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 یروش تلفیق فاز استفاده از بندی مکان احداث پارکینگ طبقاتی بااولویت

 )مطالعه موردی: شهرستان ساری(

 *سیده شهربانو واردی

 واحد علوم و تحقیقات تهران - اسالميدانشگاه آزاد  - دور و سیستم اطالعات جغرافیاييازسنجش کارشناس ارشد

vanushekula@yahoo.com 

 (8331، تاريخ تصويب مرداد 8331 شهريور)تاريخ دريافت 

 چکیده

ها به سمت مراکز جذب سفر مشکالتي عديده در زه اتومبیل هستیم. حرکت اتومبیلورويه شهرها و ازدياد هر رامروزه شاهد گسترش بي

مديران شهري بدلیل گراني زمین  جمله اين مشکالت، نبود پارکینگ مناسب در مناطق مرکزي شهرها مي باشد.از  .بوجود مي آورد هاشهر

بهینه پارکینگ  مکان تعیین براي کنند. پارکینگ طبقاتي حمايت مي طرحهايي شامل از ي شهر،در مراکز شهر و جهت استفاده بهینه از فضا

توان به نتايج بهتري دست ، مي ARC GIS هاي مکاني در نرم افزارد دارد که با استفاده از تحلیلشرايط و معیارهاي مختلفي وجو ،طبقاتي

بندي براي اولويت است. انتخاب شده ،شودهاي طبقاتي در آن حس ميکه کمبود وجود پارکینگ يافت. در اين پژوهش، شهرستان ساري،

اند. مهمترين معیارهاي اثرگذار در اولويت بندي شناسايي شده و اطالعات مورد نیاز تهیه شده هاو اولويت مکان پارکینگ طبقاتي، معیارها

اي هاليهسازي و آمادهو ارزش ملک. پس از تهیه ، مراکز جذب سفر ، وضعیت ترافیکي و راهها تراکم جمعیت  :ها، عبارتند ازمکان پارکینگ

بندي مکان استفاده شده است. نتیجه اين پژوهش، الويت   GISافزارنرم محیطدراز منطق فازي  ،هاي مکانيبراي تحلیل اطالعاتي مورد نیاز،

به فضاي  متر 3104 ،لهو درصورت تحقق اين مسأ باشندپارکینگ طبقاتي را دارا ميهاي موجودي است که قابلیت احداث براي پارکینگ

 شود.هاي شهر ساري اضافه ميپارکینگ

 شهرستان ساري ،بندي مکانالويت، يابي، پارکینگ طبقاتي، روش فازيمکان :کلیدی گانواژ
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  مقدمه -1

طبق نفر ) 333313با جمعیتي حدود  شهر ساري

-سابقههاي اخیر رشد بيدر سال (سرشماري نفوس و مسکن

سبب تحوالت و تغییرات سريع اي داشته است و اين رشد 

مهمي در اين شهر شده است. مرکزيت استان مازندران و 

نظامي، گردشگري و تمرکز اقتصادي، سیاسي، فرهنگي، 

توريست مذهبي، مراکز اداري و خدماتي در ساري باعث جلب 

 گرفتناين امر موجب پیشي ،است، کهجمعیت روستاها شده

کمیت بر کیفیت خدمات شده است. سیل عظیم مسافران و 

هاي فصلي و مناسبتي و باالبودن سطح نسبي توريست

بخصوص درآمدي موجب حرکت انبوه اتومبیل در سطح شهر 

-الخصوص مرکز شهر ميمبادي ورودي و خروجي شهر و علي

روز بیشتر شده و اين مسأله بهشود. مشکالت ترافیکي روز

ها به دنبال جاي پارک شود که اتومبیلزماني حادتر مي

بگردند. وجود پارکینگ طبقاتي در اطراف مراکز شهرها 

 راهکار بسیار مناسبي جهت حل مشکل ترافیک ساکن است.

ها و تحلیل شرايط کیفي و کمي و يابي پارکینگمکان

هاي کمي و تجربي يابي در حال حاضر با روشمعیارهاي مکان

پذير است. استفاده از سامانه اطالعات جغرافیايي و امکان

. در روش فازي از بکارگیري روش فازي کارآيي مؤثري دارد

 د وشومختلف براي تحلیل استفاده مي توابع و دستورهاي

دهد که نشانگر وجود يا عدم اي بین صفر و يک ارائه مينتیجه

باشد. انتخاب محل وجود اولويت مکانیابي براي يک مکان مي

هاي مهم مناسب جهت احداث پارکینگ طبقاتي از دغدغه

مسئولین شهري است و نبود پارکینگ مناسب در اطراف مراکز 

شود. از شهري موجب ايجاد اختالل و آشفتگي شهري مي

صدا، ترافیک سنگین، وجمله مشکالت شهري ايجاد سر

خستگي و مشکالت رواني، دلزدگي استفاده از خدمات شهري، 

ها و از دست دادن زمان و مصرف بیشتر سوخت در اتومبیل

-شود. ايجاد پارکینگهزينه هاي بیشتر زندگي را موجب مي

مت ان قیهاي گرهاي طبقاتي که مشکل کمبود فضا را در زمین

باشد . در اين کند يکي از بهترين راهکارها ميشهري حل مي

تحقیق سعي شده بهترين مکان با توجه به معیارها جهت 

 بندي مکان احداث پارکینگ طبقاتي انجام شود.اولويت

 پارکینگ تعریف -1-1

که  استنگهداري  وسائط نقلیه  پارکینگ: محل توقف و

 گردد.يبسته طراحي م در فضاهاي باز و

 قابل و عمومي سطوح در نقلیه وسائط پارکینگ: پارک 

 عنصر سه از يکي. (8)پارکینگ گويند  را عام براي دسترسي

 و سبک خودروهاي اغلب .است شهري حمل ونقل اصلي

محلي متوقف شوند؛  در سفر، هر انجام پايان در بايد سنگین

-مي دهيسرويس همگاني ونقلحمل که مناطقي حتي در

 نقلیه ارجح وسیله به عنوان شخصي خودروهاي نمايد،

 رشد روند از پارکینگ تقاضاي همواره لذا، و هستند مطرح

 .(3)است برخوردار صعودي

 انواع پارکینگ -1-2

 که برد نام توانمي را پارکینگ نوع پنج متوسط طوربه

 سطح،هم پارکینگ  -3 پارکینگ خیاباني، -8  :عبارتنداز

 پارکینگ مکانیکي، -0 طبقه(، پارکینگ طبقاتي )چند -3

 .(3)زيرزمیني پارکینگ -3

  طبقه )طبقاتی( چند هایپارکینگ -1-2-1

 شوندمي محسوب بزرگ يهاپروژه جزء پارکینگ ها اين

 شهرداري نظارت با و دائمي و بصورت نبوده موقتي معموالا  و

 داراي هاپارکینگ نوع ينشوند. امي احداث ترافیک سازمان و

صرفه  به مقرون اقتصادي لحاظ از و هستند بیشتري گنجايش

 مطالعات معموالا  آنها براي احداث همچنین .هستند تر

 در که است توضیح به الزم. (3)گیردمي صورت کارشناسي

 از نوع اين يابيمکان پارکینگ، يابيمکان از مقاله مقصود اين

اين  در شده ارائه مطالب کلیه و باشدمي عمومي هايگپارکین

 .باشدمي رابطه اين در گرفته صورت عملي کارهاي نیز و مقاله

 اطالعات سامانه از استفاده با یابیمکان -1-3

 مکانی جغرافیایی

 مطالعاتي محدوده تعیین از پس، ARC GISنرم افزار  در

 آماده و يابيمکان در مؤثر مختلف معیارهاي شناسايي و

 به اقدام پوشانيهم عملیات انجام با نیاز هاي مورداليه نمودن

 يابيمکان در متنوعي و مختلف معیارهاي .کنندمي يابيمکان

 ها مشخصپژوهش در .هستند دخیل عمومي هايپارکینگ

 زمان مدت و سفر هدف پارکینگ، فعلي ظرفیت که است شده

 تنوع علت مقصد به تا پارکینگ از رويپیاده فاصله و پارک

 آينده هايپارکینگ هايمکان تعیین در مهمي نقش  معیارها

 تقسیم اصلي دسته شش به معیارها اين سازي،مدل دارند. در

 :است شده آورده معیارها،  8جدول  در. شوندمي
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 (0) يابي پارکینگمعیارها و زير معیارهاي مؤثر درمکان -8جدول

 زيرمعیارها معیارها

فاصله از مراکز جذب 

 سفر

 پارک، توريستي، اداري، تجاري، مراکز

 پزشکان ساختمان و بیمارستان

 نزديکي به خیابان
 عرض و سرويس سطح با هايخیابان

 متفاوت جريمه با مختلف

 مناطق ملک ارزش ملک

 جمعیت
 منطقه، در روز و شب جمعیت میزان

 ساکن جمعیت تراکم

جهت کاربري مناسب 

 احداث پارکینگ

 ها،خرابه جامع، طرح هايپارکینگ

 طرح  سبز فضاي و مدارس گاراژها،

 فعلي، مدارس بزرگ حیاط جامع،

 فعلي سبز فضاي

مراکز نامناسب براي 

 احداث پارکینگ

 مراکز عمده، تجاري مراکز ادارات،

  ها،حسینیه و مساجد مانند فرهنگي

 و اماکن توريستي و هابیمارستان

 آنها اطراف ممنوع پارک هايمحدوده

 یشینه تحقیقپ

 3483سال  دراي که در مقاله -

 Mokhtari,mansouri and Maleki)توسط

Samangani)  يابي پارکینگ انجام شده، از براي مکان

-معیار مشخص شده 7نامه استفاده شده پرسش 044

است. اين تحقیق در شهر پاوه کردستان انجام شده 

تناسب زمینهاي شهر  GISو SPSS از   استفادهو با  است

 .(3)با ايجاد پارکینگ بررسي شد
- (Enfejari S,Vatanparast & Moatamedi  2013)  از

-دهي اليه ها استفاده کردهروش فازي خطي در وزن

 . (1)اند

تحقیقي در مناطق مرکزي ژاپن براي استفاده کمتراز  -

هاي راه آهن انجام شده زمین با تأکید بر نفوذ ايستگاه

و ايجاد GIS است. در اين پروژه سعي شده با استفاده از 

داث ايستگاه راه آهن يک پايگاه داده ترکیبي از اح

ندي بنزديک به مناطق مرکزي شهرستانها واتخاذ منطقه

هاي مسکوني نسبت به استفاده براي استفاده از زمین

 ها نشاناند. تجزيه تحلیلکمتر از زمین مبادرت نموده

آهن متر از ايستگاه راه 344تا  4دهد. در شعاع مي

 .(7)استجمعیت واستفاده کمتر از زمین مشاهده شده 

اي به ، در مقاله8338اسکندري و شاهنده در سال  -

ها براي استقرار تعدادي پارکینگ تعیین بهترين مکان

اي از بین نقاط کانديد و تعیین نوع بهینه غیرحاشیه

هاي موجود ها، با در نظر گرفتن پارکینگپارکینگ

پرداختند، به نحوي که بیشترين میزان تقاضاي 

هاي مترتبه و پارکینگ پوشش داده شده و ضمناا هزينه

روي نیز کمینه گردد. در ادامه عملکرد مدل فاصله پیاده

( 83تا 8در منطقه مرکزي شهر اصفهان )نواحي ترافیکي

 .(1)بررسي گرديد

 تحقیق روش -2

است. گیري شدهبهره  GISدر اين تحقیق از نرم افزار 

-هاي مکاني متفاوت ميافزار قادر به انجام تحلیلاين نرم

، که با توجه به شرايط پژوهش، از  روش منطق فازي  باشد

بندي مکان استفاده ولويتاشده و در تحلیل اطالعات اخذ

توسط  8313مجموعه فازي در سال  هنظري شده است.

تبار و استاد پروفسور لطفي عسگرزاده، دانشمند ايراني

اين نظريه قادر است . دانشگاه برکلي امريکا عرضه شد

 هايي را که نادقیق وبسیاري از مفاهیم و متغیرها و سیستم

بندي رياضي ببخشد و زمینه را براي مبهم هستند، صورت

گیري در شرايط عدم رل و تصمیماستدالل، استنتاج، کنت

 .اطمینان فراهم آورد

 روش فازی -2-1

 کي در عنصر کي تيعضو زانیم ،يفاز منطق در

 عدم) صفر تا( کامل تيعضو) 8 بازه در يمقدار با مجموعه

 عتاب کي با معموال تيعضو درجه .شوديم فيتعر( تيعضو

 ،يطخ صورتهب توانديم تابع شکل که شوديم انیب تيعضو

 هر هب ،يفاز مدل در .باشد وستهیناپ اي و وستهیپ ،يرخطیغ

 تا صفر نیب يمقدار فاکتور، نقشه هر در هاکسلیپ از کي

 نبود مناسب زانیم انگریب که شوديم داده اختصاص کي

 نظر مورد هدف يبرا مربوطه اریمع دگاهيد از کسلیپ محل

 که نمود هیته ياگونه به را فاکتور نقشه توانيم .باشديم

 رد مربوطه فاکتور ينسب تیاهم شامل کسلیپ هر مقدار

 زا پس .باشد زین يابيمکان يفاکتورها ريسا با سهيمقا

 ريمقاد فاکتورها، از کي هر به مربوط يهانقشه لیتشک

 گريکدي با يفاز يعملگرها کمک به آنها در موجود تيعضو

 .(3)شونديم بیترک

 صورتهب يفاز اشتراک عملگر :يفاز اشتراک عملگر

 :شوديم فيتعر( 8) رابطه

(8) Combination = MIN ( C ,  B ,  A,... 
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 يفاز تيعضو ريمقاد انگریب c ,B ,A( 8) رابطه در

-نقشه يرو بر مشخص تیموقع کي در موجود يهاکسلیپ

 .]3[دباشنيم مختلف فاکتور يها

 صورتهب ،يفاز اجتماع عملگر :يفاز اجتماع عملگر

 .شوديم فيتعر( 3) رابطه

(3)  Combination =MAX(C,b,a,...) 

c ,B ,A يم ( 3) رابطه مشابه رابطه نيا در-

 .(3)باشند

 رابطه صورتبه يفاز ضرب عملگر :يفاز ضرب عملگر

 .شوديم فيتعر( 3)

(3) iCombination =  

 i رفاکتو نقشه در تيعضو مقدار انگریب i رابطه نيا در

 ريمقاد عملگر نيا از استفاده با رابطه نيا در .است ام

 رصف سمت به و شده کوچک يخروج نقشه در يفاز تيعضو

 خواهد يکاهش اثر عوامل بیترک نيبنابرا کنند،يم لیم

 .کننديم فیتضع را گريهمد عوامل يعبارت به .داشت

 هرابط از استفاده با ،يفاز جمع عملگر :يفاز جمع عملگر

 .شوديم فيتعر( 0)

(0) ))i-(1( -= 1 Combination 

 رفاکتو نقشه در تيعضو مقدار انگریب i رابطه نيا در

iريمقاد عملگر نيا از استفاده با رابطه نيا در .است ام 

 کي سمت به و شده بزرگ يخروج نقشه در يفاز تيعضو

 يشيافزا اثر عوامل بیترک جهینت در که کننديم لیم

 رگيدهم عوامل گريد عبارتهب گريد عبارتهب .داشت خواهند

 و يفاز اشتراک يعملگرها برخالف .کننديم تيتقو را

 ريمقاد هیکل يفاز جمع و ضرب يعملگرها در ،يفاز اجتماع

-يم ریتأث يخروج يهانقشه در يورود يهانقشه تيعضو

 .(3)گذارند

 يعملگرها ضربحاصل از عملگر نيا :يفاز گاما عملگر

 .شوديم فيتعر( 3) رابطه صورت به يفاز جمع و ضرب

(3) 
y ×  y= (FUZZY Algebric sum) combination 

-1(FUZZY Product) 

 است کي تا صفر نیب يعدد  مقدار( 3)  رابطه در

 در را يريمقاد ک،ي و صفر نیب  آگاهانه و حیصح انتخاب

 قابل يسازگار دهندهنشان که آورديم وجودبه يخروج

 شاتيگرا و يفاز ضرب يکاهش شاتيگرا انیم انعطاف

 .(3)باشديم يفاز جمع يشيافزا

 موقعیت شهر در تقسیمات کشوری -3

رکز استان مازندران، دربخش مرکزي شهر ساري م

 شهرستان ساري واقع شده است.

 
 موقعیت شهر ساري -8شکل

لحاظ موقعیت جغرافیايي شهر ساري در طول شرقي  از

دقیقه  30درجه و  31دقیقه  و عرض شمالي  3درجه و 33

واقع شده است و ارتفاع متوسط آن از سطح درياي آزاد 

باشد. اين شهر به دلیل نزديکي به تهران متر مي 04حدود 

و قرار گرفتن در مسیر ارتباطي خراسان رضوي از موقعیت 

، از لحاظ موقعیت طبیعي، اين باشدخوردار مياي برويژه

اي و نسبتأ شهر در جنوب درياچه خزر و در منطقه جلگه

مسطح شهرستان ساري قرار گرفته و از لحاظ توپوگرافي 

استقرار يافته  14-34عمومي شهر ساري در طبقه ارتفاعي 

 و شیب عمومي شهر از جنوب به شمال و نسبتا ماليم است.

ي شهر ساري با توجه به قدمت آن ر مرکز تاريخد

اند . اين امر سطوحي را به عنوان پارکینگ منظور نکرده

خارج از انتظار نیست. ولي اين که چرا با پیشرفت زمان، 

ي که اها به پارکینگ وسايل نقلیهضمن احداث انواع کاربري

آورند توجه نشده است پاسخ ها به همراه خود مياين کاربري

 ت.داده نشده اس

آنچه که در مرکز شهر ساري به عنوان پارکینگ يافت 

 .هايي با ابعاد و وسعت نامناسب است، زمینشودمي

n 

i=1 

i-1 
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 هاي موجود شهر ساريموقعیت و تعداد پارکینگ -3شکل

هاي موجود با توجه به طرح جامع مساحت پارکینگ

باشد. سرانه وضع موجود پارکینگ در ساري  ( متر مي18437)

-(درصد مي8/4سهم کل از کاربرد اراضي شهري )( و 4.87)

( مترمربع به 31باشد، سرانه پیشنهادي کل براي شهر ساري )

 هايباشد که تأمین سطوح مربوط به کاربريازاي هر نفر مي

 گیرد.مختلف بر اساس همین سرانه صورت مي

معرفی و تعیین فاکتورهای مناسب جهت  -3-1

 پارکینگیابی مکان

 .کینگ، معیارهاي مختلفي وجود داردبي پاربراي مکانیا

-معیار اصلي تقسیم 0در اين تحقیق، معیارهاي مکانیابي به 

 اند که عبارتند از:بندي شده

 -3 مراکز جذب سفر -3 جمعیت: )تراکم جمعیت ( - 8

 ترافیک -0 ارزش ملک

 و مدارس هاپارکینگ مناسب هايمهمترين کاربري

-نشده اجرا حال به تا که تفصیليطرح  پیشنهادي سبز فضاي

 باشد.متروکه مي و هاي فرسودهساختمان و اند،

 که شامل پارکینگ احداث براي نامناسب هايکاربري

 سطح ها،مساجد و حسینیه آموزشي، زيارتي، فرهنگي، مراکز

 .(84)هستند شهري و تجهیزات هاباغ ها،بیمارستان ها،خیابان

   GISها درسازی داده آماده -3-2

هاي مورد نیاز با تهیه فايل طرح جامع ساري، اليه

خروجي گرفته شدند.  Shape Fileاستخراج شدند و بصورت 

ها داراي خطا باشند در اين مرحله بايد درصورتیکه اليه

-و نقشه ها آماده سازي شوند.براي تحلیل خطاها رفع شوند

 شوند.گذاري ميهاي مکاني ابتدا زير معیارها ارزش

ارزش گذاری فازی به زیر معیارهای مراکز جلب  -

 جمعیت

 
 زيرمعیارهاي جذب سفرگذاري ارزشنقشه  -3شکل

-ها ارزشدهي به روش فازي ابتدا زيرکالسراي وزنب

شوند، بدين منظور اليه معیارهاي مراکز جذب گذاري مي

سفر که شامل اليه مراکز تجاري، اداري، آموزشي، درمان، 

 طبقه بندي اند، ابتدا مذهبي، فضاي سبز، فرهنگي بوده

 شوند.دهي مياند و سپس  وزنشده

نزديکتر  8توجه به نقشه بدست آمده هر چه عدد به با 

باشد احتمال مناسب بودن براي ايجاد پارکینگ بیشتر است، 

ترين و اطراف مرکز شهر بنابراين حاشیه شهر نامناسب

در اين تحقیق ، نگارنده،  ها خواهند بود.ترين مکانمناسب

هاي فازي شده مراکز جذب سفر دهي ابتدا اليهبراي وزن

مل اليه مراکز تجاري، اليه مراکز  آموزشي، اليه مراکز شا

اداري، اليه مراکز فرهنگي، اليه مراکز درماني، اليه مراکز 

  fuzzy overlayمذهبي، اليه مراکز فضاي سبز را در قسمت 

-ها تلفیق و وزنفراخواني نموده، اليه ARC GISنرم افزار 

جذب  مراکزدهي شوند، بدين صورت نقشه وزندهي مي

 آيد.سفر به روش فازي بدست مي

 فازی سازی معیار ارزش ملک -

 
 فازي معیار ارزش ملکنقشه  -0شکل
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( پیداست نقاط حاشیه جنوبي 0شکل)همانطور که از 

ها را داشته که اولويت بیشتري شهر ساري ارزانترين زمین

هايي يابي را خواهند داشت. مرکز شهر و قسمتبراي مکان

هاي سمت درياي خزر گرانترين زمین از شمال شهر به

دهند که در اين پروژه بدلیل شهري را به خود اختصاص مي

گزيني جهت اهمیت قیمت زمین کمترين اولويت مکان

 احداث پارکینگ طبقاتي را خواهد داشت.

 فازی سازی معیار تراکم جمعیت -

 
 گذاري فازي معیار تراکم جمعیتنقشه ارزش -3شکل

بیانگر اين مسأله است که مناطق میاني   (3)نقشه فوق

نقاط ثقل جمعیت کمترين امتیاز را جهت مکان گزيني 

 باشد.پارکینگ طبقاتي دارا مي
 

 های شهرستان ساریازی سازی معیار فاصله از راهف -

اطالعات نقشه بیانگر اين مطلب است که با توجه به 

مراحل اولیه معیار راه، حاشیه شهر و نقاط  بنديطبقه

بندي مکان مرکزي شهر، ارزش کمتري را براي اولويت

 پارکینگ طبقاتي خواهد داشت.احداث 

 
 نقشه فازي معیار فاصله از راه شهرستان ساري -1شکل

                اصلی معیارهای نهایی گذاریارزش -

گاما  فازي روشبا دهي، اليه معیارهاي اصلي براي وزن

شوند، معیارهاي اصلي شامل اليه فازي شده دهي مي، وزن

مراکز جذب سفر، اليه فازي شده فاصله از راه، اليه فازي 

اند. شده تراکم جمعیت و اليه فازي شده ارزش ملک بوده

نقشه اولويت   Fuzzy Overlayبعد از تلفیق همه اليه ها در 

 آيد.بندي بدست مي

 
 ري معیارهاي اصلي به روش فازيگذاارزش -7کلش

اي هبندي فازي، ارزشبعد از تهیه نقشه اولويتنگارنده، 

، تا نتايج قابل را از نقشه فازي مشخص نموده است 7/4

 قبول باشد. 

 
 نقشه اولويت پارکینگ به روش فازي -1شکل

هاي موجود شهر با پارکینگ ،بعد از تهیه نقشه اولويت

گ ابي پارکینيخواهند شد تا مکانمدل بدست آمده تلفیق 

 طبقاتي مدلسازي شود.
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وجود های متلفیق نقشه اولویت با نقشه پارکینگ -

 در مرکز شهر

 
 نقشه اولويت مکان احداث پارکینگ طبقاتي -3شکل

اي هبا پارکینگ دار نقشه مکانهاي  اولويتدر تلفیق 

پارکینگ مناسب تشخیص  3منتخب توسط کارشناسان،

 است.داده شده

 هاگیری و پیشنهادنتیجه -4

 نتایج تجزیه و تحلیل معیار مراکز جذب سفر -4-1

باشد که اين زير اين معیار شامل هفت زير معیار مي

معیارها شامل اليه فاصله از مراکز اداري، تجاري، مذهبي، 

 باشد. درفضاي سبز، فرهنگي، آموزشي و مراکز درماني مي

تجاري بیشترين امتیاز را در اين معیارهاي فرعي، مراکز 

باشند و بنابراين عامل مراکز بندي مکان دارا مياولويت

تجاري بیش از همه معیارهاي ديگر در جذب جمعیت مؤثر 

است. مرکز شهر ساري داراي بیشترين امتیاز در جلب 

باشد. تمرکز جمعیت در ساعات خاصي در مرکز جمعیت مي

اتي و وجود پارکینگ طبق کندشهر بار ترافیکي را تشديد مي

در اطراف مرکز شهر به رفع مشکالت ناشي از آن کمک 

هاي باز و گران کند. شمال شهر به جهت داشتن زمینمي

نیاز کمتري به پارکینگ دارد اما در مرکز شهر بیشترين نیاز 

 شود.به پارکینگ طبقاتي حس مي

 نتایج معیار تراکم جمعیت -4-2

واحي شهري نیز تجمع میزان تراکم جمعیت در ن

طلبد. تراکم جمعیت موجب ازدياد نفر و خدمات را مي

يابي در اطراف مراکزي با شود و بهترين مکاناتومبیل مي

ي هاباشد. تراکم جمعیت ساري در بخشتراکم بیشتر مي

باشد و در شمال شهر تمرکز مرکز و جنوب و شرق زياد مي

 جمعیت کمتر است.

 نتایج تجزیه تحلیل ارزش ملک -4-3

 باشد. با توجهمعیار اصلي در اين بخش، قیمت ملک مي

-هايي در مکانروش منطق فازي، ارزش زمیناستفاده از به 

ا هيابي بیشتر است که قیمت کمتري نسبت به بقیه زمین

هاي ساري در منطقه جنوبي ترين زمینداشته باشند. ارزان

باشند که لوار امام رضا ( ميو شرقي ساري ) راهبند و ب

رين تباشند. گرانيابي دارا ميبیشترين امتیاز را در مکان

هاي ساري در مرکز شهر و شمال به سمت درياي خزر زمین

يابي ارزش کمتري را به جهت قرار گرفتند، که در مکان

 قیمت بیشتر، دارا هستند.

 نتایج معیار فاصله از خیابان -4-4

بندي مکان له معیار مهم در اولويتاين معیار از جم

باشد. بیشترين امتیاز در اين بخش پارکینگ طبقاتي مي

ل باشد. در تحلیهاي اصلي دارا ميکمترين فاصله را از خیابان

 اين معیار، مرکز شهر بیشترين امتیاز را دارا بوده است.

نتایج حاصل از تجزیه تحلیل معیارها و  -4-5

 های مکانیفیق ارزشنقشه نهایی حاصل از تل

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 

اند استفاده شده است، که محدود که قابل دسترس بوده

در نظر ها نتايج اخذ شده بايد با توجه به اين محدوديت

 .گرفته شوند

 دار براي احداث پارکینگ طبقاتيپارکینگ هاي اولويت -3جدول

 مساحت نام خیابان نام پارکینگ
ناحیه 

 شهرداري

 8 متر 044 دي 81 دي 81

 3 متر 704 مدرس سارويه

 3 متر 144 مدرس نويد

 3 8444 بلوار ارتش بلوار ارتش

 8 8844 خ انقالب انقالب
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( ، 3نتايج تحقیق در جدول شماره )با توجه به 

 3104پارکینگ با مساحت   3تعداد  ،درشهرستان ساري

 اشند. ب، قابلیت تبديل به پارکینگ طبقاتي را دارا ميمتر

 ارائه راهکارها و پیشنهادات -5

ترين مشکل اين تحقیق، تهیه اطالعات دقیق مهم -8

بسیار اندک و مورد نظر بوده است. متأسفانه آمار شهرداري 

اند. بخش خصوصي نیز از دادن اطالعات قديمي بوده

کنند . لذا جهت جلوگیري از وضعیت مشابه خودداري مي

شود با استفاده از اطالعات مرکز آمار، نهاد پیشنهاد مي

اقدام نمايد، تا   GISمذکور نسبت به ايجاد بانک اطالعاتي

  اطالعات به روز و دقیق باشند.

به نتايج کسب شده شکاف عمیقي در با توجه  -3

وضعیت نقاط شمال شهر نسبت به جنوب شهر مشاهده 

شود و تمرکز خدمات در نقاط شهري عادالنه نیست. لذا مي

هايي براي ايجاد عدالت خدماتي در مسئولین شهري طرح

 شهر ارائه نمايند. 

ها نیز توجه مسئولین در گزيني پارکینگدر مکان -3

هاي متعدد راف آن موجب احداث پارکینگمرکز شهر و اط

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.

، وضعیت شوددر تحقیقات آينده پیشنهاد مي -0

وضعیت تراکم ساختماني و تعداد طبقات  ،ترافیکي شهر

 يابي پارکینگ دخیل باشد. نیز در مکانن ساختما

محقق در اين تحقیق از ناکافي بودن اطالعات رنج  -3

تر تکیفیهاي بیشتر و با، در صورتیکه اطالعات و اليهبرده

توان به نتايج بهتري دست يافت، لذا در دسترس باشد مي

روز و شود در تحقیقات آينده از اطالعات بهپیشنهاد مي

 تفاده شود.جديدتر اس
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