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  چکیده

هاي از جمله عدم گنجایش شبکه توسعه شهرها و افزایش استفاده از خودروها موجب به بار آمدن مشکالت زیادي

موضوع ترافیک، پارك . نبود فضاي پارکینگ شده است شهري براي خودروهاي موجود، ترافیک، آلودگی منظر،

هاي سنندج با توجه به نیاز مبرم این شهر به پارکینگ در هسته مرکزي شهر اي و نبود پارکینگ در خیابانحاشیه

بنابراین این پژوهش یک روش فضایی براي ارزیابی و آمایش .تبدیل شده است این شهربه یکی از مباحث اصلی در 

یابی پارکینگ از جمله فاصله از مراکز ابتدا معیارهاي تأثیرگذار بر مکان. دهدرا ارائه می GISا استفاده سرزمین ب

هاي مناسب و نامناسب با کاربرياحداث در جاذب سفر، ارزش ملک، عرض معابر، تراکم جمعیت، فاصله از معابر و 

جهت . هاي اطالعاتی تهیه شدندبه صورت الیه توجه به شرایط منطقه مورد مطالعه و نظر کارشناسان انتخاب و

با هم ادغام شدند تا  WLCاستفاده شد، در گام بعدي، معیارهاي مختلف به روش  AHPدهی به معیارها از وزن

با استفاده از بندي منطقه محدودیت مساحت در نهایت براي زون .احداث پارکینگ مشخص شود برايتناسب زمین 

ZLS هاي احداث پارکینگ به ترتیب اولویت در شهر هاي مناسب به عنوان بهترین مکانیب مکاناجرا شد و به ترت

 .شدند ارائه نقشه معرفی باسنندج 
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  مقدمه -1

آمدن مشکالت زیادي شده توسعه شهرها و متعاقبا افزایش استفاده از خودروها در مناطق شهري موجب به بار 

هاي شهري براي خودروهاي موجود، ترافیک، آلودگی، توان به عدم گنجایش شبکهاز جمله مشکالت می. است

وسایل (توجه بیش از حد مدیران شهري به ترافیک جاري  ).1(تصادفات، نبود فضاي پارکینگ و غیره اشاره نمود 

وسایل نقلیه پارك (ري از ترافیک شهر، یعنی ترافیک ساکن که بخش دیگاست باعث شده ) نقلیه در حال حرکت

جهت روان شدن حرکت وسایل نقلیه و حل معضل ترافیک اقدامات بنابراین،  .کمتر مورد توجه قرار گیرد) شده

هاي حمل و نقل شهري، زیرگذرها و روگذرها، گسترش حمل و زیادي توسط مدیران شهري مانند احداث زیرساخت

هاي پارکینگ هایکی از مهمترین زیرساخت که )2(هاي شهري صورت گرفته است نند مترو و اتوبوسنقل عمومی ما

وجه تبا همچنین ). 4؛ 3(کنند اي و روانی ترافیک ایفا میاي در کاهش پارك حاشیهعمومی هستند که نقش عمده

 هايپارکینگ احداث لزوم دکنمی حرکت که است زمانی مدت از بیشتر خودرو هر توقف به این که مدت زمان

و حساسیت  ، امروزه در مراکز شهرها به دلیل محدودیت زمین و فضااین اساسبر. )5(شود می احساس شهري بیشتر

در جهت با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی توان می عمومیهاي پارکینگ احداث براي انتخاب بهترین مکان

مدارس،  یابیمکان زمینه در کشور ما در. مدیریت بهینه انجام داد ،ایل نقلیهافزایش خدمات به حجم زیادي از وس

 این نگارندگان تحقیقات اساس اما بر ،، مراکز دفن زباله و غیره تحقیقات زیادي به عمل آمده است)7؛ 6(ها پارك

ها تنها زمانی با نگاحداث پارکی .است گرفته مورد مطالعه قرار هاي عمومی کمترپارکینگ یابیپژوهش، مکان

شود که کلیه معیارهاي مؤثر در احداث پارکینگ مدنظر قرار افزایش کارایی و دستیابی به اهداف موردنظر همراه می

MCEروش . یابی داراي ارزش مشخصی هستندکه هر کدام از این معیارها در مکان )3(گرفته شوند 
یا ارزیابی  1

روش بولین، ترکیب  3بندي بسیاري از معیارها است که به ابی و جمعچند معیاره، یک روش عمومی براي ارزی

 ؛یافتن مناطق مطلوب بالقوه است MCEهدف از . شوداجرا می 3ترتیبی داري وزنگیرو میانگین 2دارخطی وزن

لین مرحله شناسایی و توسعه معیارها او. هاي ذینفع دارندیعنی مناطقی که بیشترین تطابق را با نیازهاي تمام گروه

فاکتورها معیارهایی هستند که . گیرندمعیارها در دو دسته محدودیت و فاکتور جاي می. است MCEدر فرآیند 

این معیارها، مناطق را به صورت اعداد پیوسته . کننددرجات مطلوبیت را براي تمام مناطق جغرافیایی تعریف می

امتیاز فاکتور  .شوددر فاکتورها ضرب مین عدم تناسب آ اي است که درمحدودیت الیهو  دهندمطلوبیت نشان می

یابی ممکن است زیاد و یا کم باشد که این تفاوت درجات بر اساس روش مورد در محاسبه مطلوبیت کلی هر مکان

  .استفاده در ترکیب معیارها ایجاد خواهد شد

  

                                                 
1 Multi Criteria Evaluation 
2 WLC: Weighted Linear Combination 
3 OWA: Ordered Weighted Averaging 
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  و مواد بررسی روش - 2

  .تعریف شده است) 1( شماره مدل مفهومی مراحل عملیاتی پژوهش حاضر در شکل

 
  نمودار جریانی مراحل انجام تحقیق :1 شکل

  

  منطقه مورد مطالعه  - 1- 2

بر اساس شهرستان این محدوده . قرار دارد N 38زون در  وشهرستان سنندج در بخش جنوبی استان کردستان 

و  4ناحیه (رافیکی مرکز شهر بندي شده که در این پژوهش مراکز اصلی و تناحیه طبقه 22به تقسیمات شهرداري 

هاي تجاري تمرکز  فعالیتسنندج، یکی از مهمترین دالیل ترافیکی ). 2 شکل(مورد مطالعه قرار گرفته است ) 10

هاي کوتاه مدت و بلند مدت نیازي ضروري به شمار براي رفع ترافیک سنندج تدوین برنامه و در قلب شهر است

و مرکز  4ده بافت قدیم و مرکزي شهرستان سنندج مانند بازار در ناحیه ،  بخش عم)3شکل (بر اساس  .رودمی

  .قرار دارد 10اصلی و ترافیکی شهر در ناحیه 

  

   
  ساختار و تقسیمان ناحیه شهر سنندج :3 شکل       موقعیت مکانی محدوده مورد مطالعه: 2 شکل

  

1مراتبی سلسله تحلیل و مدل WLCروش  از استفاده با ،مرکزي در محدوده پژوهش
AHP  هدف مقاله فتح  .است

  .بابی در این خصوص و جلب توجه متخصصان و مدیران به این موضوع است

                                                 
1 Analytical Hierarchy Process 
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  روش بررسی  -2- 2

 ؛گیري توصیف خواهد کرداین پژوهش استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی را به عنوان سامانه پشتیبان تصمیم

). 8(هاي جغرافیایی نمایش داد ها را به صورت الیهتوان آنشود و میچرا که تنوع زیادي از معیارها را شامل می

  .نشان داده شده است) 4شکل (چهارچوب اصلی روش کار در 

  

  
  یابی پارکینگفرآیند مکان : 4شکل 

  

 که است معیارها جهت تحلیل تناسب زمین استفاده شده براي تلفیقدار در این پژوهش از روش ترکیب خطی وزن

 روش. ترین شیوه براي ادغام معیارها استرایجو   )9( ته استتوسعه یاف 1995ایستمن در سال  توسطویکرد این ر

WLC گیري است که نوع تحلیل را مابین دو تابع یک فن میانگینAND  وOR دهد، یعنی نه حد نهایی انجام می

چگونگی . امل و ریسک میانگین استاین روش داراي قابلیت جبران ک. پذیريضد ریسک  و نه حد نهایی ریسک

  .گردددهد، برآورد میهاي فاکتورها که اهمیت نسبی هر فاکتور را نشان میجبران فاکتورها با هم توسط وزن

  

  دارروش ترکیب خطی وزن

مرکـزي  پارکینـگ در نـواحی   احـداث   ترین مکان برايمرحله جهت انتخاب مناسب 7یابی، روش کار در براي مکان

  .انجام شده است Arc GISافزار شود که توسط نرمیان میسنندج ب

 تعیین معیارهاي موثر بر احداث پارکینگ در منطقه مورد مطالعه )1
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 هاتهیه نقشه معیارها و محدودیت )2

 هامعیارها و محدودیت استانداردسازي )3

  AHPدهی معیارها با روش وزن )4

 دارها به روش ترکیب خطی وزنادغام معیارها و محدودیت )5

 بندي نهاییجهت زون ZLS 1به روشآمایش منطقه  )6

  هاي مناسبمعرفی مکان )7

  

هاي وضعیت هاي متعددي نظیر نقشهها و ایجاد الیهها نیاز به نقشهبراي درك بهتر از موقعیت فضایی پارکینگ

هاي پایه شهري ههاي توپوگرافی و نقشها از نقشهاین الیه. کاربري اراضی شهر، شبکه معابر و مراکز جاذب سفر است

هاي فعلی سنندج و تمامی کاربري شهر دسترسی هايشبکه هاي مورد نیاز از جملهنقشه کلیه ابتدا .شوندمیتهیه 

  ).5 شکل(تهیه و رقومی شدند  Auto Map محیط شهر در

  

 
  در محدوده مورد مطالعه) سمت راست(و شبکه معابر ) سمت چپ(نقشه کاربري فعلی : 5شکل 

  

  هاه و تحلیل دادهتجزی -3

  تعیین معیارهاي موثر بر احداث پارکینگ در منطقه مورد مطالعه -1 -3

  ).6شکل (در نظر گرفته شده است محدودیت فاکتور و یک  5 کارشناسی اتبا مرور منابع و نظر

  

                                                 
1 Zonal Land Suitability 
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  یابی پارکینگمعیارهاي مؤثر در مکان :6 شکل

  

 هاو محدودیت فاکتورهاتهیه نقشه  -3-2

 و ترافیک هايصمتخص دیدگاه از پارکینگ یابیدر مکان معیار مهمترین سفر، جذب مراکز از صلهفا معیار 

کنندگان، در هنگام پارك خودرو در از مراکز جاذب سفر باید طوري باشد که استفاده فاصله). 3(است  شهرسازي

 شکل(مراکز جاذب سفر در  اصله ازنقشه ف .روي را براي رسیدن به این مراکز داشته باشندپارکینگ، حداقل پیاده

 .نشان داده شده است) 7

  

 
 نقشه فواصل مراکز جاذب سفر :7شکل 

  

 هزینه تملک زمین با توجه به باال بودن بهاي زمین در شهرها از جمله مواردي است که می: ارزش ملک -

تمانی است که هر پالك بر اساس این معیار بر اساس پالك ساخ. ها موثر باشدتواند در انتخاب مکان بهینه پارکینگ

 .دهدارزش اراضی محدوده مورد مطالعه را نشان می) 8شکل ( .شوندگذاري میارزشنظر کارشناسی 

 از این رو ارزیابی دسترسی بر پایه این روش . ها باید به شبکه معابر شهري وصل باشندپارکینگ: دسترسی

ها مناسب است و چه کیفیت دسترسی باید با ل پارکینگاستوار است که کدام زمین شهري براي قرارگیري مح

. است دسترسی بر اساس دو پارامتر عرض خیابان و فاصله از پارکینگ. توجه به مکان تقاضاي پارکینگ داشته باشد
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درصد ظرفیت خود را  50بتواند  بایدهاي عریض اولویت بیشتري دارند زیرا باید در مواقع اضطراري پارکینگ خیابان

  .دهدطبقه نشان می 7عرض معابر را در ) 9(شکل  .)10( کنندلیه تخ

  

     
  محدوده مورد مطالعه عرض معابرنقشه  :9شکل   نقشه ارزش اراضی محدوده مورد مطالعه :8شکل 

  

 مشخص و منطقه ساکن جمعیت تراکم اطالعات هاي جمعیتی براي تهیهتوان از دادهمی: تراکم جمعیت 

 ).10شکل (نمود  استفاده ). 10( تجاري مناطق عنوان به کم بسیار و کم ساکن جمعیت تراکم اب هايمحدوده کردن

 هاي راهنمایی و رانندگی به دالیل پارك دوبل و بر اساس ترافیک، جریمه موجودهاي خیابان: فاصله از معابر

  .معابر نشان داده شده استدي بنطبقهنقشه )  11( شماره در شکل. اندبندي شدهسطح طبقه 3 درپارك غیرمجاز 

 

         
   معابربندي طبقهنقشه : 11 شکل                           تراکم جمعیتی  نقشه: 10شکل

  

  در صورت پارك دوبله و پارك  زیادداراي بار ترافیکی شدید و سنگین است و داراي جریمه  1معابر درجه

اي ور و مرور در نظر گرفته شده است و فاقد پارك حاشیهبراي عب معابرتمامی فضاي این . ممنوع هستند

 .هستند

  داراي بار ترافیکی نسبتا شدید است و از نظر بار ترافیکی و جریمه وضعیت مناسبتري نسبت  2معابر درجه

 .اي در ساعات اوج ترافیک مجاز نیستپارك حاشیه. دارند 1به معابر درجه 
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  سط است و میزان جریمه متوسط تا کم است و گاهی فاقد جریمه داراي بار ترافیکی متو 3معابر درجه

معابر از نقشه فاصله )  12( در شکل .این معابر در نظر گرفته شده است اي  در یک باند ازپارك حاشیه. است

 .تنشان داده شده اس

  

  
  در محدوده مورد مطالعه معابر از نقشه فاصله :12 شکل

  

 با استفاده از سیستم  :هاي مناسب یا نامناسبکاربريGIS هاي شهري را در الگوهاي توان کاربري زمینمی

  :شونددسته تقسیم می 2براي احداث پارکینگ به ي موجود هادر واقع کاربري. بندي نمودمتعدد طبقه

 جامع، طرح هايهاي بایر، پارکینگزمینهاي مناسب شامل کاربري: هاي مناسب احداث پارکینگکاربري .1

 و پایین، تخریبی بناي کیفیت با هايساختمان و فعلی سبز فضاي فعلی، بزرگ مدارس حیاط گاراژها، ها،خرابه

  .هستند مرمتی یا

 مساجد مانند فرهنگی مراکز عمده، تجاري مراکزها شامل این کاربري: مناسب احداث پارکینگناهاي کاربري .2

 کیفیت با ساختمانهاي و آنها اطراف ممنوع محدوده و تیتوریس اماکن و هاها، مراکز اداري، بیمارستانوحسینیه

  .هستند باال و نوساز بناي

ها براي احداث پارکینگ به ترتیب مراکز آموزشی، فضاي سبز، انبار، مراکز حمل و در این پژوهش اولویت کاربري

این معیار به عنوان الیه مذهبی و درمانی است که  نقل، مسکونی، تاسیسات، ورزشی، مرامز اداري،تجاري و فرهنگی

 .شودمحدودیت در نظر گرفته می

  

  معیارها 1سازياستانداردسازي و فازي -3-3

بـر اسـاس تـوابعی    بنابراین، معیارهـا  . بندي شوندها به طبقات یکسان طبقهها الزم است تمامی الیهبراي تلفیق الیه

گذاري مجدد فاکتورها، امکان مقایسه و ترکیب سمقیا. شوندگذاري مجدد میاي مقیاسهاي ویژهخاص به محدوده

                                                 
1 Fuzzy Factor Standardization 
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فاکتورها بـه  در نرم افزار ایدریسی در استفاده از فاکتورهاي فازي، براي برآورد چند معیاره،  .کندها را فراهم میالیه

همچنـین در   .شـوند استاندارد مـی ) حداکثر مطلوبیت( 255تا ) حداقل مطلوبیت(مقیاس پیوسته مطلوبیت از صفر 

 10تـا   1از را بـه طبقـاتی   هـا  نقشه ،بر اساس ارزشگذاري مجدد توان براي مقیاستم اطالعات جغرافیایی میسیس

براي استانداردسازي، به اطالعات کاربر درباره چگونگی تغییر مطلوبیت بـراي  ها گذاري الیهارزش. نمود گذاريارزش

نقشه  طبقات فاصله ) 14(مراکز جاذب سفر، در شکل  نقشه طبقات فاصله از) 13(در شکل . هر فاکتور وابسته است

  .بندي شده مورد نیاز در این پژوهش نشان داده شده استهاي طبقهسایر نقشه) 15(از معابر و در شکل 

  

        
  فاصله از معابرطبقات  نقشه: 14 شکل             فاصله از مراکز جاذب سفر طبقات  نقشه :13 شکل

  
  یابی پارکینگمعیارهاي مؤثر در مکان سایر قاتطب: 15 شکل

  

   AHPدهی فاکتورها به روش وزن -4 -3

هاي نسبی متفاوت به هر ، توانایی آن در اختصاص وزنWLCهاي روش یکی از مزیت بعد از انتخاب معیارهاي موثر،

دهند سایر فاکتورها نشان میها اهمیت هر فاکتور را در مقابل این وزن. یک از فاکتورها در فرآیند ترکیب است
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توانند جاي فاکتورهاي با وزن پایین در همان فاکتورهاي با مطلوبیت باال در یک موقعیت می به طوري که )12(

در این . گیري استبنابراین، استخراج و تعیین وزن گام مهمی در استخراج معیارهاي تصمیم.  موقعیت را پر کنند

روشی منعطف و  است که بر پایه دانش کارشناسی استوار و شده نتخابا AHPدهی روش وزن پژوهش جهت

 روش، AHP آزمون مناسب جهت روش یک. شودگیري چند معیاره استفاده میمناسب است که در شرایط تصمیم

هاي طوالنی بین هاي نظري انجام شده و این ماتریس نتیجه بحثاست که بر اساس قضاوت دوتایی ايمقایسه

شود که نسبت به براي تفسیر ماتریس این سؤال مطرح می. ها استهاي آنهري و زیر مجموعهطراحان ش

هاي پاسخ به صورت کیفی نسبت ).8(فاکتورهاي موجود در ستون، فاکتورهاي موجود در ردیف چقدر اهمیت دارند 

 در اصلی گام سه شامل  AHPساختار مدل . شودو طبق نظرات کارشناسان تعیین می 9تا  1با مقادیر کمی بین 

  :است GISافزار  نرم اجرایی فرایند

هاي براي تعیین میزان اولویت 9تا  1این روش یک مقیاس اساسی را با مقادیر : تولید ماتریس مقایسه دوتایی: الف

هر کدام  و براي تعیین وزن معیارها، دو به دو معیارها با هم مقایسه .گیردبه کار می) 1( نسبی دو معیار طبق جدول

  .گیرنداز معیارها به عنوان یک الیه در تحلیل مورد استفاده قرار می

  

  هاکمیتی ساعتی براي مقایسه دوتایی گزینه 9مقیاس  :1 جدول

  میزان اهمیت  تعریف

  1  اهمیت برابر

  3  اهمیت متوسط

  5  اهمیت قوي

  7  اهمیت بسیار قوي

  4  اهمیت فوق العاده قوي

  2،4،6،8  داد فرداهمیت متوسط مابین اع

  

  هاي فاکتورهامحاسبه وزن: ب

 جمع نمودن مقادیر هر ستون ماتریس مقایسه دوتایی )1

 .بر مجموع ستونتقسیم هر مؤلفه ماتریس  :ماتریس نرمال )2

  ها در هر ردیف از ماتریس نرمال شدهمحاسبه میانگین مؤلفه )3

ها بایستی نسبت به سازگاري مقایسات اطمینان زندهی و قبل از بکارگیري وبعد از وزن: محاسبه نرخ ناسازگاري: ج

  هاي انجام شده بین معیارها سازگار هستند یا خیر؟شود که مقایسهدر این مرحله تعیین می. حاصل شود

  محاسبه بردار ویژه)max:( 
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 ضرب ماتریس در بردار وزن 

 تقسیم اعداد بدست آمده از مرحله باال بر وزن پارامترهاي مربوطه 

 گیري از کلیه اعداد بدست آمدهمیانگین  

  محاسبه شاخص ناسازگاري)I.I(  رابطهبر اساس )هاي براي ماتریس) 1n بعدي:  

)1(  I.I=(max-n)/n-1  

 جدول (نرخ ناسازگاري با تقسیم شاخص ناسازگاري بر شاخص ناسازگاري ماتریس تصادفی : نرخ ناسازگاري

  )2فرمول . (شودمحاسبه می) 2شماره 

)2(  I.R= I.I/R.I  

  

 )13(بعدي  nمقدار شاخص ناسازگاري براي ماتریس : 2جدول 

13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  N  

56/1  48/1  51/1  49/1  45/1  41/1  32/1  24/1  12/1  90/0  52/0  00/0  R.I  

  

یب میزان ضر. و توسط کارشناسان مربوطه انجام شد Expert Choice11افزار دهی توسط نرمدر این پژوهش وزن

 .)Ryngnga, 2008(نیازمند تجدیدنظر در داوري هستیم  آنقابل قبول است و باالتر از % 1ناسازگاري اغلب تا 

- یابی پارکینگ را نشان میها در فرآیند مکانوزن هر یک از معیارها در مقایسه با ارزش کلی آن) 3(شماره جدول 

  .دهد
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  ارکینگیابی پجی فاکتورهاي مؤثر بر مکانهاي بدست آمده از ماتریس مقایسات زووزن: 3جدول

  وزن زیر معیار  زیر معیار  وزن معیار  معیار  عنوان

-مکانارزیابی و 

 هايپارکینگیابی 

با روش  عمومی

- ترکیب خطی وزن

  AHP  دار و

: مطالعه موردي(

مراکز تجاري 

شهرستان 

  )سنندج

  مسافرمراکز عمومی جذب 
40/0  

  

  14/0  مراکز تجاري

  10/0  اريمراکز اد

  02/0  مراکز مسکونی

  06/0  مراکز درمانی

  08/0  مذهبی -فرهنگی

  19/0  فاصله از معابر

  10/0  1معابر درجه 

  06/0  2معابر درجه 

  03/0  3معابر درجه 

  15/0  دسترسی
  09/0  عرض معابر

  06/0  رويفاصله پیاده

      08/0  ارزش ملک

  06/0  تراکم جمعیت
    

  12/0  اربري مناسب و کاربري نامناسبک

  

  دارها به روش ترکیب خطی وزنادغام معیارها و محدودیت -3-5

-، بایستی تمامی الیهیکسان هايها به کالسبندي نقشهو تهیه و طبقه رپس از تعریف معیارها و زیرمعیارهاي مؤث

دار تحلیل تناسب زمین، روش ترکیب خطی وزنترین شیوه ادغام معیارها جهت رایج. هاي اطالعاتی ادغام شوند

. شودهایی از فاکتورهاي مربوط به منطقه مورد مطالعه میدر این رویکرد اطالعات زمینی تبدیل به مجموعه. است

ي تناسب بندي، نقشهشوند و در ادامه بوسیله روي هم گذاري و جمعدهی، ترکیب میاین فاکتورها پس از وزن

ها به روش خطی که تمامی مناطق مناسب جهت احداث پارکینگ نقشه ادغام الیه. آیدبدست میکاربري مورد نظر 

نشان داده  )، سمت چپ16(در شکل هایی با باالترین تناسب و مکان )، سمت راست16(دهد در شکل را نشان می

  .شده است
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  باالترین امتیاز تناسبمناطق مستعد با : سمت چپ. ق مستعدمناط بنديطبقه: سمت راست .تناسب براي احداث پارکینگ نقشه :16 شکل

  

   ZLSش با رو یابی مناطق مستعدمکان  - 6- 3

. کنندیابی را فراهم میهاي ویژه براي مکانایجاد خواهند نمود که انتخاب مکانی تصاویر مطلوبیت WLCرویکرد 

برخی از سطوح مطلوبیت به  ،در رویکرد نخست. ردبراي انتخاب مکان با استفاده از این تصاویر دو رویکرد وجود دا

منجر  که ها در نتایج مشخص گرددگیرد تا مطلوبیت یا عدم مطلوبیت موقعیتعنوان آستانه مورد استفاده قرار می

گردد بلکه با کیفیت کلی آستانه توسط درجه مطلوبیت برآورد نمی ،رویکرد دومدر  .شودبه ایجاد یک نقشه بولی می

. گردندبندي میهاي مکانی بر اساسا درجه مطلوبیتشان رتبهدر این حالت تمام موقعیت. گرددراي انتخاب میزمین ب

هاي پس از توان از طریق محدودیتهر دو نوع آستانه را می .شوداین رویکرد منجر به ایجاد یک نقشه بولی می

احداث پارکینگ در منطقه مورد مطالعه از  مناطق مناسب یافتندر این مطالعه براي . )8( ترکیب بدست آورد

بدین  .کنداستفاده می Site Selectماکرو یا همان   شود که که از قابلیتاستفاده می ZLSرویکرد دوم یعنی روش 

با افزایش ارزش در نقاط، ). 17شکل (بسط داده شد  0 -255منظور نقشه تناسب بدست آمده در محدوده 

  .یابدمستعد بودن براي احداث پارکینگ افزایش می مطلوبیت این مناطق از نظر
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  zlsبسط داده شده براي اجراي تناسب  نقشه :17 شکل  

  

را ایجاد کرده سپس در نرم افزار ایدریسی دستور  imlبراي اجراي این دستور ابتدا باید فایل ماکرو را با پسوند 

، اسم فایل ورودي ):8(تور ماکرو به شرح زیر را وارد کند در این مرحله کاربر باید چهار فاک. ماکرو را اجرا کرد

پس از وارد کردن موارد فوق و اجراي دستور، دو  .اسم فایل خروجی، حداقل اندازه مکان، حداقل آستانه مطلوبیت

مشخص  SITEIDنقشه اول به صورت خودکار توسط ماکرویی با نام . شودجدول و تصویر دو نقشه نمایش داده می

. گیردها مورد استفاده قرار میاین نقشه به عنوان فایل تعریف کننده عارضه براي استخراج آمار مکان. دشومی

 شود کهحاصل از این دستور حاصل میدو جدول . شودنقشه توسط کاربر و در زمان اجراي ماکرو تعیین می یندوم

-راف معیار امتیازهاست و جدول دیگر نشاني امتیازها و انحیک جدول شامل میانگین امتیاز مطلوبیت، محدوده

گیري یا آمایش، تصمیم ،در این روش با توجه به هدف مطالعه. ي مساحت هر مکان بر حسب هکتار استدهنده

 مساحت مورد نیاز است لمناطق مناسب احداث پارکینگ در منطقه مورد مطالعه بر اساس حداق یابیشامل مکان

ي فازي شده حاصل از نقشهبنابراین، ورودي  .مترمربع در نظر گرفته شده است 500حداقل اندازه مکان مناسب  که

  ).18شکل (ت اس ZLSو نام فایل خروجی  هکتار 05/0و حداقل اندازه مکان  230آستانه مطلوبیت  ،WLCاجراي 
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  ZLSبر اساس تناسب  نقشه :18 شکل  

  

  هاي انتخاب شدهمعرفی مکان -3-7

  .مطرح شدند) 19(هاي احداث پارکینگ در شکل شماره بهترین مکان، ZLSنقشه  تهیهاجرا و  پس از

  

  
  هاي احداث پارکینگ در محدوده مورد مطالعهبهترین موقعیت :19 شکل  

  

  گیريبندي و نتیجهجمع -4

ي هاهاي عمومی در نقاط مختلف شهر به منظور جلوگیري از پاركهاي ضروري از جمله پارکینگوجود زیرساخت

. هاي اصلی و مراکز جاذب سفر یکی از اقدامات مهم در زمینه کاهش این شلوغی استمورد در خیابانطوالنی و بی

هاي مستعد احداث پارکینگ با انتخاب و تحلیل همزمان تاثیرگذارترین معیارها و روش تحلیل انتخاب مکان

 GISهاي ین پژوهش با بکارگیري و استفاده از قابلیتدر ا .کندیابی را به بهترین وجه توجیه میمناسب، مساله مکان
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یابی پارکینگ عمومی در سطح ریزي شهري اقدام به مکانبه عنوان ابزاري کارا و قدرتمند در زمینه مدیریت و برنامه

شهرستان سنندج شده است که معیارهاي با بیشترین تاثیر در آن لحاظ شده و مساحت مناطق تعیین شده نیز 

هاي مناسب احداث بنابراین، به منظور شناسایی مکان. متر مربع نبوده است 500حداقل مورد نیاز یعنی بیش از 

 14/182یابی اراضی محدوده مرکزي شهرستان سنندج پرداخته شد که از مجموع بندي و مکانپارکینگ به پهنه

هکتار مناسب با امتیاز  49/16، 10تیاز هکتار بسیار مناسب با ام 93/7هکتار اراضی واقع در محدوده مورد مطالعه 

هکتار بسیار  23/28و  7تا  5هکتار نامناسب با امتیاز  91/87، 8هکتار با قابلیت متوسط و امتیاز  79/21، 9

هاي جدید را داده یابی و احداث پارکینگبندي امکان مکانتشخیص داده شد که این زون  3تا  1نامناسب با امتیاز 

کنندگان بهترین امکان دسترسی را داشته باشند و دهد که استفادهیابی این امکان را مییی مکانتوزیع فضا. است

  .ها بهترین روش مدیریتی را اتخاذ نمایندمراکزي نظیر شهرداري

هر چند که این کار  ،هاي جدید حل نخواهد شدبا احداث پارکینگ صرفامشکالت ترافیکی شهر سنندج با این وجود 

هاي یابی و احداث پارکینگشود مکانبنابراین پیشنهاد می. داشتزیادي در حل این مشکالت خواهد  یاربس تأثیر

-با توجه به تمرکز کاربري. اي صورت گیردهاي حاشیهاي به همراه مدیریت و سازماندهی مناسب پاركغیرحاشیه

هاي با جاذب سفر زیاد و قابل شود کاربريهاي جاذب سفر از جمله مراکز تجاري و اداري در مرکز شهر پیشنهاد می

یابی شود در تحقیقاتی در زمینه مکانهمچنین پیشنهاد می. هاي کمتر جاذب سفر تغییر یابندتغییر به کاربري

  .هاي عمومی، از پارامترهایی مانند قابلیت تراکم سازي، ارتفاع و شیب زمین نیز در تحقیق استفاده گرددپارکینگ

  



 

 17

  مراجع - 5

 کارشناسی نامهپایان. GISاز  استفاده با شهریار عمومی هايپارکینگ ساماندهی و یابیمکان .1385. پور، مالله ]1[

  .مدرس تربیت دانشگاه ارشد

شهر : مطالعه موردي AHPهاي طبقاتی با استفاده از مدل یابی پارکینگمکان. 1391. ، زارعی، ر.ملکی، س ]2[

  .اهواز

با  GISهاي عمومی با استفاده از یابی پارکینگسازي مکانمدل. 1387. و احمدي، س. ي، ح؛ عباد.کریمی، و ]3[

 .3شماره . 38جلد . مجله دانشکده فنی. هادهی و تلفیق الیههاي وزنتاکید بر مقایسه روش

 هاينگپارکی احداث مدیریت در یابیمکان مختلف هايروش ارزیابی. 1390. و عسگرنایینی، آ. قنبري، س ]4[

 شماره ، 22 سال محیطی، ریزي برنامه و جغرافیا مجله. GISاز  استفاده با اصفهان شهر تجاري در مرکز عمومی

 .2  شماره ، 42 پیاپی

[5] Kligman, R. m; ryan, m. and Todd, W. 2008. Aplliation of GIS to Parking Study in 
Newton sponsoring agency: city of Newton Department of public works engineering 
division. submitted to the faculty of Worcester Polytechnic Institute. 

. G.I.Sابزار تحلیلی  کارگیريبه  با شهري هايپارك یابیو مکان طراحی. 1379. ی، مقدوس ف، نوریان، ]6[

  .تهران شهرسازي، تحقیقات، همایش مقاالت مجموعه

 GISهاي شهري با استفاده از كیابی  بهسنه پارتحلیل فضایی و مکان. 1392. و کیومرثی، ح. وایی، متق ]7[

 .3 ش. 24سال . ریزي محیطیمهمجله جغرافیا و برنا). هاي شهر آبادهپارك: مطالعه موردي(

افزار  یی کاربردي با نرمسنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیا. 1388. ر.و کامیاب، ح. ر.ماهینی، عسلمان ]8[

  . انتشارات مهر مهدیس. ایدریسی

 .دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان. جزوه درسی آمایش سرزمین. 1390. ر.ماهینی، عسلمان ]9[

[10] Weant, R. A. 1978. Parking Garage Planning and Operation.ENO Fundation for 
Transportatin INC.P:169. 

  .ارکان، اصفهان انتشارات اول، چاپ شهري، هايطرح خیابان راهنماي. 1379. پ حامد، و .ح بهبهانی، ]11[

هاي عمومی شهري با هاي مناسب احداث پارکینگیابی پهنهمکان. ؟. و انفجاري، ح. ، خاکپور، ب.معتمدي، م ]12[

  .)حوزه میانی غربی شهر مشهد: مطالعه موردي(فازي  GISاستفاده از 

چاپ . انتشارات مهرگان قلم. یابیدر مکان GISکاربرد . 1390. و مؤمنی، ر. ه. فر، م، نظري.حسینی، معظیمی ]13[

  .دوم

[14] Ryngnga, P.K. 2008. Ecotourism prioritization: A geographic information system 
approach. Tourism and Heritage. Vol. 1. pp: 50-56. 

 

  



 

 18

Evaluation and site selection of public parking by WLC and AHP methods 
by using GIS (Case study: central business of Sanandaj) 

 
A. Jamshid Nezhad, Sh. Gharibi1, Mirsanjari, M. M 

 
Abstract 

Development of cities and the increasing use of automobiles in cities leads to many 
problems including lack of capacity on the existing network of urban vehicles, traffic, the 
pollution of landscape and lack of Parking. Than a decade ago the issues of traffic, marginal 
parking and no parking on the Sanandaj’s streets by attention to the urgent need for parking 
in the downtown core of this city is become one of the major issues in this city. this study 
provide a spatial method to assess and land use planning by using geographic information 
system (GIS). For this purpose, first the effective criteria such as the distance from centers 
of the influence travel, estate value, wide streets, population density, distance from roads 
and construction in appropriate and inappropriate landuse according to the region, and the 
experts selected and layer of data were obtained. criteria were weighted using AHP. In the 
next step criteria were combined using Weighted Linear Combination (WLC) method to 
reveal the suitability of Parking Construction. Eventually, for land zoning according to 
Constraint of area, the module of Zonal Land Suitability (ZLS) was applied and the best 
sites were being suggested as Suitable sites for Parking Construction with maps in the 
Sanandaj. 
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