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یابی مراکز پارکینگ طبقاتی با استفاده از بررسی و مکان
  )شهر سمنان: مطالعه موردي( TOPSISو AHPروش

 * کامیابیسعید 
  * *سید مجتبی طاهري

  06/03/1394تاریخ پذیرش:     05/11/1392تاریخ دریافت: 
  چکیده 

وح است.سطبویزه در شهرهاي رو به رشد یکی از مهمترین ابزار در مدیریت شهري  مدیریت پارکینگ
راین پژوهش دمختلف امکانات پارکینگ می تواند بر کارایی ترافیک و کیفیت زندگی شهري تأثیر بگذارد. 

مکان هاي بهینه را براي استقرار پارکینگ هاي طبقاتی در شهر سمنان مشخص شد و براي نیل به این 
استفاده TOPSISوکنترل الویت بندي توسط تکنیک AHP دهی تحلیل سلسله مراتبی  هدف از روش وزن

از بررسی مبانی نظري  شده است.با توجه به نبود هیچ گونه معیار و ضابطه براي احداث این مراکز پس
معیار به عنوان پیش فرض در نظر 11مرتبط با این موضوع و مطالعات اولیه و گردآوري داده هاي موثر

دهی و هفت معیار برتر بعنوان  گرفته شد و با استفاده از مدل تصمیم گیري چند معیاره این معیارها وزن
براي A ,B, C) نقطه ( 3ابی حاصل از وضع موجود با توجه به نتیجه ارزی .معیارهاي نهایی انتخاب شدند.

 امام رضا و پیروزي ˛مشاهیر ˛سعدي ˛شامل میادین امام Aپارکینگ هاي طبقاتی انتخاب شد. محدوده 
 میادین سعدي و مشاهیر˛بلوار قائم ˛کوثر ˛امام علی ˛امیرکبیر ˛معلم˛شامل میادین امام رضا B، محدوده 
سعدي می باشد که محدوده هاي ذکر شده با ˛امام حسین˛میادین ˛محالت˛شامل میدان امام Cمحدوده 

هم تداخل ندارند.باتوجه به اینکه درحال حاضرشهرسمنان داراي هیچگونه پارکینگ طبقاتی نیست با 
حاصل از ارزیابی فوق پارکینگ هاي موجود  Aمدنظر قراردادن مکان فعلی پارکینگ غیرطبقاتی محدوده 

دي موقعیت مناسبی داشته،لیکن به لحاظ تعداد و پراکندگی مناسب نبوده و فقط یک در محدوده پیشنها
با توجه به گسترش شهر به این   Bمرکز براي این ناحیه مناسب می باشد.ساخت پارکینگ درمحدوده 

باتوجه به پراکندگی کاربریهاي آن منطقه وهم جمعیت کمتردرحالت  Cسمت ،الزم است.پارکینگ محدوده
  رورتی براي ساخت آن مشاهده نمی گردد.   فعلی ض

  س وسمنانتکنیک تاپسی ˛فرآیند تحلیل سلسله مراتبی˛پارکینگ طبقاتی˛مکان یابی :هاي کلیديواژه
  
  
 مقدمه -1
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  سمنان دانشگاه آزاد اسالمی واحددانشجوي کارشناسی ارشد گروه جغرافیا،  **
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هري هاي شگاهاعتبار و اهمّیت هر شهر بستگی به خدمات و تأسیساتی دارد که اساس سکونت
تر و هزینه این خدمات بهتر باشد، زندگی در آن راحتدهند. هرچه کیفیت ارائه را تشکیل می

هاي مناسب و به اندازه کافی باشد، زندگی براي شهروندان کمتر است. اگر این خدمات در مکان
هاي اقتصادي و زمانی ساکنین به نحو محسوسی کاسته خواهد شد. .(سعیدي خواه، از هزینه

ودر حال  ف شهري مثل پارکینگ هاي عمومیهاي مختلیابی و احداث کاربريمکان)17: 1383
باشد که در راستاي می مراکز استانها از نیازهاي اساسی شهرهاي امروزي بویژه  حاضر طبقاتی

. چنانچه این عمل بدون توجه به شودرفاه و آسایش شهروندان و حل مشکالت شهرها انجام می
 ممکن است که نه تنها از مشکالت موجودها صورت گیرد يو تأثر و روابط متقابل بین کاربرتأثیر 

نکاهد، بلکه خود باعث مشکالت عدیده و مسائل حل نشدنی دیگري نیز شود .لذا ضرورت دارد 
امروزه معضل  .ورد مطالعه و توجه جدي قرار گیردکه تمامی عوامل مرتبط با مسئله مورد نظر م

 شد.ریبانگیر اکثر شهرها می باکمبود محل توقف وسایل نقلیه بخصوص در مناطق مرکزي شهر، گ
ساماندهی نواحی شهري یکی از تصمیمات پیچیده و در عین حال حساس می باشد که توجه به 

اي هاست. استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی در تصمیم گیري مهمآن از دیدگاه جغرافیایی 
: 1392ابی و ذوافقارخانیان، (کامی دهدمی   گیري را افزایش شهري، قابلیت اطمینان تصمیم مهم
هاي زیاد است و تعیین مکان بهینه ایجاد مراکز خدمات عمومی جدید، مستلزم صرف هزینه) 12

ي هامند شوند ضروري است. پارکینگثر از آن بهرهؤاي که همه شهروندان به نحو میوهآنها به ش
رشد سریع  )198 :1392ر ( قنبري وقاضی عسکمراکز خدماتی استیکی از این و طبقاتی عمومی

. در دی جغرافیایی شهرها را بدنبال دارگستردگ جمعیت و افزایش تملک وسایل نقلیه شخصی
دد گرچنین شهرهایی سیستم حمل و نقل درون شهري اهمیت ویژه یافته و به نحوي طراحی می

مدیریت و  . بدین منظور بیشتررویس دهی به شهروندان داشته باشدکه حداکثر کارایی را در س
یعنی ترافیک ساکن  دهی ترافیک جاري مدنظر بوده و بخش دیگري از ترافیک شهريسرویس

دلیل  .ي کمتر مورد توجه قرار گرفته استنقلیه پارك شده ) و اثرات آن بر ترافیک جاریل ( وسا
 است این است که مهندسین ترافیک تنها بههاینکه چرا به این مشکل در طول زمان توجه نشد

اند و از مدیریت پارکینگ غافل شدند. از این رو یکی مدیریت ترافیک جاري شهري توجه داشته
مدیریت ترافیک ساکن است که امروزه بعنوان یکی از  از مشکالت عمده در مدیریت ترافیک
گذاري مکانیابی و قیمت بنابراین نیاز به مدیریت .استمعضالت اصلی شهرهاي بزرگ درآمده

تسریع و سهولت حمل و نقل درون شهري از  ها جهت سازماندهی ترافیک شهريپارکینگ
 رسدکه توجه به آن ضروري بنظر می مقوالت مهم در طراحی سیستم ترافیک درون شهري است

سیاسی و رشد شتابان شهرها در دهه هاي اخیر منجر به تحوالت ˛اجتماعی˛تحوالت اقتصادي.
اثرات این تغییرات و تحوالت که به صورت تغییر شکل است.عمیقی در شهرهاي کشور شده

ت و باعث اسکالبدي و توسعه فضایی شهرها تبلوریافته نتایج مناسبی در شهرهاي کشور نداشته
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توسعه و ˛است.در این میان رشدتوزیع نامناسب خدمات و عدم مکان گزینی صحیح آنها شده
رشد جمعیت همگام نبوده است و هدف از توزیع فضاها و کاربریهاي شهري در سمنان با این 

یابی پارکینگ طبقاتی انجام این تحقیق بررسی وضع موجود و شناخت کامل از وضعیت مکان
باشد و همچنین در مرحله بعد دستیابی به الگوي بهینه و ضوابط و مقررات خاص جهت می

و  راي استقرار منابعباشد.همچنین مسئله پیدا کردن بهترین مکان بیابی این فضاها میمکان
است.تعریف و اي بودهریزي شهري و منطقهترین مراحل برنامهامکانات در شهرها جزء اساسی

تشریح بهترین مکان یک منبع کار آسانی نیست ولی در حالت کلی بهترین مکان براي استقرار 
هترین ین حال بیک منبع مکانی است که بتوان در آن به بیشترین استفاده (از نظر کمی) و در ع

).در این تحقیق سعی شد با استفاده 2:1378(زیاري رسید استفاده (از نظر کیفی)از منبع ذکر شده
از مدل تحلیل سلسله مراتبی مکان یابی صحیح و علمی پارکینگهاي طبقاتی شهر سمنان انجام 

  پذیرد.
  

  مبانی نظري تحقیق-2
و  سریع، رشد افزایش یافته است. شهرها پارکینگ تقاضاي خودروها، تعداد افزایش با

 رهاشه در مرکزي تجاري منطقه براي جدي بسیار ترافیک مشکل شهر خودرو کمبودپارکینگ
ا به هبینی فضاي مناسب براي تردد اتومبیل ، پیشدر دنیاي وابسته به اتومبیل بود شده تبدیل

تلف شده ، صرفه جویی در جویی در زمان  ویژه در مناطق پرتراکم و مرکزي شهر عالوه بر صرفه
مصرف سوخت ، کاهش استهالك وسایل نقلیه و اثرات نامطلوب روانی ، باعث کاهش حجم 

کاهش زمان تأخیر در شبکه  سرگردان در جستجوي فضاي پارکینگ و در نتیجه هاي اتومبیل
ق رفع مشکالت آمد و شد در مناط جهت ریزي برنامه کلید پارکینگ تقاضاي بینی پیش .شودمی

 ونت،سک محل پارکینگ مالی، گردش نرخ تولید، نرخ مدل پارکینگ اساس بر. اصلی شهر است
از عوامل تاثیر گذار می باشد. بحث کاربري . خودرو رشد نرخ و پارکینگ هزینه خدمات، سطح

هاي شهرها مطرح هاي مربوط به ساخت و برنامه ریزيزمین همواره در طول تاریخ با نظریه
توان از اوایل قرن نوزدهم جستجو که گذشته مطالعات کاربري زمین را میبطورياست بوده

اي به کاربري زمین همراه با پیدایش شهرسازي جدید نخست در اروپا و آمریکا نمود.رویکرد برنامه
 1960مهندسی و اداري داشت ولی از اوایل دهه˛گردید.اقدامات اولیه بیشتر جنبه حقوقی مطرح

ریزي کاربري زمین به طور جدي برنامه اراضی شهري در مفهوم خاص ی استفاده ازموضوع چگونگ
مبانی در شهرهاي هدفمند و منظم استوار شد.از نخستین مراجع در گرفت وبر پایه مفاهیم شکل

ها نقطه انتشار این کتاب ریزي کاربري زمین شهري تالیف شد.این زمینه باید از کتابهاي مهم برنامه
-ریزي کاربري زمین محسوب میهاي برنامهي تدوین مفاهیم مبانی و روشعطفی برا

) و بطور کلی نحوه استفاده از زمین عبارتست از آنکه بدانیم در وضع 1379،73شود.(مهدیزاده ،
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آموزشی و مانند ˛راهها و معابر˛درمانی˛پراکندگی انواع فعالیتهاي شهري مانند مسکونی˛موجود
و از کل مساحت شهري نسبت هر یک از کاربریهاي زمین چقدر است و آنها به چه صورتی است 

اند و تا چه حد و اندازه داراي یک هر یک از فعالیتها در چه مساحاتی در سطح شهر پراکنده شده
  ).2:1371ارتباط منطقی و کارا هستند.(شیعه ،

) در مورد 1978( 2،وینت  1ال ساعتی توماستوان به  تحقیقات در رابطه با این پژوهش می
چنگ   ) و1981 ( 4هوانگ و یونکه در مورد شهر نیوتن و  3بعضی از شهرهاي آمریکا و کلیج من

) براي 2014(6هاي چین از جمله شهر تیانجین و فی لی و ژان گوا) جهت شهر2012(  5تیان
. در اشاره داشت ) براي شهر ملبورن استرالیا2014(7شهر لندن و ویلیام یانگ وکلر فري مایلز

ایران نیز در کالن شهرها بویژه در مورد شهر تهران شهرداري مناطق مختلف آن تحقیقات ساخت 
)در مورد پارکینگ طبقاتی 1389توان به تحقیق طالبی (است که میسازهایی صورت گرفته

شهري شهر تهران و تحقیق قنبري وقاضی  15) منطقه 1390و شهابی و همکاران ( 7منطقه 
ا قم ب شهرمکان یابی پارکینگ طبقاتی در ) به1387براي شهر اصفهان و رضویان( )1390(سکرع

 TOPSIS) با استفاده از دو روش تخصیص خطی و 1390رامشت ( ) AHPروش سلسله مراتبی (
بندي نواحی شهري ماکو اشاره کرد و درشهر سمنان اقدام جدي تا به حال الویت GISو با کمک 

) با عنوان بررسی محورهاي 1393نامه میرشریفی(توان به پایانت ولی میاسصورت نگرفته
 منطقه –پرترافیک شهرسمنان و راهکارهاي برون رفت ازآن با رویکرد به محورهاي مرکزي شهر 

  است اشاره کردداشته    یک که نگاهی اجمالی به پارکینگ 
  

  مواد وروشها-3
  موقعیت منطقه مورد مطالعه-3-1 

درجه  35تا  دقیقه 32درجه و 35بینکه  استسمنان وشهرستان  مرکز استان شهرسمنان
 درحاشیه طول شرقیدقیقه 25درجه  53تا دقیقه  22درجه و  53شمالی و  دقیقه عرض 36و

واقع شده  مرکزيهاي البرزهاي کم شیب جنوبی رشته کوهو بر دامنه مرکزيکویر شمالی
باشد جنوبی می -متر و داراي شیب عمومی شمالی 1100فاع این شهر از سطح دریا تاست.ار

 دشومی           شهر سمنان به دو منطقه و سه ناحیه تقسیم ). 1:50000نقشه توپوگرافی ،مقیاس(

                                         
1  Satti 
2 weant 
3 kligman 
4  Howang  
5 Cheng Tiexin 
6 Fei Li, Zhan Guo 
7   William Young, Claire Ferres Miles 
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منطقۀ  .هکتار مساحت دارد 1088ی گیرد که منطقۀ یک : بافت جنوبی شهر را در بر مشامل 
ک: باشد. ناحیۀ یهکتار می 1345مساحت آن گردد که هاي شمالی شهر را شامل میدو: بخش

گیرد عمدتًا می    شهریور و بلوار قدس را در بر  17این ناحیه کل سطح شهر را در جنوب بلوار 
هکتار است و جمعیت  627,1باشد و داراي مساحتی بالغ بر منطبق بر بافت قدیم شهر سمنان می

شهریور و کنار گذر  17مثلثی شکل بین بلوار باشد. ناحیۀ دو: محدوده نفر می 38266آن معادل 
 70637هکتار مساحت دارد و جمعیتی بالغ بر  626,9باشد. این ناحیه غربی شهر و بلوار بسیج می

گیرد. ناحیۀ سه: محدوده مثلثی شکل بین بلوار بسیج، نفر دارد و بخش غربی شهر را در بر می
 و داراي مساحتی بالغگیرد رقی را در بر میباشد که قسمت شبلوار قدس و کنار گذر شرقی می

  )           1(نقشه شماره باشدنفر را دارا می 18723و جمعیتی در حدود  393,9بر 
  

 
  شهر سمنانموقعیت ) : 1نقشه شماره (

  
نفر  153680برابر بر  ،يدیخورش 1390سال  يسرشمار جیجمعیّت شهر سمنان براساس نتا

 پنجشهر سمنان طی ، تغییرات جمعیتیر نظ از) 24: 1390. (سالنامه آماري استان سمنان، است
. به طوري که داراي متوسط رشد جمعّیتی سالیانه استداشته افزایشی را روندپس از انقالب دوره 
هاي همجوار به شهرها و استان مهاجرت ازاست. از دالیل اصلی این موضوع درصد بوده 3باالي 

به  .باشدمی سمنان شهر بحث صنعتی شدن هاي تهران، مازندران و گلستان و نیزخصوص استان
نفر برسد.  300000به بیش از  1400شود جمعیّت شهر سمنان در طوري که پیش بینی می

   )11: 1389(خدادادي، 
  

 تغییرات جمعیّتی شهر سمنان -1جدول

  شهر
  جمعیّت

بان آ
1335  

آبان 
1345  

آبان 
1355  

آبان 
1365  

آبان 
1370  

آبان 
1375  

آبان 
1385  

آبان 
1390  

  153680  126780  91045  75131  64891  38786  31058  29036  سمنان
  24: 1390مأخذ: سالنامه آماري استان سمنان ، 

  متوسط رشد جمعیّت سالیانه (بر حسب درصد) -2جدول
  (درصد)متوسط رشد جمعیّت سالیانه   شهر

45-1335  55-1345  65-1355  70-1365  75-1370  85-1375  90-1385  
  +92/3  +37/3  +92/3  +97/2  +28/5  +25/2  +68/0  سمنان
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  27: 1390مأخذ: سالنامه آماري استان سمنان ، 
  
  روش تحقیق-3-2

فی و نوع روش آن به این پژوهش از لحاظ هدف کاربردي ، حیطه میدانی ، ماهیت توصی
یریت شهري گیري مدیابی پارکینگ طبقاتی یک فرایند تصمیماست .مساله مکان پیمایشیصورت 
ها براساس فرآیند تحلیل سلسله ، تجزیه و تحلیل دادهبا بکارگیري مدل پیشنهاديبوده و 
یابی صحیح پارکینگ طبقاتی در این پژوهش براي مکان باشدمی 9و اتکنیک تاپسیس8مراتبی

کینگ یابی پاراند.یکی از عوامل مهم در مکانبندي شدهبا آن شناسایی و طبقهابتدا عوامل مرتبط 
باشد.سازگاري در واقع میزان مناسب یک طبقاتی میزان سازگاري و مطلوبیت محل این مراکز می

هایی که در کاربري   ریزي شهري دهد و از لحاظ برنامهمحل را براي یک هدف خاص نشان می
باید از نظر سنخیت و همخوانی فعالیت با یکدیگر منطبق  ˛گیرندقرار میحوزه نفوذ یکدیگر 

) و نیز فاکتور 83˛1387̨ باشند و باعث مزاحمت و مانع انجام فعالیتهاي یکدیگر نگردند.(فرج زاده
دهد.(زیاري مطلوبیت مقدار تاثیر و کارآمد بودن یک کارآیی و مکان خاص را نشان می

مراحل کاري را می توان به صورت زیر بیان نمود :شناسایی پارامترهاي ).به طور کلی 3˛1388˛
ي دهی پارامترهایابی پارکینگ طبقاتی تهیه پرسشنامه مقایسات زوجی براي وزنمهم در مکان

و استفاده از نظرات  AHPتر.به کارگیري تکنیک فوق به منظور انتخاب پارامترهاي با اهمیت
  دهی نهایی پارامترها.آن براي وزنکارشناسان و تجزیه و تحلیل 

  
    AHP روش3-2-1

در دوتایی استفاده از روش مقایسه روشتعیین وزن مناسب براي معیارها براي  AHPدر روش 
جهت انجام این مرحله اول ابتدا تک تک معیارهاي مورد بررسی را مقایسه نموده و  می شود.

در  وزبندي بین یک تا نه اختصاص داده امیزان اهمیت نسبی هر جفت نسبت با توجه به امتی
گیرد و وزن هر یک از آنها گردد و به صورت جفتی مورد سنجش قرار مییک ماتریس وارد می

سپس در مرحله دوم با استفاده از روش نرمال کردن تمام  گردد.در مقایسه با دیگري معلوم می
و امتیاز آلترناتیوها به وزن ترکیبی شوند.در مرحله سوم با در دست داشتن وزن سنجه ها وزن می
ها با امتیاز آلترناتیوها به دست می آید و ها از طریق حاصلضرب وزن سنجههر یک از سایت

شوند و مرحله نهایی تعیین سازگاري بندي میسطحآورند ها به ترتیب وزنی که به دست میسایت
).به طور مسلم فرآیند تحلیل 19:1379 گر وجود دارد.(حسینیباشد که درنظر تحلیلها می

ترین سیستمهاي طراحی شده براي تصمیم گیري با معیارهاي ساسله مراتبی یکی از جامع

                                         
8 Analyses Hierarchy process   
9 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
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چندگانه است زیرا که این تکنیک امکان فرموله کردن مساله را به صورت سلسله مراتبی فراهم 
 دارد.( ر مسالهاي مختلف کمی و کیفی را دکند و همچنین امکان در نظر گرفتن شاخص همی

1992،12,Dyer&Forman شعاع عملکردي -).در این تحقیق پارامترهاي همچون :جمعیت-
مراکز جاذب سفر :فاصله از مراکز جاذب سفرتوسعه آتی شهر-بهاي زمین-کاربري هاي همجوار

 ترانی اسدر واقع شامل مراکز تجاري و خدماتی، مراکز اداري، اماکن زیارتی و پایانه هاي اتوبوس
. فاصله پارکینگ از مراکز جاذب در نظر گرفته شد شودکه هریک به نحوي باعث جذب مردم می

به این  روي را براي رسیدنکنندگان از پارکینگ، کمترین پیادهسفر باید طوري باشد که استفاده
 هزینه تملک زمین با توجه به باال بودن بهاي زمین در:هزینه تملک زمین .مراکز داشته باشند

توجه به .تواند در انتخاب مکان بهینه پارکینگ ها موثر باشدشهرها از جمله مواردي است که می
با آگاهی از انواع مختلف کاربري هاي زمین می توان از شرایط زمین هاي شهري :کاربري زمین

وسعت زمین می تواند با :به نحو مطلوب تري جهت ایجاد پارکینگ ها بهره جست. وسعت زمین
به حجم وسایل نقلیه، میزان رفت و آمد و پارك خودروها در کنار معابر مراکز جاذب سفر توجه 

عوامل :هاي محیطی و اقلیمینقش موثري در مکان یابی بهینه پارکینگ ها داشته باشد. ویژگی
ر توانند د: شیب، باد، سیل، زلزله،گسل، جهت وزش باد و آفتاب میمانندجغرافیایی متعددي 

-تاثیر تواندبهینه پارکینگ ها موثر باشند. از بین این موارد، شیب محل مورد نظر مییابی مکان
هایی ها باید در محلپارکینگ:دسترسی  .ها باشدیابی پارکینگگذارترین عارضه طبیعی در مکان

شوند که به شبکه معابر شهري وصل باشند. از این رو ارزیابی دسترسی بر پایه این روش ساخته
ها مناسب است و چه کیفیت استوار است که کدام زمین شهري براي قرارگیري محل پارکینگ
براي محاسبه وزن هر یک از دسترسی باید با توجه به مکان تقاضاي پارکینگ داشته باشد.
وازجمیع  استفاده نمودیم AHP)پارامترهاي انتخاب شده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (

شعاع -فاصله از مراکز جاذب سفر-یتم زیر براي بررسی انتخاب گردید:جمعیتآ7موارد فوق 
  توسعه آتی شهر-بهاي زمین-دسترسی-هاي همجوارکاربري-عملکردي

  
  TOPSIS روش 3-2-2

کمی کردن و بی مقیاس سازي ماتریس تصمیم    -1که شامل:: روش شامل شش گام است
. 4  منفی ل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل. تعیین راه ح3شده وزن دهی به ماتریس نرمالیزه  -2

. تعیین نزدیکی نسبی 5ی:به دست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایده آل هاي مثبت و منف
)CLرتبه بندي گزینه ها -6) یک گزینه به راه حل ایده آل  

  
  تجزیه و تحلیل-4
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ها را با توجه به نواحی شهر ک شاخصتک تهدف تحقیق  براي اولویت بندي نواحی به منظور
). 6و 2،3،4،5(جداول پردازیم ، به وزن دهی میستفاده از دانش کارشناسان مربوطهسمنان و ا

یر از سفرهاي کاري و ،بغشهري شهروندان سمنان به منطقه یکبخش اعظمی از سفرهاي درون 
ه شخصی وسیله نقلی با حجم سفر ، بدلیل دسترسی به خدمات مختلف شهري است.برگشت بمنزل

با توجه به نمودارهاي  داراست باالترین سهم واستفاده ازوسایل نقلیه عمومی کمترین سهم را
  ) 1ارایه شده(نمودار شماره 

  

  
 

  
و محاسبات انجام شده   ده عوامل موثر بر پارکینگ طبقاتیحال با توجه به اطالعات ذکر ش

 ذکر می گردد
  

 پارکینگ طبقاتی در شهر سمنانعوامل و معیارهاي موثرتر بر : 1جدول 
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  : جمعیت2جدول 

  
  

  شعاع عملکردي :3جدول 

  

یت
جمع

کز   
مرا

 از 
صله

فا
سفر

ب 
جاذ

دي  
کر

عمل
اع 

شع
  

ري
کارب

ي 
ها وار

مج
ه

سی  
ستر

د
ین  

 زم
اي

به
  

تی
ه آ

سع
تو

هر
ش

سی  
ند

ن ه
گی

میان
  

زن
و

  

  2  6  4  3  1  جمعیت

2/1  8  2,4
79

  0,2
44

  

 فاصله از
 مراکز جاذب

  سفر

3/1  

1  2  3  4  3/1  

7  1,5
19

  0,1
49

  

شعاع 
  عملکردي

4/1  

2/1  

1  5  3  

4/1  

6  1,1
59

  0,1
14

  

کاربري هاي 
  همجوار

6/1  

3/1  

5/1  

1  7/1  

9/1  

2  0,3
21

  0,0
32

  

  2/1  دسترسی

4/1  

3/1  

7  1  5/1  3  0,7
79

  0,0
77

  

3,6  8  1  5  9  4  3  2  بهاي زمین
51

  0,3
59

  

توسعه آتی 
  شهر

8/1  

7/1  

6/1  

2/1  

3/1  

8/1  

1  0,2
51

  0,0
25

  

,10                جمع
15

9
  

1  

  A B  C  وزن  میانگین هندسی  
A  1  2  3  1,82  0,53  
B  2/1  1  3  1,14  0,33  
C  3/1  3/1  1  0,48  0,14  

  1  3,44        جمع

  A B  C  وزن  میانگین هندسی  

A  1  6  8  3,63  0,73  
B  6/1  1  7  1,05  0,22  
C  8/1  7/1  1  0,27  0,05  
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  شعاع عملکردي :3جدول 

  
  : کاربري اي مجاور 4جدول 

  
  دسترسی: 5جدول 

  
   بهاي زمین :6جدول 

  
  

  : توسعه آتی شهر7جدول 

  1  4,95        جمع

  A B  C  وزن  میانگین هندسی  
A  1  4  6  2,88  0,67  
B  4/1  1  5  1,08  0,25  
C  6/1  5/1  1  0,32  0,08  

  1  4,28        جمع

  A  B  C  وزن  میانگین هندسی  
A  1  3  4  2,29  0,59  
B  3/1  1  5  1,19  0,31  
C  4/1  5/1  1  0,37  0,1  

  1  3,85        جمع

  A B  C  وزن  میانگین هندسی  
A  1  4  9  3,3  0,69  
B  4/1  1  8  1,26  0,26  
C  9/1  8/1  1  0,24  0,05  

  1  4,8        جمع

  A B  C  وزن  میانگین هندسی  
A  1  4  7  3,04  0,69  
B  4/1  1  5  1,08  0,24  
C  7/1  5/1  1  0,31  0,07  

  1  4,43        جمع

  A B  C  وزن  میانگین هندسی  
A  1  4/1  6/1  0,35  0,08  
B  4  1  4/1  1  0,24  
C  6  4  1  2,88  0,68  
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 :AHP بر اساس معیارها جداول ذکر شده در روش C˛B˛Aنتایج وزن دهی محدوده هاي 8جدول

  
 ناحیه شهر سمنان 3 در پارکینگ طبقاتیعوامل و معیارهاي موثرتر بر : 9جدول

C7+  C6+  C5+  C4+  C3-  C2+  C1-    
توسعه 

  آتی شهر 
هاي کاربري  دسترسی

  همجوار
شعاع 

  عملکرد
 فاصله

  ازمراکز
بهاي   تجمعی

  زمین
  

0,08  0,69  0,59  0,67  0,73  0,53  0,69  A  
0,24  0,26  0,31  0,25  0,22  0,33  0,24  B  
0,68  0,05  0,1  0,08  0,05  0,14  0,07  C  

 
 (N): بی مقیاس شده معیار ها 10جدول 

C7+  C6+  C5+  C4+  C3-  C2+  C1-    
توسعه 

  آتی شهر 
هاي کاربري  دسترسی

  همجوار
شعاع 

  عملکرد
 فاصله

  ازمراکز
بهاي   تجمعی

  زمین
  

0,15  0,93  0,88  0,93  0,95  0,83  0,95  A  
0,45  0,35  0,46  0,35  0,25  0,51  0,33  B  
1,28  0,07  0,15  0,11  0,06  0,22  0,09  C  

 
 w کمی کردن و بی مقیاس سازي ماتریس تصمیم :11جدول 

توسعه آتی 
  +C7شهر 

دسترسی
C6+  

کاربري هاي 
  +C5همجوار

شعاع 
  +C4عملکرد

-C3فاصله 
  ازمراکز

بهاي   C2تجمعی
 -C1زمین

0,025  0,077  0,032  0,114  0,149  0,244  0,359  
  
 

  10و 11ترکیب جدول ماتریس   :12جدول

  1  4,23        جمع

 اوزان اولویت بندي محدوده هاي پارکنیک طبقاتی شهر  سمنان

 A 0,63619˛ناحیه
 B 0,2639˛ناحیه

 C˛ 0,09991ناحیه

C7+  C6+  C5+  C4+  C3-  C2+  C1-    
توسعه 

  آتی شهر 
هاي کاربري  دسترسی

  همجوار
شعاع 

  عملکرد
فاصله

  ازمراکز
بهاي   تجمعی

  زمین
  

0,003  0,07  0,03  0,1  0,14  0,2  0,34  A  



  1394 بهار،نهمي سال دوم، شمارهریزي شهري، فصلنامه مطالعات برنامه..... ......................................38
  

  
  :  تعیین راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی-3

 )0,02 0,07 0,03 0,1 0,09 0,2 0,03(v+= 
)0,003 0,00056 0,00045 0,001 0,14 0,005 0,34(v-=  

  به دست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایده آل هاي مثبت و منفی: -4
D3+=0,19  D2+=0,14   D1+=0,34  
D3-=0,34  D2-=0,25   D1-=0,19  

 ) یک گزینه به راه حل ایده آلCLتعیین نزدیکی نسبی ( -5
 Cl3=0,64 Cl2=0,64 Cl1=0,36  

  A<B<C رتبه بندي گزینه ها-6
  
  نتیجه گیري وپیشنهادات-5

نقطه براي پارکینگ هاي طبقاتی انتخاب  3 ز وضع موجودبا توجه به نتیجه ارزیابی حاصل ا 
 Bباشد. محدوده امام رضا و پیروزي می ˛مشاهیر ˛سعدي ˛شامل میادین امام Aشد. محدوده 

 میادین سعدي و مشاهیر می˛بلوار قائم ˛کوثر ˛امام علی ˛امیرکبیر ˛معلم˛شامل میادین امام رضا
هاي باشد که محدودهسعدي می˛حسین میادین امام˛محالت˛شامل میدان امام Cباشد. محدوده 

فوق الذکر با هم تداخل ندارند.باتوجه به اینکه درحال حاضرشهرسمنان داراي هیچگونه پارکینگ 
توان از زمین آن گاراژ باشد.میفقط داراي پارکینگ باز(گاراژ) میAطبقاتی نیست ودرمحدوده 

ع عملکردي وتراکم جمعیت درمحدوده براي احداث پارکینگ طبقاتی استفاده نمود.باتوجه به شعا
C  نیاز به ساخت پارکینگ طبقاتی احساس نمیشود.درمحدودهB  چون توسعه آتی شهردرجهت

براي تمرکززدایی از تاسیس مراکز پارکینگ  این منطقه است وجودپارکینگ طبقاتی الزم است
مات و کاهش طبقاتی در نواحی خاص من جمله مراکز فوق الذکر و ارائه و گسترش سطح خد

باید اقدام به ایجاد نقاطی جدید صرفه جویی در زمان گستره بیشتري از افرادحجم ترافیکی شهر
البته با لحاظ این نکته که به علت دخیل بودن بخش در نواحی فاقد مراکز پارکینگ طبقاتی نمود

  نظر قرار گیرد.مد  حتما باید سودآوري مراکز جدیدخصوصی در بخش ساخت
ــدوده  -1 ــاتی مح ــگ غیرطبق ــی پارکین ــان فعل ــراردادن مک ــدنظر ق ــا م ــل از  Aب حاص

لــیکن پارکینگهــاي موجــود در محــدوده پیشــنهادي موقعیــت مناســبی داشــتهارزیــابی فــوق 
بــه لحــاظ تعــداد و پراکنــدگی مناســب نبــوده و فقــط یــک مرکــز بــراي ایــن ناحیــه مناســب 

0,009  0,03  0,01  0,04  0,04  0,12  0,12  B  
0,02  0,00056  0,00045  0,01  0,009  0,05  0,03  C  
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هر محـدودیت سـاخت سـاختمانهاي باشد.ضمنا با توجه بـه قـرار گیـري بافـت تـاریخی شـمی
  بلند مرتبه دراین قسمت وجود دارد

بـا توجـه بـه گسـترش شـهر بـه ایـن سـمت و سـو  Bساخت پارکینـگ درمحـدوده  -2
شـود کـه بـا توجـه بـه  آمـد و شـد و حجـم تـردد و نیازمنـد سـاخت الزم تشخیص داده مـی

  پارکینگ در این منطقه است
بریهــاي آن منطقــه وهــم جمعیــت باتوجــه بــه پراکنــدگی کار Cپارکینــگ محــدوده -3

 کمتردرحالت فعلی ضرورتی براي ساخت آن مشاهده نمی گردد   
  

 
  : مکان هاي پیشنهادي جهت احداث پارکینگ طبقاتی  2شماره

  
  پیشنهادات:4-1

شود که نقاط پیشنهادي بعد از تجزیه و تحلیل هاي انجام شده تراکم جمعیت مشاهده می
رفت که دقیقا پارکینگی که قبال همانطور که انتظار میگردددر نواحی پر جمعیت واقع می

 شد بااست و اکنون به عنوان پارکینگ مشغول فعالیت میپارکینگ اصلی شهر سمنان بوده
بررسی میزان نیاز به پارکینگ عمومی و باشد.قطه پیشنهادي براي پارکینگ تواند یک نمی

  ايرکز شهر وایجاد آن وحذف پارك حاشیهي فضاي الزم جهت پارك خودروها در ممحاسبه
توان پیشنهاد نمود اگر در آینده با توجه به رشد و زیاد شدن جمعیت در این همچنین می

ی هم احساس شد از مناطق و دیگر مناطق شهر سمنان اگر نیاز به ایجاد یک پارکینگ طبقات
اده داث پارکینگ طبقاتی هم استفتوان براي احهایشان میسه نقطه با توجه به اولویت یکی از این

  کرد. 
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