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 سامانه و شبکه تحلیل مدل از استفاده با پارکینگ یابی مکان بهینه الگوي ارائه
  یزد شهر 2 منطقه در فازي جغرافیائی اطالعات

  ، ایراندانشگاه یزد، ریزي و برنامه ، دانشیار جغرافیا1سرائیمحمد حسین 
 ریزي شهري، دانشگاه یزد، ایران کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه هاشم ولی زاده دالنجان، دانشجوي

محمد رضا پیرنیا، کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري، معاون برنامه ریزي و توسعه 
  شهرداري یزد، ایران

  چکیده
بخش مرکزي شهرهاي بزرگ را بـا کمبـود   اتومبیل و سفرهاي درون شهري امروزه افزایش تعداد 

فضاي پارك و افزایش حجم ترافیک عبوري و همچنین کاهش ضریب روانـی ترافیـک مواجـه کـرده     
هاي عمومی که نقش کلیـدي را در  که پارکینگ شودتبدیل میاین مسئله زمانی به شرایط حادي . است

. داراي استقرار نامناسب با دیگر عناصر شهري باشند ،عهده دارندرب شهري را تسهیل وضع حمل ونقل
 .شـود هاي عمومی یکی از مسائل کلیدي در شهرهاي بزرگ محسوب مـی پس انتخاب محل پارکینگ

مختلف با توجه با شرایط مکانی  معیارهاي براساسانتخاب مکان بهینه براي استقرار این عنصر شهري 
فاصـله از  : از قبیـل  هـاي شاخصدر این پژوهش سعی شده از . استررسی قابل ب ،مطالعه دمنطقه مور

هـاي تـاریخی ثبـت    ارزش ملک، عمر بنا، مالکیت، مکانمراکز جذب، فاصله از معابر، تراکم جمعیت، 
مکان بهینـه بـراي    سیستم اطالعات جغرافیایی توابع همپوشانیبا استفاده از  ANP شده در قالب مدل

میدانی تهیه شده و  ايپژوهش حاضر از طریق کتابخانه يهااطالعات و داده. یه شوداستقرار پارکینگ ارا
 Expert و همچنین  Super Decisionو ARC GISها از نرم افزارهاي در تجزیه و تحلیل داده. است

Choice  هاي کنونی منطقه در محل دهد که بیشتر پارکینگنتایج بررسی نشان می .استگردیده استفاده
نکته قابل . نیستندقادر به پاسخ گویی به نیاز حمل و نقل منطقه  ، بنابراینانداسبی استقرار پیدا نکردهمن

با توجه معابر اصلی شهر  به قرارگیري در مجاورت این عناصر شهريشدید  تمایلتوجه این پژوهش 
  .استبه قرارگیري مناطق جاذب سفر در محدوده معابر شریانی 

  شهر یزد، ANP،GIS FUZZY، پراکنش فضاییینگ هاي عمومی، پارک :کلیدي کلمات
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   مقدمه - 1
در سـطح   رشد سریع شهرشینی و افزایش تعداد وسایل نقلیه موتـوري، ترافیـک  با 

ی از یکـ از این رو  .الت شهرهاي بزرگ تبدیل شده استمعابر شهري به یکی از معض
اي و پایـدار در  حل معضل ترافیک به صورت ریشـه  ،اي فکري مدیران شهريه دغدغه

بنـدي اصـلی شـهرها     جهت روان شدن ترافیـک در اسـتخوان   .باشد شهرهاي بزرگ می
هاي حمل و مجهز کردن شهر به زیر ساخت توان بهاندیشیده شده ست که می تدابیري

نقل شهري از قبیل احداث رو گذر و زیرگذر، گسترش سیستم حمل ونقل عمـومی از  
هـاي  پارکینـگ  .اشاره کرد حمل و نقل و مدیران شهريقبیل مترو وغیره توسط متولیان 

هاي شـهري جهـت روان سـازي و جلـوگیري از ترافیـک      زیر ساخت از یکی ،عمومی
جلوگیري از هدر رفتن زمان و سوخت ملی و هزینه همچنین سنگین و ترافیک ساکن، 

ورت تاکنون توجه چندانی به آن صـ  که استاستفاده کنندگان از وسایل نقلیه موتوري 
شود که به عنوان یکـی از  ها زمانی آشکار میموضوع و اهمیت پارکینگ. نپزیرفته است

بـود وضـع حمـل ونقـل و ترافیـک      اي در بههاي شهري نقش بسیار عمـده زیر ساخت
  .کندشهر و در سطح محالت ایفا می هاي اصلی و استخوانیدر سطح شریانشهري 

تـابع   البدي خاصـی از سـطح شـهر،   ک –استقرار هر عنصر شهري در موقیت فضایی
قواعد و مکانیسم خاصی است که در صورت رعایت شدن به موققیت و کارایی  ،اصول

  ).1376 شهابیان،(خواهد انجامید  عملکردي آن عنصر در همان مکان مشخص،
ـ  یـابی، تفـاوت در مکـانی   مسئله مهم در مطالعـات مکـان   ابی خـدمات عمـومی و   ی

کـه در   در حـالی  .نی نظري و هم در مـدل سـازي اسـت   هاي خصوصی هم در مبا بنگاه
هستند که سود خود را به  هایییابیها درصدد استقرار در مکانبنگاه ،خدمات خصوصی

یابی در نقاطی مطرح است کـه رفـاه   مکان ،هاي عمومیدر مورد بنگاه .حداکثر برسانند
ردم توسـط مراکـز   اجتماعی به حداکثر برسد و در این زمینه معموال پوشش حـداکثر مـ  

یابی بنابراین مکان). 1389و همکاران،  گلی( خدمات از اهمیت زیادي برخوردار است
باشد که این ضوابط و معیارها هاي میها تابع اصول و قواعد و معیارو ساخت پارکینگ
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در صورت رعایت نشدن ایـن   است وبنا به شرایط مکانی در هرنقطه در شهر متفاوت 
 ؛نه تنها از بار مشکالت ترافیکی کنونی کاسته نخواهد شد ،ابی پارکینگیاصول در مکان

یـابی پارکینـگ در سـالیان نـه     مکـان  .گرددنیز میبلکه منجر به هدر رفت در آمد ملی 
هاي سنتی و همچنین دخیـل دانسـتن   چندان دور به صورت سنتی و با استفاده از نقشه

باعث عدم کارایی و بـازدهی ایـن عنصـر    که  است ینه زمینزمعیارهاي اندك از قبیل ه
ها به عنوان یکی از زیـر  استقرار پارکینگبنابراین  .شهري به رغم اهمیت آن شده است

ملزم  ،هاي متفاوت شهريهاي شهري در هماهنگی با سایر تاسیسات و کاربريساخت
نـین  هاي وزن دهی گزینه برتـر و همچ یابی یا روشهاي نوین مکانبه استفاده از روش

  .هاي تحلیل مکانی و فضایی می باشدسیستم
  
  نه پژوهشیپیش-1-1

هاي و بررسی تاکنون تحقیقات ،یابی تاسیسات متنوع شهريدر خصوص مکان
که در است هاي عمومی از جمله  تاسیساتی پارکینگ .است فروانی انجام گرفته

ا مقتضیات مکانی هاي اخیر به صورت گسترده و با توجه معیارهاي گوناگون که بن سال
 ،به رشته تحریر در آمده استدر مورد آن هاي  یقات و مقاالت و پایان نامهقباشد، تحمی

  :از جمله
نیاز برخی از شهرهاي امریکا به پارکینگ جدید با استفاده از سیستم ) 1978( 1وینت

  . اطالعات مکانی را مورد بررسی قرار داده است
یابی پارکینگ با اسـتفاده از  مکانبه موضوع شد خود در پایان نامه ار) 1383(نایینی 

  . است پرداختهسیستم اطالعات جغرافیایی 
یابی تاسیسات شهري با در پایان نامه تحت عنوان مدل سازي مکان) 1385(کریمی 
  .هاي طبقاتییابی پارکینگ مکانبا تاکید بر  GISاستفاده از 
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بـه کمـک سیسـتم     یـابی پارکینـگ  به مدل سازي  مکان) 1387( همکارانعبادي و 
اي، معکوس رتبه، به توان رتبه: اطالعات جغرافیایی و روش وزن دهی مختلف از جمله

اي، تحلیل سلسله مراتبی سـازمان یافتـه،   رساندن رتبه، تحلیل سلسله مراتبی سه درجه
تحلیل سلسله مراتبی فازي سناریوهاي متفاوت را مـورد بررسـی قـرار داده کـه نتیجـه      

  .باشدصله، برتري مدل سلسله مراتبی فازي میحا
ها عمومی در مرکز تجاري اصفهان پرداختـه و  یابی پارکینگبه مکان) 1388( قنبري

و تحلیـل   مطرح کـرده قیمت ملک و معابر را  ،فاصله از مرکز جذب: معیارهاي از قبیل
  . کارگرفته استه برا سلسله مراتبی و سیستم اطالعات جغرافیایی 

 دو روش متفاوت قطعی و فازي را بـا معیارهـاي یکسـان را بـراي     ،)1388( متکان
حاکی از برتري وکار آمدي  ،دست آمدهه نتایج ب .است یابی پارکینگ در نظر گرفتهمکان

  . روش فازي می باشد
هـاي طبقـاتی در   یابی پارکینـگ در پایان نامه خود تحت عنوان مکان) 1389( زمانی

یابی پارکینگ طبقـاتی  در پاسخ به فرضیه مکان GISو  ANPمدل  ازشهر قم با استفاده 
ریـزي کـاربري زمـین شـهري و     هـاي برنامـه  در شهر قم با توجـه بـه اصـول و نظریـه    

 ،کنـد به رفع مشکل ترافیـک شـهري کمـک مـی     که ریزي حمل و نقل و ترافیک برنامه
  . بکارگیري کرده است

هـاي  یابی پارکینگ الگوي بهینه مکان يدر مقاله تحت عنوان ارایه) 1390(روستایی 
اي فصلی نو را براي مطاللعه و بررسی در هم ریختگی در سطح محالت را عنوان محله

عرضـه و  : و همچنـین معیارهـاي از جملـه    GISو  AHPکند و با بکـارگیري روش  می
 تقاضاي پارکینگ، تراکم ساختمانی وجمعیـت، فاصـله پیـاده روي و قیمـت زمـین بـه      

  .بی محل استقرار پارکینگ پرداخته استیا مکان
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  هاو روش ها داده -1-2
آوري  جمـع  .استاي  توسعه-کاربردي ،حقیقتحلیلی و نوع ت -توصیفی ،روش پژوهش

 اطالعات تکمیلی از طریق وصورت گرفته  اي و کار میدانیاطالعات از طریق کتابخانه
تحلیل  تکنیک از فادها استپژوهش حاضر ب .پرسش نامه جمع آوري و تکمیل شده است

همچنـین سیسـتم    اسـت و گیـري چنـد معیـاره    تصـمیم  هايکه یکی از روش ايشبکه
 ANP دهـی معیارهـا در   زنیندي که پس از وآفر ،انجام شده استاطالعات جغرافیایی 

یرد و نتایج این تلفیق پذریه و تحلیل بر روي آن صورت میعملیات تج ،شده GIS وارد
هاي مبتنی بسیاري از سامانه ،در حقیقت .در دسترس قرار می گیردبه صورت خروجی 

طالعـات جغرافیـایی و   داراي قابلیـت بسـیار محـدودي در یکپارچـه سـازي ا      GIS بر
 GIS گیـري هـاي صـرفاً مبتنـی    تصـمیم  ،بنـابراین  .هاي تصمیم گیـران هسـتند  اولویت

ز باشد و نیاز به تلفیـق  از جمله مسأله سازگاري کارسا تواند در حل مسائل مکانی، نمی
همکـاران،  صـالحی و  ( نمایـد  را محرز مـی  GIS هاي تصمیم گیري چند معیاره باروش
گیـري در   تصـمیم ، )مرحله بـه مرحلـه  ( در پیاده سازي مدل منطقی GIS نقش .) 1389

بهتــرین جســتجو بــراي  ،اختصــاص کــاربري زمــین، انتخــاب مکــان مناســب وغیــره 
  .)1995، 1نکوسکیجا( مناسب است آلترناتیوهاي

هـاي منطقـه مـورد مطالعـه بـا       یـابی پارکینـگ  در این مقاله فرض بر این است که مکان
به همـین دلیـل    است، صورت نپذیرفته هاي صحیحهاي استاندارد و مطابق معیار روش

  .باشد ل روان و همچنین ترافیک ساکن نمیگویی نیازهاي حمل و نق قادر به پاسخ
اي فعالیت یک خدمت، تا حد زیادي به عواملی بستگی مناسب بودن مکان خاص بر

عوامل  ،در این راستا. شود انتخاب و ارزیابی می ،یابی آن خدمتدارد که در حین مکان
یانـگ و  ( یابی مـؤثر هسـتند  که بر تصمیمات مکان توان برشمردمتعدد و متنوعی را می

یزات شـهري بـا معیارهـا و    تاسیسات و تجه ها، ها براي کاربريیابی مکان ).1997، 2لی
 ،ها منجر به هدر رفـت هرینـه   که از قلم انداختن آناست متغیرهاي مختلفی در ارتباط 

                                                        
1- Jankowski 
2- Yang & lee 
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در مکان ناسـازگار بـا شـرایط موجـود      غیره اتالف وقت و در نتیجه استقرار کاربري و
ابی تاسیسات ی در نظر گرفتن شرایط مکانی موجود در ارتباط با مکان رو، از اینشود می
   .هري نقش بسیار مهمی داردش

 در پژوهش حاضر با توجه با شرایط مکانی از معیارهاي فاصـله از منـاطق جـذب،   
کـاربري غیـر مجـاز احـداث     و مالکیـت  ،تـراکم جمعیـت   ارزش ملک، ه از معابر،فاصل

یـابی  ترین معیار در مکـان  مهم ،سفر فاصله از مراکز جذب .استفاده شده است پارکینگ
زیرا افراد تمـایلی   ؛شوداه متخصصین ترافیک و شهرسازي شناخته میپارکینگ از دیدگ

یکی از معیار شاخص  ،فاصله از معابر .دهندبه طی مسافت طوالنی تا مقصد نشان نمی
، واقع شدن پارکینگ در حاشیه معـابر اصـلی در   رودیابی پارکینگ به شمار میمکاندر 

یگر اجزاي مرتبط بـا شـبکه از قبیـل    صورتی که معیار فاصله این تاسیسات شهري با د
 ،رعایت شودو غیره هاي حمل و نقل عمومی ایستگاه ها،تقاطع فاصله مناسب با میادین،

در هر حال پارکینگ باید در حاشیه معابري باشد کـه   .باعث سهولت حمل خواهد شد
  .درصد حجم خود باشد 50قادر به تخلیه  ،رد اضطرارادر مو

 یابی در سالیان گذشته تا به امروز بودهلب در مکانارهاي غااز معیکه ارزش امالك 
هـاي  ولـی امـروز در بحـث مکـان یـابی      ،رودشمار مـی ه اگر چه شاخص مهم ب است،

بلکه در تعامـل بـا معیـار دیگـر مـورد بررسـی قـرار         ،عمومی نه به عنوان معیار غالب
، 1ریچـارد ( ل اسـت اجراي مقرات احداث پارکینگ بسیار دخیقیمت زمین در . گیرد می

جمعیت ساکن در  مکان و جمعیت مراجعه م کترا ،یت از دو دیدگاهعتراکم جم ).2001
هرچقدر تراکم جمعیت در شهر کمتر و  .کننده به مکان قابل مطالعه و بررسی می باشد

منـد از منـابع و    همیزان جمعیت بهـر  .متعادل در سطح شهر توزیع شده باشد به صورت
بالعکس تراکم جمعیتی بـاال در شـهر بـه معنـاي      شتر خواهد شد،تخصیص امکانات بی

فضاي بیشتري جهت  ،تراکم پاییندر  .افزایش هر نوع کاال و خدمات محسوب می شود
 ،اما در تراکم هاي بـاال ، شوده معابر بیشتر مییاحداث پارکینگ یا فضاي پارك در حاش

                                                        
1- Richard  
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بسیاري از مشکالت در معـابر  ث خودروها نیز بیشتر شده و باع کنندگان میزان استفاده
ي در گزینش مکـان پارکینـگ   کلید ،مالکیت پارامتري .)1386عبادي، ( گرددشهري می

   .است
نقـش بسـزایی در    ،رضایت و امکان واگذري زمین براي احداث تاسیسات شـهري 

تواند سناریوهاي متفـاوت را در انتخـاب مکـان    یابی این عناصر شهري دارد و میمکان
بایـد در مکـان    ،یزد قرارگرفته 2مکان تاریخی که بخش عمده آن در منطقه  .دارایه ده
و  هاي قبل اسـتفاده بـراي احـداث پارکینـگ حـذف گـردد      از فهرست مکان ،ها گزینی
استاندارد بناهاي تاریخی از پارکینگ به عنوان یک کاربري ناسازگار حریم  باید نهمچنی

یابی پارکینگ نقش ایفـا  و وجهی در مکانعمر بنا به عنوان یک شاخص د .رعایت شود
و  برخوردار هستندهاي که از عمر باالتر مکان ،با در نظرگرفت صرفه اقتصادي .کندمی

امـا در وجـه    ؛باصرفه و کم هزینه تر هستند ،انددر حریم محدوده تاریخی قرار نگرفته
ن حـذف  شـود و صـرفه اقتصـادي از آ   یابی به صورت اصـولی انجـام مـی   مکان ،دیگر

  .گردد می
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  .)نگارندگان: ماخذ( معرفی معیارها و زیرمعیارها موثر در مکانیابی پارکینگ.  1 شکل
  
  
  محدوده و قلمرو پژوهش-1-3

 توسـع  درصد پنجاه قریب هکتار، 4238 معادل مساحتی بامنطقه دو طرح تفصیلی 
و جنوب شرقی به  این منطقه از سمت شمال شرقی و شرق .گیردرا در بر می یزد شهر

ربی به بلوارهاي شهید نواب صـفوي، دولـت   محدوده طرح تفصیلی، از سمت شمال غ
شهریور و از سمت غرب و جنوب غربی به خط راه آهن محـدود   17بهمن و  22 آباد،
محله تشکیل شده است و تـراکم جمعیتـی    21شهري و ناحیه  4این منطقه از  .شودمی

با توجه به قرارگیـري بافـت تـاریخی و     .باشدکتار مینفر در ه 54ناخالص موجود آن،
قسمت اعظمی از بافت فرسوده شهر یزد در این منطقـه بـاال بـودن قـدمت واحـدهاي      

اي و هویـت  هـاي فرامنطقـه  وجود کاربري .ساختمانی در این منطقه امري بدیهی است
ینـال  هن، ترممسجد جامع، بازار یزد، ایستگاه راه آ: بخش با شعاع عملکردي ویژه چون

و  اسـت اي فرامنطقـه غیـره  بزرگ شهر، باغ دولت آباد و  مسافربري، اتوبوسرانی، پارك
بافت ارگانیک این منطقه و شکل گیري تاریخی آن به . دهدغالبا کل شهر را پوشش می

 ز معابرفاصله ا

 1معابر درجه

 2معابر درجه

معیارهاي موثر در مکانیابی پارکینگ در منطقه یک 

 فاصله از مراکز جذب سفر

 مراکز تجاري عمده      

 پارك ها و مرکز تفریحی

 بیمارستان و مراکز درمانی

 مراکز اداري و دولتی   
 تراکم جمعیت    

 ارزش ملک

  تراکم باال
 اکم متوسطتر

 تراکم پایین
  قیمت باال

  قیمت پایین

 مالکیت

  خصوصی
  دولتی
  اوقافی

 مکان تاریخی ثبت شده

 سال 10زیر 

 سال 30تا  10بین 

 سال 30بیشتر از 

  عمر بنا
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هاي مرکزي منطقه با توجه به حرکت پیـاده و حیوانـات اهلـی صـورت     ویژه در بخش
کمبود خـدمات پارکینـگ،    سله مراتب عرضی و عملکردي،جود سلعدم و. گرفته است

هاي طرح مصوب ناشی از عدم نوسـازي بافـت، تـداخل حرکـت      عدم اجراي تعریض
از مهمتـرین مشـکالت شـبکه     تجاوز کاربري تجاري به معابر پیـاده رو و سواره و پیاده

  .شود ارتباطی منطقه مذکور محسوب می
هاي اصلی و پارك هاي خیابانپارك لبه ،صلیهاي اهاي خیابانبارگذاري تجاري لبه

کـه ایـن    بـه ویـژه آن   ،باعث کاهش سرعت و سطح سواره گردیده اسـت  ،اي آنحاشیه
بدون توجه به تامین پارکینگ و فضـاي بـار انـدازي و بـارگیري      فضاهاي تجاري غالباً

  .شوند ساخته می
  

  
  .محدوده مناطق سه گانه شهر یزد. 2شکل

  
  بحث اصلی - 2

یابی پارکینگ را مـد نظـر قـرار    مدلی که بتواند تمام پارامترهاي مرتبط با مکانارایه 
 داده، همچنین ارتباط بین معیارها و زیرمعیارها را به صورت سیستماتیک مورد تجزیه و
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تحلیل قرار دهد، امري ضـروري اسـت کـه ایـن خـال توسـط فرآینـد تحلیـل شـبکه          
ضروري براي ورود به حیطـه اجـرا   ارایه فرآیند اصلی کار از شرایط . هموارگشته است

  :باشدیابی پارکینگ در این مقاله به ترتیب زیر میباشد که در مکان می
  

  
 

 

 

 

 

 

 

  
  .)نگارندگان: ماخذ( ر در مکانیابی پارکینگمعرفی معیارها و زیرمعیارها موث . 3شکل 

  
  
   یابی پارکینگمقایسه زوجی معیارهاي اصلی در مکان -2-1

گزینـی و  این مرحله براساس منطق مدل سلسـله مراتبـی معیارهـاي پایـه در مکـان     
صورت زوجی با هـم مقایسـه و اهمیـت و وزن نهـایی هـر معیـار        استقرار پارکینگ به

  .شودمحاسبه می
  
  
  

 مکانیابی پارکینگ هاي عمومی در منطقه یک یزد

 تعیین معیارها و زیرمعیارهاي موثر در مکانیابی پارکینگ

 معیارها مورددر نظرخواهی کارشناسان  تی مورد نظرتهیه نقشه ها و الیه ها اطالعا

 وزن دهی به معیارها و زیرمعیارها آماده سازي داده ها بوسیله توسط توابع

همپوشانی و اشتراك گذشتن الیه ها در 

 انتخاب بهترین سایت ها
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  پارکینگ مکانیابی اصلی معیارهاي زوجی مقایسه .1 ولجد

 عنوان
فاصله مراکز 

 جذب
فاصله از 

 معابر
 مالکیت عمر بنا تراکم جمعیت ارزش ملک

وزن 
 نهایی

فاصله مراکز 
 جذب

1 2 3 3 4 2 314/0  

5/0 فاصله از معابر  1 2 3 4 1 199/0  
33/0 ارزش ملک  5/0  1 3 5 33/0  135/0  

33/0 تراکم جمعیت  33/0  33/0  1 2 25/0  069/0  
25/0 عمر بنا  25/0  20/0  5/0  1 20/0  045/0  
5/0 مالکیت  1 3 4 5 1 238/0  

  )تحقیق هاي یافته: ماخذ( 
  
    یابی پارکینگموثر در مکان هاي اصلی با کنترل هر یک از معیارهامقایسه زوجی معیار -2-2

 .استساس مدل سلسله مراتبی شبیه به مرحله گذشته برا ،یند کار در این مرحلهآفر
ارزیـابی بـا    که در ایـن مرحلـه   یسه بین خود معیارها بود، درحالیمقادر مرحله گذشته 

  .باشدمعیار کنترل شده می کنترل هریک از معیارها و ارزش دادن به هر معیار براساس
   

  جذب مراکز معیار کنترل با اصلی معیار مقایسه. 2جدول
 عنوان

فاصله از 
 معابر

 وزن نهایی مالکیت عمر بنا تراکم جمعیت رزش ملکا

فاصله از 
 معابر

1 5/0 33/0 3 33/0 101/0 

 104/0 33/0 1 25/0 1 2  ارزش ملک
 207/0 15/0 3 1 4 3  تراکم جمعیت

 059/0 15/0 1 33/0 1 33/0 عمر بنا
 527/0 1 7 7 3 3  مالکیت

  )تحقیق هاي یافته: ماخذ(
  

  پارکینگ  مکانیابی در موثر اصلی معیار از هریک رمعیا زیر مقایسه -2-3
 و جداگانـه  صـورت  بـه  که هستند معیارهاي زیر شامل ،اصلی هايمعیار از یک هر
   .شوندمی دهی وزن و مقایسه یکدیگر با خود شاخه زیر در) دودویی( زوجی
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  جذب مراکز از فاصله معیارهاي زیر مقایسه .3 جدول
 وزن نهایی تجاري يادار درمانی تفریحی عنوان

25/0 1 تفریحی  5/0  33/0  095/0  
467/0 2  3  1  4  درمانی  
33/0 2  اداري   1 5/0  160/0  
5/0  3 تجاري  2   1 277/0  

  )تحقیق هاي یافته: ماخذ( 
  
  
         معیارها زیر درونی وابستگی مقایسه -2-4

 بـا  همانند مراحل قبل ،هستندهاي که با دیگر زیر معیار مرتبط هر یک از زیر معیار
 زیر معیار درمانی که بـا مراکـز تفریحـی،    همانند. شوندمی يهم مقایسه و ارزش گذار

 .باشد، تراکم باال و مالکیت دولتی در ارتباط می1معابر درجه 
  

  درمانی  مراکز با مرتبط معیار زیر. 4جدول
  مراکز درمانی  عنوان
    مراکز درمانی
    مراکز اداري

  *  ریحیمراکز تف
    مراکز تجاري
  *  1معابر درجه 
   2معابر درجه 

    قیمت باال
  قیمت پایین

  *  تراکم باال
  تراکم متوسط

    تراکم پایین
  سال 10زیر 
    30_10بین 

  30بیشتر از 
    خصوصی

 * دولتی
    اوقافی

  )تحقیق هاي یافته: ماخذ(
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  مرتبط معیارهاي زیر سایر با درمانی معیار زیر درونی مقایسه .5 جدول  
 وزن نهایی مالکیت دولتی تراکم باال معابر درجه یک تفریحی عنوان

5/0 1 تفریحی  33/0   3 363/0  

161/0 4  1   1 2  معابر درجه یک  

131/0  5  1  1  3 تراکم باال  

33/0 مالکیت دولتی  25/0  2/0   1 350/0  

  )تحقیق هاي یافته: ماخذ(
  
  س اولیه یا ناموزونتشکیل سوپر ماتری -2-5

اي و بعد از محاسبه تمامی معیارها و زیر معیارهـا براسـاس مراحـل تحلیـل شـبکه     
 تري بـه نـام   اوزان معیارها داخل ماتریس بزرگ ها،امتیازدهی تمامی معیارها وزیر معیار

  .گیرد سوپر ماتریس اولیه قرار می
  

  تشکیل سوپر ماتریس وزن دار یا موزون -2-6
. کنـیم  معیار وزن دهی میمعیار اصلی را نسبت به زیر  ،یند تحلیل شبکهآدر ادامه فر

گیـرد و وزن  در این پژوهش بنا به نظر کارشناسان امتیاز سه به معیار اصـلی تعلـق مـی   
  .شود مورد نظر در سوپر ماتریس اولیه اعمال می

  معیارها زیر با اصلی معیار مقایسه .6 جدول
 نهاییوزن  زیرمعیارها معیارها عنوان

 750/0  3  1  معیارها

 250/0 1  33/0 زیرمعیارها

  )تحقیق هاي یافته: ماخذ( 
  
  
  
  
 
 



  
  

  
 1393ستان تابو  ، بهارسومجغرافیایی مناطق بیابانی، سال دوم، شماره هاي کاوش                             76

  



  
  
  

       77..   جغرافیائی اطالعات سامانه و شبکه تحلیل مدل از استفاده با پارکینگ یابی مکان بهینه الگوي ارائه
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  پیوستهبکارگیري مدل  -2-7
 زیـر  از یـک  هر شده کسب وزن در را معیارها از هریک نهایی وزن ،نهایی قدم در

 زیـر  رهـ  نهایی وزن ،آمده دسته ب عدد کنیم،می ضرب ،حد ماتریس سوپر در معیارها
  .باشدمی شبکه تحلیل مدل در معیار
  

  شبکه تحلیل تکنیک در معیارها زیر از یک هر نهایی وزن. 9 جدول
  وزن نهایی وزن خوشه ها  عمومی وزن  رهاامعی

 0276/0 314/0 088/0 مراکز درمانی

064/0  مراکز اداري  314/0  02/0  
093/0  مراکز تفریحی  314/0  0292/0  
  0317/0  314/0 101/0  مراکز تجاري
 0302/0 199/0 152/0 1معابر درجه 

  0047/0 199/0 024/0  2معابر درجه 
  0095/0  135/0 071/0  قیمت باال

  0112/0  135/0 083/0  قیمت پایین
 0122/0 069/0 178/0 تراکم باال

  002/0  069/0 029/0  تراکم متوسط
  002/0  069/0 03/0  تراکم پایین

  0008/0  045/0 019/0  سال 10عمر زیر 
 0004/0  045/0 011/0 30_10بین 

  0009/0  045/0 02/0  30بیشتر از 
  0042/0  238/0 018/0  خصوصی

  004/0  238/0 017/0  دولتی
  0009/0  238/0  004/0  اوقافی

  )تحقیق هاي یافته: ماخذ(
  

  
  
  
  



  
  

  
 1393ستان تابو  ، بهارسومجغرافیایی مناطق بیابانی، سال دوم، شماره هاي کاوش                             80

    
گذاري الیه مراکز جذب  ارزش - 4شکل

  سفر
  تراکم جمعیت در منطقه -5شکل 

    
گذاري الیه مالکیت در  ارزش -6ل شک

  منطقه
  گذاري معابر منطقه ارزش -7شکل 

  
  

  گذاري قیمت بنا در منطقه ارزش -9شکل   گذاري قدمت بنا در منطقه ارزش -8 شکل
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  یزد 2هاي مناسب پارکینگ در منطقه نقشه مکان  . 10 شکل

  
   گیري نتیجه - 3

هـا و همچنـین در   بـه زیرسـاخت  هـاي شـهري وابسـته    هر یک از سیستم عملکرد
هـاي نـوین در مکـان    این موضوع باعث گرایش به روش .باشدگزینی بهینه آن می مکان

  .گزینی عناصر و اجزاي شهري شده است
 GIS FUZZY و ANP در این پژوهش که ترکیبـی از مـدل   استفاده از روشی نوین

کـه در   به صـورتی  ،است دهی شدهامتیاز از اطمینان درمنجر به سطحی باالي  ،باشد می
نظر کارشناسان به صورت غیر معمولی بر روي معیارها  ،هاي سلسله مراتبی و غیرهمدل

هر چند فرآیند کار بـه صـورت    ،اما در روش تحلیل شبکه ؛گذاردیو زیر معیارها اثر م
یارها تا حدودي این مـدل را نسـبت   ولی ارتباط بین زیر مع است،روش سلسله مراتبی 

دیگر وزن دهی در برتري و تفوق کامل قرار داده است و ضریب اطمینان در  هاي مدل
همچنـین   ،افـزایش داده اسـت  ا و زیر معیارها را تا حـدودي  هاي هریک از معیارهوزن

 .اسـت در رونـد کـار شـده     سـریع باعث ت فازي استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی
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باعـث   ،صورت دسـتی  به به روي هم هاهاي که در روش سنتی با قرار دادن شیت الیه
ـ   بـا اسـتفاده از   ،شدمیاتالف وقت و همچنین افزایش خطاي انسانی  آوري بـه  ایـن فن

این الیـه   .شودسرعت همپوشانی شده و با ضریب اطمینان باال خروجی نهایی تهیه می
که حاکی از عذم قطعیت و  نهایی طیفی از مناطق نامناسب تا مناسب را معرفی می کند

  .استها عطاف پذیري باالي روش فازي نسبت به دیگر روشان
رایج در انتخـاب بهتـرین مکـان     یدهی به صورتیابی و وزنهاي مکانامروزه روش

رود، اما نکته قبل تامل انتخاب روش متناسـب بـا   براي عناصر مختلف شهري بکار می
هـا و  دیتو همچنـین شـناخت محـدو    شرایط مکانی و جغرافیایی منطقه مورد پژوهش

عملکرد عناصر مختلـف شـهري را بیشـتر بـا      این شناخت که است در منطقه  امکانات
  .کندیکدیگر هماهنگ می

هاي مناسب در این پژوهش به دلیل حجم باالي از معیارهاي دخیل در گزینش مکان
موارد  باعث طوالنی شدن زمان تهیه مقاله شده است،که و نبود اطالعات پارکینگ  براي
  :گرددبه صورت پیشنهاد و بررسی ارایه میزیر 
  پشنهاد  ،از نقاط منطقه مورد مطالعه در برخیبه دلیل حجم باالي مناطق جاذب سفر

 .متناسب آن در منطقه یا دیگر مناطق مبـادرت شـود  نسبت به توزیع هماهنگ  گرددمی
اعث ها در مجاورت خیابان اصلی بخصوص بانکه قرارگیري بیشتر منطق جاذب سفر ب

باشـد، شـده اسـت پـس قرارگیـري      اي میهاي حاشیهافزایش ترافیک که حاصل پارك
در معـابر اصـلی و    ها باعث افزایش روانـی ترافیـک  ها در مجاورت این مکانپارکینگ 

 .شریانی می شود خواهد شد

 ینـگ بـه روش بـولین از محاسـبات     در پژوهش کنونی الیه تاریخی و فاصله از پارک
  .بایست فاصله عناصر ناسازگار با مناطق تاریخی رعایت شودشده و می خارج

 کم عـرض بـودن معـابر و همچنـین      ،به دلیل قرارگیري تراکم جمعیتی باال در منطقه
هـا در   گزینی پارکینـگ  ر سعی شود از مکانالمقدو تیح ،مالکیت باالي اتومبیل شخصی

 .خودداري شود 3و  2معابر درجه 
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 پیوستاريل شبکه و سیستم اطالعات جغرافیایی تنها پژوهش حاضر سعی کرده با مد 
ها حاکی از عدم قطعیت مکان ،ها را به صورت فازي نشان دهد، پس این روشاز مکان

 .توان به طور کامل مکان بهینه را مشخص کردبا هیچ روشی نمیاست که 

 ي کـه در  ه داشته باشـد، امـر  ها فاصلو تقاطع ها از میادینالمقدور باید پارکینگ تیح
 .باغ ملی رعایت نشده استمیدان 

  در این مقاله سعی شده که مدل تحلیل شبکه مورد بررسی قرار گیرد، اما اجراي مدل
قـه  طتواند ما را تا رسیدن مدل پایدار بـراي من ها با یکدیگر می دیگر و مقایسه نتایج آن

 .جغرافیایی رهنمود کند مورد مطالعه یا حتی حوزه

  نبـود   در بیشتر شهرها باعث افزایش ناکارآمدي پارکینگ شده اسـت، نکته پایانی که
که با مدیریت است گزینی مناسب آن نیست بلکه نبود فرهنگ ترافیک  پارکینگ یا مکان

توان  هاي نقدي و میجریمه الع رسانی از طریق رسانه جمعی و همچنین افزایش و اط
شـهري و   ان سـازي ترافیـک  اي را کـاهش و بـه رو  حاشیه هايتا حدودي حجم پارك

 .کاهش آلودگی هوا کمک کرد
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