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   بر نقش مكان گزيني بهينه تأكيدايمني در معابر شهري با 

  در كاهش حوادث ترافيكي ها  پاركينگ

  ) شهرداري تبريز3نمونه مورد مطالعه منطقه (
  

  1قنبريحكيمه 

دكتر محسن احدنژاد
2
  

  

  :چكيده

هنـد، اهميـت بـسزائي در       د  مـي  درصد كاربريهاي موجود از شهرها را تشكيل         30در دنياي كنوني، معابر شهري به آن عنوان كه بيش از            

بيـشتر حـوادث و     بحث ارتقاي ايمني معابر و ارائه راهكارهايي جهت كـاهش هـر چـه               . ندكن  ميشهري ايفا   هاي    حيات شهري و برنامه ريزي    

يكـي از مـواردي كـه       . زدسا  ميسوانح ترافيكي و جاني از مسائل مهمي است كه همواره ذهن برنامه ريزان و طراحان شهري را بخود مشغول                    

ر ر كاهش با  د  ميعموهاي    ، مربوط به نقش و اهميت ايجاد پاركينگ       شود  ميسوانح ترافيكي بدان اهميت چنداني داده ن      هاي    معموالً در بررسي  

  .   در راستاي ارتقا ايمني شهروندان استها نترافيكي معابر و مكانگزيني بهينه آ

 تحليلي به بيان معضالت مربوط به كمبود پاركينگ و ارتقاء ايمني معابر، به عنـوان                –در اين مقاله برآنيم تا با استفاده از روش توصيفي           

جهـت  .  در مكانيابي كاربري پاركينگ ارائه دهيم      مؤثرهري پرداخته و راهكارهاي     يكي از عوامل زمينه ساز سوانح ترافيكي در سطوح معابر ش          

بخشي از شهر تبريز به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخـاب شـده اسـت كـه در آن بـا اسـتفاده از نـرم               ها    ارائه الگوي بهينه مكانيابي پاركينگ    

  . بر كاربري پاركينگ به تحليل كشيده شده استتأكيدابر با ارتقاي ايمني معهاي   و روش تحليل سلسله مراتبي شاخص GISافزار
  

   برنامه ريزي،معابر شهري، ايمني، پاركينگ: ها  كليد واژه
  

  مقدمه

مـوجي از صـنايع   .  و تحوالت شگرف تكنولوژيك گشتندها ت فعالي، شهرها كانون تمركز جعيت   ،با ظهور انقالب صنعتي در قرن هيجدهم      

دسـتيابي آسـان و سـريع مـردم بـه خـودرو و رونـق        .  شكل گرفت كه ظهور صنايع خودروسازي از آن جمله بود  جديد و پيشرفته در شهرها    

 همپـاي  هـا  ت پيـشرف ،در كشورهاي توسعه يافته جهان.    رشد و توسعه فيزيكي شهرها به همراه نداشت ،جز ترافيك اي    هاستفاده از آن نتيج   

                                                 

   برنامه ريزي شهري-كارشناس ارشد جغرافيا. 1

   عضو هيئت علمي دانشگاه زنجان.2
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 مـوفقي بـراي     نـسبتاً متنـوع و    هاي     برنامه ، حمل و نقل و استفاده از خودروهاي شخصي        به همراه گسترش    . رشد و توسعه شهرها بوده است     

ساماندهي پارك خودروها وشكل گيري فضاهاي پاركينـگ از آن جملـه محـسوب         . ساماندهي عبور و مرور در اين كشورها شكل گرفته است         

اين امر  .  شهري و محلي مكانيابي گرديدند     ،اي  قهسلسله مراتب منط   اين پاركينگها در جهت ايمني خودروها و بهبود عبور و مرور در              .مي شد 

  .سبب گرديد كه به همراه گسترش بزرگ راهها و راههاي شهري استفاده از خودروهاي شخصي نظم و نظام خاصي به خود گيرد

هري اين كشورها و عدم همخواني در كشورهاي در حال توسعه با ورود به عصر جديد و ماشينيسم و رواج استفاده از خودرو در مناطق ش        

وان ت  ميدر سطوح مختلف شهري به وجود آمده است كه در زمينه حمل و نقل               اي    هتكنولوژي وارداتي با فرهنگ سنتي مردم مشكالت عديد       

ركينـگ در    افزايش سوانح تصادفات و نبود فـضاهاي پا        ، ترافيك ، افزايش آلودگي  ،شهري براي خودروهاي موجود   هاي    به عدم گنجايش شبكه   

  .   اشاره نمود... سطوح مختلف و

 و كمبـود  هـا  ن تـردد آ ، مردم و مديريت شهري درگير مـسائل و مـشكالت حاصـل از ازديـاد خودروهـا     ،در بسياري از شهرهاي ايران نيز     

 در ،بخش تجاري شهري پر تردد شهري از جمله ها شعالوه بر كمبود فضاهاي پاركينگ در بخ  .ي براي پارك ايمن خودروها هستند     يها  مكان

به دليـل عـرض كـم معـابر محلـي عمـدتاً             . شود  مي نبود فضاي پاركينگ عمومي مسئله خاصي محسوب         ،محالت و واحدهاي همسايگي نيز    

نـد و نظـم محلـي را مختـل          كن  مـي ايجـاد   اي    هرا در عبور و مـرور محلـ       اي    هند مشكالت عديد  شو  ميكه در طول معابر پارك      اي    هوسايل نقلي 

د و همچنـين    كنـ   مـي با در نظرگيري اين مطلب كه ميزان مدت توقف هر اتومبيل معموال بيشتر از مدت زماني است كه حركت                    .   زندسا  مي

  .شود مي لزوم ايجاد پاركينگ بيشتر احساس ، درصد عمر خود را در حركت است10 تا 5 هر وسيله نقيه شخصي فقط بين ،اينكه

 در حاليكـه سـطح و سـرانه اختـصاص     ،انـد  گرفتهمول در مناطق پر ازدحام مراكز شهري قرار         پاركينگهاي شهري در كشور ما به طور مع       

بدين ترتيب ما شاهد ازدحام خودروها       .باشد  منازل مي  ي اختصاصي برخي از   ها  تيافته به اين كاربري در محالت بسيار اندك و در حد مالكي           

اي   هدر طول ساعات روز نيز خودرها با پازكهـاي حاشـي          . حت و فراغت هستيم    استرا نهاي در هنگام شب و زما     ،شهريهاي    در محالت و كوچه   

  .ندشو ميدر بسياري از موارد باعث تنگي خيابان و بروز سوانح ترافيكي فراواني در سطوح معابر 

  

  وضعيت شهر تبريز از نظر مكان پارك

درصد سفرهاي شهري در تبريز توسط وسـايل    45.  است  شهر تبريز  ،از نمونه شهرهايي كه اين مسائل در آن به شدت به چشم مي خورد             

هـاي     درصـد مربـوط بـه تاكـسي        20 درصد   55 به طوريكه از اين      شود  مي توسط وسايل نقليه عمومي انجام       ها  ن درصد آ  55نقليه شخصي و    

ي و توقفهاي گاه و بيگاه       وقت و هزينه مردم براي جستجوي فضاي خال        ،در اين شهر روزانه مقادير هنگفتي سوخت ملي       . شود  ميمسافركشي  

بـسياري از پاركينگهـاي موجـود در ايـن          . شود  ميي طوالني مدت شبانه اتالف      ها  پاركرانندگان جهت پارك و دستيابي به فضاي امن براي          

  . ست لحاظ نشده اها نشهر سازگاري متناسبي از نظر اندازه و موقعيت با كاربريهاي مجاور ندارند و مطلوبيت و بازدهي مكان در آ

اخذ شـده از سـوي      هاي    جريمه .در رابطه با محالت مسكوني اين شهر نيز قانون ايجاد پاركينگ در هر واحد مسكوني رعايت نشده است                 

را افزايش داده اي   ه صرف احداث فضاهاي پارك نشده و مشكالت ترافيك محل         ،شهرداري به علت عدم تعبيه پاركينگ در اين منازل مسكوني         

محوطـه سـازي مناسـب  ايـن         . جه برنامه ريزي براي مكانيابي بهينه پاركينگ عمومي از نظر كمي و كيفي ضروري اسـت               در نتي ] 10.[است

 دسترسي آسان و هدايت بخشي از درآمدهاي شهرداري در جهت احداث پاركينگ             ، هماهنگ سازي با كاربريهاي مجاور     ،پاركينگهاي عمومي 

  .    مي آيددر اين شهر از موارد مهم مطالعاتي به شمار

واند در مطالعه سيستماتيك اطالعات متنـوع وحجـيم حاصـل از تجزيـه              ت  مي) GIS(در اين راستا استفاده از سيستم اطاعات جغرافيايي         

،  پـردازش  ،ل همزمان اطالعات انبـوه    واند به سازماندهي و تحلي    ت  مي) GIS(نرم افزار   .  و كارآمد باشد   مؤثرتوصيفي و فضايي    هاي    وتحليل داده 

اين سيستم يكـي از ابزارهـاي بـسيار مهـم در            .  جدول و يا نمودار بپردازد     ،اً توليد خروجيهاي مناسب به صورت نقشه      نهايت  جزيه و تحليل و     ت

 مكانيابي بهينه پاركينـگ  كارسـاز        ،واند با مكانيابي كاربريهاي گوناگون در اراضي شهري از جمله         ت  ميبرنامه ريزي شهري به شمار مي آيد و         

  .باشد
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  ) شهرداري تبريز 3منطقه (  محدوده مورد مطالعه  .1 -1نقشه 

  

 

  : و جايگاه آن در برنامه ريزي شهري1پاركينگ

به موازات   ] 12. [  و پايان منطقي يك سفريا وسايل نقليه است        شود  ميپاركينگ فضايي است كه براي توقف وسائل نقليه در نظر گرفته            

 پيش بيني فضاهايي جهـت پـارك خودروهـا          ،ن وسايل اي  ظهدر شهر و با توجه به ابعاد و حجم قابل مالح          افزايش تعداد وسايل نقليه موتوري      

هد و در ضوابط شهرسـازي و معمـاري نيـز           د  ميموضوعيت پيدا كرده است تا آن جا كه پاركينگ يكي از كاربريهاي ضروري شهر را تشكيل                 

 تفريحي  ، آموزشي ، درماني ، اداري ، تجاري ،مسكوني( مختلف شهري   هاي    ه كاربري را به خود اختصاص داده است به طوري ك        اي    هجايگاه ويژ 

  ]6.[ نمايندتأمين بايد تعداد مشخص پاركينگ را در ساختمان و يا فضاي باز خود ،بنابر طبيعت عملكردي و ترافيكي خود.. ) .و

  

  اهميت احداث پاركينگهاي طبقاتي عمومي

و تخليـه   هـا      و افزايش ظرفيت و حجم سرويس دهـي معـابر و تقـاطع             اي    هن توقفهاي حاشي  كاهش ترافيك از طريق كاستن از ميزا       .1

  ها نسريع آ

 كاهش سفرهاي سرگردان ناشي از جستجوي محل پارك .2

 كاهش مسافت طي شده و زمان سفر با كم شدن سفرهاي سرگردان و افزايش سرعت سفر .3

 راي پارك كردن خودروهاي شخصيب ميسرويسهاي عموعدم استفاده از معابر محلي و ايستگاههاي اتوبوس واحد و  .4

كاهش تصادفات ناشي از جستجو براي محل پارك در معابر و سفرهاي سرگردان و تصادفات ناشي از برخـورد خودروهـاي در حـال                         .5

 حركت با وسائل نقليه پارك شده در معابر

 حركت منقطع خودروها در اثـر ترافيـك و          ،ودروهاكاهش آلودگي هوا و صدا با حذف عوامل آلودگي مثل كم و زياد شدن سرعت خ                .6

 سر و صداي ناشي از بوق خودروها در ترافيك

 عدم اتالف وقت و انرژي .7

  ]7.[اند هاين كاربري بسيار مهم محروم شد

  

  اي  هغير حاشيهاي  نقش پاركينگ

مبود پاركينگ در تمامي  ساعات شـبانه روز         ك.در حال حاضر با افزايش تعداد خودروها ميزان تقاضا براي پاركينگ در حال افزايش است              

ند و زمـان و     شو  مي ها  نكوتاه مدت خود باعث ترافيك در خيابا      هاي    در طول روز خودروها جهت توقف     . شود  ميدر نقاط مختلف شهرها ديده      

ي مسكوني منتقل شـده  ها  ت وسائط نقليه به باف    آين  مي در طول شب نيز تما     ،شود  ميهزينه زيادي در جستجوهاي خياباني جهت پارك تلف         

زد و از سـوي ديگـر       سا  ميدچار مشكل   هاي    ند كه اين امر عبور و مرور را در داخل اين محدوده           شو  مي جمع   ها  نو حاشيه خيابا  ها    و در كوچه  

                                                 

1 Parking 
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ز ضروريات  در مناطق و محالت شهري ا     اي    هغير حاشي هاي    هد لذا احداث پاركينگ   د  ميسطح امنيت عمومي را در ارتباط با خودروها كاهش          

  :در زير آورده شده استاي  هبرخي از مزاياي  ساخت پاركينگ غير حاشي. به شمار مي آيد

  .شود ميباعث افزايش سطح شبكه معابر ماشين رو و كاهش تراكم ترافيك معابر منطقه  .1

از كاهش تخلفـات راننـدگان   د و در نتيجه فضاي كناري خيابان آزاد شده و زمينه س         كن  ميمنطقه را رفع    هاي    مشكل كمبود پاركينگ   .2

 .شود مي

 .دوبله و بيشتر و در نتيجه كاهش نرخ تصادفات خواهد شدي ها پاركباعث كاهش  .3

 كمك به عملكرد معابر در تسهيل جريان ترافيك عبوري از طريق حذف ترافيك سرگردان جوينده پاركينگ .4

  يـشان تـو سـط پـارك مراجعـان يـا همـسايگان              ها  هكاهش مزاحمت براي شهرونداني كه در منطقه سـاكن هـستند و معمـوال كوچـ                .5

 .شود مياشغال 

 كمك به عملكرد معابر در سرويس دهي به كاربري مجاور معبر .6

 تجاري و اداري مناطق شهري با فراهم آوري امكانات مناسب پارك براي مشتريان در حاشيه معابرهاي  حمايت از جاذبه .7

 تشويق به استفاده از حمل و نقل عمومي .8

  ]14[موجود از طريق كاهش مدت زمان پارك  يها مكاندن كارايي در استفاده از باال بر .9

  مشكالت ناشي از فقدان پاركينگ در سطوح شهري 

پاركينـگ بـر كـاربري زمـين و سيـستم           . را انديشيد اي    هوان تدابير دقيق و برنامه ريزي شد      ت  ميدر ارتباط با مشكل كمبود فضاي پارك        

 ، آلـودگي  ،بيشتر مردم مشكالت شهري را در تـراكم       . ات آن غالبا به صورت پوشيده و خارج از نظر است          تأثيرد اما    مي گذار  تأثيرحمل و نقل    

ي حمـل ونقـل     ها  تينند اما در بيشتر مواقع در ارتباط دادن بخشي از مشكالت به سياس            ب  مي.. . حاشيه نشيني و   ،ي شهري ها  تفرسودگي باف 

قع پاركينگ به صورت يك نقطه كور در بيشتر مطالعات باقي مي ماند چراكه نقشي كه آن در ارتبـاط              وا در. به ويژه پاركينگ ناموفق هستند    

  ]13.[ شود مي حمل ونقل و كاربري زمين دارد معموال ناديده گرفته ، شهرها،با خودروها

 به منظور روشـن  ،وان برشمردت ميسادگي  را به ها ن كه تعدادي از آ،دارداي  هدر واقع اثرات ناشي از پاركينگ در سطح شهر ابعاد گسترد     

  :شود ميشدن مطلب به مواردي ديگر از آن اشاره 

 تـراكم در  .ردآو مـي كمبود پاركينگ موجب توقف وسائط نقليه در شبكه معابر گرديده و در نتيجه تراكم در مسير حركـت بـه وجـود        .1

 كه باعث تخلف رانندگان و عبور ،راهنمايي استهاي  د صحيح چراغ عدم عملكر ،شبكه ارتباطي  موجب ازدياد زمان سفر و تخليه كند تقاطع          

  .دگرد مي) جهت صرفه جويي در وقت ( در زمان چراغ زرد و قرمز 

 .شبكه ارتباطي در اثر حركت كند جويندگان پاركينگ مورد فشار مضائف قرار مي گيرد و در نتيجه تراكم را تشديد مي نمايد .2

 حركت راحت و سريع را      ،خود از جانب وسائط نقليه مختلف امكان توقف       هاي     علت اشغال ايستگاه   هب  ميحمل و نقل عمو   هاي    سرويس .3

  نداشــته و اجبــاراً بــه صــورت دوبلــه در محــل ايــستگاه خــود توقــف مــي نماينــد كــه احتمــاال منجــر بــه تــصادف يــا حــداقل راهبنــدان   

 .گردد موضعي مي

نندگي گرديده كه در نتيجه وقت اضافي از عوامل انتظامي و كنترل كننـده را               كمبود پاركينگ موجب تخلف از مقررات راهنمايي و را         .4

 .هدد مي صدور عدم خالف و غيره را به خود اختصاص ، اخذ جريمه، نگهداري،جهت ثبت

   مراكـز   ، حركـت زائـد موجـب بـروز تـصادفات و مجـددا صـرف وقـت كارشناسـي عوامـل راهنمـايي و راننـدگي                          ، حركت كند  ،تراكم .5

 .ودش ميبيمه 

 .شود ميتراكم باعث سوختن ناقص انرژي وسائط نقليه به تبع موجب تشديد آلودگي محيط زيست  .6

بـراي پـارك وسـائط نقليـه خـود          هـا     فرعي و كوچه   نهايجهت يافتن مكاني در خيابا     ها  ن به خصوص كاميو   ،هجوم وسائط نقليه موتوري   

هـاي    فيزيكي و بدتر از همه شعارنويسي      ،لفظيهاي    و به تبع درگيري    ها  نموجب از دست رفتن فضاي پارك براي ساكنين اين كوچه و خيابا           

  .ركيك بر در و ديوار كوچه جهت هشدار به پارك كنندگان غريبه خواهد شد
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  معايب پاركينگ حاشيه اي

امعه شهري تحميـل  پاركينگ رايگان در حاشيه معابر بر خالف منفعت ناچيزي كه بر مالكان خودروها دارد هزينه سنگيني را بر دوش ج               

اقتصاد را به خطر انداخته و محـيط را         . دكن  ميپاركينگ رايگان شبكه حمل و نقل شهري را بد شكل كرده و طراحي شهر را كم بها                  . دكن  مي

همچنيني خدمات پاركينگ رايگان به تقاضاي باال جهت خريداري خودروها دامن مي زنـد چراكـه در كـاهش حجـم                     . دكن  ميآلوده و خراب    

 در پاركينگ رايگان زمين هايي كه به جامعه تعلق دارند به صورت آزاد در دسترس هـر كـسي                    .]15[ دارد تأثيرصاحبان خودروها   هاي    ينههز

لذا بديهي است كه شهرها جهت رفع بـسياري         .واند مشكالت جدي را بيافريند    ت  ميلذا غفلت و مديريت ناصحيح اموال عمومي        .قرار مي گيرند  

مكان يابي فضاي مناسب جهت تسهيالت پاركينگ نيز وظيفه برنامه ريزان شـهري             . دارنداي    هت نياز به پاكينگ غير حاشي     از اين نوع مشكال   

 بهينـه   يهـا   مكـان است كه در مقابل منابع كمياب زمين در نواحي شهر و مشكالت عديده در ارتباط با ترافيك و حمل و نقـل بـه بررسـي                           

  ]13[ .پاركينگ بپردازند

  معايب زير را به دنبال دارد اي  ه معابر جهت توقفهاي حاشياستفاده از

   و مشكالت دسترسي به مركزها ناشغال معابر و كاهش بازدهي آ -

 كاهش حجم جابجايي و كندي عبور و مرور با ورود و خروج به پاركينگهاي حاشيه اي -

 .ندرس مي اصلي نهاي به خيابا فرعينهايكه از خيابااي  هايجاد مانع ديد براي عابرين پياده و وسائل نقلي -

 به هنگام اوج ترافيـك و       ها  ن مجاور و افزايش تراكم آ     نهاي به جريان ترافيك خيابا    ها  نورودي خودروهاي پارك شده در حاشيه خيابا       -

 .در بدترين ساعاتروز از نظر تراكم ترافيك

 . در حال تردد و وقوع تصادفخطر ظاهر شدن ناگهاني عابرين از بين خودروهاي پارك شده در برابر خودروهاي -

  .احتمال تصادف با عابرين و خودروهاي در حال حركت در هنگام پارك در حاشيه معابر و خارج از آن

در حقيقت معابر در درجـه  . شدبا مي ها ن درون شهري پارك خودروها در حاشيه خيابا    نهايبنابراين يكي از مشكالت اجتناب ناپذير خيابا      

 اين نـوع    ،بر حمل و نقل شهر دارند     اي    هحاشيهاي     و با توجه به اثرات منفي اي كه پاركينگ         اند  هوسايل نقليه ايجاد شد   اول براي رفت و آمد      

   ].5. [ پارك زماني بايد مجاز دانسته شود كه مشكالت حادي از لحاظ اثرات منفي مورد نظر ايجاد ننمايد

شرياني بايـد   هاي    در راه .  رده خيابان و عملكرد آن در كل شبكه معابر دارد          اب  ميخيابان وابستگي مستقي  اي    هحاشيهاي    طراحي پاركينگ 

البتـه در   . در صورتي كه در معابر محلي پارك وسايل نقليه در كنار خيابان ارجحيـت دارد              . حركت وسيله نقليه را بر امكان توقف ترجيح داد        

، كه   وجود خواهد داشت   ، معيني نهايزمان اجازه توقف وسيله نقليه در       شرايطي كه خيابان شرياني در محدوده مركزي شهر واقع نباشد، امكا          

  ]16 . [قابل تعميم به كل معابر شرياني نيست

  .به طور كلي وضعيت پارك در سطح معابر درون شهري به ترتيب زير است

  

  عموميهاي  گذار در بررسي پاركينگتأثيرپارامترهاي 

 بر ميزان تعداد خودرو موجود در محدوده مورد مطالعه است نحـوه             تأكيدر سطح محلي    د  ميعموهاي    با توجه به اينكه در بحث پاركينگ      

 ايـن   در. عمومي موجود در مراكز تجاري يا مناطق پر تراكم منطق مركزي شهري تفاوت خواهد كرد              هاي    بررسي و رويكرد به آن از پاركينگ      

ني خود پاركينگ ندارند و از كوچه يا معابر براي پارك خودرو خود اسـتفاده      بر آن دسته از شهرونداني است كه در واحد مسكو          تأكيدمطالعه  

   هـا   نمي نمايند لذا پارامترهاي مورد استفاده در اين پژوهش نيز بنابر استفاده از آن متفاوت خواهنـد بـود كـه در ذيـل بـه چنـد مـورد از آ                               

  :شود مياشاره 

  تعداد خودرو موجود در محدوده مورد مطالعه .1

 خصوصي در وضع موجودهاي  ركينگتعداد پا .2

 موجود ومحاسبه ميزان كسري پاركينگ در منطقههاي  ميزان تقاضا ي پاركينگ با توجه به تعداد خودرو و تعداد پاركينگ .3
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 در وضع موجودها  مساحت و سطح و سرانه پاركينگ .4

 محله ايهاي  مساحت مود نياز جهت احداث پاركينگ .5

  به طي پياده آن از محل پارك خودرو تا محل واحد مسكوني شان هستندكه شهروندان راضياي  هميزان فاصل .6

 همجوار و عدم ايجاد مزاحمت و تاخل در نظم محلههاي  با توجه به كاربريها  موقعيت بهينه پاركينگ .7

 ...جمعيت ساكن در منطقه و .8

  

  يابي در برنامه ريزي كاربري اراضي شهري مكان

براي انجام يـك طـرح گـسترده اسـت كـه نيازمنـد              اي    هيت در سطح شهر يكي از تصميمات پاي       انتخاب يك مكان مناسب براي يك فعال      

 حجـم بزرگـي از اطالعـات جزئـي           ،از آنجا كه مكان يابي نياز به اطالعات واقعي زيادي دارد          . شدبا  ميمختلف  هاي    تحقيق در مكان از ديدگاه    

 و تحليل سوند تا ارزيابي صحيحي از عواملي كـه ممكـن اسـت در انتخـاب                   تركيب و تجزيه   ،مختلف بايد جمع آوري    يها  مكانبراي معرفي   

يك منطقه را از لحـاظ وجـود        هاي    و توانايي  ها  تبنابراين در مقياس شهر مكان يابي فعاليتي است كه قابلي         .  داشته باشند صورت پذيرد    تأثير

ير كاربريهاي شهر بـراي انتخـاب مكـاني مناسـب و كـاربردي را      همچنين ارتباط آن با سا. هدد ميزمين مناسب و كافي را مورد بررسي قرار        

  ]8. [ هدد ميمورد تجزيه و تحليل قرار 

 بنابراين بـسته بـه نـوع كـاركرد     ،يك مكان با توجه به اينكه براي چه فعاليتي در نظر گرفته شود متفاوت خواهد بود             نهايو توا  ها  تقابلي

و معيارها نـسبت بـه      ها    اين شاخص .  مورد بررسي قرار گيرد    ها  نشود تا توان مكان با توجه به آ       يا معيارهايي تعريف    ها    مورد نظر بايد شاخص   

نياز به داشـتن اطالعـات      ها    استفاده از اين شاخص   . ندشو  مي در جهت انتخاب مكان مناسب همسو        ها  ننوع كاربرد متفاوت هستند اما همه آ      

 پـس از تركيـب و تجزيـه و تحليـل             تنهـا شـد و    با  ميازمند تحقيقات گسترده و جامع      صحيح و كامل از مكان دارد و دستيابي به اطالعات ني          

به طور كلي مكـان يـابي فعـاليتي اسـت كـه اسـتعدادهاي               .  مكان تصميم گيري مكاني وجود دارد      ها  ناطالعات جمع آوري شده و ارزيابي آ      

  ]11.[هدد ميص مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار فضايي و غير فضايي يك سرزمين را جهت انتخاب مكان مناسب براي كاربري خا
  

   )Road( راه 

هستند كـه محـل گـذر وسـايل نقليـه موتـوري و غيـر موتـوري و عـابرين پيـاده بـوده و داراي                           ها    يكي از عناصر اصلي شبكه معابر، راه      

 شـرياني درجـه دو و محلـي تقـسيم           ، درجـه يـك    شـرياني ها    بر مبناي اهميت و عملكردشان به گروه      ها    راه. شندبا  ميعملكردهاي گوناگوني   

 دارد زيرا مجاز بودن پاركينگ در       ها  ن چه شرياني و چه محلي بستگي به نوع پاركينگ در حاشيه اين خيابا             ها  نعملكرد خيابا  ] 9[ ند  شو  مي

 و از ايـن نظـر   انـد  يمختلـف شـهر  عامل ارتبـاط دهنـده تاسيـسات    ها   راه.  خواهد شد  ها  ن باعث جذب ترافيك به اين خيابا      ها  نحاشيه خيابا 

ارتبـاطي  هـاي     و شبكه ها    شهري اختصاص به راه   هاي    از سرانه % 30تا  % 25معموال از   . اهميتشان در سطح شهرها قابل توجه و مالحظه است        

  ]3. [دارد
  

  وظايف مختلف راههاي شهري

  :راههاي شهري شش نقش اصلي را به شرح زير بر عهده دارند

  )نقش جابجايي ( ابه جايي براي وسايل نقليه موتوري فراهم آوردن امكان ج .1

 )نقش دسترسي (فراهم آوردن امكان دسترسي وسايل نقليه موتوري به بناها و تاسيسات  .2

 )نقش اجتماعي ( مالقات  حفظ خاطره ، پياده روي، بازي، گردش،اجتماعي نظير كارهاي  ايجاد بستري براي ارتباط .3

 )نقش معماري شهري ( شكل دادن به ساختار معماري  .4

 )ات آب و هوايي تأثيرنقش (  در آب و هواي محيط اطراف راه تأثير .5

 ]9) [نقش اقتصادي (  در اقصاد شهر تأثير . 6
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  1385 - 1375ر دو دوره سالهاي د ميعموهاي  تبريز و مقايسه سطح و سرانه كاربري پاركينگ

گذشته از لحاظ گـسترش فيزيكـي و جمعيـت          هاي    در طي دهه  اي    هد كه رشد فزاين   شود  ميتبريز يكي از كالن شهرهاي كشور محسوب        

در شهر گسترش يافته و امكانات و منابع گوناگوني توسط شهرداري يا ها  به نسبت رشد شهر و جمعيت تقاضا براي انواع كاربري         . داشته است 

  . از سوي مراجع باالتر به اين شهر اختصاص يافته است

 دارد بر آن شديم تا روند رشـد و          تأكيدر سطح محالت شهري     د  ميعموهاي     مطالعه ما بر مكانيابي پاركينگ     با توجه به اينكه نمونه مورد     

وان دريافـت كـه آيـا رشـد  و           تـ   مـي از اين مقايـسه     .  مقايسه و ارزيابي كنيم    1385 تا   1375توسعه اين كاربري را طي دو دوره بين سالهاي          

  و گسترش شهر بوده است يا نه ؟ گسترش پاركينگ در شهر به تناسب رشد جمعيت 

 ،شـد با  مـي  سرانه اختصاص يافته به پاركينگ در منطقـه كـم            تنهادر جدول زير اين مقايسه انجام شده و اينگونه از آن بر مي آيد كه نه                 

گ در منطقـه     تقاضـاي پاركينـ    تأمينبلكه ميزان اختصاص يافته به فضاي پارك خودروها در منطقه متناسب با رشد جمعيت نبوده و جهت                  

  .شدبا ميمكفي ن

  1385 - 1375ر سالهاي د ميعموهاي   مقايسه سطح و سرانه پاركينگ.1-1جدول 

ت
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  0,3  0,03  0,07  437  81748  0,311  3  1375  محدوده

  0,3  0,06  0,19  437  131662  0,856  7  1385  محدوده

  0,3  0,02  2,57  20453  1875691  526212  156  1385  كل شهر

  

  برآورد تقاضاي پاركينگ مورد نياز در منطقه مورد مطالعه

  نمونه گيري : گام اول 

 از  ؛كمـي و كيفـي مربـوط بـه پاركينـگ          هاي    وجود در منطقه و همچنين برآورد داده      مهاي    جهت برآورد اطالعات آماري تعداد پاركينگ     

بهره گيري از اين روش به دليل عدم وجود اطالعات كافي در شهرداري منطقـه و نارسـايي در   . روش نمونه گيري و پرسش نامه استفاده شد      

  .هرداري بودمربوط به وضع موجود واحدهاي مسكوني در سيستم بايگاني شهاي  ضبط داده

  حاصل از پرسشنامه هاي  تجزيه و تحليل داده: گام دوم 

.  واحـد مـسكوني مـي شـد        400 عدد پرسشنامه از منطقه مورد مطالعه پر گرديد كه شامل            400همانطور كه در بخش فوق ذكر كرديم        

ز خانوارهاي كل محدوده مورد مطالعه را در         درصد ا  5 خانوار شد كه     1267برابر با   ها    مجموعه خانوارهاي تحت پرسش بر اساس تحليل داده       

  .بر مي گيرد

يعنـي  .  درصد افراد را در بر مي گيرد59 خودرو را تحت مالكيت دارند كه 751 خانوار تحت بررسي 1267 ،طبق اطالعات به دست آمده  

 خودرو داراي فـضاي پاركينـگ   424از اين تعداد خودرو ذكر شده      .بيش از نصف خانوارهاي ساكن در محدوده مطالعه صاحب خودرو هستند          

يعني نزديك به نيمي از خودروهاي موجـود در منطقـه   . هستند)  درصد 44(  فاقد پاركينگ    ، خودرو 327و  )  درصد   56( در واحد مسكوني    

  .ندشو ميپارك ها  بدون پاركينگ بوده و در حاشيه معابر و كوچه

حاصـل از نمونـه گيـري را بـا     هـاي    داده،ينگ و تعداد آن  در كـل منطقـه   عرضه پارك،حال جهت برآورد كسري پاركينگ و تقاضاي آن      
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جهت اينكار به ترتيب ميزان كسري پاركينـگ و عرضـه پاركينـگ در منطقـه                . هيمد  مياستفاده از روش برآورد نسبت به كل منطقه تعميم          

  .يمكن ميآمار نمونه گيري تقسيم مطالعه را در تعداد واحدهاي مسكوني ضرب نموده و بر تعداد كل خودروهاي موجود در 

  

   ميزان عرضه و تقاضاي پاركينگ در محدوده مورد مطالعه.1-1نموادر 

56%

44%

ــگ �ر�� 
ر	ی�� �
�
ــگ � 
ر	ی��
  

  

موجود واحدهاي مـسكوني  هاي   عدد بوده و تعداد پاركينگ6775بر طبق محاسبات فوق كسري تعداد پاركينگ در منطقه مورد مطالعه       

هـاي    شـد مجموعـه پاركينـگ     با  مـي  510عمومي كه برابر با     هاي    ه فضاي پارك پاركينگ   شد كه از جمع اين تعداد با مقدار عرض        با  مي 8785

  .شدبا مي عدد 9295پس تعداد كل عرضه پاركينگ در منطقه برابر با  . عرضه شده در محدوده مورد مطالعه به دست مي آيد
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  ر سطح محلهد ميعموهاي   معيارهاي مكان يابي پاركينگ.1-2نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

معيارهاي مكانيابي 

 پاركينگ محله اي

تقاضا 

 پاركينگ

عرضه 

 پاركينگ

ظرفيت 

 پاركينگ

 

 داده هاي
 پرسشنامه

تعداد 

 خودرو

قيمت 

 زمين

 سازگاري

 كاربري ها

 دسترسي

 عرض معبر

 فاصله

 پياده روي

تراكم 

 ساختماني

تراكم 

 جمعيت

 بي تفاوت

 نسبتاً سازگار

 كامالً سازگار

 

سازگاناسازگار نانانكامالً   

 نسبتاً ناسازگار

8 - 4  

12 - 8  

70 - 35  

24 - 12  

35 - 24  

1500 - 1100  

1100 - 900  

40 - 20  

80 - 40  

120 - 80  

240- 120  

360-240  

100-0  

200-100  

300-200  

400-300  

به باال500  

 خيلي گران

 نسبتاگران

 متوسط

 نسبتاارزان

4-10 خيلي ارزان  

4 

3 

2 

1 

 كامالناًمناسب

 نسبتاٌنامناسب

 نسبتاً مناسب

 كامالً مناسب

1 

2 

3 

� 

١٠-�  

2000-1100  

900-1100  

700-900  

700-500  

100-500  

1 

2 

3 

4 

10-4  

900 - 700  

�٠٠ - ٧٠٠  

�٠٠ - �٠٠  

 بي تفاوت
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عمومي و تحليل شـده در نـرم افـزار سيـستم اطالعـات              هاي    مورد استفاده در مكانيابي بهينه پاركينگ     هاي    شاخص. 14

 ) شهرداري تبريز3منطقه: نمونه مورد مطالعه( جغرافيايي

 

  
  

   تحليل سلسله مراتبيفرآيند استفاده از با ميعموهاي  يابي بهينه پاركينگ مكان. 15

گيري  روشي است منعطف، قوي و ساده كه براي تصميم گيري درشرايطي كه معيارهاي تصميم             )  AHP( تحليل سلسله مراتبي     فرآيند  

، AHPيـك روش اساسـي جهـت آزمـون روش         ]. 14[. زد، مورداستفاده قرار مي گيـرد     سا  ميرا با مشكل مواجه     ها    متضاد، انتخاب بين گزينه   

 دو مولفـه در يـك   تنهـا صميم گيري به طور قابل توجهي مي كاهـد، زيـرا   ت مياين روش از پيچيدگي مفهو. شدبا ميدوتايي  اي    هروش مقايس 

) توليـد مـاتريس مقايـسه دوتـايي، ب        ) الـف :  اسـت  GIS اجرايي نرم افـزار      فرآيند در   اين روش شامل سه گام اصلي     . ندگرد  ميزمان بررسي   

دنبال شده و نتيجـه آن در محـيط         پاركينگ  ، كه در زير اين مراحل، براي مكان يابي          تخمين نسبت توافق است   )  معيار و ج   نهايمحاسبه وز 

GIS     خروجي مكان يابي مورد استفاده قـرار  هاي  و توليد نقشهعمومي هاي  پاركينگمناسب و نامناسب براي استقرار       يها  مكان  براي تعيين

  . گرفته است
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  : ايجاد ماتريس مقايسه دوتايي

 در واقع بـراي تعيـين       .ي نسبي دو معيار  بكار   مي گيرد         ها  ت براي تعيين ميزان اولوي    9تا  1 اساسي را با مقاديراز      اين روش يك مقيا س    

) 1010در اين حالت  (nnدو به دو در يك ماتريس  هاي    مقايسه. يمكن  مي  را با هم مقايسه    ها  نمعيارها، دو به دو آ    ) وزن(ضريب اهميت   

عناصر اين ماتريس همگي مثبت بوده، . شود ميناميده nn] ij A=[ a،"ماتريس مقايسه دودوئي معيارها"ند و اين ماتريس، شو ميثبت 

 برابر i نسبت به jباشد، اهميت عنصر  k رابرب j  نسبت بهiاگر اهميت (  تحليل سلسله مراتبي فرآيند در "شروط معكوس"و با توجه به اصل 

k

1

مـاتريس مقايـسه دودوئـي معيارهـا     ) 2(در جـدول .  را خواهيم داشتija/1 و ija دو مقدار عددي ،در هر مقايسه دودوئي )  خواهد بود  

و ميزان اهميت اين معيارها نسبت به       پاركينگ   در امر مكان يابي      مؤثراي تعيين عوامل و معيارهاي      بر. براي مسئله مورد نظر ارائه شده است      

هم نيز از كتب، مطالعات و گزارشات انجام گرفته دراين زمينه و  همچنين نظرات مـسئولين و متخصـصين مربوطـه اسـتفاده گرديـده كـه                            

 هر كدام به عنوان يك اليه وارد شده و در امر      GISآمده و در محيط     ) 1-2(جدول  شد كه در    با  ميماحصل آن استخراج عوامل يا معيارهايي       

  .  اند هتحليل مورد استفاده واقع شد

  

 A.H.P فرآيند ماتريس مقايسه دوتايي معيارها در .1-2جدول 

ن 
وز

نهاي

  ي
گ
ضه پاركين
عر

  
شنامه
س
پر

ي  
سازگار

  
گ
ت پاركين
ظرفي

  

ي
س
ستر
د

  
ي
ختمان
سا
م 
تراك

  
خودرو
داد 
تع

  

ض
تقا

گ
ي پاركين
ا

  
ن
ت زمي
قيم

  
ي
صله پياده رو
فا

  
ت
جمعي
م 
تراك

  

  

  معيارها

  تراكم جمعيت  1  2  2  3  4  5  5  6  6  7  7  0,2360

  فاصله پياده روي  2/1  1  2  2  3  3  4  5  5  6  6  0,1987

  قيمت زمين  2/1  2/1  1  2  2  3  3  4  4  5  5  0,1401

  تقاضاي پاركينگ  3/1  2/1  2/1  1  2  2  3  4  4  5  5  0,1147

  تعداد خودرو  4/1 3/1  2/1  2/1  1  2  2  3  3  4  4  0,0834

  تراكم ساختماني  5/1 3/1 3/1  2/1  2/1  1  2  2  3  3  4  0,0642

  دسترسي  5/1  4/1 3/1 3/1  2/1  2/1  1  2  2  2  3  0,0486

  ظرفيت پاركينگ  6/1  5/1  4/1  4/1 3/1  2/1  2/1  1  2  2  2  0,0368

  سازگاري  6/1  5/1  4/1  4/1 3/1 3/1  2/1  2/1  1  2  2  0,0314

  پرسشنامه  7/1  6/1  5/1  5/1  4/1 3/1  2/1  2/1  2/1  1  2  0,0251

  عرضه پاركينگ  7/1  6/1  5/1  5/1  4/1  4/1 3/1  2/1  2/1  2/1  1  0,0209
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  معيار  نهايمحاسبه وز

  :  اين مرحله شامل مراحل زير است 

  . جمع كردن مقادير هر ستون ماتريس مقايسه دوتايي-1

  ).ماتريس مقايسه دوتايي نرمال شده نام دارد"ماتريس حاصل( مجموع ستونش تقسيم نمودن هر مولفه ماتريس بر-2

 10 يعني تقسيم كردن مجموع امتيازات نرمال شده براي هر رديف بر ،در هر رديف از ماتريس نرمال شدهها   محاسبه ميانگين مولفه  -3 

 مورد نظر دنبال    مسئلهد، كه اين مراحل براي      كن  ميونده را ايجاد    مقايسه ش هاي    تخميني از وزن نسبي معيار     ها  ن اين ميانگي  .)تعداد معيارها (

هـاي    پاركينـگ  بـه     آنان   دسترسيتراكم جمعيت منطقه و      ارائه شده است، كه در آن        9عنوان وزن معيار  )  1-2(شده و نتيجه آن در جدول       

 نهايتصاص داده و ساير معيارها نيز به ترتيب داراي وزبه ترتيب  بيشترين وزن را به خود اخبر حسب فاصله پياده روي تا پاركينگ        اي    همحل

  .   متوسط تا ضعيف هستند

  

  :تخمين نسبت توافق

  :انجام شده بين معيارها سازگار هستند يا نه ؟ اين مرحله شامل مراحل زير استهاي  كه مقايسهشود ميدر اين مرحله تعيين 

ن معيار در اولين ستون ماتريس مقايسه دوتايي اصلي، سـپس ضـرب نمـودن        تعيين بردار مجموع وزني بوسيله ضرب كردن وزن اولي        )1 

سومين ستون   ماتريس اصلي و  به همين ترتيب تا ضرب نمودن دهمين معيار در دهمـين                   دردومين معيار در دومين ستون، سومين معيار        

  ستون ماتريس اصلي و سرانجام، جمع نمودن اين مقادير در سطرها 

 نيـاز بـه     ، پـس از محاسـبه بـردار توافـق         .تعيين گرديد   معيار كه قبال   نهايافق بوسيله تقسيم بردار مجموع وزني بر وز       تعيين بردار تو  ) 2

   كـه از فرمـول مقابـل        .)CI(كه برابر ميانگين مقادير بردار توافـق اسـت، و شـاخص توافـق               ) (محاسبه مقادير دو عبارت ديگر داريم، الندا      

                                       . آيدبدست مي

    21.0
110

1025.11

1








n

n
CI


  

  : را به طريق زير محاسبه نمود) CR ("نسبت توافق"وان ت ميهمچنين       

                                                                  03.0
49.1

21.0 
RI

CI
CR  

) CR( نـسبت توافـق      .بدسـت مـي آيـد     ) 3(ازطـرق جـدول   ) n( شاخص تصادفي است كه براي مقادير مختلف تعداد معيار         RIآن  كه در   

ايـن  اي    همحلهاي     مكانيابي بهينه پاركينگ   فرآينددر  . هدد  مي را نشان     باشد، سطح قابل توافق را     CR 0.1 كه اگر  شود  ميبصورتي طراحي   

  ]2.[ه دست آمده است كه از درصد خطاي بسيار پائين برخوردار است ب0,03نسبت 

  

  شاخص تصادفي بودن.1-3 جدول

N  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15  
RI 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.451.491.511.481.561.571.59

  

ايـن نـرم افـزار قابليـت     .  به دست آمده است idrisiكه در نرم افزار  تحليل سلسله مراتبي فرآيندي به دست آمده از نهايي نهايجدول وز

  .فراخواني معيارهاي متعدد را جهت مقايسه دوتايي دارد
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   تحليل سلسله مراتبيفرآيندي معيارها در نهاي نهاي وز.1-4جدول 

  

  

  

  

  

  

  

                   

  

               

  عموميهاي   سلسله مراتبي جهت احداث پاركينگدفرآينبهينه حاصل از هاي   پهنه.1-13نقشه 
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  :نتيجه گيري. 16

معـابر  .يكي از عوامل مهم ارتقا ايمني معابر شهري توجه به همه ريزمسائل موجود در چارچوب  برنامه ريزي و طراحي معابر شهري است                

 لحـاظ شـده   هـا  نمل پيشگيري كننـده حـوادث در آ     شهر باشند و از سوي ديگر بايستي تمام عوا        هاي    از سويي بايستي عامل اصلي جابجايي     

ست تا از سرگرداني رانندگان  جهت يافتن مكان ها نمناسب در جوار خياباهاي  يكي از اين مسائل مهم مبحث مربوط به ايجاد پاركينگ.باشد

 در سـطوح معـابر      هـا   نعبـور خيابـا   گاه بيگاه آنان پيشگيري به عمل آيد تا بدين ترتيب جريان            هاي    مناسب پارك خودداري شده و از توقف      

همچنين يك گام اساسي در راسـتاي ايجـاد جامعـه ايمـن، چـه از نظـر سـالمتي                    . تسريع يافته و از حوادث ترافيكي بنحوي جلوگيري شود        

  ورده آنتـايج كلـي حاصـل از ايـن تحقيـق در زيـر               .  برداشـته شـود    ،جسمي، روحي و رواني  و چه از بعد اقتصادي در زمينه زمـان و هزينـه                

  :شده است

و تخليه سريع   ها     و افزايش ظرفيت و حجم سرويس دهي معابر و تقاطع          اي    هكاهش ترافيك از طريق كاستن از ميزان توقفهاي حاشي         .1

   از طريق برنامه ريزي مناسبها نآ

 عموميهاي  كاهش سفرهاي سرگردان ناشي از جستجوي محل پارك با ايجاد پاركينگ .2

  سفر با كم شدن سفرهاي سرگردان و افزايش سرعت سفركاهش مسافت طي شده و زمان .3

 راي پارك خودروهاي شخصيب ميعدم استفاده از معابر محلي و ايستگاههاي اتوبوس واحد و سرويسهاي عمو .4

كاهش تصادفات ناشي از جستجو براي محل پارك در معابر و سفرهاي سرگردان و تصادفات ناشـي از برخـورد خودروهـاي در حـال                          .5

 وسائل نقليه پارك شده در معابرحركت با 

The eigenvector of weights is: 

Population density: 0.2360 

Distance until parking :0.198  

0.1401 cost land : 

0.1147     parking demand : 

0.0834 car quantity : 

:0.0642 density  construction 

0.0486  dastresi : 

0.0368  parking capacity : 

sazgari : 0.0314 

0.0251 people idea : 

0.0209   parking mojod : 

consistency ratio =   0.03 

Consistency is acceptable 
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 حركت منقطع خودروهـا در اثـر ترافيـك و           ،كاهش آلودگي هوا و صدا با حذف عوامل آلودگي مثل كم و زياد شدن سرعت خودروها                .6

 سر و صداي ناشي از بوق خودروها در ترافيك و عدم اتالف وقت و انرژي

 فضاي كناري خيابان آزاد شده و زمينه ساز كاهش تخلفات راننـدگان             د و در نتيجه   كن  ميمنطقه را رفع    هاي    مشكل كمبود پاركينگ   .10

 .دوبله و در نتيجه كاهش نرخ تصادفات خواهد شدي ها پاركباعث كاهش . شود مي

 كمك به عملكرد معابر در تسهيل جريان ترافيك عبوري از طريق حذف ترافيك سرگردان جوينده پاركينگ .11

يشان تو سط پارك مراجعـان يـا همـسايگان اشـغال            ها  هنطقه ساكن هستند و معموال كوچ     كاهش مزاحمت براي شهرونداني كه در م       .12

 .شود مي

 كمك به عملكرد معابر در سرويس دهي به كاربري مجاور معبر و افزايش سطح شبكه معابر ماشين رو  .13

 ه معابرتجاري و اداري با فراهم آوري امكانات مناسب پارك براي مشتريان در حاشيهاي  حمايت از جاذبه .14

 تشويق به استفاده از حمل و نقل عمومي .15

 وان برنامه ريزي صحيح به عمل آوردت ميمناسب براي ايجاد پاركينگ هاي  مناسب جهت شناسايي پهنههاي  با تعريف شاخص .16

ن و شـهر ايمـن    به عنوان يك نرم افزار توانمند در تجميع و تحليل اطالعات بايستي در برنامه ريزي براي جامعـه ايمـ      GISنرم افزار    .17

 شناخته شده و به كار برده شود

 در جهان پيشرفته امروزي بـه       ها  شدر برنامه ريزي كاربريهاي شهري روش تحليل سلسله مراتبي يكي از كم عيب ترين و بهترين رو                 .18

  . شمار مي آيد

  

  : منابع و ماخذ.17

 بـا اسـتفاده از      AHPفاده از روش تحليل شبكه و مـدل         يابي ايستگاههاي آتش نشاني با است     احدنژاد، محسن، عبداهللا حيدري، مكان     .1

GIS  ) 1385، )زنجان: نمونه موردي   

     1383جواد، تصميم گيري چند معياره، انتشارات دانشگاه تهران، اصغر پور، محمد .2

 1381رضويان، محمد تقي، برنامه ريزي كاربري اراضي شهري، انتشارات منشي،  .3

   1380 ،10اي، مجله هنرهاي زيب، شماره ل سلسله مراتبي در برنامه ريزي شهري و منطقهزبردست، اسفنديار، كاربرد تحلي .4

   دانـشگاه علـم و صـنعت        ، پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد        ، روش مكانيابي و قيمـت گـذاري توقفگاههـاي تجمعـي           ، محمد ،ذكراللهي .5

 .1380ايران، 

  1381،ارت دانشيار انتش، دايرة المعارف معماري و شهرسازي، ابوالقاسم،سيد صدر .6

  1379  ، تهران مركز نشر دانشگاهي، مهندسي ترافيك، جليل،شاهي .7

  1385 ، دانشگاه شهيد بهشتي، پايان نامه كارشناسي ارشد،عموميهاي   مكانيابي پاركينگ، موسي،عبادي .8

  ، طرح حمل و نقل تهران،مهندسين مشاور آمودراه .9

 1373 ، طرح جامع تبريز،مهندسين مشاور عرصه .10

 1385 ،كز آمار ايرانمر .11

 1381 ، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علم و صنعت ايران،جمهي در تهرانهاي   بررسي توقف گاه، محمد حسين،كلهري .12

13. Bouchardo Haphman , Off Street Parking Areas Specifications And Standards , Middelton , Wisconsin , 

2006. 

14. Hsian – Ming Chiu, Allocation of The off-street Parking facilities , Tamkang university of Taiwan , 

2005. 

15. Swan Brozek , Shared Parking , Analysis of Geographical information system , university of mecziq ,p.p 

14, 2001.   
Tom.N.stewan , Off Street  Parking Loading An d Landscape Requirements , 1999. 
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