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چکیده
به موازات افزايش تعداد وسايل نقليه موتوري در شهر و با توجه به ابعاد و حجم قابل مالحضه اين وسايل ،پيش بيني فضاها يي جهت
پارک خودروها در شهرهای پر جمعیت موضوعيت پيدا کرده است .با توجه به عرض محدود خيابانهاي بافت قديم شـهر يـزد و
همچنـين وجـود بـازار و کاربريهاي عمده تجاري ،توريستي -گردشگري و فرهنگي ،اين محدوده جهت بررسي و مکان يابي
پارکينگ هاي عمومي انتخاب گرديد .با توجه به مطالعات صورت گرفته در اين زمينه  12معيار جهت مکان يابي اين پارکينگ ها

انتخاب و با استفاده از تحليل سلسله مراتبي ،هر يک از اين معيارها وزن دهي و در محیط نرم افزار  ARC GISنقشه فاصله از این

کاربری ها تهیه و نهایتًاًا اليه هاي مذکور روي هم گذاري و مکان هاي مناسب جهت احداث پارکينگ در زمين هاي با کاربري باير
و مخروبه که وسعت قابل قبولي داشتند ،مشخص گرديد .نتايج نشان داد که پراکندگي پارکينگ هاي فعلي منطقه مناسب مي باشد
اما در برخي نقاط تعداد اين پارکينگ ها کمتر از میزان تقاضا می باشد .همچنين در بين کاربري هاي مورد بررسي ،نزديکي به مراکز
گردشگري ،درماني و مراکز خريد بيشترين اولويت را دارا بود.

واژگان کليدي :مکان يابي ،پارکينگ عمومي ،تحليل سلسله مراتبي ،يزد

( -1نویسنده مسئول) h.rezaie1367@ut.ac.ir
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مقدمه
با ظهور انقالب صنعتي در قرن هجدهم ،شهرها مرکز تمرکز جمعيت و فعاليتهاي تکنولوژيک شد (قنبري و احد نژاد،
 .)1388:185با رشد شهر نشيني و افزايش تعداد وسايل نقليه موتوري در دهه هاي اخير ،ترافيک شهري به يکي از
معظالت جدي شهرهاي بزرگ تبديل شده است .در کشورهاي در حال توسعه با ورود به عصر ماشينيسم و رواج
استفاده از خودرو در مناطق شهري اين کشورها ،مشکالت عديده اي در سطوح مختلف شهري به وجود آمده است
که در زمينه حمل و نقل ميتوان به عدم گنجايش شبکه هاي شهري براي خودروهاي موجود ،افزايش آلودگي ،ترافيک،
افزايش سوانح تصادفات و نبود فضاهاي پارکينگ در سطوح مختلف اشاره نمود (احدي نژاد 1385 ،؛ الله پور،
 .)1385:45يکي از مهمترين زيرساختهاي حمل و نقل شهري پارکينگهاي عمومي هستند که نقش عمده اي در کاهش
پارك حاشيه اي و رواني ترافيک ايفا ميکنند (کريمي و همکاران .)1387:12 ،انتخاب محل مناسب براي احداث
پارکينگ هاي عمومي باعث افزايش کارا يي آنها ميشود (کريمي و همکاران .)1387:12 ،در مکانيابي پارکينگهاي عمومي
توزيعي مناسب است که با توجه به کاربريهاي پيرامون ،با قرار گرفتن در فاصله مناسب باعث دسترسي بهينه افراد به
آن شود .با توجه به عرض محدود خيابانهاي بافت قديم شـهر يـزد و همچنـين وجـود بـازار و کاربريهاي عمده
تجاري ،توريستي -گردشگري و فرهنگي از يک طرف و عبوري بـودن دسترسيها به علت قرارگيري در مرکز شهر،
حجم ترافيک عبوري در اين خيابانها بـاال بوده و در نتيجه حجم ترافيک سـاکن بـاال يي را بوجـود مـي آورد کـه
باعـث تـداخل در ترافيک عبوري و بوجود آوردن مشکالت ترافيکي ميشود که ايـن امـر از طريـق احـداث پارکينگها
در مکانيهاي مناسب و جمع آوري ترافيک ساکن به نحو مطلـوب قابـل حـل خواهد بود .هدف اين پژوهش انتخاب
مکانها يي مناسب جهت احـداث پارکينـگ بـا توجه به معيارهاي مؤثر در آن و پاسخگو يي به حجم ترافيک ساکن
ميباشد و در نتيجـه از تداخالت ترافيک عبوري و ساکن و مشکالت ترافيکي ناشي از آن کاسـته و مشـکالت دسترسي
به پارکينگ و مکاني جهت پارك خودرو را تا حد امکان حل خواهد کرد.
پیشینه
در زمينه مکانیابی مطالعات گسترده اي صورت گرفته است که در زير به برخي از آنها اشاره خواهد شد.
الدين 1والدراندالي )2004( 2كي

سيستم جديد را كه در آن بكارگيري فرآيند تحليل سلسله مراتبي از طريق كاربرد

مدلي از سيستم اطالعات جغرافيا يي

كي پارچه شده است براي تع يي ن مكان بهينه تجهيزات و تسهيالت خاص ارائه

كردند .وانگ و سان )2010(3در مقالهای به انبوهی ترافیک به عنوان مشکل عمده که توسعه پایدار حمل و نقل شهری
را مسدود نموده ،اشاره و به تجزیه و تحلیل شبکه حمل ونقل ،هزینه سفر و تقاضای ترافیک پرداختهاند .آنها در این
پژوهش به این نتیجه رسیدهاند که TDM :راه حلی موثر در کاهش تراکم ترافیک مناطق شهری میباشد و میتوان با
استفاده از مدل بهینهسازی ترکیبی ،تراکم ترافیک مناطق شهری را بطور چشمگیری کاهش داد .احمدی و همکاران
( )2012در مقاله اي به مکانيابي پارکينگ در مناطق پرترافيک شهر اصفهان پرداخته اند و به اين نتيجه رسيده اند که:
Eldin
Eldrandaly
Wang and Guanglin, sung

1
2
3
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از ميان مدل هاي گوناگون تصميم گيري چند معياره جهت مکانيابي ،استفاده از مدل  AHPدر  ،GISبهترين ابزار
مکانيابي پارکينگ هاي عمومي مي باشند .کاسيدو )2010(1در مقاله اي به مديريت اطالعات زمان واقعي پارک کردن،
به منظور کاهش جستجوي پارک پرداخته؛ به آلودگي محيطي قابل مالحظه ناشي از مدت زماني که صرف پيدا کردن
فضاهاي پارک خالي مي شود اشاره نموده و به اين نتيجه رسيده است که با بررسي رفتار رانندگان و پارکينگ هاي در
دسترس هنگامي که رانندگان به مقصد مي رسند ،ارزيابي سود و مديريت اطالعات پارک مي توان زمان و مسافت
جستجوي پارکينگ را کاهش داده و از آلودگي هاي محيطي ناشي از اين جستجو ،کاست.
روستایی و قنبری ( )1387در مقاله اي با عنوان ارائه الگوي بهينه مكان يابي پار يك نگ هاي محله اي با استفاده از روش
AHPو GISمطالعه موردي منطقه 3و 4تبريز را مورد بررسي قرار دادند ،در اين تحقيق  11پارامتر مختلف از قبيل
جمعيت ،ساختماني ،فاصله پياده روي تا پار يك نگ ،دسترسي بر اساس عرض معابر ،عرضه پار يك نگ ،تعداد خودرو ها،
تقاضاي پار يك نگ ،قيمت زمين ،سازگاري كاربري ،ظرفيت پار يك نگ مورد توجه قرار گرفت .رشيدي فرد ( )1387در
مقاله اي با عنوان مکانيابي پارکينگ شهر دهدشت با استفاده از  GISو مدل تحليل شبکه بيان کرد که در بسياري از
شهرهاي ايران ،مردم و مديريت شهري درگير مسائل و مشکالت حاصل از ازدياد خودروها ،تردد آنها و کمبود مکان
ها يي براي پارك ايمن خودروها هستند .اين پژوهش ،ضمن بررسي وضعيت موجود پارکينگ هاي شهر دهدشت ،به
ارزيابي پارکينگ هاي پيشنهادي طرح تفضيلي و همچنين با نظر سنجي از شهروندان ،به مکان يابي پارکينگ هاي
پيشنهادي با استفاده از  GISمدل تحليل شبکه  AHPمي پردازد .حسینی لقب و همکاران ( )1391در مقاله اي به ارائه
تحليلي جغرافيا يي بر وضعيت كاربري پار يك نگ در شهر گناوه با استفاده از مدل  AHPپرداخته است .پس از تخمين
مساحت و تعداد فضاي مورد نياز پار يك نگ با استفاده از روش توليد پار يك نگ ،ابتدا معيارهاي موثر در مكانيابي پار يك نگ
هاي عمومي با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي  AHPدر محيط نرم افزار  Arc GISوزندهي شده و سپس
مكانهاي مناسب براي احداث پار يك نگ با استفاده از روش  OWAفازي مشخص گرديد .نتايج نشان دهنده آن است
كه تعداد  1863جاي پارك عالوه بر جاي پارك هاي موجود در محدوده مورد مطالعه در كي

روز ،مورد نياز است و

بين تقاضاي پار يك نگ و پار يك نگ هاي موجود در شهر گناوه تناسب منطقي وجود ندارد.

روش تحقیق :اطالعات جمع آوري شده از منطقه مورد مطالعه مشتمل بر اطالعات مكاني آنالوگ و اطالعات توصيفي
مرتبط با آنها از قبيل نقشه کاربري اراضي محدوده بافت قديم و موقعيت پارکينگ هاي کنوني اين منطقه بود .با توجه
به اينكه در سامانه اطالعات جغرافيا يي  ،كليه پردازشها و تجزيه و تحليل ها بر مبناي اطالعات مكاني و توصيفي موجود
در سيستم و روابط مكاني و غير مكاني حاكم بين آنها انجام مي شوند ،لذا كليه داده هاي مكاني با قالب كي سان از نظر
سيستم مختصات تهيه و رقومي گرديدند .هر يک از کاربري هاي مورد نظر از نقشه کاربري اراضي شهري استخراج
و نقشه فاصله از اين کاربري ها در محيط  ARC GISترسيم شد .جهت وزن دهی معیارها به روش  AHPاز نرم افزار
 EXPERT CHOICEاستفاده گردید .نهایتًاًا در محیط نرم افزار  Arc Mapالیه ها بر اساس اوزان به دست آمده روی
هم گذاری و نقشه نهایی که نشان دهنده مکان های مناسب جهت ایجاد پارکینگ می باشند ،مشخص شدند.
Caicedo
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محدوده مطالعاتی
بافت قديم شهر يزد با وسعتي برابر با  514هكتار حدودًاًا  3درصد از سطح شهر را به خود اختصاص داده .و در حال
حاضر داراي خصوصيات اجتماعي ،اقتصادي و كالبدي ويژهاي ميباشد .اين خصوصيات اعم از تمركز فعاليتهاي
اقتصادي ،معضالت اجتماعي و مشكالت كالبدي با ورود اتومبيل شروع به رشد نموده و با گسترش شهر تقويت
گرديدهاند .بافت قديم شهر ،متشكل از سطوح كاربريهائي شامل كاربري مسكوني ،اراضي فاقد كاربري (باير و مخروبه)،
شبكه معابر ،در حال ساخت و ساير كاربريها ميباشد .در اين ارتباط از  514هكتار ،برابر با  250هكتار ( 48/6درصد
سطح كل) به كاربري مسكوني 56 ،هكتار ( 10/9درصد) به اراضي فاقد كاربري 97 ،هكتار ( 18/9درصد) به شبكه
معابر 8 ،هكتار ( 1/6درصد) به اراضي در حال ساخت  103هكتار( 20درصد) به ساير كاربريها اختصاص
مييابد(سازمان شهرداری شهر یزد)1396 ،
جدول ( :)1توزیع سطح و درصد كاربريها در بافت قديم شهر يزد (هكتار)
باير و مخروبه

كاربري

مسكوني

سطح (هكتار)

250

56

درصد

48/6

10/9

ساير كاربريها

سطح كل

شبكه معابر

در حال ساخت

97

8

103

514

18/9

1/6

20

100

منبع :سازمان شهرداری شهر یزد.1396 ،

شکل ( :)1موقعیت محدوده مطالعاتی
منبع :نگارندگان
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مراحل مکان يابي پارکينگ هاي عمومي
مکانیابی پارکینگ در محدوده مورد مطالعه بر اساس مراحل زیر صورت گرفته است:
 -1ساختن نمودار سلسله مراتبي
تبديل موضوع يا مسئله مورد بررسي به يک ساختار سلسله مراتبي مهمترين قسمت فرآيند تحليل سلسله مراتبي
محسوب مي شود .زيرا در اين قسمت با تجزيه مسائل مشکل و پيچيده ،فرآيند تحليل سلسله مراتبي آنها را به شکلي
ساده ،که با ذهن و طبيعت انسان مطابقت داشته باشد ،تبديل مي کند (زبردست .)15:1380 ،با توجه به مطالعات پيشين
مهمترين معيارها در امر مکان يابي پارکينگ هاي عمومي انتخاب گرديد .در اينجا هدف ،معيارها و زير معيارها در سه
سطح ،سلسله مراتب مکان يابي را تشکيل داده ان(شکل .)2
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ
ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻣﻌﺎﺑﺮ ،ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭ

ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺟﺎﺫﺏ ﺳﻔﺮ

ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ ﻫﺎ

ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭ
ﭼﻬﺎﺭ ﺭﺍﻩ

ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ

ﻓﻀﺎﻱ
ﺳﺒﺰ

ﺗﺠﺎﺭﻱ

ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ

ﺗﻮﺭﻳﺴﺘﻲ

ﺯﻣﻴﻦ

ﻣﺬﻫﺒﻲ

ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ

ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ

ﻣﺮﻛﺰ

ﺧﺮﻳﺪ

ﺯﻣﻴﻦ

ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻳﺮ

ﻭ ﻣﺨﺮﻭﺑﻪ

شکل ( :)2ساختار سلسله مراتب مکان يابي پارکينگ هاي عمومي منبع :یافتههای پژوهش

 -2اليه هاي اطالعاتي معيارها و زير معيارها
پس از اينکه پارامترهاي موثر در مکانيابي پارکينگ هاي عمومي شناخته شد و نمودار سلسله مراتبي آن تشکيل گرديد،
بايستي اليه هاي اطالعاتي مورد نياز را از نقشه هاي پايه شهري استخراج و آماده نمود .به همين منظور نقشه کاربري
هاي ارضي شهري تهيه گرديد و پس از ورود به نرم افزار  ArcGISبه منظور انجام محاسبات دقيق بر روي اين اليه
ها به سيستم مختصات متريک ( )UTMتبديل و سپس هر يک از کاربري هاي مؤثر در امر مکان يابي از اين نقشه
استخراج گرديد.
 انجام آناليز هاي فضا يي بر روي اليه هاپس از استخراج اليه هاي مورد نظر از نقشه کاربري اراضي شهري ،با استفاده از ماژول  Euclidean Distanceفاصله
اقليدسي از مرکز هر يک از کاربري هاي مورد نظر محاسبه گرديد .خروجي اين تابع به صورت يک اليه رستري است
که جهت وزن دهي و روي هم گذاري اليه ها مناسب مي باشد .براي هر يک از کاربري ها حداکثر فاصله مجاز
مشخص گرديد .جدول  2حداکثر فاصله مجاز (با توجه به نتایج مطالعات پیشین) از اين کاربريها را نشان مي دهد.
جدول ( :)2حداکثر فاصله مجاز تا هر يک از کاربري ها(متر)
نام اليه

آموزشي

درماني

گردشگري

خدماتي

مرکز خريد

مذهبي

فاصله

100

150

200

100

150

150

نام اليه

معابر

ميادين

تجاري

زمين باير

گورستان

فضاي سبز

فاصله

150

200

100

50

150

100

منبع :سازمان شهرداری شهر یزد1396 ،
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 بررسي نقشه هاي فاصله از کاربري هاي معيارشکل  3نقشه فاصله از مراکز آموزشي ،درمانی و گردشگری را نشان مي دهد .در اين پژوهش سعي شد مراکز آموزشي
اصلي منطقه بافت قديم مشخص شوند .حداکثر فاصله مجاز براي اين کاربري  100متر در نظر گرفته شد و نتيجه در
 5کالس طبقه بندي گرديد .با توجه به اين نقشه مراکز آموزشي در سراسر منطقه به صورت پراکنده مشاهده مي شوند.
همچنین این شکل نقشه فاصله اقليدسي از مراکز درماني را نشان ميدهد .حداکثر فاصله مؤثر براي اين کاربري با توجه
به اهميت آن  150متر در نظر گرفته شد که در  5کالس طبقه بندي شده است .بر اساس اين نقشه ،حداکثر تراکم
مراکز درماني در نيمه جنوبي محدوده مطالعاتي و در نزديکي ميدان بهشتي ديده مي شود که به سمت شمال از ميزان
تراکم آن کاسته مي شود .همچنین در این شکل فاصله نسبت به مراکز گردشگري نیز آمده است .با توجه به جذب
ميزان باالي مسافر ،حداکثر فاصله مؤثر براي اين کاربري  200متر لحاظ شد .بر اساس اين نقشه ،در نيمه شمالي بافت
قديم مراکز گردشگري از تراکم بسيار باال يي برخوردار مي باشد که منطبق بر محله فهادان مي باشد.

شکل ( :)3نقشه فاصله از مراکز آموزشی ،درمانی و گردشگری
منبع :یافتههای پژوهش

شکل شماره  4نقشه فاصله از مراکز خدماتي ،خرید و مذهبی را نشان مي دهد .در اين قسمت مهمترين مراکز خدماتي
شناسا يي و فاصله از آنها محاسبه شد .حداکثر فاصله از اين مراکز  50متر در نظر گرفته شد و در  5کالس طبقه بندي
گرديد .مطابق اين نقشه اين مراکز به صورت پراکنده در سرتاسر محدوده مطالعاتي و در مجاورت شبکه معابر مشاهده
مي شوند .همچنین به دليل اهميت کاربري خرید ،حداکثر فاصله مؤثر  150متر در نظر گرفته شد .بر اساس نقشه
حداکثر تراکم اين کاربري در محدوده مرکزي منطقه مطالعاتي و در اطراف خيابان قيام و امام خميني ديده مي شود.
کمترين تراکم نيز در نيمه شمالي و شمال غربي وجود دارد .حداکثر فاصله در نظر گرفته شده براي کاربري مذهبی بر
اساس شکل  150متر مي باشد .بر اساس نقشه ،اين مراکز در تمام محدوده مطالعاتي پراکنده شده اند .حداکثر تراکم
نيز در قسمت مرکزي محدوده مطالعاتي مشاهده مي شود .اين کاربري نيز در  5کالس طبقه بندي شد.
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شکل ( :)4نقشه فاصله از مراکز خدماتی ،خرید و مذهبی
منبع :یافتههای پژوهش

شکل  5نقشه فاصله از پارکها و فضاهاي سبز ،خیابان های اصلی و میادین شهري را نشان مي دهد .بر اساس این
شکل حداکثر فاصله مجاز تا پارک ها  100متر تع يي ن شده است .در محدوده مطالعاتي به جز چند نقطه ساير نواحي
از نظر وسعت کوچک بودند .با توجه به نقشه حداکثر فضاي سبز موجود مربوط به نيمه شمالي محدوده مورد بررسي
مي باشد .در ساير نقاط فضاهاي سبز ناچيزي مشاهده مي شود .در نقشه حداکثر فاصله مؤثر از خيابان ها  150متر
مشخص شده و در  5کالس طبقه بندي گرديده است .شبکه راه هاي ارتباطي به طور منظم در سرتاسر محدوده
مطالعاتي مشاهده مي شود .با توجه به تراکم باالي ترافيک در اطراف ميادين ،حداکثر فاصله مؤثر تا اين نقاط  200متر
در نظر گرفته شد .مطابق شبکه معابر ،اين گره ها نيز به صورت منظمي در سطح محدوده مطالعاتي پراکنده شده اند.
نقشه فاصله از اين نقاط نيز در  5کالس طبقه بندي گرديد.

شکل ( :)5نقشه فاصله از پارک ها ،خیابان های اصلی و میادین
منبع :یافتههای پژوهش
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کاربري هاي تجاري يکي ديگر از کاربري هاي مهم جاذب سفر مي باشد .در شکل شماره  6نقشه فاصله از کاربري
تجاري همراه با نقشه فاصله از گورستان ها و زمین های بایر آورده شده است .حداکثر فاصله مؤثر از کابري هاي
تجاری  100متر در نظر گرفته شده است .با توجه به اين نقشه ،حداکثر تراکم کاربري تجاري در مرکز محدوده
مطالعاتي و همچنين در اطراف شبکه ارتباطي ديده مي شود .حداقل تراکم نيز در محدوده شمال و جنوب شرق منطقه
مورد بررسي مشاهده مي شود.
حداکثر فاصله مجاز براي کاربري گورستان ها  150متر لحاظ شده است .در محدوده مطالعاتي  3گورستان موجود بود
که دو مورد آن بسيار کوچک بودند و گورستان اصلي در شرق محدوده مطالعاتي ديده مي شود .نقشه فاصله از اين
کاربري نيز در  5کالس طبقه بندي گرديده شده است.
آخرين کاربري مورد بررسي مربوط به زمين هاي باير و مخروبه مي باشد .با توجه به اينکه زمين هاي باير و مخروبه
محل مناسبي جهت احداث پارکينگ مي باشند ،در نقشه نها يي زمين ها يي که داراي رتبه مناسب تر و مساحت قابل
قبول باشند ،جهت احداث پارکينگ معرفي خواهند شد .همانطور که نقشه نشان مي دهد ،اين نوع کاربري در سرتاسر
منطقه به صورت يک نواخت پراکنده گرديده است.

شکل ( :)6نقشه فاصله از مراکز تجاری ،گورستان ها و زمین های بایر
منبع :یافتههای پژوهش

 وزن دهی و روي هم گذاري اليه ها و انتخاب مکان هاي مناسبپس از محاسبه نقشه فاصله از کاربري هاي منتخب و بدست آوردن اوزان مربوط به هريک ،با استفاده از مدل AHP

(شکل  7اوزان بدست آمده برای هر یک از الیه ها) اليه ها بايد با هم ترکيب شوند .جهت روي هم گذاري اليه ها
از ابزار  OVERLAYدر محيط  Arc Mapاستفاده شد .شکل  8نقشه تناسب فضا يي حاصل از اين مدل را نشان مي
دهد .جهت انتخاب محل هاي مناسب ،با توجه به کاربري فضاهاي مخروبه و باير ،قطعاتي که داراي تناسب باال و
مساحت قابل قبول بودند انتخاب گرديدند .همچنین شکل  7نقاط منتخب براي احداث پارکينگ را نیز نشان مي دهد.
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درمانی

0.274

خرید

0.216

گردشگری

0.194

میدان و چهار راه

0.074

خیابان

0.066

ت ج ار ی

0.048

مذهبی

0.028

آ م و ز شی

0.02

پارک و فضای سبز

0.02

خدماتی

0.015

گورستان

0.013
0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

شکل ( :)7وزن محاسبه شده معيارهاي مکان يابي بر اساس مدل AHP
منبع :یافتههای پژوهش

شکل ( :)8نقشه تناسب مکانی و موقعیت مکان های انتخابی
منبع :نگارندگان

 مقايسه موقعيت پارکينگ هاي موجود با خروجي مدلجهت بررسي کيفيت مدل ارائه شده براي منطقه بافت تاريخي شهر يزد ،نتايج حاصل از مدل با موقعيت پارکينگ هاي
فعلي اين منطقه مقايسه گرديد .شکل  9موقعيت پارکينگ هاي حال حاضر اين منطقه را با موقعيت هاي پيشنهادي
مدل نشان مي دهد .با توجه به نفشه نها يي  ،پارکينگ هاي حاضر در محدوده بسيار مناسبي قرار دارند و تنها در يک
مورد(بلوار امام زاده) برخالف تراکم قابل مالحظه اين مسير ،مدل ارجحيت کمي را براي اين منطقه در نظر گرفته

 332فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره چهارم ،پاییز 1397

است .در نتيجه با توجه به نتايج حاصل از اين مدل مي توان گفت که خروجي اين مدل از دقت قابل قبولي برخوردار
بوده و با توجه به تراکم باالي ترافيک مي توان جهت احداث پارکينگ هاي جديد از مناطق انتخاب شده استفاده نمود.

شکل ( :)9مقايسه موقعيت نقاط پيشنهادي با موقعيت پارکينگ هاي موجود
منبع :نگارندگان

بحث و نتیجه گیری
با توجه به گسترش روز افزون شهر نشيني و رشد فيزيکي شهرها در کشورمان نياز به برنامهريزي جهت توزيع دقيق
و بهينه خدمات و امکانات روز به روز بيشتر احساس ميشود .تراکم جمعيت در شهر ها به ويژه کالن شهر ها باالتر
رفته و با پيشرفت تکنولوژي مسائل عديده و جديدي در شهرها ظاهر شده اند .از جمله اين مسائل نو ظهور ،پديده
ازدياد استفاده کنندگان از خودرو ،افزايش آلودگي ،ترافيک ،ازدحام و مسائل مربوط به حمل و نقل و دسترسي ميباشد.
به موازات افزايش تعداد وسايل نقليه موتوري در شهر و با توجه به ابعاد و حجم قابل مالحضه اين وسايل ،پيش بيني
فضاها يي جهت پارک خودروها موضوعيت پيدا کرده است تا آن جا که پارکينگ يکي از کاربري هاي ضروري شهر
را تشکيل ميدهد و در ضوابط شهر سازي و معماري نيز جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است .در اين
پژوهش با استفاده از سامانه اطالعات مکاني و تحليل سلسله مراتبي ،مهمترين پارامترهاي مؤثر در مکان يابي مورد
ارزيابي قرار گرفتند .نتايج اين مدل نشان داد که در بين کاربري هاي مورد مطالعه ،نزديکي به مراکز گردشگري ،درماني
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و مراکز خريد ،باالترين امتياز را داشت .همچنين خروجي مدل با پارکينگ هاي موجود مقايسه گرديد .نتايج اين
مقايسه نشان داد که نقشه مکان يابي حاصل از اين مدل داراي دقت قابل قبولي مي باشد.
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