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چکیده

همچنين در این پژوهش ابتدا معيارهای موثر در مکانيابي

رشد سریع جمعيت و افزایش تملک وسایل نقليه شخصي،

پارکينگهای عمومي با استفاده از فرایند تحليل سلسله مراتبي

گستردگي جغرافيایي شهر ها را بدنبال دارد .در چنين شهرهایي

 AHPدر محيط نرم افزاری  ArcGISوزندهي شده و با توجه به

سيستم حمل و نقل درون شهری اهميت ویژه یافته و به نحوی

وزنهای بدست آمده ،مکانهای مناسب برای احداث پارکينگ(2

طراحي ميگردد که حداکثر کارایي را در سرویس دهي به

مکان جدید) در این منطقه پيشنهاد داده شده است.

شهروندان داشته باشد .بدین منظور عمدتا سرویس دهي و مدیریت

کلمات کلیدی :مکانيابي ،پارکينگ ،روش تحليل سلسله

ترافيک جاری مدنظر بوده و بخش مهمي از ترافيک شهری ،یعني

مراتبي ،AHP ،شهر رشت ،منطقه دو

ترافيک ساکن وسایل نقليه پارک شده و نيز اثرات آن بر ترافيک
جاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

مقدمه

شهر رشت بدليل داشتن جاذبههای گردشگری و مراکز تجاری و

یکي از ضروریترین نيازهای شبکه ترافيکي درون شهری،

تفریحي خود ،عالوه بر جمعيت  022هزار نفری خود ،ساليانه

ایجاد پارکينگ با حجم مورد نياز بار ترافيکي است.

پذیرای ميليونها نفر مسافر از سراسر کشور ميباشد .وجود این

(صرافي .) 77:1975،تامين نياز پارکينگ شهروندان ،گردش

سيل عظيم جمعيت باعث ایجاد مشکالت ترافيکي متعدد شده که

صحيح اتومبيل به دنبال محل پارک را موجب شده و حرکت

ریشه اصلي این مشکالت در کمبود و یا مکانيابي نا صحيح کاربری

اتومبيل در شهر را منظم خواهد نمود .همچنين در مصرف

پارکينگ در این شهر ميباشد که البته این موضوع در ایام رونق

سوخت صرفه جویي شده و آلودگي هوا کاهش خواهد یافت

گردشگری بسيار حاد و بحراني جلوه-گر ميشود .در این پژوهش

(طالبي و داعي نژاد .)11:1970 ،همچنين خيابانهای شهرهای

از ميان مناطق سه گانه شهر رشت ،منطقه دو ،از نظر وضعيت

آسيا در مقایسه با خيابانهای شهرهای غربي به طور معني

کاربری پارکينگ مورد بررسي قرار گرفته است.
روش تحقيق در این پژوهش بر اساس اهداف کاربردی و بر اساس

داری باریکترند و منجر به مشکالت بيشتر و تراکم انبوهي

ماهيت توصيفي -تحليلي ميباشد .اطالعات مورد نياز از وضع

ميگردند( .)Idris&ect ،2009 ،138و این در حالي است

موجود پارکينگ در این منطقه با استفاد از مطالعات ميداني که

که بخش قابل توجهي ازفضاهای با ارزش هزینه بسيار اندک

توسط نگارندگان صورت پذیرفته جمع آوری گردیده است.

فضایي را در خارج از خيابان به احداث "پارکينگ" یا
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"توقفگاه" اختصاص داد .وجود پارکينگ باعث تسهيل کار

معرفي تکنولوژیهای جدید طراحي و ساخت این

رانندگان ،بویژه آنهایي که در پارک کردن سریع و صحيح

پارکينگها و مدیریت فضاهای پارک ميباشد.

در خيابان مهارت کافي ندارند ،خواهد شد و این امر به نوبه
خود ،ميتواند باعث افزایش ظرفيت خيابان شود .جای دادن

بیان مساله

توقفهای حاشيهای بر روی خيابانهای شریاني ،با توجه به

مدت زمان زیادی است که عناصر انسان ،وسيله نقليه و محيط

عرض اضافه مورد نياز ،افزایش احتمال تصادف و کاهش

به عنوان عناصر اصلي در حمل و نقل جادهای مرسوم واقع

ظرفيت خيابان مستلزم صرف هزینه بالفعل و بالقوه باالیي

شدهاند و هدف از شناسایي کامل آنها برقراری ایمني

خواهد بود و تحميل این بار عموم مردم را نميتوان روش

آنهاست .چرا که این عناصر با هم روابط متقابل و تاثير پذیر

منطقي و واقع بينانهای دانست (بهبهاني و حامد.)111:1973 ،

دارند .به عنوان مثال انسان و وسيله نقليه با هم بر روی محيط

در اغلب شهرهای ایران و از جمله شهر رشت نيز عرض کم

اثر ميگذارند و باعث ایجاد ترافيک در شهرها و

معابر و پارکهای حاشيه خياباني ،توقفهای دوبل و حرکت

آلودگيهای زیست محيطي ميشوند .و در قبال آن محيط نيز

پنهان خودروهای در جستجوی محل پارک خودرو ،موجب

با ویژگيهای خود باعث تغيير شرایط حمل و نقل ميشود.

اختالل شدید در ترافيک عبوری گردیده است .شهر رشت به

گسترش شهرها ،افزایش تعداد مسافرتهای شهری ،پيشرفت

عنوان یکي از کالنشهرهای ایران ،بدليل تمرکز شدید جمعيت

تکنولوژی و ارزان شدن قيمت خودرو و باال رفتن درآمد

و کاربریهای جاذب سفر در سطح شهر و عدم تناسب ميان

خانوادهها سبب شده تعداد خودروها در شهرها افزایش قابل

این کاربریها و کاربری پارکينگ و همچنين مکانيابي

توجهي داشته باشد که این امر باعث ایجاد ترافيک و همچنين

ناصحيح کاربری پارکينگ ،با مشکل شدید ترافيک روبرو

کمبود فضای پارک خودرو شده است .حل مسئله ترافيک به

ميباشد .هر روزه در این شهر شاهد ترافيک سنگين خودروها

برنامه ریزیهای درازمدت و کوتاه مدت مختلفي از جمله

بدليل کمبود کاربری پارکينگ و توزیع غير منطقي آن در

کاهش سفرهای شهری ،طراحي سيستم حمل و نقل عمومي

محورهای عمده ترافيکي مانند خيابان امام خميني ،خيابان

فراگير و غيره نيازمند است.

الکاني ،خيابان سعدی ،خيابان شریعتي خيابان مطهری و...

در شرایط کنوني رشد روزافزون شهرها که متأثر از رشد

ميباشيم .عالوه بر این در شهر رشت بدليل بکارگيری

جمعيت و مهاجرت ميباشد منجر به ساخت و سازهای بدون

روشهای سنتي در طراحي و ساخت پارکينگها استفادهی

برنامه ریزی و تغييرات متعددی در کاربریهای شهری شده

منطقي و معقولي از زمينهای کمياب و گران صورت

است .هجوم بيش از اندازه جمعيت به شهرها به همراه رشد

نميگيرد .جهت رواني ترافيک و کاهش معضالت ترافيکي

ناخواسته و ناموزون و توسعه غير اصولي آنها به علت عدم

شهر رشت و همچنين ساماندهي نظام فضایي شهر و به تبع آن

تناسب بين کاربریهای مختلف شهری و نبود مدیریت واحد

افزایش رضایتمندی شهروندان بایستي پارکينگهای عمومي

شهری ،مشکالت عدیدهای را در سيستم شهری به وجود

در مکانهای مناسب ساخته شده و در سطح شهر از توزیع

مي آورد .از جمله شهرهایي که از این مشکل عمده در امان

منطقي برخوردار گردند.

نبوده شهر رشت ميباشد .شهر رشت دارای سه منطقه ميباشد

هدف این تحقيق نيز مکانيابي پهنههای مطلوب پارکينگهای

که بيشترین کاربریهای جاذب سفر از جمله مراکز اداری،

عمومي در سطوح منطقه دو شهر رشت با استفاده از سيستم

تجاری ،تفریحي ،درماني-بهداشتي ،در مناطق دو و سه بوده و

اطالعات جغرافيایي و مدل تحليل سلسله مراتبي ،همچنين

جذب جمعيت به این نواحي بسيار زیاد ميباشد .این هجوم
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جمعيت مشکالت عدیدهای منجمله کمبود پارکينگهای

ذکراللهي ( ،)1982به بررسي مطالب عمومي در رابطه با

عمومي را سبب ميشود .که در این پژوهش به بررسي

پارکينگها پرداخته و سپس اثرات منفي پارکينگهای

وضعيت این کاربری و مکانيابي جدید با استفاده از روش

حاشيهای ذکر ميکند ،در ادامه روشهایي برای مکانيابي

تحليل سلسله مراتبي و مدل  AHPپرداخته شده است.

توقفگاههای تجمعي ارائه مينماید ،سپس با روش تعداد
سفرهای انجام گرفته مکانهایي مناسب برای توقفگاههای

پیشینه پژوهش

تجمعي را ارائه ميکند.

تا آنجا که نگارنده تحقيق کرده ،تاکنون در زمينه مکانيابي

قاضي عسکری نائيني و ورشوساز ( ،)1989جهت مکانيابي

پارکينگهای عمومي در شهر رشت ،پژوهش و تحقيقي

پارکينگ عمومي در بخش مرکزی اصفهان به دليل اهميت

صورت نگرفته یا بسيار کم کار شده ،ولي مطالعاتي در زمينه

متفاوت معيارها در مکانيابي برای وزندهي آنها از روش

پارکينگهای عمومي در شهرهای مختلف به صورت پراکنده،

تحليل سلسله مراتبي ) (AHPاستفاده کردند .آنها با استفاده

در برخي کتب ،مقاالت و پایان نامههای دانشجویي موجود

از روشهای مختلف ترکيب الیهها ( (Overlayمانند بولين و

ميباشد ،که به تعدادی از آنها به طور خالصه اشاره ميشود:

منطق فازی ،معيارها را با هم ترکيب کردند که در نهایت

کایسيدو ( )5212به بررسي تأثير مدیریت اطالعات در

روش  OWAمنطق فازی بهترین گزینه شناخته شد.

دسترسي پارکينگ بر کاهش مدت زمان سرگرداني به دنبال

سيد موسوی ( ) 1980به بررسي و تحليل پارکينگهای

جای پارک و کاهش آلودگيهای زیست محيطي پرداخته

عمومي و مشکالت و کمبودهای آنها در شهر اصفهان پرداخته

است .وی بدین نتيجه دست یافته که نفوذ فاصله تحت پوشش

است و سعي نموده که تمامي مسایلي را که در ایجاد

در رسيدن به یک فضای پارکينگ ،مدت زمان صرف شده

مشکالت پارکينگهای عمومي در شهر اصفهان نقش دارند

برای جستجوی پارکينگ و فاصله پياده روی بين پارکينگ و

در نظر گرفته و بررسي کند و همچنين تعداد پارکينگهای

مقصد مورد نظر تأثير بسزایي در رسيدن به این مهم دارد.

عمومي الزم در شهر اصفهان با توجه به جمعيت ،تقاضای

کارولين و شاهين در سال ( )5212به بررسي پارکينگهای

سفر و تعداد وسایل نقليه پيشنهاد کرده است.

هوشمند در خليج سان فرانسيسکو پرداخته ونتایج آن بدین

حسيني لقب (  ،)1932به مکانيابي پارکينگ های عمومي در

شرح ميباشد:

شهر گناوه پرداخته .پس از تخمين مساحت و تعداد فضای

بيشتر پاسخ دهندگان  1تا  9روز در ماه از سيستم پارکينگ

مورد نياز پارکينگ با استفاده از روش توليد پارکينگ ،در

هوشمند استفاده ميکنند.

خصوص وضعيت بهينه جهت احداث پارکينگهای عمومي

 97 -5درصد از پاسخ دهندگان از عالئم متغير پارکينگ

در شهر ،ابتدا معيارهای موثر در مکانيابي پارکينگهای

هوشمند اطالع داشتند و تنها  95درصد از آنها هنگام مشاهده

عمومي با استفاده از فرایند تحليل سلسله مراتبي  AHPدر

عالئم در ادامه رانندگي یا استفاده از سيستم حمل و نقل سریع

محيط نرم افزار  Arc GISوزندهي شده و با توجه به وزنهای

تردید داشتند.

بدست آمده ،مکانهای مناسب برای احداث پارکينگ با

پور اسماعيل ( ،)1977به بررسي راههایي جهت انتخاب

استفاده از روش  OWAفازی مشخص نموده است.

بهترین مکان برای احداث پارکينگهای طبقاتي ،عوامل مؤثر

احمدی باصری در سال  ،1932کاربرد تکنولوژیهای جدید

بر طراحي پارکينگ و مطالعات امکان سنجي مالي جهت

در برنامه ریزی و مکانيابي کاربری پارکينگ (بررسي و امکان

احداث پارکينگهای طبقاتي پرداخته است.

سنجي در شهر اصفهان) را مورد بررسي قرار داده .هدف وی
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مکانيابي پهنههای مطلوب پارکينگهای عمومي در سطوح

محدوده مورد مطالعه

چهارده گانه شهر اصفهان با استفاده از سيستم اطالعات

محدوده مطالعاتي مکانيابي پارکينگهای عمومي منطقه دو،

جغرافيایي و مدل تحليل سلسله مراتبي ،همچنين معرفي

وسعتي در حدود  212287هکتار را شامل ميشود .این منطقه

تکنولوژیهای جدید طراحي و ساخت این پارکينگها و

در ميان مناطق سه گانه شهر رشت رتبه اول را از نظر مساحت

مدیریت فضاهای پارک ميباشد.

به خود اختصاص داده است.

مختاری ( )1988در مقالهای با عنوان تحليلي بر برنامهریزی

محدوده منطقه دو رشت از چهار محور به شرح زیر ميباشد:

کاربری پارکينگ در شهر اصفهان با استفاده از مدلهای

محور جاده رشت به فومن محدوده قانوني بعد از دیوار

کاربردی برنامهریزی منطقهای ،به بررسي آمار جامعي در مورد

دخانيات ابتدای کوچه شهيد سلماني حد جنوبي به عمق  522متر

کاربری پارگينگ شهر اصفهان با سه مدل برنامهریزی منطقهای

داخل کوچه و تا  522متر جنوبي دکلهای فشار قوی برق و

پرداخته و همچنين مناطق یازده گانه شهر اصفهان را از نظر

حد شمالي محور جاده از ابتدای کوچه بخط مستقيم .بصورت

سرانه فضای کاربری پارکينگ بررسي نموده است .از نتایج

عمودی بر محور جاده مذکور تا دکل فشار قوی حدودا بعمق

این پژوهش ميتوان به شناسایي مناطق از نظر مساحت و

یک کيلومتر جزء محدوده قانوني شهر و حریم شهر حد

سرانهی پارکينگ و اولویتبندی مناطق از نظر کمبود فضای

جنوبي محور جاده رشت به فومن ادامه تا انتهای کارخانجات

پارکينگ اشاره نمود.

فومنات و در حد شمالي محور جاده همان محدوده قانوني
است و حریم شهر بر محدوده قانوني منطبق ميباشد.

اهداف پژوهش:

-1محور جاده آقاسيد شریف محدوده قانوني تا  522متر بعد از

-1بررسي و شناخت وضعيت موجود کاربری پارکينگ و

اوليت دکل فشار قوی برق که عمود بر محور جاده ميباشد.

توزیع فعلي آن در منطقه دو شهر رشت

-5محور جاده الکان محدوده قانوني تا  522متر بعد از اولين

-5پيشنهاد پهنههای مناسب جهت ساخت پارکينگهای

دکل فشار قوی برق که عمود بر محور جاده ميباشد و حریم

عمومي در منطقه دو شهر رشت

آن تا ابتدای جاده منتهي به شهر صنعتي (منطبق بر کانال فومن)

روش اجرای تحقیق

که محدوده غربي آن تا  522متر بعد از جاده جيرده و حد

پژوهش حاضر از نوع پيمایشي ميباشد و از جنبهای دیگر و با

شرقي آن تا انتهایيترین حد جنوبي محدوده قبلي (شهر صنعتي)

توجه به اهداف و ماهيت ،از جمله تحقيقات کاربردی است

 -9محور جاده رشت به تهران دانشگاه علوم انساني جزء

که با روش توصيفي تحليلي به انجام رسيده است .در این

محدوده قانوني شهر و پس از آن نقطه در حد شرقي محور

پژوهش به بررسي وضع موجود پارکينگ در منطقه  5شهر

جاده رشت تهران به عمق  522متر بموازات محور جاده

رشت با استفاده از روش  GISو مدل  AHPدر محيط نرم

مذکور تا کانال آب منطقهای گيالن و حد غربي نيز از نيروگاه

افزاری  GISمکانهای مناسب برای احداث پارکينگ

گازی برق رشت تا راستای دکلهای فشار قوی برق که به

مشخص گردیده است.

سمت جنوب ادامه دارد تا کانال آب منطقه ای گيالن در
محدوده قانوني شهر و بقيه امالک اراضي واقع در حد فاصل
این جاده و جاده الکان در حریم استحفاضي شهر قرار دارد.
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تهيه و ترسيم  :نگارندگان

مفاهیم نظری

مراحل مکانیابی پارکینگهای عمومی با استفاده

پارکینگ

از  GISو مدل AHP

پارک وسائل نقليه در سطوح عومي و قابل دسترسي برای عام

ساختن نمودار سلسله مراتبی مسئله

را پارکينگ ميگویند (قریب ،1970 ،ص)15

در این پژوهش ابتدا نمودار سلسله مراتبي مسئله را تشکيل

مکانیابی

دادیم .تبدیل موضوع یا مسئله مورد بررسي به یک ساختار

1

سلسله مراتبي مهمترین قسمت فرایند تحليل سلسله مراتبي

فعاليتي است جهت انتخاب مکاني مناسب برای کاربرد

محسوب ميشود .زیرا در این قسمت با تجزیه مسائل مشکل و

خاص،که قابليتها و توانایيهای یک منطقه را از لحاظ

پيچيده ،فرایند تحليل سلسله مراتبي آنها را به شکلي ساده ،که

وجود زمين مناسب و کافي و نيز ارتباط آن کاربری خاص با

با ذهن و طبيعت انسان مطابقت داشته باشد ،تبدیل ميکند

کاربریهای شهری را مورد تجزیه و تحليل قرار

(زبردست .)12:1982 ،در پژوهش حاضر این سلسله مراتب در

ميدهد(.شاهي)88:1980:

سه سطح هدف ،معيارها و زیر معيارها تشکيل شده است.

فرایند تحلیل سلسله مراتبی ) 5(AHPفرایند تحليل

شکل شماره  1ساختار سلسله مراتبي مسئله را نشان ميدهد.

سلسله مراتبي روشي است منعطف ،قوی و ساده که برای

آماده نمودن الیههای اطالعاتی معیارها و زیر

تصميمگيری در شرایطي که معيارهای تصميم گيری متضاد،

معیارها

انتخاب بين گزینهها را با مشکل مواجه ميسازد و تصميم

پس از اینکه پارامترهای موثر در مکانيابي پارکينگهای

گيری باید در یک فضای چندبعدی صورت پذیرد مورد

عمومي شناخته شد و نمودار سلسله مراتبي آن تشکيل گردید،

استفاده قرار ميگيرد (زبردست ،1982 ،ص.)1

الیههای اطالعاتي مورد نياز را از نقشههای پایه شهری
استخراج و آماده نمودیم .در این رابطه به دليل عدم دسترسي
به نقشهای که چنين الیههایي را داشته باشد ،با اسکن نقشه
کاغذی شبکه معابر و انجام عمليات زمين مرجع نمودن آن،

Site Selection
Analytic Hierarchy Process

1

اقدام به استخراج این الیهها طي مطالعهای ميداني و انجام

2
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برداشتهای محلي و همچنين با استفاده از سایت اینترنتي

سپس دادههای فوق را در محيط نرم افزاری ArcMap

گوگل ارث صورت گرفت.

بمنظور انجام تحليلهای مورد نياز  GIS Readyنمودهایم.

در مورد الیههای فاصله از شبکه معابر شهری نيز با رقومي

آماده نمودن چنين دادههایي بدليل اهميت بسيار زیاد آنها از

نمودن این شبکه از روی نقشهی شبکه معابر شهر رشت(منطقه

مهمترین قسمتهای پژوهش حاضر بوده و وقت بسياری را به

 ،)5الیهی فوق در یک سطح کلي آماده گردید.

خود صرف نموده است (مطالعات ميداني نگارنده).

الیهی ارزش ملک شهر رشت نيز با بهره گيری از نظرات
مشاوران امالک در چهار سطح گرانترین ،گران ،متوسط و
ارزان طبق نمودار سلسله مراتبي مسئله ،تهيه گردید.

معيارها و زیرمعيارهای مکانيابي پارکينگ های عمومي شهر رشت

فاصله از
شبکه معابر

ارزش
ملک

فاصله از مراکز
جاذب سفر

 2-522متر

مراکز
تجاری

مراکز بهداشتي
درماني

مراکز اداری -
دولتي

مراکز فرهنگي-
تفریحي

ارزان

522-922
متر

 2 -122متر

 2 -522متر

 2 -122متر

 2 -522متر

متوسط

 922متر به
باال

122-552
متر

522 -922
متر

122 -552
متر

522 -922
متر

گران

552 -922
متر

 922متر به
باال

552 -922
متر

922 -222
متر

گرانترین

 350متر و
بیشتر

 500متر و
بیشتر

 922متر و
بيشتر

شکل ( :)1ساختار سلسله مراتبي مکانيابي پارکينگهای عمومي شهر رشت
منبع :مطالعات نگارندگان

انجام تحلیلهای مکانی و استخراج الیههای

شده در نمودار سلسلهمراتبي مکانيابي پارکينگهای عمومي

اطالعاتی از آنها

ميپردازیم .در طبقهبندی الیهها باید متذکر شد ،به هر طبقه از

پس از انجام مراحل فوق در این مرحله قادر به انجام کليه

گروه پيکسلهای مختلف در یک الیه که از نظر مکان بهينه

تحليلهای مکاني -فضایي ميباشيم .در این مرحله ابتدا با

ایجاد پارکينگ برای ما مهمتر بودند ،ارزش بيشتری داده

استفاده از برنامه جانبي تحليلگر مکاني ،در محيط نرم

شده ،و به گروه پيکسلهای کم اهميتتر ،ارزش کمتری تعلق

افزاری  Arc Mapتوسط تابع  Distanceفاصله اقليدسي تا

گرفته است .جدول ( )1نمونهای از انجام طبقهبندی الیه فاصله

مراکز جذب سفر و شبکه معابر را استخراج نموده و توسط

اقليدسي تا مراکز تجاری عمده شهر رشت را نشان ميدهد.

تابع  Reclassifyبه طبقهبندی آنها به تعداد کالسهای اشاره
15
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جدول ( :)1طبقه بندی الیهی فاصله تا مراکز تجاری

ارزش قدیم

 2-122متر

 122-552متر

 552-922متر

بيشتر از  922متر

ارزش جدید

7

2

9

1

ماخذ :نگارندگان

همانگونه که مالحظه ميگردد ،گروه پيکسل فاصله 2-122

ملک که بطور کيفي است ،عمليات طبقهبندی با هدف

متری بدليل اهميت زیادتر آن نسبت به بقيه گروه پيکسلهای

همجنس نمودن الیهها و نرماليزه کردن آنها نيز بکار رفته است.

همين الیه ارزش  7و گروه پيکسلهای بيشتر از  922متر،

در آخر با استفاده از برنامه جانبي  AHPدر نرمافزار Arc Map

بدليل نامناسب بودن مکانيابي پارکينگ در این محدوده از

طي دو مرحله ،مدل نهایي و نتيجه مکانيابي به صورت الیهای

پيکسلها ،با ارزش  ،1دارای کمترین ارزش بوده است .این

رستری حاصل گردیده است .در مرحله اول مقایسه زوجي

ارزش در محاسبات نهایي مدل بسيار تأثيرگذار است.

بين الیههای رستری طبقهبندی شده زیر معيارهای مراکز جذب

الیهی وکتوری ارزش ملک مناطق نيز توسط تابع Convert

سفر انجام و نتيجه آن در مرحلهی دیگری به همراه الیههای

 Featuer To Rasterبه الیهای رستری تبدیل و سپس طبقه

فاصله از شبکه معابر و ارزش ملک مقایسه و ترکيب و نتيجه

بندی گردیده است .الزم به توضيح است ،جهت ترکيب

نهایي مکانيابي حاصل گردیده است .در جداول زیر ماتریس

الیههای مختلف با ارزشهای گوناگون ،نظير الیهی فاصله

مقایسه زیرمعيارهای فاصله مراکز جذب سفر و بردار وزن

اقليدسي که کمي و بر حسب متر ميباشد و الیهی ارزش

الیهها و نسبت توافق مقایسه زوجي مرحله اول آمده است.

جدول ( :)5تعيين نسبت توافق

مرحله دوم

مرحله اول

معيار

1110

2197

فاصله از مراکز اداری

2138

2157

فاصله از مراکز مذهبي درماني آموزشي

2188

2118

فاصله از مراکز تجاری

2189

2112

فاصله از معابر

2183

2120

تراکم ترافيک

1120

2122

تراکم جمعيت

1191

2127

ارزش ملک

1125

ميانگين ( الندا )

-1122

شاخص توافق ( ) CI

-2170

CR
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جدول ( :)9وزن به دهي معيارها با استفاده از روش مقایسه دوتایي

فاصله از

فاصله از مراکز

فاصله از

فاصله

مراکز

مذهبي درماني

مراکز

از

اداری

آموزشي

تجاری

معابر

فاصله از مراکز اداری

1

5

5

9

7

فاصله از مراکز مذهبي درماني آموزشي

212

1

5

9

7

2

فاصله از مراکز تجاری

212

212

1

9

7

2

0

فاصله از معابر

2199

2199

2199

1

9

7

2

تراکم ترافيک

2152

2152

2152

2199

1

9

7

تراکم جمعيت

2152

2152

2152

2152

2199

1

9

ارزش ملک

2117

2117

2117

2152

2152

2199

1

مجموع هر ستون

5132

7172

2132

12178

10128

59199

91

معيار

تراکم

تراکم

ارزش

ترافيک

جمعيت

ملک

2

0
0

جدول ( :)7محاسبه وزن معيارها

فاصله از

فاصله از مراکز

فاصله از

مراکز

مذهبي درماني

مراکز

اداری

آموزشي

تجاری

فاصله از مراکز اداری

2197

2172

2197

2158

فاصله از مراکز مذهبي درماني آموزشي

2117

2155

2197

2158

2157

فاصله از مراکز تجاری

2117

2111

2117

2158

2157

2151

فاصله از معابر

2111

2127

2120

2123

2118

2117

2110

تراکم ترافيک

2128

2120

2127

2129

2120

2119

2119

212718

تراکم جمعيت

2127

2127

2129

2125

2125

2127

2112

212798

ارزش ملک

2120

2127

2129

2125

2125

2121

2129

212570

معيار

فاصله از

تراکم

تراکم

ارزش

وزن

معابر

ترافيک

جمعيت

ملک

معيار

2157

2151

2113

215373

2151

2113

215758

2113

211333
211135

منبع :محاسبات نگارندگان

مکانیابی پارکینگهای عمومی در منطقه دو شهر

با توجه به استقرار مراکز جاذب سفر ،شبکه معابر و ارزش

رشت

ملک منطقه یک و با استفاده از مدل نهایي مکانيابي

تعداد پارکينگهای عمومي دارای مجوز در این منطقه  5عدد

پارکينگهای عمومي ،مکانيابي بهينه این پارکينگها انجام

ميباشد که مشخصات آنها در ذیل آورده شده است.

گرفته است .در ذیل تعدادی از نقشههای مربوط به مکانيابي

-1خيابان طالقاني جنب زایشگاه فاميلي – تقریبا  322متر

پارکينگهای عمومي منطقه آورده شده است.

-5پارکينگ قدس –روبروی شهر بازی – تقریبا  1222متر
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نقشه معابر منطقه  5شهر رشت

نقشه پارکينگهای موجود منطقه  5شهر رشت

نقشه تراکم جمعيت منطقه  5شهر رشت

پارکينگ پيشنهادی منطقه  5شهر رشت

نقشه حاصل از اجرای مدل AHP

نتیجه گیری

مهمترین معایب آن محسوب ميگردد که این معایب باعث

در حال حاضر در اکثر شهرها مکانيابي پارکينگ ،به روش

عدم کارایي مناسب پارکينگهای احداث شده ميشود .این

سنتي انجام ميگيرد که عدم توانایي در بکارگيری کليه

امر موجب افزایش تمایل به استفاده از ابزارهایي مناسب ،که

پارامترهای موثر در مکانيابي به طور همزمان و زمانبر بودن از

توانایي تلفيق تعداد زیادی پارامتر مکاني را بصورت همزمان
12
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دارند مانند  ،GISگردیده است .با توجه به مطالعات صورت

معرفي گردید .که با احداث این کاربری در این مکانها،

گرفته در این پژوهش و در نظر گرفتن کليه پارامترهای موثر

ميتوان کمبود پارکينگ ومشکل ترافيک را در این منطقه از

در مکانيابي پارکينگ ،نقشهی حاصل از مدل  AHPاستخراج

شهر تا حدود زیادی رفع نمود .در زیر مشخصات

گردید .که با توجه به این نقشه و مطالعات انجام شده تعداد 2

پارکينگهای پيشنهادی قيد گردیده است.

مکان جدید برای احداث پارکينگ در منطقه  5شهر رشت
جدول ( :)2پارکينگهای پيشنهادی منطقه 5

آدرس

نوع کاربری

عرض جغرافيایي ()N

طول جغرافيایي ()E

ميدان دفاع مقدس  -کوچه قلمستان

بایر

7152392

977285

خيابان پرستار

بایر

7152788

972958

اسقامت  -خيابان شهيد مراد بالل زاده

بایر

7152152

975318

ميدان انتظام  -بن بست بهاری

بایر

7152981

975829

ميدان آزادگان  -خيابان طالقاني

زمين مخروبه

7150928

975977

منبع  :نگارندگان

منابع

 -3ذکراللهي ،م ،)1982( ،روش شناسي مکانيابي و قيمت گذاری

 -1احد نژاد ،م ،حيدری ،ع )1982( ،مکانيابي ،ایستگاه های آتش

توقفگاههای تجمعي ،پایان نامه کارشناسي ارشد دانشکده عمران،

نشاني با استفاده از روش تحليل شبکه و مدل  AHPبا استفاده از

دانشگاه علم و صنعت ایران.

 ( GISنمونه موردی :زنجان) ،دانشگاه شمال ،بابلسر.

 -12رسولي ،ع ،ا ( ،)1985تحليلي بر فناوری سيستم اطالعات

 -5پي کریست آ و ماری اسميت ،س )1975 ( ،سازه پارکينگهای

جغرافيایي ،تبریز گروه جغرافيای طبيعي.

طبقاتي (برنامهریزی-طراحي-ساخت -نگهداری و مرمت) ،ترجمه:

 -11زبردست ،ا ،)1983( ،کاربرد فرایند تحليل سلسله مراتبي در

مهندس سعيد شهيدی و مهندس نوشين افتخار زاده و مهندس حميد

برنامهریزی شهری و منطقهای ،مجله هنرهای زیبا ،شماره  ،12تهران.

مستوفي ،ناشر مترجم ،بهار ،تهران.

 -15زمينه مهندسي ترافيک ( ،)1909انتشارات سازمان حمل و نقل

 -9توفيق ،ف ،)1975( ،ارزشيابي چند معياری در طرح ریزی

و ترافيک تهران ،چاپ اول مهر ماه.

کالبدی ،فصلنامه آبادی  ،شماره  ، 11تهران.

 -19زیاری ،ک ،)1978( ،اصول و روشهای برنامهریزی منطقهای،

 -7جودت ،م و ر دیگران (  ،)1971طرح جامع شهر گناوه ،سازمان

انتشارات دانشگاه یزد.

مسکن و شهرسازی.

 -17سازمان برنامه و بودجه ،)1970( ،تقاطعهای همسطح شهری-

 -2حافظ نيا ،م ر ،)1987( ،مقدمهای بر روش تحقيق در علوم

مباني فني ،نشریه ،72-1تهران.

انساني ،نشر سمت ،تهران ،چاپ چهاردهم ،تابستان.

 -12سرور ،ر ،استفاده از روش  AHPدر مکانيابي جغرافيایي

 -0حسين زاده دلير ،ک  )1987( ،اصول و روشهای برنامه ریزی

(مطالعه موردی :مکانيابي جهت توسعه آني شهر مياندوآب) ،مجله

ناحيه ای ،انتشارات سمت ،تهران.

پژوهشهای جغرافيایي ،شماره  ،73تهران.

 .7حکمت نيا ،ح و قنبری قنبری هفت چشمه ،ا ،)1982( ،اصول و

 -10سعيدنيا ،)1978( ،کاربری زمين شهری ،جلد دوم ،انتشارات

روشهای برنامه ریزی شهری ،انتشارات مفاخر  .تهران.

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری تهران.

 -.8دریانورد ،غ ،)1977( ،سيمای بندر گناوه در هفت آیينه آمار،

 -17سيد حسيني ،س م و عباسي کلکاني ،ف  ،)1988(،گسترش

انتشارات هيرمند ،تهران .

متدولوژی مکانيابي پارکينگهای عمومي با استفاده از GIS
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(مطالعه موردی منطقه  9کالنشهر کرج) ،اولين همایش منطقهای

 -55شکوهي ،ع )1982( ،نقش  Fuzzy-GISدر مکانيابي بهينه

ژئوماتيک ،تهران.

کاربریهای شهری ،همایش  GISشهری دانشگاه شمال ،بابلسر.

 -18شادمان فر ،ر ،)1982( ،پارکينگهای مکانيزه شهری ،همایش

 -59پروتال شهرداری رشت ()31/15/50( .)www.rasht.ir

برنامه ریزی مدیریت شهری ،مشهد مقدس.

)24- www. Road traffic_ technology.com (91/12/20
)25- www. Satecs.com(91/12/26
26- www.tootoo.com

 -13شاهي ،ج ،)1970( ،مهندسي ترافيک ،انتشارات دانشگاه تهران.
 -52شفابخش ،غ ع ،عبدالباسط ،ر ،)1988( ،مکانيابي تسهيالت
شهری با استفاده از اطالعات جغرافيایي ،اولين کنفرانس ملي
مهندسي و مدیریت زیرساخت ها .تهران.
 -51شفيعي ،ح ،)1977( ،تأثير مدیریت پارکينگ و سيستم موج
سبز بر سطح قدرت معابر شریاني ،دانشگاه صنعتي امير کبير ،تهران.
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