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شهر )مطالعه موردی  مکان یابی بهینه پارکینگ های شهری با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی

 استان کردستان(–مریوان

 
 2رامین کیامهر -*,1یمنصور دبستان

 زنجاندانشگاه آزاد اسالمی واحد -ارشد عمران راه و ترابری یکارشناسدانشجوی  -1

 گروه نقشه برداری –زنجان  دانشگاه -دکترای عمران نقشه برداری -2

 

 
 چکیده

 

با توسعه روزافزون شهری و افزایش ترافیک، آلودگی هوا و صوتی، ازدحام و شلوغی، معضل کمبود محل توقف وسایل نقلیه 

های عدم ایجاد پارکینگنیز  مریوانشهر . در   باشدگیر اکثر شهرهای کشور میبخصوص در مناطق مرکزی شهرها، گریبان

، باعث معضالتی در سیستم حمل و نقل و ترافیک شهری شده است آن ها  مکان نامناسب  زمان با توسعه معابر وکافی هم
ای را در جهت کاهش های غیرحاشیههای مناسب برای احداث پارکینگیابی محلو نیاز به افزایش ظرفیت معابر، مکان

ها ا با اعمال ضوابط و معیارهای مؤثر در مکانیابی پارکینگضروری ساخته است. لذ شهرای در این های حاشیهمیزان توقف

های مناسب احداث و کاربری شعاع دسترسیهمچون فاصله از مراکز جاذب سفر، شبکه معابر، هزینه تملک زمین و 

طالعات سیستم ا های بهینه برای احداث پارکینگ در منطقه مطالعاتی با استفاده ازپارکینگ و...، سعی شده است که محل
باشد. مدل بکار گرفته شده در این تحلیلی می -. روش پژوهش براساس ماهیت توصیفی مشخص شود (GIS) جغرافیایی 

باشد که تمام پارامترهای بکارگرفته شده با روش همپوشانی وزنی و مقایسه (میAHPپژوهش،مدل تحلیل سلسله مراتبی)

دسترسی بر اساس عرض در باالترین اولویت و  1111/0خالص با وزن اند که تراکم جمعیت دو به دو اولویت بندی شده
مناسب نایابی نسبتاً ترین اولویت قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر مکاندر پایین 0201/0 با ارزش معبر

 .های جدید پیشنهاد شد. که در افق طرح مکانباشدمی مریوانعمومی موجود در شهر  هایپارکینگ

 

  یابی، سیستم اطالعات جغرافیایی، شهر مریوانپارکینگ های داخل شهری، مکان :یدیکل کلمات

 

 

 مقدمه -1

 

از بزرگ ترین مشکالت امروزه شهرها ازدحام ترافیکی است که دالیل مختلفی در شکل گیری آن موثر است .       

وندان به جابجایی سریع و عدم کارائی سیستم حمل رشد شهرنشینی ، تمرکز فعالیت های شهری در مرکز شهر ، نیاز شهر

و نقل عمومی ، از جمله این عوامل هستند. از سوی دیگر، کاهش ظرفیت معابر به علت پارک حاشیه ای ، حرکت نامنظم و 

کند خودروهای در جستجوی پارک و توقف حاصل از ورود و خروج یک خودرو به پارک حاشیه خیابان در تشدید ترافیک 

 . به عبارت دیگر باید در محدوده های پرتراکم شهر پارکینگ های باظرفیت کافی احداث شوند ولی به [4]ر موثر است معاب
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علت بی توجهی یا علل اقتصادی و غیره این برنامه در بسیاری از شهرها اجرا نشده است . درواقع امروزه حرکت با 

ز پیدا کردن محلی برای پارک خودرو است .متخصصان فن یکی از وسیله نقلیه و رسیدن به مرکز شهر بسیار آسان تر ا

علل راه بندان های مرکز شهر را رانندگانی می دانند که در جستجوی فضای پارک هستند. تامین نیاز پارکینگ کافی و 

ف وقت ، مکان مناسب آن ، حرکت روان و منظم  و گردش صحیح خودرو ها را موجب می شود. همچنین  راه بندان ، اتال

مصرف سوخت و انرژی   ،آلودگی هوا و احتمال تصادفات  را کاهش می دهد و در کل صرفه اقتصادی را موجب می شود. 

بنابراین چنانچه به حل مسائل مربوط به شهر به صورت ریشه ای پرداخت شود ، فقط صورت مسئله پاک نشده بلکه 

درصد عمر خود را  10تا  1وجه به این که هر وسیله نقلیه شخصی با ت .[4]مشکالت شهری به صورت پایدار حل می شوند 

در حرکت است ، در زمان های استراحت و هنگام شب مشکل کمبود پارکینگ در محالت و واحد های همسایگی مسئله 

ا و مهمی محسوب می شود و مشکالتی مانند کاهش عرض معابر ، اختالل در عبور و مرور ،ایجاد مزاحمت برای همسایه ه

 افزایش احتمال سرقت را موجب می شود.

مکان یابی پهنه های مناسب احداث "( تحقیقی با عنوان 1831)محمد معتمدی؛ براتعلی خاکپور و حسین انفجاری، 

را انجام داده است.  "مطالعه موردی : حوزه میانی غربی شهر مشهد  GISاز  پارکینگ های عمومی شهری با استفاده

عمال ضوابطی همچون فاصله از مراکز جاذب سفر، فاصله از معابر، هزینه تملک زمین، تراکم جمعیت و دراین تحقیق با ا

عمر بنا و یا حذ ف کاربری های نامناسب جهت احداث پارکینگ مانند سطح خیابان ها، بیمارستان ها و ... سعی شده است 

رهایی که مشکالت مرتبط با پارکینگ در آن به از نمونه شه .مشخص شود که پهنه های مناسب برای احداث پارکینگ 

چشم می خورد  شهر مریوان است. بنابراین برنامه ریزی برای مکان یابی بهینه پارکینگ برای آن ضروری به نظر می رسد 

ر در مطالعه اطالعات حجیم و متنوع توصیفی و مکانی ابزا (  GIS). در این راستا استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی

بسیار موثری می باشد. مکان یابی پارکینگ تحت تاثیر متغیر ها و پارامتر های مختلفی از یک طرف مرتبط با مباحث 

ترافیکی و از یک طرف مرتبط با برنامه ریزی شهری می باشد که در نظرگیری همزمان آن ها در قالب سنتی و نقشه بسیار 

به راحتی متغیر ها و پارامتر ها در قالب معیار هایی به صورت   GIS مشکل می باشد. در این پژوهش به کمک نرم افزار

توانایی ترکیب نقشه های رقومی  با وزن های مختلف را دارد در   GISهمزمان تجزیه و تحلیل شده اند . با توجه به اینکه 

ن ها به صورت همزمان بررسی این پژوهش با تبدیل معیار های موثر در مکان یابی پارکینگ به نقشه های رقومی تاثیر  آ

 . شده است و در نهایت با در نظر گرفتن تمام عوامل موثر بهینه ترین مکان ها  جهت احداث پارکینگ ارائه شده است
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  روش مطالعه و تحلیل یافته ها -2
     

2-1 GIS    و کاربرد آن در مکان یابی کاربری های  شهری 

رت است از یک مجموعه رایانه ای ویژه که قابلیت جمع آوری ، ذخیره سازی ، سیستم اطالعات جغرافیایی عبا      

مدیریت ، بازیابی ، تغییر ، تحلیل ، مدلسازی و نمایش اطالعات مکانی و توصیفی دارد. این مجموعه داده هایی را که بر 

رد نظر به کار می مبنای موقعیت شان مشخص می شوند ، با اطالعات غیر مکانی ادغام کرده و در اهداف مو
 (1830)جهانی،گیرد

انتخاب مکان مناسب خدمات شهری نیاز به اطالعات جزئی شهری در سطوح وسیع طبیعی و انسانی مثل راه های ارتباطی 

عملی شده   GISو دسترسی و مجاورت و جمع آوری ، ترکیب و آنالیز آن ها دارد که انجام چنین عملیاتی در نرم افزار 

افزار عالوه بر سنجش تاثیر عوامل مختلف روی هم و همچنین بر روی کاربری های خدمات شهری قادر به این نرم  است.
تحلیل موقعیت کاربری ها نسبت به شعاع دسترسی و آستانه های جمعیتی ) عوامل مورد توجه در تئوری مکان گزینی 

ه با کاربری حمل و نقل قرار دارند . در مطالعات . پارکینگ ها به عنوان یک کاربری شهری در رابط]2]کریستالر( می باشد

حمل و نقل همواره پارامتر های فراوانی چون تعداد وسایل نقیه موتوری ، میزان مالکیت خودرو ، میزان سفر ها ، نوع معابر 
، حجم ، عرض معابر ، تراکم انواع کاربری های جاذب سفر و همچنین میزان تقاضای فضای پارک آن ها، حجم تصادفات 

عبور وسایل نقلیه  و ... لحاظ می شود که به نوعی همراه با یکسری پارامتر های دیگر مانند  عرضه پارک ، کاربری های 

این حجم وسیع اطالعات به دلیل تغییر  در رابطه مستقیمی قرار می گیرند.سازگار ، قیمت زمین ، تراکم جمعیتی و ... 

یک سیستم کارا و با سرعت فراوان دارد که سیسنم اطالعات جغرافیایی با توجه به  پذیری فرآیند های حمل و نقل نیاز به
 .[2]قابلیت هایی که دارد گزینه مناسبی می باشد

 
  GISمراحل مکان یابی در  2-2

 شناخت  2-2-1
از مشکالت این مرحله که به پیش بینی موانع احتمالی در مراحل مختلف کار کمک فراوانی می کند ، کلید حل بسیاری 

فرآیند است. یک شناخت جامع روال کار را تسریع می کند و در طی آن مطالعه کاملی در مورد اهداف پروژه مکان یابی و 
 محدوده مورد مطالعه به ما می دهد. 

 تعیین معیارهای موثر و داده های مورد نیاز  2-2-2
های مورد نیاز مربوط به این عوامل با استفاده از اطالعات هبه همراه داد پارکینگیابی در این مرحله عوامل موثر در مکان

یابی و احداث دیگر در زمینه مکان پژوهش هایو بررسی تجارب  کارشناسانبدست آمده از مرحله شناخت، مصاحبه با 

 شود.می مشابه، پارکینگ

 های محدوده مطالعاتیبررسی ویژگی 2-2-3

 شرایط سایر و ها اقلیمی، دسترسی به مراکز تجاری و راهی شامل شرایط طبیعی، های حوزه مطالعاتدر این مرحله ویژگی

شود. بر اساس این مطالعات، پارامترهای خاص محدوده ای مختلف، بررسی میآن در منابع داده های وداده منطقه بر حاکم
 .[1] .شوندمطالعاتی به مجموعه موجود افزوده می

 هاهای مناسبت آنزیر معیارها و کالستعیین اوزان معیارها،   2-2-4
بندی بر اساس نوع هر معیار و نحوه تأثیر آن بر مناسبت مکان نهایی باید یابی و طبقهپس از استخراج معیارهای مکان

 ها نیز در تعیین مکان مراکز به صورت کمی محاسبه گردد. اگرچه برای محاسبه وزن فاکتورها میزان اهمیت کالس
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ای های موجود بر اساس دو منبع دانشش دادهگیرد ولی به طور کلی همه روشتلفی مورد استفاده قرار میهای مخروش

 .[1و کارشناسی یا ترکیبی از این دو منبع استوارند ]

 های مورد نیازآوری دادهجمع 2-2-5
آوری قبل، از منابع موجود جمع شده در مرحلهبا توجه به لیست عوامل تعیین ،های مربوط به هر فاکتورها و دادهنقشه

شده های متفاوت تهیهها و مقیاسهای مختلف و یا در فرمتشود که ممکن است هر بخشی از این منابع توسط ارگانمی
 .[1باشند ]

 هاآماده سازی داده  2-2-6

ششوند. بشه ها تهیشه میهای مختلف و برای اهداف آن ارگانها و شرکتشوند، توسط سازمانهایی که گردآوری میداده

های متفاوتی )مانند فرمت، مقیاس، سیستم تصویر و ...( هستند.با توجه به هدف ها غالباً دارای ویژگیهمین علت این داده

قیاس افزار و در ماستفاده در نرمآوری شده به فرمت قابلهای جمعافزاری مورد استفاده الزم است که دادهپروژه، محیط نرم

 .[1]صویر یکسان درآیندو سیستم ت

 هاهای فاکتور از دادهتهیه نقشه 2-2-7
یابی و با توجه به آنالیزهای مشورد نیشاز های فاکتور با توجه به ذات و نحوه تأثیر پارامتر مربوطه در موضوع مکاننقشه

ه، نقششه آوری ششدهای جمعداده افزار وشوند. به همین دلیل برای هر فاکتور، با استفاده از امکانات موجود در نرمتهیه می

 .[1]شودورودی مناسب تهیه می

 تلفیق فاکتورها 2-2-8
گردد. این مرحله و مرحله مدل مناسب برای تلفیق فاکتورها با توجه به پارامترهای موجود ، انتخاب می، در این مرحله

های ورودی باید طشوری تهیشه شوند. نقشها مییابی به شمار رفته تقریباً به طور همزمان اجرترین مراحل مکانقبل از مهم

شود. پشس از های نادرست میگیریشوند که قابلیت ورود به مدل را داشته باشند. عدم توجه به این نکته منجر به نتیجه

ها میزان مناسب بشرای تمشام نشواحی های فاکتور به مدل واردشده و از تلفیق آنانتخاب مدل و روش مناسب تلفیق، نقشه

 .[1]شودطالعاتی محاسبه و استخراج مینطقه مم

 تهیه و نمایش خروجی 2-2-9
های شود. خروجیدر این مرحله نمایش داده می، های خروجیشده در قالب نقشههای معرفینتایج اجرای مدل یا مدل

که مناطق مناسب را  ایستیابی با توجه به ماهیت مدل ممکن حاالت مختلفی داشته باشد: حالت اول نقشهیک مدل مکان

های مناسشب، ایست که عالوه بر انتخاب مکانکند. حالت بعدی نقشهدهد، ولی اولویت میان نتایج را ارائه نمینمایش می

 .[1. ]دهدگیرندگان قرار میتیار تصمیمبندی نموده در اخها را به منظور انتخاب نهایی رتبهآن
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 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  2-3

یابی هر موضوعی ما نیاز به معیار اندازه گیری یا شاخص داریم . وقتی که چندین شاخص برای ارزیابی در نظر در ارز

گرفته می شود ، کار ارزیابی پیچیده می شود و پیچیدگی کار زمانی باال می گیرد که معیار ها از جنس های مختلف باشند 

ر به انجام آن است خارج می شود و به یک ابزار تحلیلی قوی نیاز . در این هنگام کار تحلیل از حالت ساده که ذهن قاد

 (.1831)زیاری،های توانمند برای جنین وضعیت هایی ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است یکی از این ابزار خواهد بود . 

استفاده می کارشناسی  های تعیین اوزان معیارها با استفاده از دانشمراتبی به عنوان یکی از روشفرآیند تحلیل سلسله

گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیر معیارها های مختلف را در تصمیم.. این فرآیند گزینهشود

ورودی روش  [.5را دارد. به عالوه از یک مبنای تئوریک قوی برخوردار بوده و بر اساس اصول بدیهی بنانهاده شده است ]

AHP کند.های آن میزان اهمیت نسبی معیارها را بیان میوجی است که درایهماتریس مقایسه ز 

 مطالعه موردی   2-4

 موقعیت جغرافیایی             2-4-1

رود کشه بشا مسشاحت شهر مریوان مرکز شهرستان مریوان یکی از شهرهای مهم اسشتان کردسشتان بشه ششمار مشی

کیلشششومتری  121در هکتششار  11.618

، مرکز اسشتان غرب شهرستان سنندج

 کردستان قرار دارد . 

موقعیت جغرافیایی  1-2نقشه شماره 

 شهر مریوان

 

 

 

 

 

  ویژگی های جمعیتی   2-4-2
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نفر در بخش  18481نفر جمعیت داشته است که از این تعداد  777/104 ، 1810شهر مریوان در سرشماری سال  

 .[.]است که نقشه جمعیتی شهر به صورت زیر  مرکزی آن ساکن هستند.

جمعیت در بلوک های آماری مریوان 2-2نقشه شماره 

 پارکینگ های موجود  2-4-3

های موجود، مشاهده شد پارکینگ وجود دارد. بر اساس نقشه توزیع فضایی پارکینگ 21در داخل شهر مریوان تعداد 

به کوچک بودن بسیاری از این ها از نظر توزیع فضایی دچار مشکل می باشند. همچنین با توجه که این پارکینگ

مبود جا برای پارک خودرو می متر مربع( خود باعث ک 1000پارکینگ کمتر از  11ها از نظر متراژ مورد تقاضا )پارکینگ

 را به وجود می آورد .خودرو در کنار خیابان معضالت ترافیکی شود و بدلیل پارک 

 

 

 

 

 دموقعیت فضایی پارکینگ های موجو 8-2نقشه شماره 
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  پژوهش نیمورد استفاده در ا یها شاخص 2-5

در این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع برای دستیابی به نتایج منطبق بر شرایط واقعی معیار های نسبتا زیادی ارائه 

 GIS شد و مورد استفاده قرار گرفت . در این مرحله اطالعات توصیفی و مکانی به صورت الیه های اطالعاتی در نرم افزار 

گردآوری گردید و ضوابط هرکدام از الیه ها شناسایی شد . تا براساس آن ها بهینه ترین مکان ها شناسایی شود. این 

 معیارها عبارتند از 

 فاصله پیاده روی تا پارکینگ 

 بر اساس عرض معابر یدسترس 

 قیمت زمین 

 ها یکاربر یسازگار 
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 نگیپارک یتقاضا 

 تراکم ساختمانی 

 عرضه پارکینگ 

 کم جمعیتترا 

 

 

 

یابی بر روی شاخص های باال انجام خواهد گرفت، در نتیجه برای وزن دهی به این با توجه به اینکه تحلیل های مکان

بندی گروه اصلی طبقه 1ها را به سازی و مقایسه پارامترها و تعیین میزان تأثیر هرکدام، آنمنظور یکسانمعیارها و به

 : باشدصورت جدول زیر میگروه اصلی به 1نمودیم که این 

 

 بندی میزان اهمیت هر گروهدرجه 1-2جدول شماره 

 درجه اهمیت

 1 کامال مناسب

 7 نسبتا مناسب

 1 بی تفاوت

 8 نسبتا نامناسب

 1 کامال نامناسب

 

 نگیتا پارک یرو ادهیفاصله پ 2-5-1

تا  یرو ادهیپ فاصله. اگر مسئله باشدی م تا محل پارک خودرو ادهیپ ریمس یحاضر به ط ینیتا مسافت مع یهر فرد 

به طور  ینالطو یفاصله ها یبا ط افرادچرا که  .آمدی نم انیبه م زین نگیپارک جادیمسئله ا یوجود نداشت. حت نگیپارک

 کردند.پیدا میجهت پارک خودرو خود  یمحل مناسب نیقی

 

 

 [7]پارکینگ: ارزش گذاری فاصله مناسب برای پیاده روی تا 2-2جدول شماره 

 شاخص ارزش گذاری فاصله مناسب
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 کامال نامناسب 1 1100-1100

 نسبتا نامناسب 8 1100 -100

 بی تفاوت 1 100 -700

 نسبتا مناسب 7 700 -100

 کامال مناسب 1 100 -400

 1812مأخذ: تیموری،             

 

 

 بزرگ یرقم در شهرها نیا یول کنندی خود پارک م یخودرو یمتر 31تا فاصله افراد درصد1کوچک  یدر شهرها

را  یشتریب یها فاصلهی ط یرانندگان آمادگ ،باشد ترینالهر چه مدت پارک خودرو طو نی. همچنباشدی م %..برابر با 

 دارند.  یروادهیپ یبرا

 

 [7]: متوسط مسافت پیاده روی پارک کنندگان)متر(بر اساس مدت زمان پارک8-2جدول شماره 

 1تا  055 جمعیت شهری

 ساعت

 2تا  1

 ساعت

 5تا  2

 ساعت

 5بیش از 

 ساعت
 101 31 .7 7. 21000الی  10000
 112 118 33 32 10000الی  21000
 181 118 107 14 100000الی  10000

 184 112 .11 123 210000الی 100000
 .22 130 111 184 100000الی 210000
 227 171 .14 .14 1000000الی 100000

 274 207 171 113 1000000بیش از 

 1812مأخذ: تیموری،           

 

تا  یروادهیپ جهتفاصله مناسب  نگیپارک یهابر اساس استانداردها و ضوابط موجود در ارتباط با احداث مکان ،لذا

 شده است.های موجوددر نقشه زیر نشان نگیپارک

 متر در نظر گرفته شده است.  100روی یار فاصله پیادهدر این پژوهش، مکان بهینه برای احداث پارکینگ بر اساس مع
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 فاصله پباده روی تا پارکینگ  4-2نقشه شماره 

 

 

 بر اساس عرض معابر یدسترس 2-5-2

 لیبه دل عرضپر تردد و کم  یابانهایدارند. خ نگیمحل پارک نییدر تع ینقش مهم نگیبه پارک یمنته یرهایمس 

 یطور یستیرا با نگی. پارکستندین نگیپارک یابیزدحام خودروها چندان مناسب جهت مکانن و اآدر  یکیت ترافالمشک

 دین باآمجاور  یرهایمس نیکند. بنابرا هیخود را تخل تیظرفدرصد  10بتواند حداکثر  ینمود تا در مواقع اضطرار یطراح

 هستند. یدر ارزش گذار یترالبا ازیامت یدارا البا تیبا ظرف ضیرا داشته باشند. معابر عر یکیبار تراف نیا تیظرف

 : معیار دسترسی بر اساس عرض معابر4-2جدول شماره 
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دسترسی بر 

اساس عرض 

 معبر

 شاخص وزن

 کامال نامناسب 1 4 -1
 نسبتا نامناسب 8 3-4

 بی تفاوت 1 12-3

 نسبتا مناسب 7 12 -.1
 کامال مناسب 1 .21-1

 

متر به عنوان معشابر کامالمناسشب جهشت مکانیشابی  3معابر با عرض باالی  در این پژوهش، بر اساس شرایط محدوده 

 . پارکینگ های عمومی در نظر گرفته شده اند

 

 دسترسی بر اساس عرض معبر  1-2نقشه شماره 

 

 قیمت زمین 2-5-3

جمله حمل  از یاقتصادمختلف  یعرضه و تقاضا در بخشها انیتعادل م جادیمهم جهت ا یاز ابزارها یکی یگذار متیق

. در گشرددی امکانشات مش نیشتقاضا از ا شیاجزا منجر به افزا نیاز مهمتر یکی نیزم نهیمعموالً هز دیآی و نقل به شمار م

کمتشر جهشت احشداث  نهیحال با هز نیو در ع شتریب ییبا کارا یبر ان است که مکانها یسع شهیهم یابیمطالعات مکان 

 .شوند یابی مکان نگیپارک

 : معیار قیمت زمین1-2جدول شماره 
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 شاخص وزن قیمت زمین

 کامال نامناسب 1 10000000

 نسبتا نامناسب 8 80000000
 بی تفاوت 1 2000000

 نسبتا مناسب 7 1000000

 کامال مناسب 1 100000
 

 

 

 های اصلی شهر و مناطق مرکزی ششهر مریشوان دارای زمشین هشایبر اساس برداشت های صورت گرفته، اطراف خیابان

بسیار گران قیمت می باشند که برای احداث پارکینگ از لحاظ هزینه به صرفه نیستند. ولی هر چقدر که از این خیابان ها 

فاصله می گیریم قیمت زمین متعادل تر شده و ارزانتر می شود که در نقشه با رنگ های سبز و زرد نشان داده شده است. 

 .باشند ها مناسب برای احداث پارکینگ می این مکان

 مکان یابی براساس قیمت زمین .-2نقشه شماره 

 

 ها یکاربر یسازگار 2-5-4

 نیشیتع یگردنشد. بشرا گرید یتهایفعال یاجرامزاحمت و مانع  دینبا ابندی یمنطقه استقرار م کیکه در  ییهای کاربر 

موارد توافشق و عشدم توافشق را  و هسیمختلف هر مقا یازهایو ن دمشخصاتیبا یدو کاربر نیب ،یو ناسازگار یسازگار زانیم

     مشخص کرد. 
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 :سازگاری کاربری ها.-2-جدول شماره

 وزن سازگاری کاربری ها

 1 کامال ناسازگار

 8 نسبتا سازگار

 1 بی تفاوت

 7 نسبتا سازگار
 1 کامال سازگار

 

 

که دسترسی مناسبی به معابر اصلی کاربری های سازگار با پارکینگ اکثرا در مناطق تجاری و فضاهای باز شهر مریوان 

شهر دارند، قرار دارد. احداث پارکینگ در مناطق مسکونی کامال ناسازگار می باشد. مقدار سازگاری کاربری هشا در تحلیشل 

AHP (CR به مقدار )می باشد که نشان دهنده درست بودن سازگاری کاربری ها بشرای احشداث پارکینشگ مشی  013/0

 باشد.

 سازگاری کاربری ها 7-2نقشه شماره 

 

 نگیپارک یتقاضا2-5-5
در منطقه  یشخص یها یپارک نمودن سوار یکه برا یپارک یعبارت است از تعداد فضا قیتحق نیمقصود از تقاضا درا 

 گزینی پارکینگ آورده شده است.های هر معیار در مکان. در جدول زیر معیارها و وزناست ازیمورد مطالعه مورد ن

 : معیار تقاضای پارکینگ7-2جدول شماره 

 وزن تقاضای پارکینگ

 1 خیلی کم
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 8 کم

 1 متوسط

 7 زیاد

 1 خیلی زیاد
 

 

 

   

همانطور که در نقشه مشاهده می کنید، میزان تقاضای پارکینگ در قسمت های مرکزی شهر مریوان و در جاهایی که 

ارد، بیشتر است. بنابراین در قسمت های تجاری و بخصشوص اختالط کاربری ها اعم از تجاری، اداری، مسکونی و ... وجود د

 . در بخش مرکزی شهرها این تقاضاها بیشتر مناطق دیگر می باشد که در شهر مریوان نیز این امر نمود بیشتری دارد

 

 میزان تقاضای پارکینگ 3-2نقشه شماره 

 

 

 
 تراکم ساختمانی  5-6 -2

رفشتن تشراکم  البشادر مرکشز ششهرباعث  یمناطق تجشار است خصوصاً نیکه کمبود زم یساخت وسازدرمناطق ادیازد با

 نیرفته و ساکن المناطق با نیا رد نیزم متیگردد.ق یمختلف م یبه فضاها یوموجب کاهش دسترس دهیگرد یساختمان

تشراکم  شیبا افزا زین نگیبپردازند.درمطالعات پارک کاربه کسب و  ایکرده و یکوچک زندگ یشوند در مساحتها یمجبورم
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. لشذا در ارزش ششود یکمتر شده و ازدحام خودروها در معابر را باعشث مش خودروهاجهت پارک  ییفضاها جادیا یساختمان

را به خود اختصاص داده و کامال مناسب می  1انی، مناطقی که تراکم باالتر ساختمانی را دارند ارزش گذاری تراکم ساختم

 باشند.

 

 

 : معیار تراکم ساختمانی 3-2جدول شماره 

 شاخص وزن تراکم ساختمانی

 کامال نامناسب 1 0-30

 نسبتا نامناسب 8 30-120

 بی تفاوت 1 120-1.0
 نسبتا مناسب 7 1.0-240

 کامال مناسب 1 240-400

 

 تراکم ساختمانی  1-2نقشه شماره 

 

 

 نگیعرضه  پارک 2-5-7
یشابی میزان عرضه فضای پارک در مناطق مختلف شهر متفاوت می باشد. از آنجا که در این پژوهش تأکیشد بشر مکشان

ما اهمیت چندانی ندارند.  های داخل شهری است در نتیجه آندسته از معابری که پارکینگ حاشیه ای دارند برایپارکینگ
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پشارک  یبشرا یعمشوم یهشا نشگیکه در پارک یپارک یاز تعداد فضا پژوهش عبارت است نیدر ا نگیور از عرضه پارکظمن

 موجود صورت گرفته است. ینگهایدر منطقه با شمارش پارک نگیاست.عرضه پارک شدهخودروها در نظر گرفته 

 

 

 : معیار عرضه پارکینگ1-2جدول شماره 

 شاخص وزن ضه پارکینگعر

 کامال نامناسب 1 1000-2000
 نسبتا نامناسب 8 100-1000

 بی تفاوت 1 700-100

 نسبتا مناسب 7 100-700
 کامال مناسب 1 100-100

 

پارکینگ مشی باششد کشه  21های عرضه شده در منطقه مورد مطالعه بر اساس داده های موجود تعداد تعداد پارکینگ

 های موجود پرداخته ایم.درو در نظر گرفته شده است. در نقشه زیر به تحلیل میزان عرضه پارکینگخو 800برای پارک 

 میزان عرضه پارکینگ شهر  10-2نقشه شماره 

 

 تیجمع  8 -2-5
با تراکم  میمستق ی،بستگیخدمات شهر هیاست.ارائه مطلوب کل یشهر یزندگمهم  یاز شاخصه ها یکی یتراکم انسان

بهره  زانیم شده باشد، عیتراکم به طور متعادل در شهر توز نیا کمتر باشد و شهردر  تیهرچه تراکم جمع . دارد یانسان
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 زانیمالً برخوردار است معمو الییاز تراکم با تیکه جمع ییشد. در بخشها شترخواهدیامکانات ب صیتخصازمنابع و  یمند

به  ازین جهتی شتریب یوجود دارد وتقاضا الییبا یساختمانتراکم  زیست به متعاقب آن نالبا اریبس زین خودرو تیمالک

 .آورده شده است پژوهش نیادر  تیجمع اریمع بهاوزان اختصاص داده شده  زیر شود. در جدول  یپارک احساس م یفضا

 : معیار تراکم جمعیت10-2جدول شماره 

 شاخص وزن تراکم جمعیت

 کامال نامناسب 1 0-100

 سبنسبتا نامنا 8 101-200
 بی تفاوت 1 201-800

 نسبتا مناسب 7 801-100

 کامال مناسب 1 101-1000

 

 

 تراکم جمعیت شهر  11-2نقشه شماره 

 

 مقایسه معیار ها با تحلیل سلسه مراتبی   2-6

 یارهایکه مع یطیشرادر یریگ میتصم یو ساده که برا یاست منعطف، قو یروشAHP یسلسله مراتب لیتحل ندیفرا

روش شامل سه  نی. ا ردیگی قرار م استفادهسازد، مورد یها را با مشکل مواجه م نهیگز نیمتضاد، انتخاب ب یریگ میتصم

 : استGIS   افزار نرم ییاجرا ندیدر فرا یگام اصل
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 ییدوتا سهیمقا سیماتر دیتول (الف 

 ارهایمع یهامحاسبه وزن (ب 

 نسبت  توافق است نیتخمج( 

 

 یهامکان نییتع یبراآن  جهیدنبال شده و نت های شهری مریوانپارکینگ یابیمکان  یمراحل، برا نیا ریکه در ز

 مورد استفاده قرار گرفته است. یابیمکان یخروج ینقشه ها دیو تولهای شهری پارکینگاستقرار ی مناسب و نامناسب برا

[8]. 

 ییدوتا سهیمقا سیماتر جادیا 2-6-1

 کیدو به دو در  یها سهی. مقامیکن یم سهیدوبه دو آنها را باهم مقا ا،ارهیمع (وزن) تیاهم بیضر نییتع یبرا

 .شود یم دهینام، ارهایمع یدودوئ سهیمقا سیماتر س،یماتر نیشوند و ا یثبت م (3×3 حالت نیر ا)د  n×nسیماتر

 iت یاگر اهم)ی سلسله مراتب لیتحل ندیمثبت بوده، و باتوجه به اصل شروط معکوس در فرا یهمگ سیماتر نیعناصر ا

 ارهایمع یدودوئ سهیمقا سیماتر 11-2 (. در جدولخواهد بود K/1 برابرi نسبت به j عنصر تیاهم باشد،kبرابر  jنسبت 

از کتب، مطالعات و گزارشات  زینسبت به هم ن ارهایمع نیا تیاهم زانیم نییتع ی. برااست مسئله موردنظر ارائه شده یبرا

که ماحصل آن استخراج  دهیاستفاده گرد مربوطه نیو متخصص نیمسئول نظرات نیمچنو ه نهیزم نیانجام گرفته در ا

 . واقع شده اند استفادهمورد لیوارد شده و در امر تحل GIS طیدر مح هیال کیبه عنوان  هرکدامباشدکه  یم ییارهایمع

 

 ارهایمع ییدوتا سهیمقا سیماتر 11-2جدول شماره 

ی تا  معیارها
صله پیاده رو

فا

پار
گ

کین
 

س 
سا

ی برا
س

ستر
د

ض معابر
عر

ن 
ت زمی

قیم
 

ی ها
ی کاربر

سازگار
 

گ
ی پارکین

ضا
تقا

 

ی
ساختمان

تراکم 
 

گ
ضه پارکین

عر
 

ت
تراکم جمعی

 

ی
ن نهای

 وز

فاصله پیاده روی تا 

 پارکینگ

1 061 06888 0621 062 061.7 06148 06148 060821 

دسترسی براساس عرض 

 معابر

2 1 061 06888 0621 062 061.7 061.7 060201 

 060274 061.7 062 0621 06888 061 1 2 8 قیمت زمین

 060831 062 0621 06888 061 1 2 8 4 سازگاری کاربری ها

 06144 0621 06888 061 1 2 8 4 1 تقاضای پارکینگ

 .06077 06888 061 1 2 8 4 1 . تراکم ساختمانی
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 061102 061 1 2 8 4 1 . 7 عرضه پارکینگ

 061111 1 2 8 4 1 . . 7 تراکم جمعیت

 

 

 ر ایمع یمحاسبه وزن ها 6-2 -2

 است: ریمرحله شامل مراحل ز نیا

 ییدوتا سیهر ستون ماتر ریجمع کردن مقاد  -1

 نرمال ییدوتا سهیمقا سیحاصل ماتر سیماتر) تونشسبرمجموع  سینمودن هر مولفه ماتر میتقس  -2

 (نام دارد شده

ششده  نرمشال ازاتیشکردن مجموع امت میتقس یعنی نرمال شده، سیاز ماتر فیهررد مولفه ها در نیانگیمحاسبه م  -8

کند،کشه  یم جادیشونده را ا سهیمقا یارهایمع یاز وزن نسب ینیها تخم نیانگیم نی.ا(ارهایتعداد مع) 3بر  فیهر رد یبرا

تشراکم جمعیشت، عرضشه در آن  کهارائه شده است.  12-2  درجدول جهیمساله مورد نظر دنبال شده ونت یمراحل برا نیا

تا  متوسطی وزنها یدارا بیبه ترت زین ارهایمع ریوزن را به خود اختصاص داده و سا نیشتریب پارکینگ وتقاضای پارکینگ

 هستند. فیضع

                                                                                           

 معیارها نهایی وزن12-2جدول شماره 

 

 نسبت توافق نیتخم 2-6-3
 نیانجام شده ب یها سهیشود که مقا یم نییمرحله تع نیدر ا

 است: ریمراحل ز شامل مرحله نینه؟ ا ایسازگار هستند  ارهایمع

 اریمع نیضرب کردن وزن اول لهیبوس یبردار مجموع وزن نییتع  -1

سپس ضرب نمودن  ،یاصل ییدوتا سهیمقا سیستون ماتر نیدر اول

 هشتمینتا ضرب نمودن  بیترت نیو به هم یاصل سیماتر ستون نیدر سوم اریمع نیستون، سوم نیدر دوم اریمع نیدوم

 در سطرها. ریمقاد نیجمع نمودن ا سرانجام،و یاصل سیستون ماتر هشتمیندر  اریمع

The engenvector of weights is: 

 (فاصله پیاده روی تا پارکینگ)060821

 (دسترسی بر اساس عرض معبر)060201

 (قیمت زمین)060274

 (هاسازگاری کاربری)060831

 (تقاضای پارکینگ) 06144

 (تراکم ساختمانی).06077

 (عرضه پارکینگ)061102

 (تراکم جمعیت)061111

consistency ratio CR 
06011 
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. پس ازمحاسشبه بشردار دیگرد نییکه قبالً تع اریمع یبر وزنها یبردار مجموع وزن میتقس لهیبردار توافق بوس نییتع -2

( که برابر میانگین مقادیر بردار توافق است، و شاخص توافق  الندا ) .میدار گریدو عبارت د ریبه محاسبه مقاد ازیتوافق، ن

(CI:که از فرمول زیر بدست می آید )  

 

 

 : 1-2رابطه ی 

CI= λ-n/n-1= 5.50-8/8-1= 0.02 

    ( را به طریق زیر محاسبه نمود:CRتوافق ) خ نرهمچنین می توان 

 

 : 2-2رابطه ی 

 CR= CI/RI=0,02/1.41=0.01 

( به دسشت مشی 18 -2( از طریق جدول )nشاخص تصادفی است که برای مقادیر مختلف تعداد معیار ) RIکه در آن 

فق را نشان می دهد. در فرآینشد باشد سطح قابل توا CR≤ 0.1به صورتی طراحی می شود که اگر  CRآید. نسبت توافق 

به دست آمده است که از درصد خطای بسیار پایین برخوردار  06011های شهر مریوان این نسبت یابی بهینه پارکینگمکان

 است.

 بودن یشاخص تصادف 18-2جدول شماره 

N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 13٫0  1٫0  12٫1  24٫1  82٫1  41٫1  41٫1  41٫1  11٫1  43٫1  1.٫1  17٫1  11٫1  

 
  های پیشنهادییابی بهینه پارکینگمکان 2-6-4 

پارکینگ حاشیه ای و غیشر حاششیه ای در وضشع موجشود در ششهر 21همانگونه که در مطالب قبلی اشاره کردیم تعداد 

ا مکانیابی اصولی این در طرح پیشنهادی بر آن شدیم تا ب مریوان مشغول خدمات رسانی به شهروندان در این شهر هستند

ها در مناطق پرترافیک شهر مریوان بر طبق اصول ها بر طبق ضوابط و معیارهای مطرح شده، و جانمایی پارکینگپارکینگ

 ازالزم  طیشرا یشود که تمام یمطرح م یزمان های شهری پیشنهادیپارکینگجادیلزوم او استانداردهای رایج انجام دهیم. 

رونشد  مسئولین امشر یاز سو های شهری و یا ایجادپارکینگ جهت احداث یگذار هیسرما ی وگذار نونقا ،یزینظر برنامه ر

ی از سشو یادیشز یگذار هیبه سرما ازی، نهای شهریپارکینگاحداث  ،یزیکه در وهله اول طرح ر چراکند. ینم دایپ یاجرائ
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که از  یی مکانها یستیو با سرنبودهیر کوتاه مدت مد ها پارکینگنیتحقق ساخت همه ا گریدارد. از جانب د دیگر نیمسئول

 .رندیقرار بگ های شهریپارکینگساخت  تیدر اولو هستندی شتریب یتقاضا یمطرح شده دارا ینظر شاخص ها

 

 

 مکان های مناسب احداث پارکینگ  12-2نقشه شماره  

 

 

 مکان های پیشنهادی بر اساس افق طرح 18-2نقشه شماره 
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 تایج . بحث و ن 3
ای و روانی ترافیک ای در کاهش پارک حاشیههای شهری نقش عمدهترین زیرساختها به عنوان یکی از مهم پارکینگ

مکشانی  -یشابی مناسشب فضشاییتوانند کارآیی الزم را داشته باشند که از مکانزمانی میشهری های پارکینگ کنندایفا می

شود که اگر با کاهش یشا عشدم پشارک باعث کاهش سفرهای درون شهری مییابی صحیح پارکینگ مکاند. برخوردار گردن

 . حاشیه ای همراه باشد باعث افزایش عرض خیابان ها و روان شدن تردد و سایل نقلیه می گردد

 نتایج : 3-1
تن تعداد های شلوغ و با در نظر گرفصورت سنتی و بیشتر در حاشیه خیابانبه   هایابی پارکینگدر حال حاضر مکان (1

ها گیرد که این امر باعث عدم کارآیی مناسب این پارکینگمحدودی از پارمترهای مؤثر مانند مالکیت زمین صورت می

که توانایی تجزیه و تحلیل تعداد زیادی   GISمانند  های جدیدیها از سیستمیابی پارکینگشود. لذا الزم است در مکانمی

تا درنهایت به جای افزایش عرض معابر و سایر هزینه های  زمان دارند استفاده شود ،طور هم از پارامترهای مؤثر را به

  بیهوده  و پاک کردن صورت مساله سعی در حل مشکل ترافیک به صورت ریشه ای شود .
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گیری مکانی هستند. زیرا دارای قابلیت حمایت از تصمیم نتایج به دست آمده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ، (2

گذارد تا با توجه به معیارهای اتخاذ تصمیم نهایی را به عهده مدیران میو  هایی بیش از تعداد مورد نیاز به دست آوردهپاسخ

 ذهنی خود مکان نهایی را انتخاب نمایند.

گیری های تصمیمهای توسعه یافته برای اجرای تحلیلای کافی برای وزن دهی موجود نباشد، روشزمانی که دانش داده(8

 . دهدارائه میچند معیاره ابزارهای مناسبی 

های کیفی مدیران به مقادیر کمی و امکان تحلیل حساسیت بر روی ها به دلیل داشتن قابلیت تبدیل قضاوتاین روش 

و دهی  اساس وزن. در این تحقیق نمایندها، طراحان را قادر به استفاده از آن با حفظ قابلیت اطمینان نسبی می قضاوت

تعیین اولویت فاکتورها بر اساس نظرات کارشناسان بوده است. در این حالت فرآیند تحلیل سلسله مراتبی کمک فراوانی به 

 های نهایی نمود. های افراد و اطمینان به اولویتکنترل صحت قضاوت

وزیع نشده و این خود ها به صورت اصولی در سطح شهر ت های عمومی مشخص شد که این پارکینگ پارکینگدر توزیع  (4

 عاملی است که خودروها را در کنار خیابان پارک می کنند. بنابراین در افق طرح با توجه به مکانیابی اصولی سعی در مکان

 . ها در مناطق جاذب سفر گردید یابی پارکینگ

. بنابراین در وضع ( در شهر مریوان در وضع موجود پارکینگ وجود دارد ولی جوابگوی نیاز جمعیت این شهر نیست1

درصد از سطح شهر را پوشش می دهند ولی  41پارکینگ پیشنهاد شد. پارکینگ های موجود حدود  21پیشنهادی تعداد 

 درصد از شهر مریوان را پوشش خواهند داد. 31با احداث پارکینگ های جدید در آینده و در شرایط ایده آل در حدود 

 پیشنهادات  3-2

تراکم جمعیت در شهر مریوان باال رفته و به تبع آن تعداد استفاده کنندگان از خودرو نیز افزایش یافته  با توجه به اینکه (1

 است، تعبیه پارکینگ در هر واحد ساختمانی ضروری به نظر می رسد. 

های پر در قسمتها   یابی دقیق پارکینگ برای مکان GIS مسئولین شهرداری شهر بر پایه استفاده از لویت بخشی وا (2

های مورد نیاز در  وسیعی درشناسایی محل زیرا این سیستم قابلیت ،   پارکینگ، و یا در مکانهای  تجاریفاقد  تردد و 

 آینده و یا تشخیص محل پارکینگ برخوردار است. 

ا کاهش رسانی سریع را افزایش داده و به تبع آن ب افزایش پارکینگ در محدوده بخش مرکزی شهر، تا امکان خدمات (8

یابی و احداث  پارک خودرو در حاشیه خیابانهای شلوغ، روانی ترافیک در این بخش به همراه داشته باشد. بنابراین مکان

های میدان باوه رشید، میدان استادیوم، خیابان جمهوری، خیابان  پارکینگهای عمومی در این محدوده بخصوص در محدوده

 رسد. بابوه و تقاطع شبرنگ ضروری به نظر می
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یابی  های شهری باید در کنار ایستگاههای حمل و نقل عمومی، مراکز جذب سفر و ... مکان با توجه به اینکه پارکینگ (4

اتی از مطالع نیزگزینی ایستگاههای حمل و نقل عمومی و مراکز جاذب سفر  شوند در نتیجه بهتر است در رابطه با مکان

 سوی عالقه مندان  انجام شود. 

توجه به اثر متقابل نوع کاربری بر جذب ترافیک پیشنهاد می شود که فقط به مکان یابی پارکینگ اکتفا نشود و در با  ( 1

 جزء شهرهای مهم گردشگری و تجاری سایر کاربری های اصلی جاذب سفر نیز مانند مجتمع های تجاری شهر مریوان که 

آن ها مشخص و درصورت لزوم مکان های صحیح پیشنهاد می باشد، مطالعات الزم صورت گرفته شود. تا وضع موجود 

 شود.
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با تاکید بر مکانیابی پارکینگ های  GIS ،مدلسازی مکانیابی تاسیسات شهری با استفاده از1831کریمی،و.،.1

 طبقاتی،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 .ت دانشگاه تهرانتصمیم گیری چند معیاره،انتشارا1838اصغر پور،م.،  .2

 درشهرسازی،رساله کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید بهشتیGIS،کاربرد.071مهراندیش،م.،.8

، بررسی میانگین شاخصهای شهروند الکترونیک مناطق شهر اصفهان با رویکرد مجازی 1833مختاری ملک آبادی6 رضا، -4

ش ملی پارکهای فناوری مجازی در توسعه پایدار، ، همایCSPP تفریحی با استفاده از مدل -سازی کاربریهای فرهنگی 

 تهران، دانشگاه شهید بهشتی،

5. Bichard‚ and.Epsten‚ 2001‚The allocation of the Commons: parking and Stopping on the 

Commons‚ the university of Chicago. 
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 (http://zerebar.blogfa.com.سایت -.

(، مکان یابی پارکینگ شهری در بخش مرکزی زنجان با استفاده از جی آی اس، پایان نامه کارشناسی 1812تیموری )-7

 ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان، دانشکده فنی و مهندسی.
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