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کارشناس ارشد سنجشازدور و سیستم اطالعات جغرافیايي  -دانشگاه آزاد اسالمي  -واحد علوم و تحقیقات تهران
vanushekula@yahoo.com

(تاريخ دريافت شهريور  ،8331تاريخ تصويب مرداد )8331

چکیده
امروزه شاهد گسترش بيرويه شهرها و ازدياد هر روزه اتومبیل هستیم .حرکت اتومبیلها به سمت مراکز جذب سفر مشکالتي عديده در
شهرها بوجود مي آورد .از جمله اين مشکالت ،نبود پارکینگ مناسب در مناطق مرکزي شهرها مي باشد .مديران شهري بدلیل گراني زمین
در مراکز شهر و جهت استفاده بهینه از فضاي شهر ،از طرحهايي شامل پارکینگ طبقاتي حمايت ميکنند .براي تعیین مکان بهینه پارکینگ
طبقاتي ،شرايط و معیارهاي مختلفي وجود دارد که با استفاده از تحلیلهاي مکاني در نرم افزار ، ARC GISميتوان به نتايج بهتري دست
يافت .در اين پژوهش ،شهرستان ساري ،که کمبود وجود پارکینگهاي طبقاتي در آن حس ميشود ،انتخاب شده است .براي اولويتبندي
مکان پارکینگ طبقاتي ،معیارها و اولويتها شناسايي شده و اطالعات مورد نیاز تهیه شدهاند .مهمترين معیارهاي اثرگذار در اولويت بندي
مکان پارکینگها ،عبارتند از :تراکم جمعیت  ،وضعیت ترافیکي و راهها  ،مراکز جذب سفر و ارزش ملک .پس از تهیه و آمادهسازي اليههاي
اطالعاتي مورد نیاز ،براي تحلیلهاي مکاني ،از منطق فازي درمحیط نرمافزار  GISاستفاده شده است .نتیجه اين پژوهش ،الويتبندي مکان
پارکینگهاي موجودي است که قابلیت احداث براي پارکینگ طبقاتي را دارا ميباشند و درصورت تحقق اين مسأله 3104 ،متر به فضاي
پارکینگهاي شهر ساري اضافه ميشود.
واژگان کلیدی :مکانيابي ،پارکینگ طبقاتي ،روش فازي ،الويتبندي مکان ،شهرستان ساري

* نويسنده رابط
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اولویتبندی مکان احداث پارکینگ طبقاتی با استفاده از روش تلفیق فازی

اولويتبندي مکان احداث پارکینگ طبقاتي با استفاده از روش تلفیق فازي ...

 -1مقدمه
شهر ساري با جمعیتي حدود  333313نفر (طبق
سرشماري نفوس و مسکن) در سالهاي اخیر رشد بيسابقه-
اي داشته است و اين رشد سريع سبب تحوالت و تغییرات
مهمي در اين شهر شده است .مرکزيت استان مازندران و
تمرکز اقتصادي ،سیاسي ،فرهنگي ،نظامي ،گردشگري و
توريست مذهبي ،مراکز اداري و خدماتي در ساري باعث جلب
جمعیت روستاها شدهاست ،که ،اين امر موجب پیشيگرفتن
کمیت بر کیفیت خدمات شده است .سیل عظیم مسافران و
توريستهاي فصلي و مناسبتي و باالبودن سطح نسبي
درآمدي موجب حرکت انبوه اتومبیل در سطح شهر بخصوص
مبادي ورودي و خروجي شهر و عليالخصوص مرکز شهر مي-
شود .مشکالت ترافیکي روزبهروز بیشتر شده و اين مسأله
زماني حادتر ميشود که اتومبیلها به دنبال جاي پارک
بگردند .وجود پارکینگ طبقاتي در اطراف مراکز شهرها
راهکار بسیار مناسبي جهت حل مشکل ترافیک ساکن است.
مکانيابي پارکینگها و تحلیل شرايط کیفي و کمي و
معیارهاي مکانيابي در حال حاضر با روشهاي کمي و تجربي
امکانپذير است .استفاده از سامانه اطالعات جغرافیايي و
بکارگیري روش فازي کارآيي مؤثري دارد .در روش فازي از
توابع و دستورهاي مختلف براي تحلیل استفاده ميشود و
نتیجهاي بین صفر و يک ارائه ميدهد که نشانگر وجود يا عدم
وجود اولويت مکانیابي براي يک مکان ميباشد .انتخاب محل
مناسب جهت احداث پارکینگ طبقاتي از دغدغههاي مهم
مسئولین شهري است و نبود پارکینگ مناسب در اطراف مراکز
شهري موجب ايجاد اختالل و آشفتگي شهري ميشود .از
جمله مشکالت شهري ايجاد سروصدا ،ترافیک سنگین،
خستگي و مشکالت رواني ،دلزدگي استفاده از خدمات شهري،
مصرف بیشتر سوخت در اتومبیلها و از دست دادن زمان و
هزينه هاي بیشتر زندگي را موجب ميشود .ايجاد پارکینگ-
هاي طبقاتي که مشکل کمبود فضا را در زمینهاي گران قیمت
شهري حل ميکند يکي از بهترين راهکارها ميباشد  .در اين
تحقیق سعي شده بهترين مکان با توجه به معیارها جهت
اولويتبندي مکان احداث پارکینگ طبقاتي انجام شود.

 -1-1تعریف پارکینگ
پارکینگ :محل توقف و نگهداري وسائط نقلیه است که
در فضاهاي باز و بسته طراحي ميگردد.
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پارکینگ :پارک وسائط نقلیه در سطوح عمومي و قابل
دسترسي براي عام را پارکینگ گويند ( .)8يکي از سه عنصر
اصلي حمل ونقل شهري است .اغلب خودروهاي سبک و
سنگین بايد در پايان انجام هر سفر ،در محلي متوقف شوند؛
حتي در مناطقي که حملونقل همگاني سرويسدهي مي-
نمايد ،خودروهاي شخصي به عنوان وسیله نقلیه ارجح
مطرح هستند و لذا ،همواره تقاضاي پارکینگ از روند رشد
صعودي برخوردار است(.)3

 -2-1انواع پارکینگ
بهطور متوسط پنج نوع پارکینگ را ميتوان نام برد که
عبارتنداز  -8 :پارکینگ خیاباني -3 ،پارکینگ همسطح،
 -3پارکینگ طبقاتي (چند طبقه) -0 ،پارکینگ مکانیکي،
 -3پارکینگ زيرزمیني(.)3
 -1-2-1پارکینگهای چند طبقه (طبقاتی)
اين پارکینگ ها جزء پروژههاي بزرگ محسوب ميشوند
و معمو اال موقتي نبوده و بصورت دائمي و با نظارت شهرداري
و سازمان ترافیک احداث ميشوند .اين نوع پارکینگها داراي
گنجايش بیشتري هستند و از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه
تر هستند .همچنین براي احداث آنها معمو اال مطالعات
کارشناسي صورت ميگیرد( .)3الزم به توضیح است که در
اين مقاله مقصود از مکانيابي پارکینگ ،مکانيابي اين نوع از
پارکینگهاي عمومي ميباشد و کلیه مطالب ارائه شده در اين
مقاله و نیز کارهاي عملي صورت گرفته در اين رابطه ميباشد.

 -3-1مکانیابی با استفاده از سامانه اطالعات
جغرافیایی مکانی
در نرم افزار  ،ARC GISپس از تعیین محدوده مطالعاتي
و شناسايي معیارهاي مختلف مؤثر در مکانيابي و آماده
نمودن اليههاي مورد نیاز با انجام عملیات همپوشاني اقدام به
مکانيابي ميکنند .معیارهاي مختلف و متنوعي در مکانيابي
پارکینگهاي عمومي دخیل هستند .در پژوهشها مشخص
شده است که ظرفیت فعلي پارکینگ ،هدف سفر و مدت زمان
پارک و فاصله پیادهروي از پارکینگ تا مقصد به علت تنوع
معیارها نقش مهمي در تعیین مکانهاي پارکینگهاي آينده
دارند .در مدلسازي ،اين معیارها به شش دسته اصلي تقسیم
ميشوند .در جدول  ، 8معیارها آورده شده است:

فاصله از مراکز جذب
سفر

مراکز تجاري ،اداري ،توريستي ،پارک،
بیمارستان و ساختمان پزشکان

نزديکي به خیابان

خیابانهاي با سطح سرويس و عرض
مختلف با جريمه متفاوت

ملک

ارزش ملک مناطق

جمعیت

میزان جمعیت شب و روز در منطقه،
تراکم جمعیت ساکن

کاربري مناسب جهت
احداث پارکینگ

پارکینگهاي طرح جامع ،خرابهها،
گاراژها ،مدارس و فضاي سبز طرح
جامع ،حیاط مدارس بزرگ فعلي،
فضاي سبز فعلي

مراکز نامناسب براي
احداث پارکینگ

ادارات ،مراکز تجاري عمده ،مراکز
فرهنگي مانند مساجد و حسینیهها،
بیمارستانها و اماکن توريستي و
محدودههاي پارک ممنوع اطراف آنها

پیشینه تحقیق
مقالهاي

 درتوسط Maleki

که
and

در

سال

3483

(Mokhtari,mansouri

) Samanganiبراي مکانيابي پارکینگ انجام شده ،از
 044پرسشنامه استفاده شده  7معیار مشخص شده-
است .اين تحقیق در شهر پاوه کردستان انجام شده
است و با استفاده از  SPSSو GISتناسب زمینهاي شهر
با ايجاد پارکینگ بررسي شد(.)3
 ( )Enfejari S,Vatanparast & Moatamedi 2013ازروش فازي خطي در وزندهي اليه ها استفاده کرده-
اند(.)1
 تحقیقي در مناطق مرکزي ژاپن براي استفاده کمتراززمین با تأکید بر نفوذ ايستگاههاي راه آهن انجام شده
است .در اين پروژه سعي شده با استفاده از  GISو ايجاد
يک پايگاه داده ترکیبي از احداث ايستگاه راه آهن
نزديک به مناطق مرکزي شهرستانها واتخاذ منطقهبندي
براي استفاده از زمینهاي مسکوني نسبت به استفاده
کمتر از زمین مبادرت نمودهاند .تجزيه تحلیلها نشان
ميدهد .در شعاع  4تا  344متر از ايستگاه راهآهن
جمعیت واستفاده کمتر از زمین مشاهده شده است(.)7
 اسکندري و شاهنده در سال  ،8338در مقالهاي بهتعیین بهترين مکانها براي استقرار تعدادي پارکینگ
غیرحاشیهاي از بین نقاط کانديد و تعیین نوع بهینه

اس

معیارها

زيرمعیارها

 -2روش تحقیق
در اين تحقیق از نرم افزار  GISبهرهگیري شدهاست.
اين نرمافزار قادر به انجام تحلیلهاي مکاني متفاوت مي-
باشد  ،که با توجه به شرايط پژوهش ،از روش منطق فازي
در تحلیل اطالعات اخذشده و اولويتبندي مکان استفاده
شده است .نظريه مجموعه فازي در سال  8313توسط
پروفسور لطفي عسگرزاده ،دانشمند ايرانيتبار و استاد
دانشگاه برکلي امريکا عرضه شد .اين نظريه قادر است
بسیاري از مفاهیم و متغیرها و سیستمهايي را که نادقیق و
مبهم هستند ،صورتبندي رياضي ببخشد و زمینه را براي
استدالل ،استنتاج ،کنترل و تصمیمگیري در شرايط عدم
اطمینان فراهم آورد.

 -1-2روش فازی
در منطق فازي ،میزان عضويت يک عنصر در يک
مجموعه با مقداري در بازه ( 8عضويت کامل) تا صفر (عدم
عضويت) تعريف ميشود .درجه عضويت معموال با يک تابع
عضويت بیان ميشود که شکل تابع ميتواند بهصورت خطي،
غیرخطي ،پیوسته و يا ناپیوسته باشد .در مدل فازي ،به هر
يک از پیکسلها در هر نقشه فاکتور ،مقداري بین صفر تا
يک اختصاص داده ميشود که بیانگر میزان مناسب بودن
محل پیکسل از ديدگاه معیار مربوطه براي هدف مورد نظر
ميباشد .ميتوان نقشه فاکتور را به گونهاي تهیه نمود که
مقدار هر پیکسل شامل اهمیت نسبي فاکتور مربوطه در
مقايسه با ساير فاکتورهاي مکانيابي نیز باشد .پس از
تشکیل نقشههاي مربوط به هر يک از فاکتورها ،مقادير
عضويت موجود در آنها به کمک عملگرهاي فازي با يکديگر
ترکیب ميشوند(.)3
عملگر اشتراک فازي :عملگر اشتراک فازي بهصورت
رابطه ( )8تعريف ميشود:
()8

Combination = MIN ( C ,  B ,  A,...
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جدول -8معیارها و زير معیارهاي مؤثر درمکانيابي پارکینگ ()0

پارکینگها ،با در نظر گرفتن پارکینگهاي موجود
پرداختند ،به نحوي که بیشترين میزان تقاضاي
پارکینگ پوشش داده شده و ضمناا هزينههاي مترتبه و
فاصله پیادهروي نیز کمینه گردد .در ادامه عملکرد مدل
در منطقه مرکزي شهر اصفهان (نواحي ترافیکي 8تا)83
بررسي گرديد(.)1

اولويتبندي مکان احداث پارکینگ طبقاتي با استفاده از روش تلفیق فازي ...

در رابطه ( c ,B ,A )8بیانگر مقادير عضويت فازي
پیکسلهاي موجود در يک موقعیت مشخص بر روي نقشه-
هاي فاکتور مختلف ميباشند].[3
عملگر اجتماع فازي :عملگر اجتماع فازي ،بهصورت
رابطه ( )3تعريف ميشود.
) Combination =MAX(C,b,a,...

()3

انعطاف میان گرايشات کاهشي ضرب فازي و گرايشات
افزايشي جمع فازي ميباشد(.)3

 -3موقعیت شهر در تقسیمات کشوری
شهر ساري مرکز استان مازندران ،دربخش مرکزي
شهرستان ساري واقع شده است.

 c ,B ,Aدر اين رابطه مشابه رابطه ( )3مي-
باشند(.)3
عملگر ضرب فازي :عملگر ضرب فازي بهصورت رابطه
( )3تعريف ميشود.
n

 Combination =i

()3

i=1

در اين رابطه  iبیانگر مقدار عضويت در نقشه فاکتور
ام است .در اين رابطه با استفاده از اين عملگر مقادير
عضويت فازي در نقشه خروجي کوچک شده و به سمت صفر
میل ميکنند ،بنابراين ترکیب عوامل اثر کاهشي خواهد
داشت .به عبارتي عوامل همديگر را تضعیف ميکنند.
عملگر جمع فازي :عملگر جمع فازي ،با استفاده از رابطه
( )0تعريف ميشود.
i

))Combination = 1- ((1-i

()0

i-1

در اين رابطه  iبیانگر مقدار عضويت در نقشه فاکتور
iام است .در اين رابطه با استفاده از اين عملگر مقادير
عضويت فازي در نقشه خروجي بزرگ شده و به سمت يک
میل ميکنند که در نتیجه ترکیب عوامل اثر افزايشي
خواهند داشت .بهعبارت ديگر بهعبارت ديگر عوامل همديگر
را تقويت ميکنند .برخالف عملگرهاي اشتراک فازي و
اجتماع فازي ،در عملگرهاي ضرب و جمع فازي کلیه مقادير
عضويت نقشههاي ورودي در نقشههاي خروجي تأثیر مي-
گذارند(.)3
عملگر گاما فازي :اين عملگر از حاصلضرب عملگرهاي
ضرب و جمع فازي به صورت رابطه ( )3تعريف ميشود.
()3

y

×  combination = (FUZZY Algebric sum)y
(FUZZY Product)1-

در رابطه ( )3مقدار  عددي بین صفر تا يک است
انتخاب صحیح و آگاهانه  بین صفر و يک ،مقاديري را در
خروجي بهوجود ميآورد که نشاندهنده سازگاري قابل
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شکل -8موقعیت شهر ساري

از لحاظ موقعیت جغرافیايي شهر ساري در طول شرقي
 33درجه و 3دقیقه و عرض شمالي  31درجه و  30دقیقه
واقع شده است و ارتفاع متوسط آن از سطح درياي آزاد
حدود  04متر ميباشد .اين شهر به دلیل نزديکي به تهران
و قرار گرفتن در مسیر ارتباطي خراسان رضوي از موقعیت
ويژهاي برخوردار ميباشد ،از لحاظ موقعیت طبیعي ،اين
شهر در جنوب درياچه خزر و در منطقه جلگهاي و نسبتأ
مسطح شهرستان ساري قرار گرفته و از لحاظ توپوگرافي
عمومي شهر ساري در طبقه ارتفاعي  14-34استقرار يافته
و شیب عمومي شهر از جنوب به شمال و نسبتا ماليم است.
در مرکز تاريخي شهر ساري با توجه به قدمت آن
سطوحي را به عنوان پارکینگ منظور نکردهاند  .اين امر
خارج از انتظار نیست .ولي اين که چرا با پیشرفت زمان،
ضمن احداث انواع کاربريها به پارکینگ وسايل نقلیهاي که
اين کاربريها به همراه خود ميآورند توجه نشده است پاسخ
داده نشده است.
آنچه که در مرکز شهر ساري به عنوان پارکینگ يافت
ميشود ،زمینهايي با ابعاد و وسعت نامناسب است.

اس

جمعیت

شکل -3موقعیت و تعداد پارکینگهاي موجود شهر ساري

مساحت پارکینگهاي موجود با توجه به طرح جامع
( )18437متر ميباشد .سرانه وضع موجود پارکینگ در ساري
( )4.87و سهم کل از کاربرد اراضي شهري ()4/8درصد مي-
باشد ،سرانه پیشنهادي کل براي شهر ساري ( )31مترمربع به
ازاي هر نفر ميباشد که تأمین سطوح مربوط به کاربريهاي
مختلف بر اساس همین سرانه صورت ميگیرد.

 -1-3معرفی و تعیین فاکتورهای مناسب جهت
مکانیابی پارکینگ
براي مکانیابي پارکینگ ،معیارهاي مختلفي وجود دارد.
در اين تحقیق ،معیارهاي مکانیابي به  0معیار اصلي تقسیم-
بندي شدهاند که عبارتند از:
 - 8جمعیت( :تراکم جمعیت )  -3مراکز جذب سفر -3
ارزش ملک  -0ترافیک
مهمترين کاربريهاي مناسب پارکینگها مدارس و
فضاي سبز پیشنهادي طرح تفصیلي که تا به حال اجرا نشده-
اند ،و ساختمانهاي فرسوده و متروکه ميباشد.
کاربريهاي نامناسب براي احداث پارکینگ که شامل
مراکز فرهنگي ،زيارتي ،آموزشي ،مساجد و حسینیهها ،سطح
خیابانها ،بیمارستانها ،باغها و تجهیزات شهري هستند(.)84

شکل -3نقشه ارزشگذاري زيرمعیارهاي جذب سفر

براي وزندهي به روش فازي ابتدا زيرکالسها ارزش-
گذاري ميشوند ،بدين منظور اليه معیارهاي مراکز جذب
سفر که شامل اليه مراکز تجاري ،اداري ،آموزشي ،درمان،
مذهبي ،فضاي سبز ،فرهنگي بودهاند ،ابتدا طبقه بندي
شدهاند و سپس وزندهي ميشوند.
با توجه به نقشه بدست آمده هر چه عدد به  8نزديکتر
باشد احتمال مناسب بودن براي ايجاد پارکینگ بیشتر است،
بنابراين حاشیه شهر نامناسبترين و اطراف مرکز شهر
مناسبترين مکانها خواهند بود .در اين تحقیق  ،نگارنده،
براي وزندهي ابتدا اليههاي فازي شده مراکز جذب سفر
شامل اليه مراکز تجاري ،اليه مراکز آموزشي ،اليه مراکز
اداري ،اليه مراکز فرهنگي ،اليه مراکز درماني ،اليه مراکز
مذهبي ،اليه مراکز فضاي سبز را در قسمت fuzzy overlay
نرم افزار  ARC GISفراخواني نموده ،اليهها تلفیق و وزن-
دهي ميشوند ،بدين صورت نقشه وزندهي مراکز جذب
سفر به روش فازي بدست ميآيد.
-

فازی سازی معیار ارزش ملک

 -2-3آماده سازی دادهها در GIS

با تهیه فايل طرح جامع ساري ،اليههاي مورد نیاز
استخراج شدند و بصورت  Shape Fileخروجي گرفته شدند.
درصورتیکه اليهها داراي خطا باشند در اين مرحله بايد
خطاها رفع شوند و نقشه ها آماده سازي شوند.براي تحلیل-
هاي مکاني ابتدا زير معیارها ارزشگذاري ميشوند.
شکل -0نقشه فازي معیار ارزش ملک
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-

ارزش گذاری فازی به زیر معیارهای مراکز جلب

اولويتبندي مکان احداث پارکینگ طبقاتي با استفاده از روش تلفیق فازي ...

همانطور که از شکل( )0پیداست نقاط حاشیه جنوبي
شهر ساري ارزانترين زمینها را داشته که اولويت بیشتري
براي مکانيابي را خواهند داشت .مرکز شهر و قسمتهايي
از شمال شهر به سمت درياي خزر گرانترين زمینهاي
شهري را به خود اختصاص ميدهند که در اين پروژه بدلیل
اهمیت قیمت زمین کمترين اولويت مکانگزيني جهت
احداث پارکینگ طبقاتي را خواهد داشت.
-

فازی سازی معیار تراکم جمعیت

-

ارزشگذاری نهایی معیارهای اصلی

براي وزندهي ،اليه معیارهاي اصلي با روش فازي گاما
 ،وزندهي ميشوند ،معیارهاي اصلي شامل اليه فازي شده
مراکز جذب سفر ،اليه فازي شده فاصله از راه ،اليه فازي
شده تراکم جمعیت و اليه فازي شده ارزش ملک بودهاند.
بعد از تلفیق همه اليه ها در  Fuzzy Overlayنقشه اولويت
بندي بدست ميآيد.

شکل -3نقشه ارزشگذاري فازي معیار تراکم جمعیت

شکل -7ارزشگذاري معیارهاي اصلي به روش فازي

نقشه فوق( )3بیانگر اين مسأله است که مناطق میاني
نقاط ثقل جمعیت کمترين امتیاز را جهت مکان گزيني
پارکینگ طبقاتي دارا ميباشد.

نگارنده ،بعد از تهیه نقشه اولويتبندي فازي ،ارزشهاي
 4/7را از نقشه فازي مشخص نموده است ،تا نتايج قابل
قبول باشد.

-

فازی سازی معیار فاصله از راههای شهرستان ساری

اطالعات نقشه بیانگر اين مطلب است که با توجه به
طبقهبندي مراحل اولیه معیار راه ،حاشیه شهر و نقاط
مرکزي شهر ،ارزش کمتري را براي اولويتبندي مکان
احداث پارکینگ طبقاتي خواهد داشت.

شکل -1نقشه اولويت پارکینگ به روش فازي

بعد از تهیه نقشه اولويت ،پارکینگهاي موجود شهر با
مدل بدست آمده تلفیق خواهند شد تا مکانيابي پارکینگ
طبقاتي مدلسازي شود.
شکل -1نقشه فازي معیار فاصله از راه شهرستان ساري

20

اس

در مرکز شهر

 -3-4نتایج تجزیه تحلیل ارزش ملک

شکل -3نقشه اولويت مکان احداث پارکینگ طبقاتي

در تلفیق نقشه مکانهاي اولويتدار با پارکینگهاي
منتخب توسط کارشناسان 3،پارکینگ مناسب تشخیص
داده شدهاست.

 -4نتیجهگیری و پیشنهادها
 -1-4نتایج تجزیه و تحلیل معیار مراکز جذب سفر
اين معیار شامل هفت زير معیار ميباشد که اين زير
معیارها شامل اليه فاصله از مراکز اداري ،تجاري ،مذهبي،
فضاي سبز ،فرهنگي ،آموزشي و مراکز درماني ميباشد .در
اين معیارهاي فرعي ،مراکز تجاري بیشترين امتیاز را در
اولويتبندي مکان دارا ميباشند و بنابراين عامل مراکز
تجاري بیش از همه معیارهاي ديگر در جذب جمعیت مؤثر
است .مرکز شهر ساري داراي بیشترين امتیاز در جلب
جمعیت ميباشد .تمرکز جمعیت در ساعات خاصي در مرکز
شهر بار ترافیکي را تشديد ميکند و وجود پارکینگ طبقاتي
در اطراف مرکز شهر به رفع مشکالت ناشي از آن کمک
ميکند .شمال شهر به جهت داشتن زمینهاي باز و گران
نیاز کمتري به پارکینگ دارد اما در مرکز شهر بیشترين نیاز
به پارکینگ طبقاتي حس ميشود.

 -2-4نتایج معیار تراکم جمعیت
میزان تراکم جمعیت در نواحي شهري نیز تجمع
خدمات را ميطلبد .تراکم جمعیت موجب ازدياد نفر و
اتومبیل ميشود و بهترين مکانيابي در اطراف مراکزي با

معیار اصلي در اين بخش ،قیمت ملک ميباشد .با توجه
به استفاده از روش منطق فازي ،ارزش زمینهايي در مکان-
يابي بیشتر است که قیمت کمتري نسبت به بقیه زمینها
داشته باشند .ارزانترين زمینهاي ساري در منطقه جنوبي
و شرقي ساري ( راهبند و بلوار امام رضا ) ميباشند که
بیشترين امتیاز را در مکانيابي دارا ميباشند .گرانترين
زمینهاي ساري در مرکز شهر و شمال به سمت درياي خزر
قرار گرفتند ،که در مکانيابي ارزش کمتري را به جهت
قیمت بیشتر ،دارا هستند.

 -4-4نتایج معیار فاصله از خیابان
اين معیار از جمله معیار مهم در اولويتبندي مکان
پارکینگ طبقاتي ميباشد .بیشترين امتیاز در اين بخش
کمترين فاصله را از خیابانهاي اصلي دارا ميباشد .در تحلیل
اين معیار ،مرکز شهر بیشترين امتیاز را دارا بوده است.

 -5-4نتایج حاصل از تجزیه تحلیل معیارها و
نقشه نهایی حاصل از تلفیق ارزشهای مکانی
در اين مرحله با هدف تشخیص بهترين مکان احداث
پارکینگ طبقاتي ،چهار معیار اصلي با يکديگر تلفیق مي-
شوند .الزم به ذکر است در اين تحقیق فقط معیارهاي
محدود که قابل دسترس بودهاند استفاده شده است ،که
نتايج اخذ شده بايد با توجه به اين محدوديتها در نظر
گرفته شوند.
جدول -3پارکینگ هاي اولويتدار براي احداث پارکینگ طبقاتي
نام پارکینگ

نام خیابان

مساحت

ناحیه
شهرداري

 81دي

 81دي

 044متر

8

سارويه

مدرس

 704متر

3

نويد

مدرس

 144متر

3

بلوار ارتش

بلوار ارتش

8444

3

انقالب

خ انقالب

8844

8
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-

تلفیق نقشه اولویت با نقشه پارکینگهای موجود

تراکم بیشتر ميباشد .تراکم جمعیت ساري در بخشهاي
مرکز و جنوب و شرق زياد ميباشد و در شمال شهر تمرکز
جمعیت کمتر است.

اولويتبندي مکان احداث پارکینگ طبقاتي با استفاده از روش تلفیق فازي ...

با توجه به نتايج تحقیق در جدول شماره (، )3
درشهرستان ساري ،تعداد  3پارکینگ با مساحت 3104
متر ،قابلیت تبديل به پارکینگ طبقاتي را دارا ميباشند.

 -5ارائه راهکارها و پیشنهادات
 -8مهمترين مشکل اين تحقیق ،تهیه اطالعات دقیق
مورد نظر بوده است .متأسفانه آمار شهرداري بسیار اندک و
قديمي بودهاند .بخش خصوصي نیز از دادن اطالعات
خودداري ميکنند  .لذا جهت جلوگیري از وضعیت مشابه
پیشنهاد ميشود با استفاده از اطالعات مرکز آمار ،نهاد
مذکور نسبت به ايجاد بانک اطالعاتي  GISاقدام نمايد ،تا
اطالعات به روز و دقیق باشند.
 -3با توجه به نتايج کسب شده شکاف عمیقي در
وضعیت نقاط شمال شهر نسبت به جنوب شهر مشاهده
ميشود و تمرکز خدمات در نقاط شهري عادالنه نیست .لذا

مسئولین شهري طرحهايي براي ايجاد عدالت خدماتي در
شهر ارائه نمايند.
 -3در مکانگزيني پارکینگها نیز توجه مسئولین در
مرکز شهر و اطراف آن موجب احداث پارکینگهاي متعدد
شده است در حالیکه در مناطق جنوبي و شرقي با آنکه
جمعیت بیشتر است و نیاز به پارکینگ بیشتر است کمتر
مورد توجه قرار گرفته است.
 -0در تحقیقات آينده پیشنهاد ميشود ،وضعیت
ترافیکي شهر ،وضعیت تراکم ساختماني و تعداد طبقات
ساختمان نیز در مکانيابي پارکینگ دخیل باشد.
 -3محقق در اين تحقیق از ناکافي بودن اطالعات رنج
برده ،در صورتیکه اطالعات و اليههاي بیشتر و باکیفیتتر
در دسترس باشد ميتوان به نتايج بهتري دست يافت ،لذا
پیشنهاد ميشود در تحقیقات آينده از اطالعات بهروز و
جديدتر استفاده شود.
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