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 AHPیاتی پارکیىگ طثقاتی ي وقؼ آن درکاَؼ تزافیک تا اعتفادٌ اس مدل مکان

 )مطالعٍ مًردی: مزکشؽُزمالیز(

 4 ، وزگظ علطان محمدی3 ، عمیزامًمىی2 ، الٍُ گًدرسی1 ویلًفزعلطان محمدی

 وبسضٌبسی اسضذ ثشًبهِ سیضی ضْشی، داًطگبُ آصاد ثشٍرشد 1

 اًطگبُ تشثیت هذسسوبسضٌبسی اسضذ هؼوبسی هٌظش، د 2

 وبسضٌبسی اسضذ ثشًبهِ سیضی ضْشی، داًطگبُ آصاد ثشٍرشد 3

 وبسضٌبسی اسضذ هؼوبسی، داًطگبُ آصاد هالیش 4

 چکیدٌ

آٍسدى ضْشی، ٍظیفِ فشاّنًٍمل هذسى دسٍىّبی اسبسی سیستن حولّبی ػوَهی عجمبتی، ثِ ػٌَاى یىی اص هَلفِپبسویٌگ

ًملیِ ٍ ضْشی ٍ تذاسن فضبیی هَحش رْت تَلف هَلت ٍسبیلسبوي اص سیستن استجبطوشدى تشافیه سغَحی ثشای خبسد

ّبی فٌبٍساًِ، ّبی عجمبتی ثب استفبدُ اص سٍشیبثی هٌبست پبسویٌگضْشی سا ثش ػْذُ داسًذ. هىبىسبصی تشافیهدسًتیزِ سٍاى

ب، وبّص پبسن حبضیِ ای ٍ دس ًتیزِ وبّص ّضْشی، سجت افضایص وبسایی پبسویٌگضوي استفبدُ حذاوخش ٍ ثْیٌِ اص فضبی

حزن ٍ ثبستشافیه ضْشی، هٌبفغ التػبدی، ارتوبػی، صیست هحیغی فشاٍاًی سا ًیض ثِ دًجبل داسًذ. دس ّویي ساستب ّذف ایي 

 تشافیه وِ ثِ عَس هَسدی دسهشوض ضْش هالیش اًزبم ضذُ است. سٍشعجمبتی ثبسٍیىشدوبّصیبثی پبسویٌگ همبلِ ًیض، هىبى

ای است ٍ ثشاسبس صهبى گشدآٍسی اعالػبت اص ًَع تحمیمبت تَسؼِ–ضٌبسی اًزبم ایي پژٍّص اص ًظشّذف تحمیك، وبسثشدی 

ّب اص ًَع تحمیمبت ّبی روغ آٍسی دادُّب ثِ دٍغَست ووی ٍویفی است ٍثشاسبس سٍشهمغؼی است. ثشاسبس هبّیت دادُ

یِ رْت ضٌبسبیی هؼیبسّبی تأحیشگزاس ثش اًتخبة هىبى هٌبست پبسویٌگ ثبضذ. دسایي پژٍّص اثتذا هغبلؼبت اٍلهیذاًی هی

دّی هؼیبسّب غَست ٍصى Expert choice( ٍ دسًشم افضاس AHPاًزبم، سپس ثب استفبدُ اص سٍش تحلیل سلسلِ هشاتجی )

 پیطٌْبد گشدیذ. GISپزیشفتِ است ٍ دس ًْبیت هحذٍدُ هٌبست رْت احذاث پبسویٌگ عجمبتی ثب استفبدُ اص ًشم افضاس 
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 مقدمٍ -1

سضذ سشیغ روؼیت ٍ افضایص توله ٍسبیل ًملیِ ضخػی، ضلَغی ٍافضایص حزن تشافیه ضْشّب سا ثِ دًجبل داسد. دس چٌیي 

دّی ثِ گشدد وِ حذاوخش وبسایی سا دس سشٍیساّویت ٍیژُ یبفتِ ٍ ثِ ًحَی عشاحی هی ضْشّبیی سیستن حول ًٍمل ضْشی

ضْشًٍذاى داضتِ ثبضذ. رْت حل هطىل تشافیه الذاهبت صیبدی تَسظ هذیشاى ضْشی غَست گشفتِ است. احذاث پبسویٌگ 

ّب بساهتشّبی هَحش دس احذاث پبسویٌگعجمبتی صهبًی ثب افضایص وبسایی ٍ دستیبثی ثِ اّذاف هَسد ًظش ّوشاُ است وِ ولیِ پ

ّبی ثبفت ثَدى ٍ هحذٍدیت صهیي، ٍرَد است، گشاى هالیش هغبلؼِ وِ ضبهل هشوضتزبسی ضْش هذًظش لشاسگیشد. دسهحذٍدُ هَسد

 ّبیسبختِ ٍعشح ّبی تفضیلی دسصهیٌِ هؼبثش، ثبفت ضْشی ساهتأحشثَدى عشح غیشلبثل ارشا یب سٌتی ٍاسصضوٌذ، ارشاًطذى ٍ

ی هشوضی ضْشدس ثیي دیگش ثبضذ. هحذٍدُالطؼبع لشاسدادُ وِ ًتیزِ آى تشافیه وًٌَی هٌغمِ هیتحت سا سبهبًذّی ضجىِ هؼبثش

ّبیی ثْیٌِ رْت احذاث هٌبعك ضْشی داسای ثیطتشیي ووجَد اص لحبػ هیضاى ًیبص ثِ پبسویٌگ ثَدُ است، لزا اًتخبة هىبى

 ثبضذ.صم ٍضشٍسی هیپبسویٌگ عجمبتی دسایي هٌغمِ اهشی ال

رْت ٍصى دّی ٍ ستجِ ثٌذی  Expert choice( دس هحیظ ًشم افضاسAHPدسایي تحمیك سٍش تحلیل سلسلِ هشاتجی )

ّبی هٌبسجی سٍی ًمطِ ًطبى دادُ ضذُ ٍ دسًْبیت هىبى GISپبساهتشّب هَسد استفبدُ لشاس گشفتِ است ٍثب استفبدُ اص ًشم افضاس 

هؼیبس ٍ صیش هؼیبس دس دسٍى ًشم افضاس ٍصى دّی ضذًذ وِ اص تلفیك ضشایت اّویت ّش  14 ؛ وِاًذضذُ دس سغح ضْش هالیش اًتخبة

ّب تؼییي ضذُ است. ًتبیذ حبغلِ اص هؼیبس ثب صیش هؼیبسّب ٍ ّشگضیٌِ ثِ اصای ّشهؼیبس یب صیش هؼیبس، اهتیبص ًْبیی ّشیه اص گضیٌِ

تشیي ٍصى سا دس ثیي .( ون046.( ٍهؼیبس اسصش هله ثب )422ٍصى )شیي داسای ثیطت ٍصى دّی ثِ هؼیبسّب، هؼیبس دستشسی

هىبى رْت احذاث پبسویٌگ عجمبتی پیطٌْبد ضذُ است وِ  5یبثی پبسویٌگ عجمبتی ثِ خَد اختػبظ دادًذ. هؼیبسّبی هىبى

ضْیذ ضیشصادی ٍالغ  تَاًذ ثِ حزن تشافیىی ضْش رْت سٍاى سبصی ووه ضبیبًی ًوبیذ ٍ دس ًْبیت صهیي هَرَد دس وَچِهی

 تشیي هىبى ثشای احذاث پبسویٌگ عجمبتی دس هشوض ضْش اًتخبة ضذ.دس خیبثبى اسان ثِ ػٌَاى هٌبست

 

 تیان مغألٍ -2

ّب ثِ ػلت ػذم تٌبست ثیي ی غیشاغَلی آىّزَم ثیص اص اًذاصُ روؼیت ثِ ضْشّب ثِ ّوشاُ سضذ ًبخَاستِ ًٍبهَصٍى ٍ تَسؼِ

 هشوض . استای سا دسسیستن ضْشی ثِ ٍرَدآٍسدًٍُجَد هذیشیت ٍاحذضْشی، هطىالت ػذیذُ ّبی هختلف ضْشیوبسثشی

 هطىالت دسسیستن حول ّب، ثبػج ایزبدثَدى ػشؼ خیبثبى ّوچٌیي ون ّبی هَرَد دسآى ٍضْشهالیش ثِ دلیل توشوض وبسثشی

-وَچِ ّب، هخػَغبًضذى وَچِ ای ٍهسذٍدحبضیِّبی ی تَلفثِ ٍسیلِ اضغبل هؼبثش وِ ثباست، ثِ عَسی ًمل ضْشی ضذُ ٍ

- ّب ضذُهطىل هَارِ سبختِ، ٍثبػج سشگشداًی هسبفشاى دسخیبثبى سا ثب ضْش ّبی هٌتْی ثِ هشوضضْش، تشافیه سٍاى دسهشوض

حی ، ثذیي تشتیت سغَذُی( گشدای)پبسن حبضیِی خیبثبىّب دسوٌبسُهالیش ثبػج تَلف خَدسٍ ووجَد پبسویٌگ دسضْش است.

 ضَد.ثبػج افضایص تشافیه هؼبثش هی ثِ هحل تَلف تجذیل گشدیذُ وِ ػوالً وِ ثبیذ دساختیبستشافیه سَاسُ لشاسگیشد

ثبضذ. تشیي هیضاى پبسویٌگ دس ضْشهالیش هیثشاسبس هغبلؼبت اًزبم ضذُ، ایي هٌغمِ داسای ثیطتشیي تمبضبی پبسن ٍون

ضذت ثخطیذُ  ًیض ایي هسألِ سا ّبی ًبهٌبست، غیشاغَلی ًٍبوبفی پبسویٌگای ٍپشاوٌذگّبی حبضیِهطىالت هشثَط ثِ تَلف

دّی هٌبست ّبی ضخػی، ػذم اهىبى سشٍیستَاى ثِ هسبفشت ثبخَدسٍاست. اصدیگشهطىالت ٍتٌگٌبّب دسایي هحذٍدُ هی

 بسُ وشد وِ دسًتیزِ آى،ثَدى هسیشّبی ٍسٍدی اض سٍیِ ٍهحذٍدسبصّبی ثی ٍ هٌغمِ ثِ دًجبل سبخت هؼبثشثِ روؼیت صیبد

 است. ایي هٌغمِ ثِ ػٌَاى یىی اص هٌبعك پشتشافیه ضْشهالیشتجذیل ضذُ

ّبی تزضیِ ٍ تحلیل ٍ هىبى AHPایي پژٍّص دسغذداست تب دس ضْشهالیش ٍضؼیت ایي وبسثشی سا ثب استفبدُ وِ اص سٍش

 .ثْیٌِ ثشای احذاث پبسویٌگ عجمبتی دسضْشهطخع وٌذ
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 يرتاَمیت ي ضز -3

ثبضذ وِ دس ساستبی ّب اص ًیبصّبی اسبسی ضْشّبی اهشٍصی هیّبی هختلف ضْشی هخل پبسویٌگیبثی ٍ احذاث وبسثشیهىبى

ضَد. چٌبًچِ ایي ػول ثذٍى تَرِ ثِ تأحیش ٍتأحش ٍ سٍاثظ هتمبثل ثیي سفبُ ٍ آسبیص ضْشًٍذاى ٍ حل هطىالت ضْشّب اًزبم هی

ًِ تٌْب اص هطىالت هَرَد ًىبّذ، ثلىِ خَد ثبػج هطىالت ػذیذُ ٍهسبئل حل  ّب غَست گیشد، هوىي است وِوبسثشی

ضَد وِ ایي اهش ّب هیّب ثبػج وبّص یب ػذم تَلف خَدسٍّب ٍافضایص ػشؼ آىضَد. ٍرَد پبسویٌگًبضذًی دیگشی ًیض هی

الیل اّویت ٍضشٍست تحمیك دس ایي ثبػج سَْلت تشدد ثشای سبیش ٍسبیل ًمیلِ ٍ وبّص هیضاى آلَدگی َّا گشدد. دس ٍالغ اص د

 تَاى هَاسد صیش داًست:هَضَع سا هی

 ّب ثب هشاوض ربرة سفشػذم اًغجبق هىبى پبسویٌگ 

 ّب ثب الضاهبت ٍ ثبفت ضْشیػذم تٌبست تَصیغ هىبًی پبسویٌگ 

 ّب ًسجت ثِ دٍ هؼیبس روؼیت ٍهسبحت ضْشّب.ًبوبفی ثَدى تؼذاد پبسویٌگ 

 

 اَداف -4

 ّبی هَرَد اص لحبػ هیضاى ّبی تشافیىی ٍ ٍضؼیت پبسویٌگٍضغ هَرَد ضْشهالیش اص لحبػ ضبخع ثشسسی ٍ ضٌبخت

 ػشضِ ٍتمبضب

 ّبی عجمبتییبثی پبسویٌگتزضیِ ٍتحلیل ٍاسصیبثی ػَاهل هَحشدسهىبى 

 ِّبی آتیضٌبسبیی ًَاحی فبلذ پبسویٌگ عجمبتی ٍتؼییي حذالل ًیبصفضبیی پبسویٌگ ثشای تَسؼ 

 یٌِ پبسویٌگ عجمبتی دسهشوض ضْشهالیشیبثی ثْهىبى 

 

 مًقعیت مکاوی محديدٌ -5

ی ی هغبلؼبتی است. ثذیي هٌظَس لسوت هشوضی ضْشهالیش ثِ ػٌَاى هٌغمِیبثی اًتخبة هحذٍدُاٍلیي هشحلِ ثشای هىبى

ِ خَد اختػبظ ّىتبس اص هسبحت ضْش سا ث 640هغبلؼبتی اًتخبة ضذ. هشوض ضْشهالیش یىی اص هٌبعك لذیوی ضْش ثَدُ وِ 

ای ٍ خذهبتی ثب همیبس ػولىشدی فشاهٌغمِ –ّبی اداسی تشیي وبسثشیتشیي ٍیژگی هٌغمِ، استمشاس هْندادُ است. ػوذُ

ّبی ضْیذ ٍلی ثخطی، ضْیذ دوتشثْطتی، لبئن همبم، لٌجشی، ّبضوی ثبضذ. ایي هحذٍدُ اصضشق ثِ خیبثبىضْشی دسآى هی

خشداد، هلت ٍضْیذ هالیشی ٍ اص ضوبل ثِ  15خشداد، اص غشة ثِ خیبثبى  15بى ػظیوی ًٍژاد ٍپبسذاساى، اص رٌَة ثِ خیبث

ضَدوِ دس عی سًٍذ سضذ ضْش هَسد تَرِ ثسیبسی لشاس داضتِ است ثِ ًحَی وِ توبهی هتشی هغْشی هحذٍد هی 32خیبثبى 

ّبیی وِ ًمص ضْشی داسًذ ٍ ؼبلیتػٌبغش اغلی التػبدی ٍ تزبسی، ػٌبغش هزّجی اغلی ضْش، ػٌبغش دسهبًی ٍ ثغَس ولی ف

 .ی ًیبص ضْشًٍذاى است دس ایي هحذٍدُ لشاس گشفتِ استتبهیي وٌٌذُ

ی هشوضی ضْشدس ثیي دیگش هٌبعك ضْشی داسای ثیطتشیي ووجَد اص لحبػ هیضاى ًیبص ثِ پبسویٌگ هحذٍدُ 1 ثبتَرِ ثِ ضىل

 ثبضذ.عجمبتی دسایي هٌغمِ اهشی الصم ٍضشٍسی هیّبیی ثْیٌِ رْت احذاث پبسویٌگ ثَدُ است، لزا اًتخبة هىبى

 
 ٌ: مًقعیت مکاوی محديد1ؽکل
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 ريػ پضيَؼ -6

ثبضذ ٍ ثش اسبس صهبى گشدآٍسی اعالػبت اص ًَع تحمیمبت ای هیتَسؼِ-سٍش تحمیك دسایي پژٍّص ثشاسبس ّذف، وبثشدی

ّب اص ًَع تحمیمبت ّبی روغ آٍسی دادُس سٍشّب ثِ دٍ غَست ووی ٍویفی است ٍ ثشاسبهمغؼی است. ثشاسبس هبّیت دادُ

رْت  Expert choice( دس هحیظ ًشم افضاسAHPاستفبدُ اص سٍش تحلیل سلسلِ هشاتجی ) ثبضذ. دسایي تحمیكهیذاًی هی

ّبی هٌبسجی دس سغح ضْش هالیش اًتخبة ٍصى دّی ٍ ستجِ ثٌذی پبساهتشّب هَسد استفبدُ لشاس گشفتِ است ٍ دسًْبیت هىبى

 دّذ.هشاحل هختلف ایي فشایٌذ سا ًطبى هی 2اًذ. ضىلذُض

 

 
 یاتی پارکیىگ طثقاتیفزایىد مکان :2ؽکل 

 یاتیمعزفی يتعییه فاکتًرَای مىاعة جُت مکان -7

(. هٌبست ثَدى هىبى خبظ ثشای فؼبلیت یه خذهت، تب 275: 1375ّبست )ضىَئی، هىبى هشوض ػول آگبّبًِ ٍ آصادی اًسبى

ضًَذ. دایي ساستب ػَاهل هتؼذد یبثی آى خذهت اًتخبة ٍ اسصیبثی هیثِ ػَاهلی ثستگی داسد وِ دس حیي هىبى حذ صیبدی

 (.1977بًگ ٍ لی، ی)ّستٌذ یبثی هَحش تَاى ثشضوشد وِ ثشتػویوبت هىبىٍهتٌَػی سا هی

 

 دعتزعی-1-7

بی هَسد ثحج خَاّذ ثَد ثِ عَسی وِ اص دٍ صیش ضبخِ ػوذُ، تشیي پبساهتشّاص هْن ّبیبثی پبسویٌگپبساهتش دستشسی دس هىبى 

سٍّب تب پبسویٌگ تطىیل ضذُ است. هسیشّبی هٌتْی ثِ پبسویٌگ ًمص هْوی دس تؼییي هحل ػشؼ هؼبثش ٍ فبغلِ پیبدُ
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ت ثشای ّب چٌذاى هٌبسّبی پشتشدد ٍون ػشؼ ثِ دلیل هطىالت تشافیىی ٍ اصدحبم خَدسٍّب دس آىپبسویٌگ داسًذ. خیبثبى

دسغذ ظشفیت خَد  50یبثی پبسویٌگ ًیستٌذ. پبسویٌگ سا ثبیذ عَسی عشاحی ًوَد وِ دس هَالغ اضغشاسی ثتَاًذ حذاوخش هىبى

ثٌبثشایي هسیشّبی هزبٍس آى ثبیذ ظشفیت ایي ثبس تشافیىی سا داضتِ ثبضٌذ. هؼبثش ػشؼ ثبال ؛ (25: 1379سا تخلیِ وٌذ )ضبّی، 

 ثبضٌذ.یبثی پبسویٌگ هیهىبى داسای اهتیبص ثبالتشی دس

 

 تزافیک-2-7

ای ّوچَى ظشفیت ّبی ػوذُثبضذ. اص صیش ضبخعّب هییبثی پبسویٌگتشیي ػَاهل هَحش دس هىبىپبساهتش تشافیه وِ یىی اص هْن

هغبلؼبت ّب تطىیل ضذُ است. دس ّب ٍتمبضبی پبسویٌگّبی هَرَد، تؼذاد خَدسٍّبی هَرَد دس ضْش، ػشضِ پبسویٌگپبسویٌگ

تشافیىی ثشآٍسد تمبضب ٍػشضِ ٍ تؼذاد خَدسٍّب دس سفشّبی هجذأ ٍهمػذ رْت ثشآٍسد تؼذاد پبسویٌگ اص هؼیبسّبی ثسیبس هْن ثِ 

 (.2005یَ، لآیذ )ضوبسهی
 

 جمعیت-3-7

هٌذ اص هٌبثغ ٍ ّش چمذس تشاون روؼیت دس ضْش ووتش ٍ ثِ عَس هتؼبدل دس سغح ضْش تَصیغ ضذُ ثبضذ هیضاى روؼیت ثْشُ 

تخػیع اهىبًبت ثیطتش خَاّذ ضذ ثبلؼىس تشاون روؼیت ثبال دس ضْش ثِ هؼٌبی افضایص تمبضبی ّشًَع وبال ٍخذهبت 

ي فضبی ثیطتشی رْت احذاث پبسویٌگ یب حتی پبسن خَدسٍ دس ّبی پبیی(. دس تشاون54: 1386ضَد )ػجبدی، هحسَة هی

وٌٌذگبى خَدسٍّب ًیض ثیطتش ضذُ ٍ ثبػج تشافیه ٍثسیبسی اص ّبی ثبال هیضاى استفبدُحبضیِ هؼبثش ٍرَد داسد، اهب دس تشاون

 ضَد.هی هطىالت دسهؼبثش ضْشی

 

 مزاکش جذب عفز-4-7

ثبضٌذ وِ ػجبستٌذ اص: تشاون ٍاحذّبی هسىًَی، هشاوض ػوذُ گشدضگشی -هیپبساهتش هشاوض رزة سفش داسای چٌذضبخع ػوذُ 

ضَد ضًَذ ّشسٍصُ روؼیت ثیطتش سا پیشاهَى خَد رزة وٌٌذ. پشاوٌذگی ایي هشاوض هختلف ثبػج هیٍهشاوض اداسی وِ ثبػج هی

ضوبسی ثِ غ هشاوض هطىالت ثیّبی خبلی هَرَد دسایي هشاوض رْت پبسن استفبدُ وشد اهب دس غَست تزووِ ثتَاى اص ظشفیت

هسىًَی، اداسی، خشیذ ٍ ) هختلف(. روش ایي ًىتِ ضشٍست داسد وِ ثب افضایص تشاون هشاوض 127: 1386لبضی، ) آهذّوشاُ خَاّذ 

 ضَد.ٍّب دس حبضیِ هؼبثش ثیطتشهیگشدضگشی( فضبّبی رْت پبسن خَدسٍ ووتشضذُ ٍ اصدحبم خَدس

 

 ارسػ ملک-5-7

ّبی ، ضْش ًیض دچبس گستشدگی فیضیىی ثیطتشی خَاّذ ضذ. سلبثت ثشسش ثِ دست آٍسدى صهیي دسهىبىثب سضذ سشیغ روؼیت 

(. سضذ 172: 1390هٌبست، سَداگشی، ثَسس ثبصی ٍ سَدرَیی ثیطتش سا ًیض ثِ ّوشاُ خَاّذ داضت )سٍستبیی ٍّوىبساى،

ی اص ػَاهل دیگش ثبػج افضایص لیوت صهیي ٍ اسصش ثْب ٍ ثسیبسروؼیت، تشاون سبختوبًی ثبال، افضایص تمبضب، افضایص اربسُ

ضشایظ ثْتشی داسًذ  ّبیی وِ دس هَلؼیت تزبسی هٌبسجی لشاس داضتِ ٍیب اص ًظش دستشسیهله دس سغح ضْشخَاّذ ضذ ٍ صهیي

 تشی خَاٌّذ داضت.لیوت افضٍى

 

 عاسگاری-6-7

بصگبسی داضتِ ثبضٌذ ّوچَى وبسثشی هسىًَی، اداسی، ّب ستَاًٌذ ثب پبسویٌگّبی وِ هیپبساهتش سبصگبسی اص صیش ضبخع 

 است.ّب ٍ فضبی سجض تطىیل ضذُفشٌّگی ٍپبسن
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 (AHPيسن دَی تٍ معیارَا يفزایىد تحلیل علغلٍ مزاتثی ) -8

ّبی چٌذهؼیبسُ، اّویت هتفبٍت هؼیبسّب ٍ صیشهؼیبسّب ثشای تػوین گیشاى است اص ایي سٍ اص هطىالت سایذ دس تػوین گیشی

الػبتی دس هَسد اّویت ًسجی ّشیه اصیي هؼیبسّب ٍ صیشهؼیبسّب ًسجت ثِ ّن هَسد ًیبص است. استخشاد ٍتؼییي ٍصى، گبهی اع

ضَد وِ ایي ػذد هْن دس استخشاد هؼیبسّبی تػوین گیشی است. ٍصى دادُ ضذُ ثِ غَست یه ػذد دس اسصیبثی دخبلت دادُ هی

ّب ثشاثش یه ثبضذ، ّب ثِ غَستی وِ هزوَع آىثبضذ. هؼوَالً ٍصىهؼیبسّب هیثیبًگش اّویت ًسجی آى هؼیبس ًسجت ثِ سبیش 

ّب دس اغَل ّبی ٍصى دّی هختلفی رْت اسصیبثی اّویت هؼیبسّب ٍرَد داسد وِ تفبٍت ایي سٍشضًَذ. سٍشًشهبلیضُ هی

(. سٍش ٍصى دّی دس ایي همبلِ 15: 1387ثبضذ )وشیوی ٍّوىبساى، ّب ثشای تػوین گیشاى هیتئَسی، دلت ٍسَْلت وبسثشد آى

 (.34: 1387ثبضذ )لذسی پَس، هی (AHPضبهل؛ سٍش تحلیل سلسلِ هشاتجی )

 

 اوجام مقایغٍ سيجی معیارَا-1-8

سٍش تحلیل سلسلِ هشاتجی ثش اسبس ًحَُ تحلیل اًسبى اص هسبیل فبصی تَسظ آلبی سبػتی پیطٌْبدگشدیذ. اٍ ثشای همبیسِ 

ام همبیسِ ضَد، یىی اص  jام ثب ػٌػش  iوٌذ: دس همبیسِ صٍری ػٌبغش، اگش سٍیِ سا پیطٌْبد هیصٍری ػٌبغش ّش سغح ایي 

تؼییي وٌذ. ثشایي اسبس اهتیبص همبیسِ صٍری هؼیبسّب  jساثِ ػٌػش iتَاًذ هیضاى اّویت )اسرحیت( ػٌػش حبالت صیش هی

 هطخع ضذُ است )ّوبى(. 1دس رذٍل تؼییي ضذُ است وِ  9ٍحذاوخش 1ّب( دسرذٍل سبػتی ثیي حذالل )ضبخع

 

 مقیاط تعییه ارجحیت :1جديل

 تًصیف ؽدت اَمیت

 1 ثب اّویت ٍاسرحیت هسبٍی

 3 ثب اّویت ٍاسرحیت ووی ثیطتش

 5 ثب اسرحیت ٍاّویت لَی

 5 ثب اسرحیت خیلی لَی

 9 ثب اسرحیت ثی ًْبیت

 8ٍ  6ٍ  4 ٍ 2 اسصش هیبًی

 

 تعییه امتیاس وُایی-2-8

ّب تؼییي ك ضشایت اّویت ّش هؼیبس ثب صیش هؼیبسّب ٍ ّشگضیٌِ ثِ اصای ّشهؼیبس یب صیش هؼیبس، اهتیبص ًْبیی ّشیه اص گضیٌِاص تلفی

گشدیذ ٍ دسًْبیت ٍصى ّشیه  Expert choiceّبی حبغل ٍاسد ًشم افضاس ّب، دادُضذُ است. دس ایي هشحلِ ثب تشویت اٍلَیت

 ،100روؼیت ثب  ،250، هؼیبس تشافیه ثب 0.442هذ. دس ایي اهتیبص دّی دستشسی ثب ثِ دست آ 2اص هؼیبسّب ثشاسبس ضىل 

ی تأحیشگزاس تشیي الیِ رْت ًطبى دٌّذُ 3ثبضذ. ضىل هی .105سبصگبسی ًیض  ؛ 046ٍاسصش هله  ،122هشاوض ربرة سفش ثب 

 ثبضذ.یبثی هیهىبى
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 (Expert choiceوزم افشار يسن دَی تٍ معیارَای مًثز )خزيجی :3ؽکل

 مىثع: وگارودگان

-( ون.046.( ٍهؼیبس اسصش هله ثب )422ٍصى )داسای ثیطتشیي  ثش اسبس ًتبیذ حبغلِ اص ٍصى دّی ثِ هؼیبسّب، هؼیبس دستشسی

 یبثی پبسویٌگ عجمبتی ثِ خَد اختػبظ دادًذ.تشیي ٍصى سا دس ثیي هؼیبسّبی هىبى

 

 تحلیل حغاعیت-3-8

-ّب ثش اسبس ولیِ هؼیبسّبی تحت آى ّذف اًزبم هیضَد، حسبسیت گضیٌِحسبسیت اص گشُ ّذف آغبص هیصهبًی وِ تحلیل 

-ّب هطبّذُ هیگیشد. دس تحلیل حسبسیت، ثب اًزبم ثشخی تغییشات دس اٍلَیت ثٌذی هؼیبسّب تأحیش آى سا ثش سٍی اٍلَیت گضیٌِ

 ضَد.

 

 Performanceتحلیل حغاعیت -1-3-8

وِ گضیٌِ ّبی هختلف چگًَِ دس ساثغِ ثب ّوذیگش دس خػَظ ّشهؼیبس ٍّوچٌیي هزوَع هؼیبسّب اٍلَیت دّذ ًطبى هی 4ضىل

 .اًذثٌذی ضذُ

 
 (مأخذ: وگارودگان) Performance : تحلیل4ؽکل 
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 Head to headتحلیل حغاعیت -2-3-8

اًذ. دسایي سٍش یه گش همبیسِ ضذُدّذ وِ چگًَِ دٍ گضیٌِ دس خػَظ هؼیبسّبی هَسد ًظش، ثب یىذیایي ًوَداس ًطبى هی

 (5گیشد. )ضىل گضیٌِ دس سوت ساست ٍیه گضیٌِ دس سوت چپ لشا هی

 
 (مأخذ: وگارودگان) Head to head : تحلیل 5ؽکل

 

دّذ وِ هله ٍالغ دس خیبثبى اسان وَچِ ضْیذ ضیشصادی ًتیزِ ولی دس لسوت پبییي ًوَداسلشاس گشفتِ ٍ ًطبى هی 5دس ضىل 

ّب هی ثبضٌذ سبیش گضیٌِ وِ داسای ثبالتشیي هیضاى هغلَثیت ًسجت ثِ ًسجت ثِ هله دوتش ساستبى دس خیبثبى سؼذی % 5.65

 ثْتش اسصیبثی ضذُ است.
 

 
 : ايلًیت تىدی وُایی6ؽکل 
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 گیزی وتیجٍ -9

تَاى ثب اًتخبة هیضَد وِ تشیي ػَاهل هَحش دس احذاث یه پبسویٌگ ػوَهی ضْشی هحسَة هیهَلؼیت هىبًی اص هْن

یبثی پبسویٌگ عجمبتی سا دس سغَح هختلف دس ضْش ثِ ثْتشیي ٍرِ هوىي ّبی تحلیل هٌبست، هسألِ هىبىّب ٍ سٍشضبخع

تَاًذ رٌجِ ػلوی ٍوبسثشدی ثِ خَد ثگیشد . دستحمیك حبضش وِ ًوًَِ ػلوی تحلیل ًوَدُ وِ ایذُ پبسویٌگ عجمبتی هی

دّی ضبخع ٍصیشضبخع ساثِ عَس ّوضهبى ٍصى 14ثبضذ. هی Expert choiceافضاس دس هحیظ ًشم  AHPاستفبدُ اص 

هىبى سا  5است. دس ًمطِ ًْبیی، ّب سا ثش سٍی ًمطِ ضْشهالیش رْت احذاث پبسویٌگ عجمبتی پیطٌْبد ًوَدٍُثْتشیي هىبى

افیىی ضْش رْت سٍاى سبصی ووه تَاًذ ثِ حزن تشهی هىبى 5رْت احذاث پبسویٌگ عجمبتی پیطٌْبد ًوَدُ است وِ ایي 

تشیي هىبى ثشای ضبیبًی ًوبیذ ٍ دس ًْبیت صهیي هَرَد دس وَچِ ضْیذ ضیشصادی ٍالغ دس خیبثبى اسان ثِ ػٌَاى هٌبست

 احذاث پبسویٌگ عجمبتی دس هشوض ضْش اًتخبة ضذ.

 ُدس سغح ضْش ثِ ػٌَاى ثخطی اص ّبی عجمبتی ّبی ضْشی ثِ ٍیژُ پبسویٌگیبثی وبسثشیّبیی دسثبسُ هىبىاسائِ دیذگب

 ثشًبهِ سیضی وبسثشی صهیي ضْشی

 ّبی عجمبتییبثی پبسویٌگضٌبسبیی هتغیشّب هؼیبسّبی هَحش دسهىبى 

 ّبی عجمبتی ضْش هالیش دس ساستبی ثشآٍسدى استفبدُ ثِ ػٌَاى یه عشح ارشایی ثشای ضٌبسبیی هىبى ٍسبخت پبسویٌگ

 ًیبص ضْشًٍذاى
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Abstract 

Classified public parking, as one of the basic components of interurban modern transport system should bring 

together levels for expel motionless traffic of urban communication and create an effective space for vehicles 

temporary staing and consequently smoothness of urban traffic. Suitable localization of classified parkings by 

means of technological methods in addition to maximum and improved usage of urban space, can lead to 

parkings efficiency increase, marginal park decrease and as a result reduction of urban traffic load and volume, 

and has money econom, social and objective of this paper is classified paring localization by traffic decrease 

approach that is a case study of malayer. 

The methodology of this research aim point of view is applied-developmental and according to data nature it has 

a qualitive from and from data gathering point of view it is a field research. In the present study at the first the 

initial studies were done for effective critevia identification on suitable location selecting for parking, then using 

hierarchical analysis method (AHP) in expert choice software, the criteria were measured and finally a suitable 

limitation was proposed for parking establish ment. 
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