
 

  قم با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی  - هاي شهري  در خیابان عمار یاسرمکانیابی بهینه پارکینگ

         

  دریا بوداغی، 2حصارارسطو یاري، 1روجا بوداغی

  تهرانو  ریزي شهريبرنامه شهرسازي کارشناس ارشد -1

  گاه محقق اردبیلیدانش و دکتري تخصصی رشته جغرافیا و برنامه ریزي روستایی -2

  

  چکیده 

ها و شهري و عدم توسعه هماهنگ با زیرساخت نقلیه در شبکه معابریاي کنونی با رشد روزافزون وسایلدر دن

-هاي عمومی در کاهش بار ترافیکی معابر و مکاننقل شهري، نقش و اهمیت ایجاد پارکینگوتسهیالت ثابت حمل

تحلیلی با  _در تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی. شوداي قوي طلب میها و ابزارهگزینی بهینه آنها با روش

هایی مناسب، جهت احداث پارکینگ در خیابان عمار یاسر قم به گیري چند معیار مکانگیري از مدل تصمیمبهره

) له مراتبیروش تحلیل سلس(  AHPر این تحقیق، با استفاده از روش د. استعنوان مطالعه موردي  پیشنهاد شده

پس از تعریف معیارهایی، از میان چهار منطقه، یک منطقه به عنوان منطقه بهینه براي احداث پارکینگ عمومی 

یابی از ارزش و اعتبار متفاوتی برخوردارند، بنابراین گزینش شده؛ باتوجه به اینکه معیارهاي مورد نظر براي مکان

ت هریک از معیارها که ترکیبی از معیارهاي کمی و کیفی است مراتبی روشی است که در آن اهمیتحلیل سلسله

ترین گزینه دهد که حد فاصل تقاطع خیابان معلم و بیگدلی، مناسبنتایج این تحقیق نشان می. گیردمدنظر قرار می

  .براي احداث پارکینگ عمومی است
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   مقدمه

- به طوري. ه استافزایش جمعیت شهري و تسریع در روند شهرنشینی در ایران موجب بروز تحوالتی در شهرها شد

همزمان با  .افزایش پیدا کرده است 1390درصد در سال  64به  1335درصد در سال  32نسبت شهرنشینی از  که

. اي آن نیز افزایش یافته و ابعاد پیچیده اي پیدا کرده استافزایش شهرنشینی، مسائل و مشکالت شهري و نیز نیازه

هاي شهري معاصر همزمان با افزایش جمعیت شهري، مساله حمل و نقل و بویژه موضوع یکی از مهمترین چالش

توان به نیاز گسترده شهرها و به ویژه باشد که از مهمترین آنها میترافیک و زوایاي مختلف مرتبط باهم می

شده و تبدیل » یک ضرورت«به » یک انتخاب«فاده از خودرو از امروزه است .ها به پارکینگ اشاره کردکالنشهر

زندگی مدرن شهري، استفاده از خودرو را به عنوان  ].9[خود را به خوردو نادیده بگیردتواند تعهد شهري نمیتوسعه

حدي زیاد است که زندگی شهري بدون  دامنه استفاده از خودرو به. استو آمد اجباري کردهروش غالب رفت

و از آنجایی که سرعت رشد مالکیت خودرو، باالتر از نرخ نخصیص  ].8[استاستفاده از خودرو تقریبا غیرممکن شده

محاسبات نشان .. ]10[استساز بروز مشکالت ترافیکی شدهاین ناهماهنگی، زمینه. هاستفضا به معابر و پارکینگ

تدارك فضاي کافی براي و  بینیبنابراین پیش. هر خودرو، بیشتر از مدت حرکت آن استدهند که مدت توقف می

دشواري کار . ویژه شهرهاي بزرگ استشود، از معضالت شهرها، بهوسائط نقلیه در مواقعی که از آنها استفاده نمی

ین نقاط شهر در نظر بیشتر به این دلیل است که فضاي خاص پارکینگ را اغلب باید در محدودترین و گرانتر

یابد به موازات آن میزان نیاز به پارکینگ زمانی که تقاضا براي استفاده از وسیله نقلیه شخصی افزایش می ].1[گرفت

باشد که عمدتا با یابد زیرا که پایان هر سفر شهري توقف است و مقصد اکثر سفرها نیز مرکز شهر مینیز افزایش می

اي موجود پاسخگوي نیاز فعلی نباشند در صورتی که ظرفیت پارکینگ غیرحاشیه. کمبود فضاي پارك مواجهند

جهت پارك خودروها و به ترافیک ساکن  ،سطح بیشتري از معابر که بایستی در اختیار ترافیک روان قرار گیرد

ل جمعیت استان قم مطابق سرشماري نفوس و مسکن سا. یابد و این به معنی تشدید ترافیک استاختصاص می

در این میان . نفر افزایش یافته است 1046737به  1385نفر بوده است که در سرشماري سال  853044، 1375

  .افزایش یافته است 1385نفر در سال  983094به  1375نفر در سال  777677جمعیت شهري استان از 
 

 ].6[هاي سرشماري مختلفجمعیت شهري و درصد شهرنشینی قم در دوره): 1(جدول شماره 

  درصد شهرنشینی  جمعیت نقاط شهري  جمعیت کل  سال

1335  160981  96499  94/59  

1345  179862  134292  66/74  

1355  293620  247219  19/84  

1365  616963  543139  03/88  

1375  853044  777677  16/91  

1385  1046737  983098  92/93  
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از سوي . استاي اخیر همواره سیر صعودي داشتههگردد جمعیت شهري قم در طی دهههمانطور که مالحظه می 

است و به همین دلیل حجم پذیر تبدیل کردههاي گردشگردیگر وجود اماکن مذهبی این شهر را به یکی از کانون

ریزي در این شهر یکی از مهمترین مسائل برنامه. استوآمدهاي شهري همواره سیري صعودي داشتهترافیک و رفت

ست که در سطح معابر این اهایی ونقل، ترافیک و احداث پارکینگ براي حجم باالي اتومبیلملساماندهی امور ح

باشد که به دلیل قرارگیري در ترین معابر شهر قم، خیابان عماریاسر مییکی از مهمترین و پرتردد. ندشهر تردد دار

نگ برخوردار است و قاعدتا احداث پارکیمرکز شهر و نیز مسیرهاي منتهی به اماکن زیارتی از بار ترافیکی باالیی 

ست که اما مسئله قابل توجه، احداث پارکینگ در مکانی. ستروي مدیریت شهريهاي پیشیکی از مهمترین ضرورت

هاي پارك شده در کناره خیابان بکاهد و به از ضریب کارایی باالیی برخوردار بوده و احداث آن از حجم اتومبیل

هاي متعددي براي مکانیابی پارکینگ وجود دارد اما اگرچه روش .این خیابان کمک نماید تسهیل عبور و مرور در

الذکر را میسر نماید از اهمیت خاصی برخوردار هاي عملیاتی شدن اهداف فوقانتخاب مدلی جامع که بتواند زمینه

- پذیري و جامعیت میطافباتوجه به انع AHPدهد که مدل بررسی تحقیقات مشابه در این زمینه نشان می. است

در این تحقیق تالش براین است تا با . گیري در مورد انتخاب بهترین گزینه یاري رساندتواند در نهایت به تصمیم

  .هاي موجود و پیشنهادي براي استقرار پارکینگ، بهترین گزینه انتخاب شوداستفاده از این مدل از میان گزینه

 

   سواالت تحقیق

  سب براي مکانیابی احداث پارکینگ کدامند؟   معیارهاي منا. 1

  هاي موجود براي احداث پارکینگ کدامیک از اولویت برخوردارند؟گزینهاز میان . 2
 

  : اهداف تحقیق

  :مهمترین اهداف این تحقیق عبارتند از

  هاي شهريیابی پارکینگمعیارهاي مناسب براي مکانشناسایی . 1

  اث پارکینگ در خیابان عمار یاسرقمانتخاب بهترین مکان براي احد. 2

 

  : ضرورت انجام تحقیق

اي براي انجام یک طرح گسترده براي یک فعالیت در سطح شهر یکی از تصمیمات پایهانتخاب یک مکان مناسب 

یابی نیاز به اطالعات واقعی زیادي از آنجا که مکان. باشدکه نیازمند تحقیق در مکان از دیدگاههاي مختلف می است

آوري، ترکیب و تجزیه و تحلیل شوند هاي مختلف باید جمعارد، حجم بزرگی از اطالعات جزئی براي معرفی مکاند

   ].5[باشند صورت پذیردتا ارزیابی صحیحی از عواملی که ممکن است در انتخاب تاثیر داشته

  :دتوان به موارد زیر اشاره کرهاي انجام این پژوهش میبه طور کلی از جمله ضرورت
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  هاي موجود با ضریب کارایی باال تعیین بهترین مکان براي احداث پارکینگ در خیابان عماریاسر از میان گزینه. 1 

  AHPهاي شهري در شهر قم با استفاده از تکنیک یابی پارکینگفقدان انجام مطالعات مشابه در ارتباط با مکان. 2

تفاده از معیارهایی چون حجم ترافیک، وجود فضاي خالی براي تعیین بهترین مکان براي احداث پارکینگ با اس. 3

  و نقل عمومیاستقرار کاربري، نزدیکی به اماکن زیارتی و مجاورت با ایستگاههاي حمل

اي براي انجام یک طرح گسترده انتخاب یک مکان مناسب براي یک فعالیت در سطح شهر یکی از تصمیمات پایه

یابی نیاز به اطالعات واقعی زیادي از آنجا که مکان. باشداز دیدگاههاي مختلف می است که نیازمند تحقیق در مکان

آوري، ترکیب و تجزیه و تحلیل شوند هاي مختلف باید جمعدارد، حجم بزرگی از اطالعات جزئی براي معرفی مکان

  ].5[باشند صورت پذیردب تاثیر داشتهتا ارزیابی صحیحی از عواملی که ممکن است در انتخا
 

 : مبانی نظري تحقیق

از یک طرف و سرگردانی رانندگان وسایل نقلیه شخصی در هنگام رسیدن به مقصـد و پـارك    افزایش تعداد اتومبیل

و  ي جمعیتـی، تمرکـز فعالیتهـاي اقتصـادي    البا تراکم با خودروي خود از طرف دیگر، تقاضاي پارك را در مکانهایی

، گسـترش پدیـده پارکهـاي    به چنین نیازهایی اقب ناتوانی در برابر پاسخگوییاز عو. دهدتوجه قرار می دمذهبی مور

وقت و انرژي، ایجاد  الفایجاد راهبندان، ممانعت از سبقت، افزایش تصادف، اتکه اغلب منجر به . باشدمی ايحاشیه

ذکـر شـده    2ول شماره در جد شهري هايانواع پارکینگ ].2[ .باشدمی... خطر براي عابران پیاده، کندي ترافیک و 

  . است
 

  ].1[هاي شهري انواع پارکینگ): 2(جدول شماره

  تعریف و اهمیت  هاي شهريانواع پارکینگ

  پارکینگ خیابانی
ي سطح ها کمتر باشد، استفادهنقلیه در شهر نسبت به ظرفیت خیابانهنگامی که تعداد وسایل 

  .کندها به عنوان پارکینگ، مشکل چندانی ایجاد نمیخیابان

  پارکینگ همسطح
نظر از شکل آن بتوان به عنوان شود که صرفهپارکینگ همسطح به قطعه زمینی گفته می

  پارکینگ از آن استفاده کرد

  پارکینگ چند طبقه

هاي بزرگ و در مناطقی نظیر مراکز شهرها، که زمین کمیاب و گران است و یا نزدیک فرودگاه

که در آنها به تعداد نسبتا زیادي محل پارك احتیاج است،  ها مرکزي مسافربري عمومیایستگاه

هاي همسطح، گونه موارد به جاي پارکینگدر این. ایجاد پارکینگ همسطح کافی و مقدور نیست

  .کنندهاي چند طبقه استفاده میاز پارکینگ

  پارکینگ مکانیکی

زرگ مقدور نیست، هایی که زمین بسیار کمیاب و گران است و ایجاد پارکینگ بدر مکان

گونه به این. تر استاستفاده از وسایل مکانیکی نظیر باالبرهاي مخصوص به جاي رابط، باصرفه

  .گویندهاي مکانیکی میها اصطالحا پارکینگپارکینگ

  پارکینگ زیرزمینی
ها، میدان، پارك،ها و یا زیرزمین تر از سطح زمین، در زیر خیاباناین نوع پارکینگ پایین

  .شودهاي عمومی ساخته میهاي مسکونی ساختمانتمانساخ
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  :هاي طبقاتی عمومیاحداث پارکینگاهمیت 

دهی معابر و اي و افزایش ظرفیت و حجم سرویسکاهش ترافیک از طریق کاستن از میزان توقفهاي حاشیه.1

  هاها و تخلیه سریع آنتقاطع

  سرگردان و افزایش سرعت سفر شده و زمان سفر با کم شدن سفرهايکاهش مسافت طی. 2

کاهش تصادفات ناشی از جستجو براي محل پارك در معابر و سفرهاي سرگردان و تصادفات ناشی از برخورد . 3

  نقلیه پارك شده در معابر ایلخودروهاي در حال حرکت با وس

ت منقطع خودروها آلودگی هوا و صدا با حذف عوامل آلودگی مثل کم و زیاد شدن سرعت خودروها، حرککاهش . 4

   ].5[ اتالف وقت و انرژيعدم  ودر اثر ترافیک و سروصداي ناشی از بوق خودروها 

 

  :شناسی تحقیقروش

هـاي  روش تحلیل در این تحقیـق ترکیبـی از روش  . شودبندي میهاي کاربردي طبقهپژوهشاین پژوهش در ردیف 

مصـاحبه بـا     و هـاي اسـنادي  و پیمایشـی   طریـق روش هـاي مـورد نیـاز از    اطالعـات و داده . باشدکمی و کیفی می

 تعیـین  نهایـت  در و اطالعـات  و آمار تحلیل و منظور تجزیه به  .آوري شده استجمع کارشناسان و متخصصان امر

به منظور تعیین بهترین مکان براي پارکینگ . استروش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده از مکان بهینه ،

  . استمعیار به شرح جدول زیر انتخاب شدهتعداد چهار 
 

  یابی مورد استفادهمعیارهاي مکان: 3جدول شماره 

  درصد شهرنشینی  معیار  ردیف

  .نیاز استقرار هر نوع کاربري وجود فضاي خالی و در دسترس استپیش  وجود فضاي خالی  1

  حجم ترافیک  2
شده در عرض معابر هدف از احداث پارکینگ کاستن از حجم وسائط نقلیه پارك 

  .جایی و کاهش حجم ترافیک استاصلی و از آن طریق سهولت جابه

3  
نقل ومجاورت با ایستگاه حمل

  عمومی

هاي هاي پشتیبان پارکینگنقل عمومی به عنوان سیستمومجاورت با ایستگاه حمل

  .شهري هستند

  اماکن زیارتیکاهش بار ترافیکی محورهاي منتهی به   نزدیکی به اماکن زیارتی  4
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  :شناسی فرایند تحلیل سلسله مراتبیروش

  ) 1شکل شماره: ( گیردمرحله به شرح زیر انجام می 6در  AHPگیري در مدل تصمیمفرآیند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ].3[مراحل تجزبه و تحلیل سلسله مراتبی:  1شکل شماره

  

  :اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی

مراتبـی بیـان نمـوده و    این روش چهار اصل زیر را به عنوان اصول فرآیند تحلیل سلسـله  گذاربنیان توماس ساعتی

  :این اصول عبارتند از. استي محاسبات، قوانین و مقررات را براین اصوب بنا نهادهکلیه

 Bباشد، ترجیح عنصر  nبرابر  B بر عنصر Aاگر ترجیح عنصر  _)  Reciprocal Condition( شرط معکوسی: 1اصل

  .بودخواهد   برابر  Aبر عنصر 

به بیان دیگر برتري . مقایسه باشندباید همگن وقابل Bبا عنصر   Aعنصر  _) Homogenity (اصل همگنی: 2اصل

  .نهایت یا صفر باشدتواند بینمی Bبر عنصر  Aعنصر 

تواند وابسته باشد و به االتر خود میمراتبی به عنصر سطح بهر عنصر سلسله _ ) Dependency (وابستگی: 3اصل 

  .باشدتواند ادامه داشتهصورت خطی این وابستگی تا باالترین سطح می

ي ارزیابی باید مراتبی رخ دهد پروسههرگاه تغییري در ساختمان سلسله _ ) Expectations( انتظارات: 4اصل 

  ].3[مجددا انجام گیرد

گیري شکل زیر مدل مفهومی تصمیم. رکیب مجموع معیارها خواهد بودگیري نهایی براساس تدر این مدل تصمیم

  :دهدرا نشان می  AHPبراساس مدل 

 

 )مراتبیساختن درخت سلسله( ها و تعریف مسالهآوري دادهجمع.1

هاي مقایسات زوجی براي سطوح تشکیل ماتریس.2

 گیريمختلف درخت تصمیم

 )مقیاستشکیل ماتریس بی( سازينرمالیزه.3

 محاسبه وزن نسبی.4

 محاسبه وزن نهایی.5

 )هاتعیین الویت(گیريتصمیم.6
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  ].3[گیريفرآیند تصمیم: 2شکل شماره 

 

  :گذاريمعیارهاي ارزش

یسات براي پر کردن ماتریس مقا. ستبه صورت مقایسه زوجی )AHP(مراتبیروش قضاوت در فرآیند تحلیل سلسله

شود  تا اهمیت نسبی هر عنصر نسبت به عناصر دیگر، در رابطه با آن استفاده می 9تا  1زوجی، از مقیاس 

  . ]3[خصوصیت، مشخص شود

  ].4[ها نسبت به همگذاري شاخصارزش:  4جدول شماره

  درصد شهرنشینی  معیار  ارزش ترجیحی

  در تحقق هدف دو معیار اهمیت مساوي دارند  اهمیت مساوي  1

  اهمیت اندکی بیشتر  3
معابر اصلی و از  کاهش حجم وسایل نقلیه پارك شده در هدف از احداث پارکینگ 

  .جایی و کاهش حجم ترافیک استآن طریق سهولت جابه

  .دهد اهمیت بیشتر از اهمیت استتجربه نشان می  اهمیت بیشتر  5

  .اهمیت استدهد اهمیت خیلی بیشتر از تجربه نشان می  اهمیت خیلی بیشتر  7

  .استطور قطعی به اثبات رسیدهاهمیت خیلی بیشتر نسبت به  اهمیت مطلق  9

  .هنگامی که حالت میانه وجود دارد    2 و 4 و 6 و 8 
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  :رفی محدوده مورد مطالعهمع

کاشان  –غربی که از ابتداي جاده قم  –یاسر در شبکه ارتباطی طرح تفصیلی محوري است شرقی مسیر بلوار عمار 

خرداد وارد هسته  15عملکرد شریانی آغاز و پس از تالقی با محورهاي مهم شهر قم نظیر کمربندي قم ، بلوار  با

، معلم ، بیگدلی ، ) مکران ج -حرم (، بلوار انقالب ، بلوار پیامبر اعظم ر شده و با گذر از بلوار طالقانیمرکزي شه

 رار گرفته و با گذر از میدان سپاه در انتها به محور شیخ،  رسالت و جمهوري در امتداد محور مالک اشتر قفاطمی

غیر هم سطح  1405هاي محور عمار یاسر با معابر شریانی ذکر شده در افق کلیه تالقی. صدوق متصل می گردد 

مطابق با طرح تفصیلی شهر قم، محور عمار یاسر به عنوان محور درجه یک شریانی در نظر گرفته .دیده شده اند 

و از  .یابدامتداد می کیلومتر 5.5ترین نقطه شهر شروع و تا مرکز با طول تقریبی این محور از شرقی. تشده اس

   .گرددبینی شده در شبکه معابر قم محسوب میهاي پیشمهمترین شریانی

  

  جایگاه بلوار عمار یاسر در تعامل با دیگر معابر شریانی شهر قم:  5جدول 

معابر مهم در 

محدوده مورد 

  مطالعه

عملکرد هاي مهم در محدوده مورد 

  مطالعه

هاي شاخص در کاربري

  محدوده مطالعاتی
  تصویر

  خیابان معلم

جنوبی   –خیابان معلم به صورت شمالی 

متر به صورت بلوار احداث  35با عرض 

در انتها شاخه اي از آن به پارکینگ .شده 

  .حرم متصل شده

یت امام خمینی، ب

و  هامیهسهاي  بیمارستان

،  سجد سلماسی، م   فاطمیه

مدرسه حجتیه ، هتل 

المپیک، هتل قصر و هتل 

  .صفا

  

  کوچه بیگدلی

این کوچه در حال حاضر به صورت سه 

متر  2.8راهی از کوچه دوم به عرض 

جداشده این کوچه موازي با کوچه 

ارشادي تا خیابان صفائیه  شکل گرفته 

است و عملکردي دو طرفه در محدوده 

  .ه دوم داردکوچ

ساختمان مدرسه صدوق در 

در  –جنوب محور بیگدلی 

  مجاورت کوچه بطحایی است
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خیابان شهید 

 فاطمی

  )دورشهر (

خیابان فاطمی دو طرفه می باشد که 

مسیر شمال به جنوب آن براي حرکت 

 بهآن صرفا برعکس کلیه وسایل نقلیه و 

. استهوسایل نقلیه عمومی اختصاص یافت

 فیک ساکن در محدوده خیابان بسیارترا

اي به زیاد بوده و محدودیت پارك حاشیه

صورت اعمال کنترل توسط پارکبان در 

در سمت . غرب خیابان انجام می شود

شرق این خیابان مسیر ویژه واقع شده و 

  .تبعا پارك ممنوع است

 -هاي تجاري مجتمع

اداري صبا، سینما 

تربیت، فروشگاه 

ان، ورزشگاه جانباز

تختی ، مسجد 

امیرالمومنین ، تجاري 

 .خرد 

  

  

  

  

  

 –خیابان رسالت 

کنارگذر راه 

  آهن

  

ر طرفین خط آهن شکل خیابان رسالت د

نظر به اینکه مسیر عمار . گرفته است 

یاسر به صورت زیرگذر از زیر خط آهن 

عبور می نماید لذا این خیابان در طرفین 

ر هم سطح عمار یاسر راه آهن ، در مسی

به صورت سه راهی با این بلوار تالقی 

  .تخواهد داش

  

  

  

  

  

  

  

  

  بلوار جمهوري

جنوبی  –بلوار جمهوري به صورت شمالی 

، عمار یاسر را در موقعیت میدان سپاه 

 5قطع می کند و در نقطه انتهایی فاز 

عرض این . بلوار عماریاسر قرار دارد

  متري است 45بلوار

، هاي مذهبی  موزشآمرکز

در امور نهاد رهبري 

ها و ساختمان اداره  دانشگاه

کل تبلیغات و ارشاد 

  .اسالمی

  

  خیابان ارم
این خیابان به صورت غیرمستقیم با 

  .خیابان عمار یاسر در ارتباط است

، ) س(حرم حضرت معصومه 

، مدرسه  مدرسه فیضیه

ها گذرخان،  علمیه کرمانی

مراجع، هتل، بیوت

 پاساژ،مهمانپذیر
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  :هاتحلیل و ارزیابی یافته

  اهمیت معیارهاتعیین ضریب. 1

گیري، باتوجه به جدول استاندارد توماس ال ساعتی تعیین هریک از معیارها نسبت به یکدیگر در تصمیماهمیت 

  .شودها داده میبه هریک از معیارها و زیرمعیار 9تا1هایی از باتوجه به این جدول ارزش. شودمی

  

  هاي برترتعیین ضریب اهمیت براي انتخاب منطقه: 6جدول 

  
حجم ترافیک 

  معابر
  وجود فضاي خالی

نزدیکی به 

ایستگاههاي حمل و 

 نقل عمومی

نزدیکی به 

  اماکن زیارتی
  ضریب اهمیت

  0.052  0.028  0.044  0.079  0.056  حجم ترافیک معابر

  0.505  0.417  0.662  0.553  0.389  وجود فضاي خالی

نزدیکی به ایستگاههاي حمل 

  و نقل عمومی
0.278  0.184  0.221  0.417  0.275  

  0.168  0.139  0.073  0.184  0.278  نزدیکی به اماکن زیارتی

  

 275/0نقل عمومی با مجموع ارزش ور نزدیکی به ایستگاههاي حملدهد که معیاتحلیل معیارهاي انتخابی نشان می

، نزدیکی به اماکن زیارتی و حجم ترافیک معابر به ترتیب با عیارهاي وجود فضاي خالیاهمیت و ماز بیشترین 

  .هاي دوم تا چهارم هستنددر الویت 052/0و  168/0،  275/0مجموع ارزش 

  

  تعیین ضریب سازگاري معیارها

دهی به آنها ارزش ، منوط به وجود سازگاري درAHPمکانیابی با استفاده از معیارهاي منتخب در روش انجام دقیق 

نام ضریب ها در نظر گرفته، محاسبه ضریبی بهسازوکاري که ساعتی براي ناسازگاري در قضاوت. وابسته است

چنانچه  این . آیدبه دست می )R.I(به شاخص تصادفی بودن  )I.I(است که از تقسیم ناسازگاري ) L.R(ناسازگاري 

صورت باید در قضاوتها قضاوتها مورد قبول است در غیر این باشد، سازگاري در 1/0ضریب کوچکتر یا مساوي 

  .]3[بازنگري شود

  :شاخص ناسازگاري در این روش از فرمول

L.R = 
  :؛ یعنی شاخص ناسازگاري نیز از فرمول I.Iآید که در آن به دست می

I.I = 
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   هاهاي پیشنهادي نسبت به معیارمکان تعیین ضریب اهمیت

. گیردهاي پیشنهادي براساس معیارهاي منتخب مورد بررسی قرار میاین بخش از تحقیق، ضریب اولویت مکاندر 

 . شودهاي پیشنهادي از عالیم اختصاري به شرح زیر استفاده میدر این قسمت از تحقیق، به جاي اسم مکان

  

 پیشنهادي هايعالیم اختصاري مکان: 7شماره جدول 

  عالمت اختصاري  ننام مکا  سال

  L1  حد فاصل تفاطع خیابان معلم و بیگدلی  1

  L2  حد فاصل تفاطع خیابان بیگدلی و دورشهر  2

  L3  حد فاصل تفاطع خیابان دورشهر و رسالت 3

  L4  حد فاصل تفاطع خیابان رسالت و جمهوري 4

  

   حجم ترافیکهاي پیشنهادي نسبت به معیارمکان تعیین ضریب اهمیت

ثیر مجاورت با اماکن زیارتی بر افزایش حجم ترافیک و تردد شهري این معیار از اهمیت باالیی در انتخاب تابه دلیل 

. دهدهاي پیشنهادي نسبت به معیار حجم ترافیکی را نشان میجدول زیر اهمیت مکان. مکان بهینه برخوردار است

هاي اول در اولویت 407/0با ارزش  L2 و L1 .دهد که براساس معیار حجم ترافیک، مکاننتایج این بررسی نشان می

   .و دوم هستند

  

  هاي پیشنهادي نسبت به معیار حجم ترافیکتعیین ضریب اهمیت مکان:  8جدول شماره 

هاي مکان

  پیشنهادي
L1  L2  L3  L4  ضریب اهمیت  

L1  0.4301  0.4301  0.4494  0.3200  0.407  

L2  0.4301  0.4301  0.4494  0.3200  0.407  

L3 0.0860  0.0860  0.0899  0.3200  0.145  

L4 0.0538  0.0538  0.0112  0.0400  0.040  

  

  نزدیکی به اماکن زیارتی هاي پیشنهادي نسبت به معیارمکان تعیین ضریب اهمیت

جدول . گرددیکی از مهمترین مسیرهاي تردد و دسترسی به اماکن زیارتی شهر قم محسوب میخیابان عمار یاسر

نتایج این بررسی نشان . دهدي پیشنهادي نسبت به معیار نزدیکی به اماکن زیارتی را نشان میهازیر اهمیت مکان
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هاي اول و دوم در اولویت 210/0و  617/0با ارزش  L2 و L1  دهد که براساس معیار حجم ترافیک، مکانمی

  .هستند

  

  ی به اماکن زیارتی هاي پیشنهادي نسبت به معیار نزدیکتعیین ضریب اهمیت مکان: 9جدول شماره 

هاي مکان

  پیشنهادي
L1  L2  L3  L4  ضریب اهمیت  

L1  0.662  0.760  0.581  0.467  0.617  

L2  0.132  0.152  0.290  0.267  0.210  

L3 0.110  0.050  0.097  0.200  0.114  

L4 0.095  0.038  0.032  0.067  0.058  

  

  و نقل عمومیایستگاههاي حمل هاي پیشنهادي نسبت به معیار مجاورت باتعیین ضریب اهمیت مکان

و نقل هاي شهري مجاورت با ایستگاههاي حملیابی پارکینگهاي مورد نظر در مکانمولفهیکی از مهمترین 

 يهاشود تا دارندگان وسایل نقلیه پس از پارك خودرو امکان دسترسی به سایر سرویسمی موجبست که عمومی

هاي پیشنهادي نسبت به معیار مجاورت با ایستگاههاي زیر اهمیت مکانجدول . باشندنقل عمومی را داشتهوحمل

دهد که براساس معیار مجاورت با ایستگاههاي نتایج این بررسی نشان می .دهدو نقل عمومی را نشان میحمل

   .هاي اول و دوم هستنددر اولویت 243/0و  581/0با ارزش  L2 و L1 و نقل عمومی ، مکانحمل

  

  و نقل عمومیهاي پیشنهادي نسبت به معیار مجاورت با ایستگاههاي حملتعیین ضریب اهمیت مکان: 10 جدول شماره

هاي مکان

  پیشنهادي
L1  L2  L3  L4  ضریب اهمیت  

L1  0.628  0.723  0.536  0.438  0.581  

L2  0.157  0.181  0.322  0.313  0.243  

L3 0.126  0.060  0.107  0.188  0.120  

L4 0.090  0.036  0.035  0.063  0.056  

  

  وجود فضاي خالی براي احداث پارکینگ هاي پیشنهادي نسبت به معیارمکان تعیین ضریب اهمیت

بر این اساس این معیار در . باشدهاي شهري وجود فضاي الزم مینیازهاي استقرار پارکینگمهمترین پیشاز جمله 

دهد که براساس نتایج این بررسی نشان می. استفتهگیري براي انتخاب پارکینگ بهینه مورد استفاده قرار گرتصمیم

   .هاي اول و دوم هستنددر اولویت 407/0با ارزش  L2 و L1 معیار حجم ترافیک، مکان
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  هاي پیشنهادي نسبت به معیار وجود فضاي خالی براي احداث پارکینگتعیین ضریب اهمیت مکان: 11جدول شماره 

هاي مکان

  پیشنهادي
L1  L2  L3  L4  اهمیت ضریب  

L1  0.4301  0.4301  0.4494  0.3200  0.407  

L2  0.4301  0.4301  0.4494  0.3200  0.407  

L3 0.0860  0.0860  0.0899  0.3200  0.145  

L4 0.0538  0.0538  0.0112  0.0400  0.040  

  

  :ارزیابی نهایی و انتخاب مکان بهینه براي احداث پارکینگ

نگر هستیم به صورتی که این رویکرد جانبهمند و همهه از رویکردي نظامبراي انتخاب منطقه برتر، نیازمند به استفاد

در این مرحله ، انتخاب منطقه برتر با . در نظر بگیردرا  ي ابعاد شامل معیارها و میزان ضرایب اهمیت آنهابتواند همه

معیارهاي منتخب نیز گیرد، ضمن اینکه ضرایب مختلف اهمیت استفاده از مجموع امتیازهاي هر منطقه انجام می

ابتدا مجموع امتیاز هر منطقه : باشدفرآیند محاسبه امتیاز نهایی به این صورت می. باید اعمال و در نظر گرفته شود

شود؛ سپس امتیاز هر منطقه در هرکدام از معیارها نسبت به هر کدام از معیارها به شکل یک  ماتریس فهرست می

اي بیشتر باشد، داراي هرچه امتیاز منطقه. شوندو سپس باهم جمع می در ضریب اهمیت آن معیار ضرب شده

، امتیازهاي نهایی هرکدام از 12جدول شماره . گیردضریب اهمیت بیشتري است و در اولویت باالتري قرار می

  :استمناطق را با اعمال ضریب اهمیت در هرکدام از معیارها محاسبه کرده

  

  هاي پیشنهاديکانضریب اهمیت م: 12جدول شماره 

  

  

حجم 

  ترافیک

ضریب 

اهمیت 

  معیار

وجود 

فضاي 

  خالی

ضریب 

اهمیت 

 معیار

نزدیکی به 

ایستگاههاي 

حمل و نقل 

  عمومی

ضریب 

اهمیت 

  معیار

نزدیکی 

به اماکن 

  زیارتی

ضریب 

اهمیت 

  معیار

مجموع 

  امتیازات

L1  0.052 

0.052 

0.407  

0.505  

0.581  

0.275 

0.617 

0.168 

0.472  

L2  0.106 0.407  0.243 0.210 0.313  

L3  0.421 0.145  0.120  0.114 0.148 

L4  0.421 0.040  0.056  0.058 0.067  

  

بندي به شرح جدول شماره پس از محاسبه ضریب اهمیت هر مکان نسبت به مجموع معیارها، نتیجه نهایی الویت

  :است13
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  هاديهاي پیشنبندي نهایی مکاناولویت: 13جدول شماره 

  رتبه  ارزش نهایی  نام مکانهاي پیشنهادي

  1  472/0  حد فاصل تفاطع خیابان معلم و بیگدلی

  2  313/0  حد فاصل تفاطع خیابان بیگدلی و دورشهر

  3  148/0  حد فاصل تفاطع خیابان دورشهر و رسالت

  4  067/0  حد فاصل تفاطع خیابان رسالت و جمهوري

  

در الویت اول و حد  472/0صل تفاطع خیابان معلم و بیگدلی با مجموع ارزش دهد که حد فانتیجه بررسی نشان می

در اولویت دوم و حد فاصل تفاطع خیابان دورشهر و  313/0فاصل تفاطع خیابان بیگدلی و دورشهر با مجموع ارزش 

  .در اولویت سوم قرار دارد 148/0رسالت با مجموع ارزش 

  

  :گیري نتیجه

هاي اداري و تقاطع است و با وجود کاربري 4اضر بیان شد محور خیابان عماریاسر داري همانطور که در تحقیق ح. 1

تجاري در بدنه این خیابان، و نزدیکی به اماکن زیارتی در صورت کمبود پارکینگ عمومی براي عابرین و یا عدم 

  .گرددها میپیاده هش ایمنی برايها و کامکانیابی بهینه براي پارکینگ، موجب بروز ترافیک براي سواره

نقل عمومی با مجموع ارزش ور نزدیکی به ایستگاههاي حملدهد که معیاتحلیل معیارهاي انتخابی نشان می .2

حد فاصل تفاطع خیابان معلم و بیگدلی با مجموع یابی پارکینگ شهري و اهمیت براي مکاناز بیشترین  275/0

  .قرار دارد در مطالعه موردي حاضر براي احداث پارکینگدر الویت اول  472/0ارزش 

گیري براي مکانیابی مناسب موجب تسریع در تصمیم AHPگیري چندمعیاره، مانند هاي تصمیماستفاده از روش .3

امکان انتخاب مکان بهینه براي احداث پارکینگ .... در این روش با به کارگیري معیارهاي کمی و کیفی و . گردید

هاي ناگهانی آنها پیشگیري به عمل نی رانندگان جهت یافتن فضاي مناسب پارك و از توقففراهم آمد تا از سرگردا

   .آید
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Abstract 

For example this paper reviews the policy incentives for promotion of RETs in the Islamic 
Republic of Iran… 
Today, with the growing vehicles in the network of Urban street and Underdevelopment 
Coordinated by Infrastructure and fixed facilities urban Transportation , The role and 
importance of public Parking for Decrease 
 Traffic and Locating optimum their with the best Methods and Tools.  
In this study with Descriptive- analytic method by using the Multi-criteria decision-making 
models optimum Locations  For the construction of parking 
In Amar Yasr- Ghom street As a case study It has been suggested. 
In this article, by using AHP (Analytic Hierarchical Process)After defining the 
benchmarks, among the four regions, one region was selected for construction of public 
parking , because Criteria for Locating have different importance, Therefore heirarchical 
analysis process is the way The importance of each criterion A combination of quantitative 
measures and qualitative.  
The results show: Intersection between Moalem and Bigdeli,is The most suitable criteria 
for building public parking  
 
Key word: AHP(Analytic Hierarchical Process), Locating, urban parking, Ghom 
 
 

 


