریهاي مناسب براي احداث پارکینگ: 5معیار

  عدم قرارگیري در کاربریهاي نامناسب و ممنوع براي احداث پارکینگ:6معیار



 

۶ 
 

در مکان یابی بهینه پارکینگ هاي عمومی از  ترین پارامترمهم را می توان معیار نزدیکی به مراکز جاذب سفر 

در منطقه مورد مطالعه نیز با توجه به گستردگی و ]10[.به حساب آورد دیدگاه کارشناسان حمل و نقل و ترافیک

با توجه به گستردگی این مراکز و نیاز به . تنوع کاربري هایی با جذب سفر باال این معیار بیشتر حائز اهمیت است

آن ها این معیار در قالب سه زیرمعیار مختلف معرفی و در ادامه سه نقشه مطلوبیت مکانی مختلف بررسی مجزاي 

    .شده است 2فاصله پیشنهادي از این مراکز از دیدگاه یک کارشناس در جدول زیر  .براي هریک ترسیم شده است

 
  فاصله مناسب براي پیاده روي از پارکینگ تا مراکز جاذب سفر:  2جدول

  فاصله مناسب  کاربرينوع 

  100-350  تجاري و خدماتی

  150-300  اداري

  200-350  )فرهنگی- زیارتی-درمانی-آموزشی- تفریحی(سابر موارد

  

معیار دسترسی مناسب موضوع دیگري است که بایستی در مکان یابی بهینه پارکینگ هاي عمومی مدنظر قرار 

دسترسی مناسب به شریان هاي اصلی و قرارگیري پارکینگ در موقعیتی با عرض معبر مناسب ابتدا باعث . گیرد

بتواند گ باید در مکانی احداث شود که پارکیناز جنبه دیگر نیز . جذب ترافیک خودرو بیشتر به پارکینگ خواهد شد

در نتیجه بایستی نحوه دسترسی به  ]12[.یت خود را تخلیه کندحداکثر ظرف مدت نیم ساعت پنجاه درصد ظرف

شریان هاي اصلی و عرض معابر دسترسی به گونه اي باشد که در ساعات اوج با ایجاد تراکم ترافیکی در خیابان هاي 

  .ظرفیت بار ترافیکی اضافی را داشته باشداین خیابان ها  ناشی از احداث پارکینگ مجاور

معیار بهینه سازي وضعیت ترافیکی منطقه براساس وضعیت پارك هاي حاشیه اي و پارکینگ هاي عمومی موجود 

مدیریتی مناسب در معابر با تراکم ترافیکی ساکن با اعمال سیاست هاي . در منطقه مورد مطالعه سنجیده می شود

هم چنین پارکینگ هاي موجود نیز . می توان مشکالت معبر را کاهش و استفاده از پارکینگ را نیز بهینه نمود

قرارگیري پارکینگ ها در خیابان  از سوي دیگر. هاي جدید مدنظر قرار گرفته شود بایستی در مکان یابی پارکینگ

یک خودرو و پارك حاشیه اي در این خیابان ها و بازدهی هاي حاشیه طرح ترافیک می تواند سبب کاهش تراف

  .مناسب پارکینگ ها شود

دو معیار قرارگیري در کاربریهاي مناسب و عدم قرارگیري در کاربریهاي نامناسب و ممنوع براي احداث پارکینگ نیز 

ربري هاي مناسب براي کا .در مطالعات نهایی براي انتخاب نقاط کاندید براي مکان یابی درنظر گرفته شده است

احداث پارکینگ زمین هاي بایر، فضاي سبز پیشنهادي طرح تفضیلی که تا به حال اجرا نشده اند و ساختمان هاي 

هم چنین کاربري هاي نامناسب و ممنوع نیز شامل مراکز تاریخی، فرهنگی، . فرسوده و متروکه هستند

  .می باشند ، مراکز تجاري، اداري و تاریخیباغ ها زیارتی،مساجد و حسینیه ها،بیمارستان ها،فضاي سبز و
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  تعیین وزن معیارها-4- 5

براي وزن دهی  AHPدر میان روش هاي مختلف ارزیابی چندمعیاره در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی 

شد  توسط توماس ال ساعتی مطرح 1980که براي اولین بار در سال  AHPروش . به معیارها استفاده شده است

فرآیند تحلیل سلسله  .یکی از جامع ترین سیستم هاي طراحی شده براي تصمیم گیري با معیارهاي چندگانه است

مراتبی برمبناي مقایسه زوجی بنا نهاده شده که قضاوت و محاسبات را تسهیل و میزان سازگاري و ناسازگاري 

 ]14و13[.تصمیم گیري چند معیاره می باشد دراین موضوع از مزایاي ممتاز این تکنیک . تصمیم را نشان می دهد

این اقدام براي درك بهتر و راحت تر مسئله انجام می  .اولین گام در این روش ایجاد ساختار سلسله مراتبی می باشد

تقسیم بندي یک مسئله بزرگ به مسائل کوچک تر باعث می شود ابعاد مختلف مسئله مورد توجه قرار گیرد . پذیرد

پس از ساخت ساختار سلسله مراتبی در گام دوم شاخص ها نسبت به . فاهیم مسئله راحت تر درك شودو م و روابط

براي  قضاوت ها در این مرحله شفاهی می باشد و گروه هاي تصمیم گیر. می شودهم مقایسه گردیده و امتیاز داده 

  .خود انتخاب می کنندرا برحسب نظر  9تا  1مطابق جدول زیر اعدادي بین  مقایسه معیارهاي مختلف

  

  تعریف عدد برتري و میزان شاخص ها: 3جدول 

  تعریف  اصطالح  میزان برتري

  .در تحقق هدف دو معیار اهمیت مساوي دارند  اهمیت مساوي  1

  .است jکمی بیشتر از  iتجربه نشان می دهد که اهمیت   اهمیت اندکی بیشتر  3

  .است jبیشتر از  iتجربه نشان می دهد که اهمیت   اهمیت بیشتر  5

  .است jبسیار بیشتر از  iتجربه نشان می دهد که اهمیت   اهمیت خیلی بیشتر  7

  .به طور قطعی ثابت شده است jنسبت به  iاهمیت مطلق   کامالً مهمتر  9

  .هنگامی که حالت هاي میانه وجود دارد  _  8و  6، 4، 2

  

ام نسبت به  iاهمیت شاخص   a ijدر ماتریس مقایسات زوجی انجام و در این ماتریس درایه  ي فوققضاوت ها

هم چنین درایه هاي روي قطر ماتریس مقایسات زوجی نشانگر اهمیت هر شاخص نسبت به . ام می باشد jشاخص 

  .خودش می باشد که مساوي یک است
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در گام پایانی نیز می . در ادامه وزن معیارها به یکی از روش هاي حداقل مربعات و بردار ویژه انجام می پذیرد

 0.1یستی کمتر از این نسبت با. بایستی میزان ناسازگاري محاسبه و تحت عنوان نسبت ناسازگاري تعیین گردد

  وزن معیارها و زیرمعیارهاي موثر در مکان یابی پارکینگ هاي عمومی

 

ک از الیه در این بخش هری. ایش داده شده است

با تهیه و سپس  Arc GIS10در نرم افزار 

براي استفاده هاي بعدي در رتبه بندي گزینه ها کالس 

٨ 

در ادامه وزن معیارها به یکی از روش هاي حداقل مربعات و بردار ویژه انجام می پذیرد

بایستی میزان ناسازگاري محاسبه و تحت عنوان نسبت ناسازگاري تعیین گردد

  .وزن معیارهاي مختلف را نشان می دهد

  

وزن معیارها و زیرمعیارهاي موثر در مکان یابی پارکینگ هاي عمومی:4جدول

 GISتهیه الیه هاي اطالعاتی در محیط 

ایش داده شده استدر این قسمت الیه هاي اطالعاتی مربوط به معیارهاي مختلف نم

در نرم افزار  shpاز روي نقشه کاربري اراضی شهر اصفهان به فرمت 

Reclassify  در محیط نرم افزارArcGIS  براي استفاده هاي بعدي در رتبه بندي گزینه ها کالس

 

 

در ادامه وزن معیارها به یکی از روش هاي حداقل مربعات و بردار ویژه انجام می پذیرد

بایستی میزان ناسازگاري محاسبه و تحت عنوان نسبت ناسازگاري تعیین گردد

 ]14و13[.باشد

وزن معیارهاي مختلف را نشان می دهد 4جدول 

جدول

  

تهیه الیه هاي اطالعاتی در محیط -5- 5

در این قسمت الیه هاي اطالعاتی مربوط به معیارهاي مختلف نم

از روي نقشه کاربري اراضی شهر اصفهان به فرمت  اطالعاتیهاي 

Reclassify استفاده از ابزار

  .بندي شده است
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  1- 1الیه مطلوبیت مکانی معیار:4شکل  1-2الیه مطلوبیت مکانی معیار:3شکل    1-3الیه مطلوبیت مکانی معیار:2شکل

            
  2- 1الیه مطلوبیت مکانی معیار:7شکل  2-2الیه مطلوبیت مکانی معیار:6شکل       2-3الیه مطلوبیت مکانی معیار:5شکل
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  3- 2الیه مطلوبیت مکانی معیار:10شکل  3-3الیه مطلوبیت مکانی معیار:9لشک  3-1الیه مطلوبیت مکانی معیار:8شکل

  

 GISروش هاي ترکیب الیه ها در محیط -6- 5

پس از تهیه الیه هاي اطالعاتی مربوط به هریک از معیارها بایستی با استفاده از روش هاي تصمیم گیري قطعی و 

اول روش بولین و از دسته دوم در این پژوهش از دسته . تصمیم گیري غیر قطعی فرآیند ترکیب الیه ها را انجام داد

  .روش همپوشانی وزن دار انتخاب شده است

  روش بولین-1- 5-6 

مدل سازي بولین با استفاده از هریک از نقشه ها به عنوان یک شرط تعیین می نماید که هر موقعیت در منطقه 

عضویت در مجموعه به . نیستمورد مطالعه شروط مورد نظر را دارا می باشد یا شرایط الزم براي انتخاب را دارا 

و یا صفر ) درست(1در این روش در مجموعه مورد مطالعه هر موقعیت با زوج . بیان می شود 0یا 1صورت 

تعریف می گردد به طوري که مقدار یک نشان دهنده مناسب بودن و مقدار صفر نشان دهنده نامناسب ) نادرست(

  .فاده از روش بولین سادگی این روش می باشدمزیت است. بودن موقعیت مکانی آن پیکسل می باشد

با یکدیگر تلفیق شده و یک نقشه  ORو  ANDدر این روش نقشه هاي موجود با استفاده از عملگرهاي بولین شامل 

انجام شده باشد پیکسلهاي حاوي  ANDاگر تلفیق نقشه ها با استفاده از عملگر . خروجی نهایی تشکیل می دهد

مکان هایی را نمایش می دهد که کلیه معیارهاي مربوط به کاربرد مورد نظر را تامین ی در نقشه خروج 1ارزش 

هاي حاوي  ترکیب شده باشد پیکسل ORهم چنین در صورتی که نقشه هاي ورودي با استفاده از عملگر . نمایند

  .کند در نقشه خروجی مکان هایی را نمایش می دهد که یک یا چند معیار در آن ها صدق می 1ارزش 
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در این مقاله در منطقه مورد مطالعه پس از مشورت با کارشناسان محدودیت هاي زیر براي تصمیم گیري با استفاده 

  .از روش بولین اتخاذ شده است

 متر از کاربري هاي 350پیکسل پیشنهادي بایستی یکی از شرایط حداکثر فاصله  ORبا استفاده از عملگر  -

متر از کاربري  350حداکثر فاصله یا متر از کاربري هاي اداري و  300حداکثر فاصله تجاري و خدماتی یا 

 .را دارا باشد …هاي آموزشی، درمانی و 

 .باشد 2و1متر از خیابان هاي شریانی درجه  200پیکسل پیشنهادي بایستی یکی از در فاصله کمتر از  -

شرایط قرارگیري در خیابان هاي داراي تراکم پیکسل پیشنهادي بایستی یکی از  ORبا استفاده از عملگر  -

 .ترافیکی ساکن و یا قرارگیري در خیابان هاي حاشیه طرح ترافیک شهر اصفهان را دارا باشد

 .بایستی پیکسل پیشنهادي الزاما تمامی شرایط قبلی را دارا باشد ANDدر پایان با استفاده از عملگر  -

  .مطلوبیت مکانی با استفاده از روش بولین را نمایش می دهد 11شکل 

  

  
  الیه مطلوبیت مکانی با استفاده از روش بولین:11شکل
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  روش همپوشانی وزن دار-6-2- 5

در این روش نسبت به روش بولین انعطاف نتایج بیشتر بوده و به جاي مقیاس صفر و یک هر یک از واحدهاي مکانی 

در این روش با استفاده از اوزان به دست آمده در . اهمیت و امتیاز خود داراي مقداري هستنددر نقشه بر اساس 

تلفیق وزن دار الیه هاي مختلف انجام و الیه مطلوبیت مکانی نهایی با استفاده از اوزان  AHPمرحله قبل از روش 

نقشه مطلوبیت مکانی که با استفاده از روش همپوشانی وزن دار به دست آمده  12شکل  .فوق ترسیم می گردد

  .است را نمایش می دهد

  
  الیه مطلوبیت مکانی با استفاده از روش همپوشانی وزن دار:12شکل

  

  انتخاب نقاط کاندید و اولویت بندي آن ها- 7- 5

در این قسمت ابتدا موقعیت هاي با امتیاز باال به عنوان نقاط کاندید انتخاب و با استفاده از اوزان به دست آمده از 

مجموعه مراحل . مرحله قبلی و امتیاز هر یک از معیارها در الیه هاي مختلف اولویت بندي نقاط انجام شده است

انجام گرفته است به طوري که در ابتدا ماتریس تصمیم  ExpertChoiceدر نرم افزار  AHPفوق با استفاده از روش 

گیري که سطرهاي آن هر یک از گزینه ها و ستون هاي آن هر یک از معیارهاي مکان یابی پارکینگ می باشد 

تبه در ادامه این ماتریس نرمال شده و با استفاده از ضرایب مربوط به اوزان هر یک از معیارها ر. تشکیل شده است
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عامل  9گزینه مورد بررسی براساس  21ماتریس تصمیم گیري براي  5در جدول  .گزینه ها انجام شده است بندي

  .موثر ارائه شده است

  

  ماتریس تصمیم گیري:5جدول

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9  گزینه ها

A1 10  6  9  10  7  9  2  10  9  

A2 10  8  10  10  7  9  2  10  8  

A3 10  8  10  10  8  7  1  10  3  

A4 10  8  9  10  7  9  1  10  10  

A5 10  9  9  10  8  4  3  10  10  

A6 10  9  10  10  10  9  2  10  10  

A7 10  7  9  7  9  7  2  10  10  

A8 10  8  9  9  7  9  2  10  10  

A9 10  8  8  10  7  7  4  10  10  

A10 10  9  10  10  8  8  6  10  10  

A11 9  8  10  10  9  7  1  10  4  

A12 8  9  10  10  9  5  1  10  4  

A13 8  10  10  10  9  7  1  10  4  

A14 10  9  8  10  9  9  1  10  5  

A15 10  9  9  10  8  5  2  10  6  

A16 10  9  9  10  7  6  2  10  9  

A17 10  8  10  10  9  6  1  10  3  

A18 10  8  10  10  8  4  2  10  5  

A19 10  9  10  10  8  8  3  10  9  

A20 8  10  9  7  7  7  2  10  8  

A21 9  9  10  7  7  4  3  10  7  

  

مقادیر ماتریس نرمال شده تصمیم گیري ضرایب مربوط به اوزان در ادامه پس از نرمال سازي ماتریس فوق و ضرب 

مطابق  مختلف براي احداث پارکینگ عمومی نتایج نهایی اولویت مناطق. معیارها در این ماتریس ضرب می گردد

  .است 6جدول 

  



  

موقعیت ها با باالترین امتیاز براي احداث پارکینگ هاي عمومی 

در این تحقیق نیز پس از شناسایی منطقه مورد مطالعه و معیارهاي موثر در مکان یابی بهینه پارکینگ هاي 

 عمومی در ادامه با استفاده از نظرات کارشناسان وزن هریک از معیارها مشخص و براي هر معیار نیز یک الیه

سپس با استفاده از روش هاي بولین و هم پوشانی وزن دار تلفیق الیه ها انجام و 

معیارهاي مرتبط با - 2نزدیکی به کاربري هاي جاذب سفر 

هزینه تملک زمین مهم ترین -4معیارهاي مرتبط با بهینه سازي وضعیت ترافیکی منطقه و 

نتایج حاصل داراي ریسک کمتر و اطمینان بیشتر 

نواحی . نتایج به دست آمده از روش بولین و موقعیت پارکینگ هاي موجود را نمایش می دهد

  .مشخص شده با رنگ قرمز قسمت هاي مناسب براي احداث پارکینگ هاي عمومی را نمایش می دهد

با استفاده از اوزان موجود و ترکیب الیه ها نقشه مطلوبیت 

حسن این روش انعطاف پذیري بیشتر و مساحت بیشتر موقعیت هاي بهینه نسبت به روش 

١۴ 

  اولویت بندي گزینه ها:6جدول

موقعیت ها با باالترین امتیاز براي احداث پارکینگ هاي عمومی هدف از مطالعات مکان یابی تعیین مناسب ترین 

در این تحقیق نیز پس از شناسایی منطقه مورد مطالعه و معیارهاي موثر در مکان یابی بهینه پارکینگ هاي 

عمومی در ادامه با استفاده از نظرات کارشناسان وزن هریک از معیارها مشخص و براي هر معیار نیز یک الیه

سپس با استفاده از روش هاي بولین و هم پوشانی وزن دار تلفیق الیه ها انجام و . مطلوبیت مکانی ترسیم گردید

  .موقعیت هاي مناسب براي احداث پارکینگ هاي عمومی مشخص گردید

نزدیکی به کاربري هاي جاذب سفر - 1در این مقاله نتیجه گرفته شد معیارهایی چون 

معیارهاي مرتبط با بهینه سازي وضعیت ترافیکی منطقه و 

  .معیارها در مکان یابی بهینه پارکینگ هاي عمومی است

  .هم چنین نتایج به دست آمده از تلفیق الیه ها به صورت زیر است

نتایج حاصل داراي ریسک کمتر و اطمینان بیشتر  ANDدر این روش به دلیل سختگیرانه بودن عملگر 

نتایج به دست آمده از روش بولین و موقعیت پارکینگ هاي موجود را نمایش می دهد

مشخص شده با رنگ قرمز قسمت هاي مناسب براي احداث پارکینگ هاي عمومی را نمایش می دهد

با استفاده از اوزان موجود و ترکیب الیه ها نقشه مطلوبیت  14ه شکل در این روش مشاب

حسن این روش انعطاف پذیري بیشتر و مساحت بیشتر موقعیت هاي بهینه نسبت به روش 

  .بولین و هم چنین امتیازدهی به پیکسل هاي مختلف است

 

 

  

  نتیجه گیري-6

هدف از مطالعات مکان یابی تعیین مناسب ترین 

در این تحقیق نیز پس از شناسایی منطقه مورد مطالعه و معیارهاي موثر در مکان یابی بهینه پارکینگ هاي . است

عمومی در ادامه با استفاده از نظرات کارشناسان وزن هریک از معیارها مشخص و براي هر معیار نیز یک الیه

مطلوبیت مکانی ترسیم گردید

موقعیت هاي مناسب براي احداث پارکینگ هاي عمومی مشخص گردید

در این مقاله نتیجه گرفته شد معیارهایی چون 

معیارهاي مرتبط با بهینه سازي وضعیت ترافیکی منطقه و -3ترسی مناسب دس

معیارها در مکان یابی بهینه پارکینگ هاي عمومی است

هم چنین نتایج به دست آمده از تلفیق الیه ها به صورت زیر است

در این روش به دلیل سختگیرانه بودن عملگر : روش بولین

نتایج به دست آمده از روش بولین و موقعیت پارکینگ هاي موجود را نمایش می دهد 13شکل . می باشد

مشخص شده با رنگ قرمز قسمت هاي مناسب براي احداث پارکینگ هاي عمومی را نمایش می دهد

در این روش مشاب: روش تلفیق وزن دار

حسن این روش انعطاف پذیري بیشتر و مساحت بیشتر موقعیت هاي بهینه نسبت به روش . مکانی تهیه شده است

بولین و هم چنین امتیازدهی به پیکسل هاي مختلف است
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                                                                                                  تلفیق وزن داربه همراه موقعیت روش:14شکل                       همراه موقعیت ه ببولین روش :13شکل

  اي موجودپارکینگ ه                                          ودموج هايپارکینگ 

  

شهرداري اصفهان از نظر پارکینگ هاي عمومی موجود و  1با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که منطقه 

نقشه . توزیع آن ها در وسعت منطقه و هم چنین تعداد پارکینگ هاي مورد نیاز با مشکالت زیادي روبه رو است

جود مناسب نبوده و در این منطقه نیاز زیاد و فوري به هاي به دست آمده نشان می دهد توزیع پارکینگ هاي مو

هم چنین براساس بررسی هاي صورت گرفته و اولویت بندي موقعیت . ساخت پارکینگ هاي عمومی وجود دارد

موقعیت،  1موقعیت، درخیابان شمس آبادي  2هاي مختلف در منطقه مورد مطالعه در خیابان چهارباغ پایین 

موقعیت و درخیابان مسجدسید  2موقعیت، درخیابان بهشتی  2موقعیت، درخیابان طالقانی  2درخیابان شیخ بهایی 

در شکل  .نقطه داراي پتانسیل باال براي احداث پارکینگ هاي عمومی معرفی شده است 12موقعیت و در مجموع  3

  .موقعیت هاي پیشنهادي براي احداث پارکینگ هاي جدید نمایش داده شده است 16و  15هاي 
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  موقعیت پارکینگ هاي موجود و پیشنهادي:16موقعیت پارکینگ هاي موجود و پیشنهادي در           شکل:15شکل

  نقشه روش بولین                                                  در نقشه روش تلفیق وزن دار
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  ارائه پیشنهادات-7

  .استفاده از این مقاله و بهبود روش ها براي پژوهش هاي بعدي ارائه می گردددر پایان پیشنهادات زیر براي 

مجموعه الیه هاي تهیه شده در این پژوهش با استفاده از اطالعات مربوط به کاربري ها و داده هاي  -

بدیهی است درنظر گرفتن داده هاي دقیق تر و . ترافیکی و سایر موارد مرتبط در دسترس تهیه شده است

در این راستا پیشنهاد می  .تر می تواند دقت روش را افزایش و نتایج به دست آمده را کامل تر کند وسیع

گردد در تحقیق هاي آتی معیارهایی چون فاصله از گسل ها، ارتفاع و شیب زمین، میزان آلودگی هوا در 

 .هر منطقه و دیگر معیارهاي مرتبط نیز منظور گردد

عمرانی و حمل و نقل و ترافیک شهرداري اصفهان سرمایه گذاران را براي  پیشنهاد می گردد معاونت هاي -

 .تشویق به ساخت پارکینگ هاي عمومی در موقعیت هاي پیشنهادي تشویق نمایند

شهرداري اصفهان و مناطقی  1پیشنهاد می گردد نهادهاي مربوط در مناطق داراي پارکینگ در منطقه  -

نیز براي کاهش ن ها ساخته می شود پارکینگ هاي حاشیه اي را که در آینده پارکینگ هاي جدید در آ

 .مدیریت و ساماندهی نمایندترافیک شهري 

پیشنهاد می گردد پارکینگ هاي عمومی با روشی مشابه روش ارائه شده در این پژوهش براي تمامی  -

ن هاي شهري مناطق شهرهاي کشور مکان یابی شده و در طرح هاي مربوط به برنامه ریزي کاربري زمی

  .وارد گردد
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Abstracts 

Today,population growth on the one hand and the lack of public parking in the central parts 
of the metropolis on the other hand cause to heavy traffic in metropolitian and this 
phenomenon due to serious problem on the residents of these areas and car owners. 
GIS with respect to ability of appropriate assessment criteria that involved in the location of 
urban infrastructure can deside on all aspects of issues such as optimal site of public 
parking. 
In this paper after introduction of problem,efficient criteria in locating public parking were 
identify. Then effective criteria was classification and by means of questionnaire and expert 
opinion the weights were measure. Also with use of GIS, maps of each criteria is provided. 
Then the result in terms of priorities for public parking located in part 1 of isfahan. 
 


