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 نتری مهمجایی انسان و کاال در سطح معابر یک شهر،  ههدایت جاب مدیریت و 
هاي حمل و نقل شهري است. کارکرد این سیستم وابسته به  هدف ایجاد سیستم

هاي الزم و نیز قرارگیري مناسب اجزا مختلف آن و هماهنگی این  وجود زیرساخت
هاي سیستم حمل و نقل مراکز  زیرساخت ترین مهماجزا با یکدیگر است. یکی از 

اي در  نقش عمده طبقاتی عمومی هستند که هاي پارکینگشهرهاي بزرگ، 
ها زمانی  کنند. این پارکینگ می ءاي و روانی ترافیک ایفا کاهش پارك حاشیه

الزم را داشته باشند که در مکان مناسب احداث شوند. این تحقیق  کارایی توانند می
طبقاتی در  هاي پارکینگعلمی  یابی مکانتحلیلی و با هدف  –با روش توصیفی 

ست. در این راستا بر اساس ادبیات تحقیق و نظر سطح شهر رشت انجام گرفته ا
شاخص از جمله  8شهري  ریزي برنامهکارشناسان حوزه ترافیک، شهرسازي و 

 -خدماتی، تفریحی  -فاصله از مراکز جاذب سفر شامل مراکز تجاري، اداري 
و قابلیت و  آبگیرپذیرایی، دسترسی به معابر شریانی و میادین اصلی، فاصله از نقاط 

تحلیل سلسله مراتبی فرآیند و با استفاده از مدل  گردید ها انتخاب زگاري کاربريسا
)AHP اقدام به تجزیه و تحلیل داده شد که سرانجام نقشه همپوشانی شده (

طبقاتی تشکیل شد. در ادامه با  هاي پارکینگهاي مستعد جهت استقرار  نهایی پهنه
تحقیق، طی بازدید میدانی در دست آمده از مدل ه استفاده از نقشه نهایی ب

 اراضی داراي .داراي قابلیت خیلی خوب و خوب هستند ،که مشخص شد یهای پهنه
، بایرصورت بایر، زمین ه در وضعیت فعلی بالزم جهت ساخت پارکینگ و  مساحت
نقطه به  9تعداد به  ،طبقاتی و یا ساختمان فرسوده و مخروبه هستندغیر پارکینگ
ع جهت ساخت پارکینگ طبقاتی شناسایی شد و با توجه به مترمرب 35547مساحت 

میزان تقاضاي پارکینگ و ضرورت رفع معضل کمبود پارکینگ به ترتیب اهمیت 
 .یت بندي شدندواول

 

 هاي کلیديواژه
 یابی مکانلیل سلسله مراتبی، تحفرآیند پارکینگ طبقاتی، 

 

Management of the movement of people and goods in the 
streets of a city is the main cause of urban transport 
systems. Operation of the system is dependent on the 
necessary infrastructure and proper placement of the 
various components and the components consistency 
together. One of the most important public transportation 
infrastructure is Multi-storey car parking structures as one 
of the centers of large cities. This can play a major role in 
reducing Traffic of parking in street sides and its 
psychological effects. The parking lot can have the 
necessary performance when in the right place. The study 
was descriptive - analytical and the purpose is to make 
location for the Multi-storey car parking in the city of 
Rasht. In this context, based on the literature and opinion 
of expertin transportation, urban development and urban 
planning, we selected 8 parameters including distance to 
main populated centers including malls, office - services, 
entertainment - catering, access to arterial roads and main 
squares, the distance to and functionality and compatibility 
of applications. The data have been analyzed using 
Analytic Hierarchy Process (AHP). The final area suitable 
for parking lot  has been selected by overlay map. Then, 
using a map obtained from research model, during the field 
visit, it was found in an area that has very good potential. 
The area of land for construction of parking lot are located 
in the barren, vacant land, old parking and dilapidated 
buildings. We selected 9 areas with 35,547 square metersto 
build parking. We made a ranking of the suitable aseas 
with the demand and the need to resolve the problem of 
lack of parking garages in order of importance and priority.  
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 مقدمه
اد وسایل اخیر و افزایش تعدهاي  با رشد سریع شهرنشینی در دهه

نقلیه موتوري، ترافیک در سطح معابر شهري به یکی از معضالت 
، به عنوان ها خیابانشهري بزرگ تبدیل شده است. معابر شهري و 

ه جایی ب از سیستم ارتباط شهري، نقش اصلی را در جا یجزئ
با  ها خیابانچه حرکت در  عهده دارند و چنانانسان و کاال بر

ستم شهري با مشکل مواجه شده و کل سی ،اختالل مواجه شود
شود. در این راستا  می ممکن ریغزندگی در چنین شهري 

عنوان یکی از اجزاي مهم یک ه طبقاتی و عمومی ب هاي پارکینگ
سیستم حمل و نقل مدرن، وظیفه فراهم آوردن سطوحی جهت 
خارج کردن ترافیک ساکن از سیستم ارتباط شهري و در نتیجه 

را بر عهده دارند. انتخاب محل  ها خیابانی کاهش ترافیک و شلوغ
و کاهش  ها آن تر بیش کارایی مناسب احداث این مراکز باعث

 ).120: 1389 ،گردد (طالبی اي می پارك حاشیه
و  کارایی طبقاتی عمومی زمانی با افزایش هاي پارکینگاحداث 

پارامترهاي  شود که کلیه می یابی به اهداف مورد نظر همراه دست
قرار گرفته شود. یکی از  مدنظر هاي پارکینگدر احداث  مؤثر
، مکان احداث ها پارکینگدر احداث  مؤثرپارامترهاي  ترین مهم
و پراکندگی  ها پارکینگباشد. نامناسب بودن محل  می ها آن
 ها پارکینگاین  کارایی نه تنها باعث عدم ها آن یراصولیغ

جه افزایش مدت بلکه افزایش ترافیک شهري و در نتی ،شود می
زمان سفرهاي درون شهري و افزایش آلودگی هوا را نیز به 

 ). 4 :1383 ،نائینی عسکري دنبال دارد(قاضی
طبقاتی عمومی در شهرهاي  هاي پارکینگ یابی کانمامروزه 
گیرد که این  می صورت سنتی و بازدید میدانی صورته کشور ما ب

حتی در مواردي  .گردد می ها مکانمناسب این  کارایی امر سبب عدم
الزم  رو  نیاآورد. از  می به وجودنیز  یکیترافمشکالتی از قبیل گره 

جدیدي که  يها سامانهاز  ها پارکینگبهینه  یابی مکاناست در 
همزمان  طور  بهتوانایی تجزیه و تحلیل تعداد زیادي از پارامترها را 

ها،  سیستمیکی از این ). 120: 1388 ، دارند استفاده شود(طالبی
 يها ییتوانااست. امروزه از  GISاطالعاتی جغرافیایی  يها سامانه
GIS  شود می مختلفی استفادههاي  زمینهدر  یابی مکاندر 

مراکز خدمات شهري یکی از  یابی مکان). 3 :1379، (فرهادي
 در مدیریت شهري است.  GISکاربردهاي 

 نیتر بزرگهزار نفر به عنوان  650شهر رشت با جمعیتی حدود 
شهر حاشیه جنوبی دریاي خزر با توجه به شکل شهر و ساختار 

بودن شهر، در بخش مرکزي اي  تک هسته ژهیو بهشبکه شهري آن 
این هدف  بنابر .خود با مشکالت ترافیکی زیادي مواجه شده است

طبقاتی در بخش مرکزي شهر  هاي پارکینگ یابی مکاناین تحقیق 
 ت.اس GISرشت با استفاده از 

تحقیق به شرح زیر  هاي سؤال الذکر فوق مسائلبه  با توجه
 گردد: می مطرح

 هاي پارکینگ یابی مکاناصلی در  ياه شاخصهمعیارها و  .1
 ؟اند کدمطبقاتی در سطح شهر 

طبقاتی در  هاي پارکینگمناسب جهت استقرار هاي  مکان .2
 ؟اند کدمبخش مرکزي شهر رشت 

باشد که در  می شهريهاي  پارکینگ یکی از انواع کاربري
هاي  جامع شهري در قسمت مطالعات ترافیک و شبکههاي  طرح

 که در این میان به وجوداي  شوند. اشکال عمده می ارتباطی ارزیابی
پارکینگ نیز مانند  یابی مکانکه عمالً مطالعات  است نیا ،آید می

برآورد میزان تقاضاي پارك، عرضه پارکینگ و... با توسل به 
شود. واقعیت این است که  می ریاضی و آماري بررسیهاي  بطهرا

است و  یازسنجینبر روي  دیتأک تر بیشدر مطالعات این گروه 
پارکینگ اهمیت چندانی قائل نیستند.  یابی مکانبراي بخش 

کرده  ضروريمطالعات را  گونه نیاضرورت دیگري که توجه به 
مشکالت  نیتر بغرنجترافیک به عنوان یکی از  مسئله .است

سنگین حمل و نقل و تلف  نسبتاهاي  شهري است. صرف هزینه
شدن وقت، سرمایه و حتی سالمتی شهروندان ارائه راهکارهاي 

باعث کاهش پارك  ها پارکینگایجاد  طلبد. مطمئنا می ي راتر بیش
و افزایش سرعت خودروها و در نتیجه  عرض کممعابر اي  حاشیه

 د.کاهش بار ترافیکی خواهد ش
 

 نظري مبانی
 پارکینگ

 پارکینگ فضایی است که براي توقف وسایل نقلیه در نظر گرفته
شود و پایان منطقی یک سفر با وسیله نقلیه است. اغلب  می

به وجود  1920مجتمع و گاراژها قبل از سال  هاي پارکینگ
مناسبی به  یده سیسروآمدند. در آن زمان حمل و نقل عمومی 

داد و اغلب سفرها با  می کار انجاماي ه مراکز خرید و محل
 ،شد می مانند درشکه که توسط اسب کشیدهاي  نقلیه یلوسا

 گرفت و پارك کنار خیابانی بسیار محدود بود.  می انجام
شروع شد. در آن  1920دهه هاي  تحول در گاراژها در سال

دهه گاراژها در مراکز اصلی شهر مکان داده شدند و شاغلین 
از اتومبیل ها  به روز بر تعداد استفاده کنندگان آن کسبه که روز

کردند. البته  می شد، در گاراژها  اتومبیل خود را پارك می افزوده
ها به خاطر  توجه به گاراژها و پارك اتومبیل در این مکان

بود. بعد از جنگ جهانی ها  رسانی افراد مزاحم به اتومبیل آسیب
ها  ه وجود آمد. در این سالترین تحول در گاراژها ب دوم بزرگ

قیمت زمین در مراکز اصلی شهر باال رفته، احساس نیاز نسبت 
 به استفاده بهینه از فضاي پارك به وجود آمد که مشاوران احداث 
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در این زمینه تحقیقاتی آغاز نمودند. از اواسط دهه  ها پارکینگ
امروز ما اند.  کرده انواع مختلفی پیدا ها پارکینگ تا به حال، 1960

ها،  هتل هستیم که براي هر نوع مکانی مانند:شاهد آن 
 از پارکینگ طراحی خاصیو... نوع ها  ها، بیمارستان استادیوم

شود و ابعاد و ظرفیت مورد استفاده بستگی به مکان و محلی  می
دارد که پارکینگ براي ارائه تسهیالت به آن ساخته شده 

 ).9-6  :1381 ،است(کلهري
 

 ارکینگانواع پ
 اي پارکینگ حاشیه

سطحی از فضاي کنار خیابان که به توقف وسایل نقلیه موتوري 
 عبارتند از:اي  اختصاص دارد. انواع پارکینگ حاشیه

 موازياي  پارکینگ حاشیه -
اي  در این پارکینگ وسایل نقلیه را در طول خیابان و در حاشیه

 کنند. می پارك ،که موازي با خط میان خیابان است
 دار رکینگ زاویهپا -

 درجه نسبت  30، 60، 45 هاي زاویهدر  نقلیهوسایل در این مورد 
شود. ورود و خروج در این نوع  می به حاشیه خیابان پارك

 کند. می ي را اشغالتر بیشاما فضاي  .آسان است ها پارکینگ
 

 پارکینگ با زاویه قائمه (راست گوشه) -
نقلیه با زاویه  وسایل  ،یدآ می از نام آن بر همان طوردر این مورد 

 ها پارکینگگیرد. این نوع  می راست نسبت به حاشیه خیابان قرار
 ). 77 :1376 ،راسکاي براي پارك اتومبیل دارند(هیرتر بیشظرفیت 

 
 

 اي حاشیهپارکینگ غیر
یی است که خارج از ها پارکینگمنظور از این نوع پارکینگ، 

اند.  اتی ساخته شدهسطح سواره رو به صورت همسطح و یا طبق
 انواع آن عبارتند از:

 طبقهپارکینگ چند -
در مناطقی نظیر مراکز شهرها که زمین کمیاب و گران است و یا 

مرکزي مسافربري هاي  بزرگ و ایستگاههاي  نزدیک فرودگاه
به تعداد نسبتاً زیادي پارك احتیاج است،  ها آنعمومی که در 

ویی به نیازهاي منطقه همسطح براي جوابگ هاي پارکینگایجاد 
همسطح  هاي پارکینگصالح نیست. در این قبیل موارد به جاي 

 کنند.  می چند طبقه استفاده هاي پارکینگاز 
 بامی هاي پارکینگ -

هایی که زمین بسیار نادر و گران باشد و ایجاد  در محل
مستقل نیز مقدور و یا به صرف نباشد، یکی از  هاي پارکینگ

 کینگ استفاده از بام ساختمان هاست.ایجاد پارهاي  راه
 

 پارکینگ مکانیکی -
بزرگ و  هاي پارکینگدر مواقعی که زمین کافی براي ایجاد 

مناسب وجود نداشته و یا بسیار گران باشد، ممکن است استفاده 
از وسایل مکانیکی نظیر باالبرهاي مخصوص به جاي رابط 

 مقرون به صرف باشد. تر بیش
 یزمینزیر هاي پارکینگ -

     شود.  می تر از سطح زمین ساخته این نوع پارکینگ، پایین
توان در زیر جاده، میدان پارك یا  می این گونه پارکینگ را

عمومی هاي  و ساختمانها  مسکونی، هتلهاي  زیرزمین ساختمان
 ). 99 :1379 ،دیگر ساخت(شاهی

 

 پشینه تحقیق
طبقاتی هاي  هاي شهري به ویژه پارکینگ ی کاربريابی مکان

موضوعی است که مطالعات چندي در ایران و سایر نقاط جهان در 
 مورد آن انجام شده است. 

شناسی  روش«خود تحت عنوان:  نامه انیپا در، )1380( یالهذکر
ي تجمعی، پس از بیان مطالب ها توقفگاهگذاري  یابی و قیمت مکان

هاي  ها و اثرات منفی پارکینگ عمومی در رابطه با پارکینگ
 اي در یک مطالعه موردي براي شهر اصفهان و با استفاده از  حاشیه

هاي  هاي مناسب براي توقفگاه روش سفرهاي انجام گرفته، مکان
هاي  گذاري پارکینگ تجمعی ارائه شده است. در ادامه نیز به قیمت

 تجمعی پرداخته شده است. 
: نامه خود با عنوان )، در پایان1383نائینی، (  عسکري قاضی 

هاي عمومی با  یابی پارکینگ ارائه روشی مناسب جهت مکان«
، »(مطالعه موردي: بخش مرکزي شهر اصفهان) GISاستفاده از 

ابزار براي  نیتر مناسببه عنوان  GISبه این نتیجه رسیده که 
به عنوان  )AHPیابی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( مکان

یابی  ر مکاندهی معیارهاي مؤثر د وزنروش  نیتر نهیبه
منطق فازي به عنوان بهترین گزینه  OWAپارکینگ و روش 
 . است GISهاي نقشه در  براي ترکیب الیه

اي تحت  )، در مقاله1392آذري ( سعیدیان طبسی و احمدي
، به بررسی »یابی پارکینگ در مدیریت و مکان GISکاربرد «عنوان: 

با در نظر ی مکان مناسب پارکینگ در شهرها سنج امکانمدیریت 
ها با استفاده از  گرفتن عرضه و تقاضاي پارك و عوامل مؤثر بر آن

GIS در این مقاله اند پرداخته .GIS  به عنوان یک ابزار قوي تجزیه
 و تحلیل با قابلیت به روزرسانی آسان معرفی شده است.

یابی  مکان«نامه خود تحت عنوان:  )، در پایان1383حسین مقدم (
با استفاده از » تهران 12هاي عمومی منطقه  ینگو ساماندهی پارک

GIS  « به این نتیجه رسید کهGIS  ابزار  نیتر مناسببه عنوان 
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) به عنوان AHPیابی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( براي مکان
یابی پارکینگ  دهی معیارهاي مؤثر در مکان بهترین گزینه روش وزن

گزینه براي ترکیب  منطق فازي به عنوان بهترین OWAو روش 
 است. GISهاي نقشه  الیه

بررسی «)، در بخش 1389مهندسین مشاور مهراز آداك پارس (
ضوابط و مقررات ترافیکی، شهرسازي و اقتصادي پارکینگ 

هاي مختلف نیازسنجی  ، ابتدا به بررسی راه» طبقاتی شهر کرج
پارکینگ پرداخته است. سپس انواع پارکینگ مورد بررسی قرار 

ها را نام برده است.  یابی پارکینگ براي مکان ها روشده و انواع دا
به عنوان بهترین گزینه نام برده  GISها از روش  در مطالعه آن

شده است. سپس به مقررات ساخت پارکینگ پرداخته شده و در 
نهایت به بررسی نقاط مرکزي شهر کرج که نیاز به احداث 

 )1389  ،پارس آداك مهراز(پارکینگ طبقاتی دارند، پرداخته است
تحقیق و  مسئلهبا توجه به موارد مطرح شده در رابطه با 

اهداف  انجام آن و نظریه هاي مطرح شده،اهمیت و ضرورت 
 زیر براي انجام پژوهش حاضر در نظر گرفته شدند:

ریزي  ي کاربري زمین و برنامهزیر برنامههاي  استفاده از نظریه. 1
 هاي طبقاتی. تعیین مکان بهینه پارکینگ حمل و نقل و ترافیک در

هاي  یابی بهینه پارکینگ . تعیین معیارهاي مؤثر در مکان2
 طبقاتی.

ریزي شهري و مطالعات حمل و نقل  . پیوند مطالعات برنامه3
یابی پارکینگ با  یابی به یک روش درست در مکان جهت دست

 ،ها انیشرتوجه به عوامل کاربري اراضی، تراکم جمعیت، 
 و غیره. ها يسازگارو  ها یدسترس

هاي طبقاتی در  . تهیه و ارائه نقشه جانمایی مناسب پارکینگ4
 .GISشهر رشت با استفاده از 

 
 روش تحقیق

 نوعاز نظر تحلیلی و  –توصیفی مطالعه حاضر از نظر روش، 
یابی به اهداف مورد نظر، در کاربردي است. جهت دستتحقیق، 

یل و ابعاد مشکل کمبود فضاهاي پارك مرحله اول به بررسی دال
  و سپس با استفاده از مدل شدهخودرو در شهر رشت پرداخته 

از  خاص، هاي شاخصو بر اساس  تحلیل سلسله مراتبیفرآیند 
 –خدماتی ، تفریحی  –نزدیکی به مراکز تجاري ،اداري  :جمله

توریستی ، نزدیکی به میادین و تقاطع هاي پر تردد ، دسترسی به 
فرعی ، قابلیت اراضی. فاصله  3اصلی و معابر درجه  2معابر درجه 

شود. براي انجام این کار در محیط مشخص می از مناطق آبگیر
GIS  و با استفاده از مدلAHP :پنچ مرحله مد نظر است 

هاي شود که به چه الیهگیري می تصمیممرحله اول در  −
 ؛ستااطالعاتی نیاز 

هاي اطالعاتی مورد نیاز از د الیهتولید و ایجا ،دوم همرحل −
 باشد؛ هاي اطالعاتی ورودي میالیه

نظر سنجی از کارشناسان مربوطه در رابطه  ،مرحله سومدر  −
با وزن هر یک از معیارها و زیر معیارهاي مورد نظر در امر 

 گیرد؛ انجام می هاي مورد نظرسایت یابی مکان
س وزن اسابر  هاي اطالعاتیبندي الیهطبقه، چهارم همرحل −

 زیر معیارهاي هر الیه است؛
هاي اطالعاتی دهی و ترکیب الیه وزن پنجم و در مرحله −

 Expertافزاربر اساس نظر کارشناسان و با استفاده از نرم
Choiseگیرد. ، انجام می 

، ArcGIS،AutoCAD در این پژوهش از نرم افزارهاي 
Expert Choise  وSpss  شده است.استفاده 

 
 ه مورد مطالعهمحدود

درجه و  49بین   گیالن، در محدوده  شهر رشت در مرکز جلگه
 30دقیقه و  16درجه و  37ثانیه طول شرقی و  45دقیقه و  35

 ).1ثانیه عرض شمالی واقع شده است(نقشه 
هکتار است. این شهر از شمال به  10240مساحت آن حدود 

ودبار، از بخش خمام، از جنوب به دهستان الکان و شهرستان ر
شفت و از شرق به بخش  شهرستانسرا و  غرب به صومعه

 639،951شود. رشت با جمعیت کوچصفهان و سنگر محدود می
درصد از جمعیت استان را به  8/25، حدود 1390نفر در سال 

). رشت به 1392 ،ایران آمار خود اختصاص داده است(مرکز
جنوبی   اشیهشهري استان و ح  ترین نقطه عنوان اولین و بزرگ

دریاي خزر و به عنوان مرکز سیاسی ـ اداري استان گیالن 
).  این شهر به جهت قرارگیري 36 :1389 ،شود(باباپور شمرده می

در مرکز جلگه گیالن و ارتباط آن در چهار جهت اصلی به نقاط 
جمعیت و حکومتی مهمی در ادوار تارخی از جمله در غرب 

، در شمال بندر انزلی و در منطقه فومنات، در شرق الهیجان
یابی آن به شکل  جنوب جاده اصلی تهران باعث شده که ساخت

اي باشد، افزایش جمعیت شهر در اثر رشد  شعاعی تک هسته
طبیعی و مهاجرت و به نیز افزایش حجم ترافیک معابر شهري از 

ی و خدمات یک طرف و استقرار مراکز مهم تجاري، اداري،
جغرافیایی شهر یعنی میدان شهرداري، تفریحی در تنها مرکز 

 منجر به مشکل کمبود فضاي پارکینگ شده است.
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  شهر رشت در سطح کشور، استان و شهرستان نقشه کاربري  .1نقشه 

 1393طرح جامع شهر رشت،  مأخذ:                                                                                                                         
 طبقاتی در شهر رشت هاي پارکینگوضعیت  -

اولیه نشان داد که در وضع هاي  بازدیدهاي میدانی و بررسی
موجود در سطح شهر رشت پارکینگ طبقاتی عمومی وجود ندارد 
و تنها مورد خصوصی که در این زمینه یافت شد، مربوط به یک 

ه میدان است که در فضاي پشت مرکز خرید در ضلع شرقی سبز
ساختمان اصلی خود اقدام به ساخت پارکینگ طبقاتی کوچکی 

هاي  ان خود نموده است. در بررسیگدر حد رفع نیاز مراجعه کنند
میدانی مشاهده شد که به علت تقاضاي باالي پارکینگ در 

مخروبه و یا هاي  هسته مرکز شهر، افرادي که داراي ساختمان
صورت موقت آماده سازي نموده و ه را  ب ها آن ،ندهست بایرزمین 

تحت عنوان پارکینگ عمومی معمولی مورد بهره برداري قرار 
ها در بافت مرکز شهر به بیش از  اند. تعداد این نوع پارکینگ داده
اما به چند دلیل پاسخگوي تقاضاي پارکینگ  ،رسد مورد می 20

 در این منطقه از شهر نیستند:
 ها آناستاندار نیست و ظرفیت  ها آناري از مساحت بسی .1
 باشند. خودرو می 30تر از  کم

به دلیل طبقاتی نبودن صرفا در یک سطح مورد استفاده  .2
 گیرند. قرار می

از معابر اصلی فاصله زیاد دارند و از  ها آنتعداد زیادي از  .3
متري به خیابان اصلی دسترسی  4تا  2طریق یک معبر فرعی 

را  ها آنبه  ،ورود و خروجبر این که  عالوه  این امر دارند که
 نیستند. هم قابل رویت ،مشکل نموده

در  بایرها بر اساس زمین  توزیع فضایی این پارکینگ .4
ش علمی و مناسب دسترس بوده و در این زمینه از یک رو

 ).2(نقشه استفاده نشده است

 
 موجود در شهر رشت هاي پارکینگموقعیت  .2نقشه 

1394طرح جامع شهر رشت،  مأخذ:                                              
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 پارکینگ طبقاتی یابی مکانمراحل  نمودار  .1شکل 
 

 
 

 )AHP(تحلیل سلسله مراتبی فرآیند 
شامل کلیه  MCDM(1معیاره ( گیري چندهاي تصمیمروش
بر اساس  کند،هاي داراي ساختار است که به افراد کمک میروش
  گیري کنند هاي خود و بر اساس بیش از یک معیار، تصمیمتمایل

)  269:kuo et al., 2006( به عبارت دیگر آنالیزهاي چندمعیاره .
گیران براي تعیین  کند که تصمیممعموال شرایطی را فراهم می

عملکرد هر گزینه با توحه به هر معیار و همچنین مشخص کردن 
هاي کیفی با توجه به هدف اصلی، به ارزیابی اهمیت نسبی معیارها

  ).Deng, 1999: 217بپردازند(
هاي تحلیل سلسله مراتبی که از روشفرآیند روش 

امکان  که )Yu, 2002: 1971گیري چندمعیاره است( تصمیم
گیران فراهم سازي فاکتورهاي غیرعینی را براي تصمیم کمی
 ).294  :2009 ،آورد(طالیی و همکاران می
هاي مکانی باید مراحلی طی شود که این راي انجام تحلیلب

 مراحل شامل مراحل نظري و عملی زیر است.
 

 

 پارکینگ طبقاتی یابی مکانانتخاب منطقه مطالعاتی براي   -
انتخاب محدوده مطالعاتی است،  یابی مکاناولین مرحله کار 

1. Multi Criteria Decision Making 

طبقاتی در  هاي پارکینگ یابی مکانهر چند موضوع این تحقیق 
هاي  باشد، اما این امر بدیهی است که محدوده می ر رشتشه

شهر به دلیل کاربري و موقعیتی که دارند هاي  و کنارهاي  حاشیه
نیاز به پارکینگ طبقاتی ندارند، جهت باالبردن میزان دقت و 
اشرافیت کار، محدوده داخل رینگ اصلی شهر یعنی محدوده حد 

آزادگان، تقاطع  نتظام، میدانفاصل میدان مصلی، میدان ا
میدان امام همسطح گلسار، میدان ولیعصر، پل جانبازان و غیر
 ع) به عنوان محدوده مطالعاتی این تحقیق انتخاب شد.( نیحس
 

 

 یابی مکاندر  مؤثرتعیین فاکتورهاي  −
                 ها استمکان مرکز عمل آگاهانه و ارادي انسان

خاص براي فعالیت یک  ). مناسب بودن مکان275 :1383 ،شکویی(
یابی  خدمت، تا حد زیادي به عواملی بستگی دارد که در حین مکان

 ). Yang, 1997: 245شوند( می آن خدمت انتخاب و ارزیابی
عمومی بر این است که  هدر انتخاب معیارهاي ارزیابی، قاعد

 این معیارها را باید در ارتباط با وضعیت مسئله تعیین کرد
 ).195: 1385(مالچوفسکی، 

طبقاتی  هاي پارکینگهاي مناسب جهت استقرار براي تعیین مکان
 در شهر رشت متغیرها و معیارهاي زیر در نظر گرفته شده است:

ترافیک، شهرسازي و هاي  با توجه به دیدگاه کارشناسان حوزه
 یابی مکاندر  مؤثرپارامترهاي  ترین مهمریزي شهري  برنامه

هر  .بندي شده است تقسیمپارکینگ در چند کالس اصلی 
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 عبارتند از: که کالس از چندین زیرکالس تشکیل شده است
 فاصله مراکز جاذب سفر  -

شود که  می پارکینگ محسوب یابی مکانپارامتر در  ترین مهم
مراکز مهم تجاري، اداري، خدماتی،  :ها از جمله شامل زیر کالس
 باشد. می تفرحی و پذیرایی

 باطیدسترسی به شبکه ارت  -
که در محدوده مطالعاتی معابر در سطح  با توجه به این

اصلی قرار نگرفته  یکشریانی بین شهري و معابر شریانی درجه 
اهمیت بودن معابر در سطح دسترسی و  نیز با توجه به بیو  است

هاي با سطح  خیابانهاي  با عرض کم از سه کالس شامل الیه
هاي با سطح دسترسی  اصلی، خیابان دودسترسی شریانی درجه 

تردد پرمهم و  هاي میدانفرعی و الیه تقاطع و  دوشریانی درجه 
 استفاده شده است.

 قابلیت یا میزان سازگاري اراضی  -
ها با پارکینگ  این کالس بر اساس میزان سازگاري کاربري 

طبقاتی و نیز قابلیت انتخاب اراضی مختلف در وضع موجود جهت 
 زیر کالس طبقه بندي شده است. 5تی به طبقا هاي پارکینگساخت 

 منطقه ممنوعه  -
 با توجه به ویژگی خاص اقلیمی شهر رشت و خطر آب 

شهر  آبگیرتحت عنوان فاصله از نقاط اي  گرفتگی معابر، الیه
 تشکیل شده و در محاسبات لحاظ شده است.

و معیارها به سیستم اطالعات جغرافیایی  ورود متغیرها −
)GIS( 

داده، تغییر فرمت،  آوري جمعفرایندي است که شامل  این مرحله
 ها است.زمین مرجع نمودن، تنظیم کردن و مستندسازي داده

 هاي اطالعاتی جدیدالیه تهیه −
هاي اطالعاتی هاي موجود، الیهدر این مرحله با توجه به داده

  گردید.مورد نظر در تحقیق تهیه هاي  جدیدي بر اساس شاخص
 هاي اطالعاتیگذارش متغیرها و الیهشبندي و ارزطبقه −

با استفاده از  یابی مکاندر این مرحله که یکی از مراحل اصلی 
ها به صورت داده هسیستم اطالعات جغرافیایی است، مجموع

بندي شوند. عملیات طبقهگذاري میبندي و ارزشمجدد طبقه
ها امري ضروري بوده و طی مجدد براي ترکیب مجموع الیه

ها تحت مقیاس مشترکی سنجیده ملیات، مجموع الیهاین ع
 ).11: 1390(ویسی، شوند می

هاي اطالعاتی از مدل  گذاري الیه در این تحقیق براي ارزش
)AHPهاي این تکنیک بر اساس مقایسه .) استفاده شده است

زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهاي مختلف را به 
 ). 7 :1383 ،پور دهد(قدسیمدیران می

سه  ه) بر پایAHPروش مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی (
 ها اي و ترکیب اولویتاصل قرار دارد: تجزیه، قضاوت مقایسه

 ).195: 1385(مالچوفسکی، (
 گیرد:دوتایی مراحل زیر انجام می هبراي انجام روش مقایس

 

 دوتایی هایجاد ماتریس مقایس −
 Expert Choiseافزار نرمدهی به معیارها در در این روش، وزن

است که ابتدا یک  ه این صورتگیرد. روش کار بصورت می
شود که در این مورد نظر ایجاد می هلئسلسله مراتب از مس

شود. سلسله مراتب هدف، معیارها و زیر معیارها مشخص می
سپس عناصر موجود در هر سطح از سلسله مراتب به ترتیب از 

عناصر مرتبط در سطح باالتر ارزیابی  هیپایین به باال نسبت به کل
هاي تصمیم بر اساس آخرین سطح شوند. از این رو گزینهمی

هاي تصمیم هاي تصمیم ارزیابی و از سوي دیگر شاخصشاخص
زوجی تشکیل  هشوند. در نهایت ماتریس مقایسارزیابی می

باشد. در می 9تا  1 هشود که نسبت به اهمیت عوامل از شمار می
این تحقیق در این زمینه از نظر کارشناسان ترافیک، شهرسازي 

 ریزي شهري استفاده شده است. و برنامه
 

 وزن معیارها همحاسب −
آید، پس از تشکیل ماتریس مقایسه، به ترتیبی که در زیر می

 آید: دست میه وزن نسبی معیارها ب
در ماتریس  مجموع مقادیر هر ستون هگام اول: محاسب

 زوجی. همقایس
سازي اعداد ماتریس، به این صورت که هر  گام دوم: استاندارد

زوجی، به مجموع ستون تقسیم  هماتریس حاصل از مقایس همؤلف
آید. عدد زوجی نرمال شده به دست می هشده و ماتریس مقایس

 آید.دست میه ب ،1 هاز رابط jو  iنرمالیزه شده براي 

 1.                                     

زوجی، اندیس  هعناصر ماتریس مقایس Viو  j، مقادیر 1در رابطه 
Nij  عناصر نرمال شده وn  .تعداد عناصر مورد مقایسه است 

ها در هر ردیف از ماتریس میانگین مؤلفه هگام سوم: محاسب
شده  استاندارد شده است. یعنی تقسیم مجموع امتیازات استاندارد

براي هر ردیف بر تعداد معیارهاي که حاصل یک ماتریس ستونی 
ها تخمینی از وزن نسبی معیارهاي مقایسه شده است. این میانگین

 گیرد. صورت می ،2 هباشد. این کار با استفاده از رابطمی

 2.                         
 که یارها استتعداد مع nوزن نسبی و  Wi، اندیس 2در رابطه 

آید. وزن نهایی، مبنایی براي در نهایت وزن نهایی به دست می
 هر دو معیار در کارایی هايگیري بوده و به عنوان نسبتتصمیم
هاي کارایی هر دو معیار در گیري بوده و به عنوان نسبتتصمیم
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وزن و  ،1  جدول .شودرسیدن به هدف نهایی به کار گرفته می
 ههاي اطالعاتی را با استفاده از روش مقایسو الیهامتیاز معیارها 

 ) 111 :1390 ،دهد(ویسیزوجی نشان می

  ي طبقاتیها پارکینگیابی  دهی معیارهاي اصلی مکان وزن .1-1جدول 

 نام الیه
نزدیکی به 

 مراکز تجاري

نزدیکی به 
مراکز اداري 

 خدماتی

نزدیکی به 
مراکز تفریحی 

 توریستی

نزدیکی به 
میادین و 

تقاطع هاي 
 پرتردد

دسترسی به 
 2معابر درجه 

 اصلی

دسترسی به 
 2معابر درجه 

 فرعی
 قابلیت اراضی

فاصله از 
 آبگیرمناطق 

 8 7 6 5 4 3 2 1 تجاري
 7 6 5 4 3 2 1 5/0 اداري خدماتی

 6 5 4 3 2 1 5/0 3/0 تفریحی 
 5 4 3 2 1 5/0 3/0 3/0 تقاطع

 4 3 2 1 5/0 3/0 3/0 2/0 معابر اصلی
 3 2 1 5/0 3/0 3/0 2/0 2/0 معابر فرعی

 2 1 5/0 3/0 3/0 2/0 2/0 1/0 قابلیت اراضی
 1 5/0 3/0 3/0 2/0 2/0 1/0 1/0 آبگیرمناطق 

 36 29 22 16 11 7 5 3 جمع
 

 ي طبقاتیها پارکینگیابی  معیارهاي اصلی مکاندهی  وزن .1-2جدول

 نام الیه
نزدیکی به 

 مراکز تجاري

نزدیکی به 

ز اداري مراک

 خدماتی

نزدیکی به 

مراکز 

تفریحی 

 توریستی

نزدیکی به 

میادین و 

تقاطع هاي 

 پرتردد

دسترسی به 

 2معابر درجه 

 اصلی

دسترسی به 

 2معابر درجه 

 فرعی

قابلیت 

 اراضی

فاصله از 

 آبگیرمناطق 
 امتیاز

 327/0 22/0 25/0 27/0 31/0 35/0 40/0 44/0 37/0 تجاري
 227/0 19/0 21/0 23/0 25/0 27/0 27/0 22/0 18/0 اداري خدماتی

 157/0 17/0 18/0 18/0 19/0 18/0 13/0 11/0 12/0 تفریحی
 108/0 14/0 14/0 14/0 12/0 09/0 07/0 07/0 09/0 تقاطع

 073/0 11/0 11/0 09/0 06/0 04/0 04/0 05/0 07/0 معابر اصلی
 050/0 08/0 07/0 05/0 03/0 03/0 03/0 04/0 06/0 معابر فرعی

 034/0 06/0 04/0 02/0 02/0 02/0 03/0 04/0 05/0 قابلیت اراضی
 024/0 03/0 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 03/0 05/0 آبگیرمناطق 

 جمع
        

1 

 ها یافته
یابی اراضی مناسب جهت استقرار در پژوهش حاضر براي مکان

شاخص در نظر  8 ،طبقاتی در سطح شهر رشت هاي پارکینگ
در قالب مراحل مدل  . نتایج به دست آمده،شده است گرفته

 گردد. ارائه میتحلیل سلسله مراتبی فرآیند 
 

 فاصله از مراکز جاذب سفر
یابی پارکینگ  پارامتر در مکان ترین مهمفاصله از مراکز جاذب سفر 

 باشد: هاي زیر می شود که شامل زیر کالس می محسوب

خدماتی و مراکز فاصله از مراکز تجاري، مراکز اداري  -
 تفریحی پذیرایی

فاصله پارکینگ از مراکز جاذب سفر باید طوري باشد که 

 ترین پیاده روي را براي استفاده کنندگان از پارکینگ، کم
مراکز داشته باشند. زیرا در غیر این صورت، این رسیدن به 

کردند و  رانندگان وسایل نقلیه خود را دور از مقصد پارك می
وجود نداشت. لذا این فاکتور یکی از عوامل  مشکل پارکینگ

به دلیل تقاضاي باالیی  باشد. مهم در انتخاب محل پارك می
که جهت مراجعه به این مراکز وجود دارد، همواره معابر 
همجوار این مراکز با مشکل ترافیک سنگین و کمبود فضاي 

 پارکینگ مواجه هستند.
اي  حداکثر فاصلهدهد  نتایج تحقیقات انجام گرفته نشان می

که فرد تمایل دارد وسیله نقلیه خود را پارك کند تا به مرکز 
 متر 500تجاري، اداري، خدماتی و تفرحی پذیرایی برسد، 

بنابراین در این تحقیق  ).168 :1390است(روستایی و همکاران، 
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ضمن رعایت حریم مراکز جاذب سفر،  با فاصله گرفتن از مراکز 
هاي طبقاتی  شهري جهت استقرار پارکینگتجاري از وزن اراضی 

 . )5تا  2هاي  شکل ،  2هاي کاسته خواهد شد(جدول

 دهی بر اساس معکوس فاصله از ماتریس وزن .2-1جدول 
 مراکز جاذب سفر 

 ها (متر) فاصله
0 - 

150 
150 - 

300 
300 - 

450 
450 - 

600 
600 + 

0 - 150 1 3/0 1/0 3/0 1 

150 - 300 33/3 1 7/0 2 3 

300 - 450 00/10 43/1 1 3 10 

450 - 600 33/3 50/0 33/0 1 3 

600 + 00/1 33/0 10/0 33/0 1 

 دهی بر اساس معکوس فاصله از  ماتریس وزن .2-2جدول 
  مراکز جاذب سفر

 ها فاصله
  (متر)

0- 150 
150 - 

300 
300 - 

450 
450 - 

600 
 امتیاز + 600

0 - 150 054/0 084/0 045/0 045/0 056/0 057/0 

150 - 300 179/0 281/0 313/0 302/0 167/0 248/0 

300 - 450 536/0 401/0 448/0 452/0 556/0 478/0 

450 - 600 179/0 140/0 149/0 151/0 167/0 157/0 

600 + 054/0 094/0 045/0 050/0 056/0 060/0 

 1 مجموع امتیاز

 

 
 راکز جاذب سفربر اساس فاصله از مدهی  وزننمودار . 2شکل 

 
 نقشه ارزش گذاري اراضی شهري بر اساس فاصله از مراکز اداري و خدماتی. 3شکل 
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 پذیرایی -نقشه ارزش گذاري اراضی شهري بر اساس فاصله از مراکز تفریحی . 4شکل 

 
 نقشه ارزش گذاري اراضی شهري بر اساس فاصله از مراکز مهم تجاري. 5شکل 
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 طیدسترسی به شبکه ارتبا
که در محدوده مطالعاتی معابر در سطح شریانی  با توجه به این

اصلی قرار نگرفته است و یک و معابر شریانی درجه  شهريبین 
اهمیت بودن معابر در سطح دسترسی و با  نیز با توجه به بی

هاي با سطح  هاي خیابان کالس شامل الیه 2عرض کم از 
با سطح دسترسی هاي  اصلی، خیابان 2دسترسی شریانی درجه 

 فرعی استفاده شده است. 2شریانی درجه 
 

 فرعی 2اصلی و درجه  2دسترسی به معابر شریانی درجه 
 دسترسی محل احداث پارکینگ به معابر شریانی از چند جهت
حائز اهمیت است، در صورتی که پارکینگ طبقاتی به صورت 
 مستقیم به معابر شریانی دسترسی داشته باشد، ورود و خروج

ترین زمان ممکن و بدون ایجاد ترافیک صورت  کم خودروها در
خواهد گرفت. هر چند در این زمینه باید تمهیدات الزم از جمله 
ایجاد فضاي انتظار و باند کندرو جهت جلوگیري از سد معبر در 

بنابراین در این  مسیر ورودي و خروجی پارکینگ تعبیه شود.
ر شریانی داراي باالترین تحقیق اراضی واقع در نزدیکی معاب

و  2 باشند(جدول طبقاتی می هاي پارکینگامتیاز جهت استقرار 
 ).9و  8، 6 هاي شکل

 

 

 دسترسی به تقاطع و میادین اصلی
در شهر رشت،  همچنینشهرهاي ایران و  تر بیشمعموال در 

هاي خاصی  گیري کاربريها و میادین اصلی به جهت قرار تقاطع
ترین میزان تقاضاي پارکینگ را دارند. به ، باالها آندر اطراف 

همین خاطر استقرار پارکینگ طبقاتی در نزدیکی این مناطق با 
در نظر گرفتن حریم مناسب، ضوابط شهرسازي و ترافیک جهت 
جلوگیري از ایجاد ترافیک و سد معبر ضروري است. بنابراین در 

طبقه  5 ها به این تحقیق اراضی واقع در نزدیکی میادین و تقاطع
نحوه  ،10 تا 7هاي  شکلو  3  در جدولاند که  بندي شده تقسیم
 مشخص شده است.  ها آندهی به  بندي و وزن طبقه

  بر اساس معکوس فاصله از معابر و میادین و تقاطع اصلیدهی  وزنماتریس  .3-1جدول 

 + 600 600 - 450 450 - 300 300 - 150 150 - 0  (متر) ها فاصله

0 - 150 1 3/0 1/0 3/0 1 

150 - 300 33/3 1 7/0 2 3 

300 - 450 00/10 43/1 1 3 10 

450 - 600 33/3 50/0 33/0 1 3 

600 + 00/1 33/0 10/0 33/0 1 

  

  بر اساس معکوس فاصله از معابر و میادین و تقاطع اصلیدهی  وزنماتریس  .3-2جدول                                     

 امتیاز + 600 600 - 450 450 - 300 300 - 150 150 - 0  (متر) ها فاصله

0 - 150 054/0 084/0 045/0 045/0 056/0 057/0 

150 - 300 179/0 281/0 313/0 302/0 167/0 248/0 

300 - 450 536/0 401/0 448/0 452/0 556/0 478/0 

450 - 600 179/0 140/0 149/0 151/0 167/0 157/0 

600 + 054/0 094/0 045/0 050/0 056/0 060/0 

 1 مجموع امتیاز

 



 تهاي طبقاتی در شهر رش یابی پارکینگ مکان: و همکاران محمدي *                                            54

 
 دهی بر اساس فاصله از میادین و تقاطع اصلی نمودار وزن .6شکل 

 
 دهی بر اساس فاصله از معابر نمودار وزن .7شکل 

 

 
 اصلی  2درجه فاصله از معابر گذاري اراضی شهري بر اساس  نقشه ارزش .8شکل
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 فرعی  2ی شهري بر اساس فاصله از معابر درجه گذاري اراض نقشه ارزش .9شکل

 
 ها  گذاري اراضی شهري بر اساس فاصله از میادین و تقاطع نقشه ارزش .10شکل
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 قابلیت یا میزان سازگاري اراضی
ها با پارکینگ  این کالس بر اساس میزان سازگاري کاربري

طبقاتی و نیز قابلیت انتخاب اراضی مختلف در وضع موجود 
زیر کالس طبقه بندي  5 در طبقاتی هاي پارکینگخت جهت سا

 باشد: هاي خاصی می شده که هر زیر کالس شامل کاربري
 و بایر؛ بایرغیر طبقاتی موجود، اراضی  هاي پارکینگسازگار:  -
 فرسوده و مخروبه؛ هاي ساختمانسازگار:  نسبتا -
 هاي قدیم ساز و باغات؛ ساختمان تفاوت: بی -
ها و تجهیزات شهري،  ي سبز و پاركفضاها ناسازگار: نسبتا -

 سایر اراضی؛
ها و  متري بیمارستان100سطح معابر، حریم ناسازگار:  -

 -، ساختمان مراکز اصلی تجاريرودخانهبناهاي تاریخی، حریم 
 هاي نوساز. اداري و انتظامی، ساختمان

هاي غیرطبقاتی موجود سازگارترین  اراضی بایر و بایر و پارکینگ
هاي طبقاتی هستند. زیرا امکان  ستقرار پارکینگجهت ا اراضی

ها است. بعد  تر از سایر کاربري تر و راحت ها ارزان تملک و تصرف آن
هاي فرسوده و مخروبه به دلیل قیمت کم و غیر قابل  از آن ساختمان

هاي  استفاده بودن براي این منظور سازگار هستند، سپس ساختمان
 هاي طبقاتی هستند. نگساز مستعد استقرار پارکی قدیم

ها و بناهاي  متري بیمارستان100اراضی سطح معابر، حریم 
ها، ساختمان مراکز اصلی تجاري اداري و  تاریخی، حریم رودخانه

هاي نوساز به دالیل ایمنی و باالبودن هزینه  انتظامی و ساختمان
هاي طبقاتی  تملک ناسازگارترین اراضی جهت استقرار پارکینگ

ترین امتیاز را به خود اختصاص  ر این تحقیق کمهستند که د
 ).4 و جدول12و  11هاي  اند(شکل داده
  

 آبگیرفاصله از نقاط 
با توجه به ویژگی خاص اقلیمی شهر رشت و خطر 

شهر  آبگیراي تحت عنوان فاصله از نقاط  گرفتگی معابر، الیه آب
تشکیل شده و در محاسبات لحاظ شده است. بر اساس مطالعات 

هاي طبقاتی پیشنهادي  یدرولوژي انجام شده مکان پارکینگه
گرفتگی نباشند. بر این اساس باید  باید مستعد وقوع سیالب و آب

فاصله  داشته باشند  آبگیرها و مناطق  متر از رودخانه 200حداقل 
 ).5 و جدول 14و 13هاي  (شکل

 بر اساس قابلیت اراضیدهی  وزنماتریس  .4-1جدول
 ناسازگار نسبتا ناسازگار سازگار نسبتا سازگار بی تفاوت ارمیزان سازگ

 1 3/0 1/0 3/0 1 بی تفاوت

 3 2 7/0 1 33/3 نسبتا سازگار

 10 3 1 43/1 0/10 سازگار

 3 1 33/0 50/0 33/3 نسبتا ناسازگار

 1 33/0 10/0 33/0 00/1 ناسازگار

 بر اساس قابلیت اراضیدهی  وزنماتریس . 4-2جدول 

 امتیاز ناسازگار نسبتا ناسازگار سازگار نسبتا سازگار بی تفاوت سازگارمیزان 

 057/0 056/0 045/0 045/0 084/0 054/0 بی تفاوت

 248/0 167/0 302/0 313/0 281/0 179/0 نسبتاً سازگار

 478/0 556/0 452/0 448/0 401/0 536/0 سازگار

 157/0 167/0 151/0 149/0 140/0 179/0 نسبتاً ناسازگار

 060/0 056/0 050/0 045/0 094/0 054/0 ناسازگار

 1 مجموع امتیاز
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بر اساس قابلیت اراضیدهی  وزننمودار  .11شکل 

 (آبگیربر اساس فاصله از نقاط دهی  وزنماتریس  .5-1جدول 
 +  800 800 - 600 600 - 400 400 - 200 200 - 0 (متر) ها فاصله

0 - 200 1 3/0 2/0 15/0 1/0 

200 - 400 33/3 1 3/0 2/0 15/0 

400 - 600 5 33/3 1 3/0 2/0 

600 - 800 67/6 5 33/3 1 3/0 

800  + 10 67/6 5 33/3 1 

 )2(آبگیردهی بر اساس فاصله از نقاط  ماتریس وزن .5-2جدول 
 امتیاز +  800 800 - 600 600 - 400 400 - 200 200 - 0 میزان سازگار

0 - 200 038/0 018/0 020/0 030/0 057/0 033/0 

200 - 400 128/0 061/0 031/0 040/0 086/0 069/0 

400 - 600 192/0 204/0 102/0 060/0 114/0 135/0 

600 - 800 256/0 307/0 339/0 201/0 171/0 255/0 

800  + 385/0 409/0 508/0 669/0 571/0 508/0 

 1 مجموع امتیاز

 

 
 آبگیراساس فاصله از نقاط  دهی بر نمودار وزن .12شکل 

 



 تهاي طبقاتی در شهر رش یابی پارکینگ مکان: و همکاران محمدي *                                            58

 
 آبگیرنقشه ارزش گذاري اراضی شهري بر اساس فاصله از نقاط  .13شکل

 
نقشه ارزش گذاري اراضی شهري بر اساس قابلیت اراضی .14شکل
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هاي  ها جهت شناسایی پهنه آماده سازي و تلفیق الیه
 هاي طبقاتی مستعد استقرار پارکینگ
اطالعاتی که براي هر یک از  هاي در این مرحله ابتدا الیه

معیارها تهیه شده بود با توجه به ضوابط مربوط به هر معیار، در 
شد. سپس به دلیل  سازيآماده  Arc GISافزار  محیط نرم

یابی  هاي اطالعاتی در مکان یکسان نبودن اهمیت الیه
ها اطالعاتی با استفاده از نظرات  هاي طبقاتی، کلیه الیه پارکینگ

ان و متخصصان، بر حسب اهمیت اولویت بندي شدند و کارشناس
ها مشخص شد.  وزن الیه Expert Choiceبه کمک نرم افزار 

تحلیل فرآیند در مرحله بعد وزن به دست آمده براي هر معیار در 
)، در الیه مربوط به آن ضرب شد. در نهایت AHPسلسله مراتبی (

انی شده نهایی اراضی هاي اطالعاتی، الیه همپوش با ادغام همه الیه
 هاي هاي طبقاتی تشکیل شد(شکل مستعد جهت جانمایی پارکینگ

 ).16و  15

 
 هاي طبقاتی یابی پارکینگ دهی معیارهاي اصلی مکان نمودار وزن .15شکل 

 
 یابی پارکینگ هاي طبقاتی هاي مستعد جهت مکان پهنه .16شکل
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 گیري بحث و نتیجه
و  کاراییعمومی زمانی با افزایش هاي طبقاتی  احداث پارکینگ

شود که کلیه پارامترهاي  یابی به اهداف مورد نظر همراه می دست
ها مدنظر قرار گرفته شود. یکی از  ثر در احداث پارکینگؤم

ها، مکان احداث  ترین پارامترهاي موثر در احداث پارکینگ مهم
ها و پراکندگی  باشد. نامناسب بودن محل پارکینگ ها می آن
شود،  ها می این پارکینگ کاراییها نه تنها باعث عدم  یراصولی آنغ

بلکه افزایش ترافیک شهري و در نتیجه افزایش مدت زمان 
سفرهاي درون شهري و افزایش آلودگی هوا را نیز به دنبال دارد. 

یابی  هاي انجام شده پیرامون موضوع مکان مروري بر پژوهش
خش ادبیات تحقیق گویاي هاي طبقاتی در شهرها در ب پارکینگ

آن است که بعضی مطالعات در برخی شهرهاي کشور صورت 
هاي  یابی پارکینگ اي براي مکانگرفته است. اما تاکنون مطالعه

هاي به کار رفته در  آن و روش هطبقاتی با توجه به کارکردهاي ویژ
این پژوهش، به ویژه در شهر رشت انجام نگرفته است. در این 

هاي طبقاتی در شهر رشت، ابتدا  یابی پارکینگ مکانپژوهش براي 
معیار مختلف بر اساس ادبیات تحقیق و نظر کارشناسان حوزه  8

ریزي شهري انتخاب شد، سپس نوع  ترافیک، شهرسازي و برنامه
هاي  رابطه سازگاري و ناسازگاري معیارها با محل استقرار پارکینگ

ه از این معیارها طبقاتی و میزان استاندارد دسترسی و فاصل
 8یک از زیر معیارهاي  شناسایی شد. در مرحله بعد وزن هر

هاي اطالعاتی هر  شاخص اصلی محاسبه شد و بر اساس آن الیه

هاي  معیار تولید شد. سپس به دلیل یکسان نبودن اهمیت الیه
 يها الیهتمام هاي طبقاتی،  یابی پارکینگ اطالعاتی در مکان
از نظرات کارشناسان و متخصصان، بر حسب اطالعاتی با استفاده 

 Expert Choiceاهمیت اولویت بندي شدند و به کمک نرم افزار 
بعد وزن به دست آمده براي  هها مشخص شد. در مرحل وزن الیه

مربوط  ه)، در الیAHPمراتبی ( هتحلیل سلسلفرآیند هر معیار در 
مراکز به آن (از جمله الیه فاصله از مراکز جاذب سفر شامل 

پذیرایی، دسترسی به معابر  -خدماتی، تفریحی  -تجاري، اداري 
و قابلیت و سازگاري  آبگیرشریانی و میادین اصلی، فاصله از نقاط 

هاي اطالعاتی،  ها) ضرب شد. در نهایت با ادغام همه الیه کاربري
هاي مستعد جهت استقرار  الیه همپوشانی شده نهایی مکان

  کیل شد.هاي طبقاتی تش پارکینگ
دست آمده از مدل ه در ادامه با استفاده از نقشه نهایی ب

ی که مشخص یها تحقیق، طی بازدید میدانی در پهنهتحلیلی 
اراضی که هم ( داراي قابلیت خیلی خوب و خوب بودند ،شد

مساحت الزم جهت ساخت پارکینگ را داشته باشند و هم در 
طبقاتی و ینگ غیر، پارکبایرن یصورت بایر، زمه وضعیت فعلی ب

نقطه به مساحت  9تعداد  )یا ساختمان فرسوده و مخروبه هستند
مترمربع جهت ساخت پارکینگ طبقاتی شناسایی شد و  35547

با توجه به میزان تقاضاي پارکینگ و ضرورت رفع معضل کمبود 
و  13جدول پارکینگ به ترتیب اهمیت اولویت بندي شدند. که 

 .ها است کان آنمشخصات و م ، گویاي7نقشه 
 

 هاي طبقاتی پیشنهادي جهت احداث در سطح شهر رشت موقعیت پارکینگ .6جدول 
ت

لوی
او

 
 یابی وضعیت محل مکان گزینی بر اساس معیارهاي مکان نوع ساختمان در وضع موجود آدرس

مساحت 
 (مترمربع)

 765 خیلی خوب زمین بایر ضلع شرقی خیابان سردار جنگل 1

 2481 خوب زمین بایر کوچه آفخرا بهمن، 22بلوار  2

 4430 خوب زمین بایر بلوار معلم 3

 5672 متوسط زمین بایر استادسرا 4

 2013 خوب زمین بایر خیابان تختی 5

 2324 خیلی خوب  زمین بایر روبروي درب جنوبی پارك قدس 6

 3000 خوب زمین بایر تقاطع بیستون با خیابان سردار جنگل 7

 13472 خوب زمین بایر نصاريبلوار شهید ا 8

 1390 متوسط زمین بایر جنب پارك ملت 9

 35547  جمع
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