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 چکیده  

ــاه    ــعیت توقفگ ــی وض ــار آن بررس ــیراز و در کن ــهر ش ــی ش ــی وضــعیت ترافیک ــا و  بررس ه
سوارهاي موجود در سطح این شهر جهت پاسـخگویی بـه نیازهـاي موجـود و آتـی آن،       پارك

آفرین بوده و مسئوالن شهري با آن درگیر هستند و  یکی از مسائل بسیار مهمی است که مشکل 
کالت موجود و پاسخ به نیازهاي آتی، لـزوم انجـام مطالعـات کارشناسـی بـر      با هدف رفع مش

یابی و بررسی نقـش عملکـردي    بنابراین در این مقاله به مکان. گردد روي این مسئله آشکار می
جهت نیـل  . شده است  سوار در شهر شیراز پرداخته هاي چندمنظورة پارك ها و پارکینگ توقفگاه

اي بر روي مبانی نظري مسئله صورت گرفته و سپس اقدام بـه   ت اولیهبه این هدف ابتدا مطالعا
سـازي و طراحـی و ایجـاد بانـک      بـا انجـام مـدل   . هاي تأثیرگذار شده است شناسایی شاخص

هـاي   ، اقـدام بـه ورود الیـه   )GIS(اطالعاتی الزمـه در محـیط سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی      
هـا کـه بـا     تأثیرگذاري هر یک از این شاخصاطالعاتی شهر شیراز گردیده و با اعمال ضرایب 

گرفته است اقدام به شناسـایی   انجام) MCDM(گیري چند معیاره  هاي تصمیم استفاده از تکنیک
نتـایج  . سوارهاي چنـدمنظوره شـده اسـت    نقاط مستعد جهت احداث و ایجاد توقفگاه و پارك

هـاي   سوارها مکان ث پاركهاي مستعد و مناسب براي احدا دهنده آن است که لکه تحقیق نشان
نقطـه   54د و بـر اسـاس مطالعـات میـدانی     نباشـ  مرکزي، شمالی و شمال شرق شهر شیراز می
نقطـه مسـتعد    93نقطه در داخل و درمجمـوع   39مستعد در خارج از محدوده ترافیک شهر و 

 .بندي شده است انتخاب و اولویت
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  مقدمه. 1
افزایش نرخ مالکیت خودرو در ایران که در اثر مسائل اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی 

 2/68طرف و وجود  باشد ازیک میلیون دستگاه خودرو می و تولید ساالنه بیش از یک
دهنده این حقیقت مهم است  درصد جمعیت شهري شهرهاي کشور از طرف دیگر نشان

با توجه به اینکه در . واحد سطح شهرها رو به افزایش است که سرانه خودرو به ازاء
درصد در  8، کمتر از )سال 10(حالت عادي یک خودرو شخصی در عمر خویش 

باشد، بنابراین، ضروري است مدیریتی جدید  درصد متوقف می 92حرکت و بیش از 
یع رشد سر). 8: 1386هنري و ضیایی، قاسمی. (نسبت به توقف خودروها تعریف شود

براي  20مالکیت وسیله نقلیه و استفاده از وسایل نقلیه، شخصی در نیمه دوم قرن 
ونقلی بسیار به وجود آورده  یافته مشکالت حمل توسعه و توسعه کشورهاي درحال

. باشد یکی از مشکالت اصلی به وجود آمده ازدحام و افزایش حجم ترافیک می. است
قلیه افزایش تصادفات، مشکالت عابران پیاده در همچنین با افزایش استفاده از وسایل ن

). 154: 1385مؤمنی، (هاي پرترافیک و مشکالت پارك به وجود خواهد آمد  عبور از راه
که در وسعت محلی این مشکالت شامل مشکالتی از قبیل آلودگی هوا،  طوري به

راه و  آلودگی صوتی ناشی از عبور وسایل شخصی از مناطق مسکونی براي کوتاه کردن
اي در  هاي شلوغ و در وسعت جهانی نیز افزایش گازهاي گلخانه یا اجتناب از راه

از سوي دیگر تأمین مناسب ). 2: 1387 سعیدیان طبسی و نیازي،(باشد  اتمسفر می
فضاي پارك در مراکز شهرها امروزه با مشکالت بسیار ازجمله تحصیل زمین روبرو 

  . باشد می
صورت  اي که به هاي حاشیه ازدحام ناشی از پاركهمچنین افزایش تراکم و 

شود، به تبع آن درصد ترافیک  دهد ناشی می اي ظرفیت را کاهش می مالحظه قابل
عنوان  به. یابد چرخشی به هدف یافتن فضاي پارك مناسب در مراکز شهر افزایش می

انی ونقل همگ توان گفت که مشکالت ترافیک همیشه با یک سیستم حمل یک نتیجه می
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از طرفی دیگر در ). 65: 1386امینی طوسی و نادر نژاد، (باشد  ضعیف همراه می
روي، شهر فشرده، نوساز سازي، رشد  الگوهاي نوین آمایش شهري از قبیل پراکنده

ونقل  توجه ویژه به توسعه و گسترش حمل.. هوشمند، شهر خالق و اکولوژیک و
اي  گونه به. شخصی گردیده است عمومی و همگانی شده است و جایگزین خودروهاي

ریزي کاربري زمین و استفاده  روي شهري برنامه که دو مفهوم اساسی در الگوي پراکنده
روي و  ونقل عمومی و پیاده ترکیبی و اختالط مناسب کاربري و توجه به حمل

باشد و در الگوي فشرده نیز بیش از آنکه بر استفاده مفرط از  سواري می دوچرخه
سواري توجه  ونقل عمومی و دوچرخه هاي حمل شخصی استوار باشد بر سیستماتومبیل 

ونقل و  سازي حمل شده است و رشد هوشمند اصطالح رایجی است که براي یکپارچه
این در حالی است که رشد ). 45: 1393قربانی و همکاران، (باشد  کاربري زمین می

و محل کار، مراکز فروش و  مالکیت خودرو باعث شده است که فاصله بین خانه مبدأ
  . مراکز تفریح مقصد افزایش یابد

شدت پایین است و باید  یافته به البته این نرخ در ارتباط با سایر کشورهاي توسعه
مردم امکان خرید خودرو با قیمت عادالنه را داشته باشند که نرخ استفاده از خودروها با 

پذیر  ها امکان ي مناسب پارکینگگذار ابزارهایی از قبیل مدیریت مناسب و قیمت
ها در سطح مناطق شهري باید از  بنابراین هزینه واقعی استفاده از پارکینگ. باشد می

کنندگان وسایل نقلیه شخصی اخذ شود و از در اختیار قرار دادن پارکینگ مجانی  استفاده
ر ترین مشکالت د ترین و مهم یکی از بزرگ. در اختیار رانندگان خودداري شود

ونقل شهري عدم دسترسی مناسب وسایل نقلیه شخصی به این سیستم  ریزي حمل برنامه
ونقل همگانی است که باعث گرایش  و مطلوبیت وسایل نقلیه شخصی نسبت به حمل

ونقل عمومی شده است که  بیشتر مردم به عدم استفاده و استقبال پایین از سیستم حمل
خصوص در  ونقل در شهرها و به ریزي حمل رنامهنیازمند توجه ویژه به این مسئله در ب

سوار و امکانات آن براي  باشد که یکی از این راهکارها پارك شهرهاي کشور می کالن
باشد که با توجه به افزایش روزافزون تعداد  می ونقل عمومی  ترغیب استفاده از حمل
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محیطی  وسایل نقلیه شخصی و سهولت در تهیه آن در کنار مشکالت عدیده زیست
  . کند توجه بیشتري را به خود جلب می

یافته در مورد  توان تجربیات کشورهاي توسعه مندي از این امکانات می براي بهره
مسئله مهم در دسترسی مناسب به سیستم . اجراي این امکانات را موردتوجه قرار داد

باشد که در  مییابی مناسب آن  سوار موقعیت و مکان تبع آن پارك ونقل عمومی و به حمل
ها از بقیه حاالت بیشتر خواهد شد و عدم اعمال  صورت اعمال آن تمایل به کاربرد آن

آن در کنار سایر مسائل دخیل باعث استفاده و تمایل بیشتر به وسایل نقلیه شخصی و 
همچنین تغییر احتمالی الگوهاي سفر خواهد شد و بر مشکالت موجود در این زمینه 

سوار و در کل  یابی و دسترسی موفق به امکانات پارك براین مکانبنا. خواهد افزود
... هاي اقتصادي، اجتماعی، جغرافیایی، کالبدي و ونقل عمومی به مشخصه سیستم حمل

با توجه به مسائل و مشکالت ناشی از افزایش روزافزون خودرو، . فراوانی بستگی دارد
  . حل مناسب براي آن بود بایستی به دنبال راه

ها و  رسی وضعیت ترافیکی شهر شیراز و در کنار آن بررسی وضعیت توقفگاهبر
سوارهاي موجود در سطح این شهر جهت پاسخگویی به نیازهاي موجود و آتی  پارك

آن یکی از مسائل بسیار مهمی است که با توجه به شرایط بافت شهري و موقعیت 
ه با مسائل ترافیکی و هاي خاص شیراز، این شهر را در رابط گردشگري و جذابیت

جهت . کند شهري با مشکالت و معضالت خاصی روبرو می ونقل شهري و برون حمل
هاي اجتماعی، کاهش  افزایش رفاه گردشگران و مسافران و شهروندان، کاهش هزینه

ها و همچنین  آلودگی صوتی، آلودگی هوا و آلودگی بصري، افزایش سرعت دسترسی
هاي گردشگري و درنتیجه درآمدزایی این  اري ویژگیحفظ جذابیت و تداوم و پاید

سوار  هاي چندمنظوره پارك ها و پارکینگ شهر ضرورت ساماندهی وضعیت توقفگاه
در این راستا بررسی وضعیت ترافیکی شهر شیراز و در کنار آن بررسی . شود نمایان می

موجود و هاي موجود در سطح این شهر جهت پاسخگویی به نیازهاي  وضعیت توقفگاه
نیازهاي آتی یکی از مسائل بسیار حادي است که در حال حاضر مدیریت شهري با آن 
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باشد که با هدف رفع معضالت موجود و پاسخ به نیازهاي آتی این  گریبان می به دست
  .گردد شهر، لزوم انجام مطالعات کارشناسی بر روي این مسئله آشکار می

 
  مبانی نظري. 2

. زیست اغلب به هم وابسته هستند ن، توسعه اقتصادي و محیطونقل، کاربري زمی حمل
زیست، اقتصاد و  ونقل نیازمند تکمیل عوامل اساسی از قبیل محیط خط مشی حمل

کنترل : اند از ونقل پایدار عبارت ترین خط مشی حمل رو، اساسی باشد ازاین جامعه می
اري مناسب، مدیریت گذ آلودگی هوا، خدمات مناسب، قابلیت دسترسی، ایمنی، قیمت

ونقل سبز  گذاري اساساً بایستی مسائل حمل ابزار سیاست. ریزي مناسب صحیح و برنامه
ونقل، بهبود  مدت حمل شهري، کنترل آلودگی صوتی، تدوین استانداردهاي کوتاه

ونقل غیرموتوري و دوچرخه،  ظرفیت بالقوه، افزایش استفاده از وسایل حمل
: 1390رضائیان قراگوزلو، (را پوشش دهد ...ها و  پارکینگگذاري براي افزایش  سیاست

کاربرد  و خرید وسیله، بیمه و مالیات وسیله نقلیه: برداري شامل هزینه پایین بهره). 31
ها  الگوي کاربري. کند وسایل نقلیه شخصی براي انجام سفرها این فاصله را تشدید می

همچنین با، این مشکل تشدید  .یابد نیز در اثر افزایش سفرهاي شخصی تغییر می
بنابراین، انتخاب مکان مناسب براي ). 45: 1383نائینی،  ورشوساز و عسگري(گردد  می

یک فعالیت در سطح شهر یکی از تصمیمات پایداري براي انجام یک طرح گسترده 
  . باشد هاي مختلف می است که نیازمند تحقیق در مکان از دیدگاه

ز به اطالعات و اهمیت زیادي دارد، حجم بزرگی از یابی نیا از آنجا که مکان
وتحلیل  آوري، ترکیب و تجزیه هاي مختلف باید جمع اطالعات جزئی براي معرفی مکان

شوند تا ارزیابی صحیحی از عواملی که ممکن است در انتخاب تأثیر داشته باشند 
یابی  مکانبنابراین در مقیاس شهر، ). 65: 1387طباطبایی و منجزي،(صورت پذیرد 

هاي یک منطقه را ازلحاظ وجود زمین مناسب و  ها و توانایی فعالیتی است که قابلیت
هاي شهر براي انتخاب مکانی مناسب براي کاربري  کافی و ارتباط آن با سایر کاربري
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ها و  قابلیت). Donna et all, 1993: 67(دهد  وتحلیل قرار می خاص را مورد تجزیه
که براي چه مفاهیمی در نظر گرفته شود متفاوت  توجه به این هاي یک مکان با توان

ها با معیارهایی تلفیق  خواهد بود، بنابراین بسته به نوع کارکرد موردنظر باید شاخص
بنادکی و همکاران،  دهقان(د تا توان مکان با توجه به آن مورد بررسی قرار گیرد نشو

ها  ع کاربرد متفاوت هستند اما همۀ آنها و معیارها نسبت به نو این شاخص). 76: 1391
ها نیاز به داشتن  شوند، استفاده از این شاخص سو می در جهت انتخاب مکان مناسب هم

اطالعات صحیح و کامل از مکان دارد و دستیابی به اطالعات نیازمند تحقیقات گسترده 
  ). Weant, 1987: 78(باشد  و جامع می

ست که استعدادهاي فضایی و غیرفضایی یک یابی فعالیتی ا طور کلی مکان  به
سرزمین را شناسایی کرده و امکان انتخاب مکان مناسب براي کاربري خاص را فراهم 

توان  هاي متفاوت می یابی از دیدگاه براي مکان). 12: 1384شعبانی و خاکی، (آورد  می
که هزینه  یابی، انتخاب جایی براي تسهیالت جدید است مکان: تعاریفی را ارائه کرد

 ,Kligman et all(تولید و توزیع کاال و خدمات را براي مشتریان بالقوه کمینه نماید 

توان  نیافتگی برخی نواحی صنعتی و شهري در کشور، می با توجه به توسعه). 45 :2002
ترین محل مناطق گوناگون یک کشور و  یابی را استقرار صحیح در مناسب مفهوم مکان

یابی پارکینگ را به شکل  توان مکان طورکلی می به. هر عنوان کردنواحی مختلف یک ش
یابی پارکینگ یعنی پیدا کردن محلی مناسب براي احداث  مکان: زیر تعریف نمود

پارکینگ که هم ازلحاظ هزینه و هم از نظر پاسخگویی به نیازهاي منطقه موردمطالعه، 
  .)48: 1387رحمانی و سعیدیان طبسی،(مکان بهینه باشد 

مثال  عنوان به. سوار از اهمیت زیادي برخوردار است به دالیل بسیار، موقعیت پارك
که مقدار ترافیک را در نظر بگیرید، که نظر از این میلی یک کاربر معمولی، صرف بی
خواهد قبل از رسیدن به مقصد از اتومبیل شخصی خود پیاده و باقیمانده سفر خود  می

که چنین میلی از طریق ارائه  با فرض این. وار انجام دهدس را از طریق امکانات پارك
آید، آیا باز هم کاربري پیدا خواهد شد،  ونقل همگانی سریع و ارزان به وجود می حمل
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سوار دسترسی  ونقلی ارزان تغییر مسیر داده تا به سایت پارك که براي دستیابی به حمل
سوارها در ابتداي سفر وسایل  ان پاركبنابراین اگر مک). Taaffe et al, 1997: 22(یابد 

 ,Burns(ها از بقیه حاالت بیشتر است  نقلیه شخصی قرار داده شود، تمایل به کاربرد آن

یابی  تأمل دیگر تغییر احتمالی الگوهاي سفر، به دلیل مکان موضوع قابل). 30 :1979
م مثال اگر حج عنوان به). Parkhurst, 1995:18(سوار است  نامناسب پارك

سوار از مسیر  اي از وسایل شخصی با هدف دسترسی به امکانات پارك مالحظه قابل
سفر خود منحرف شوند، مطمئناً الگوهاي سفر جدیدي را به وجود خواهند آورد که به 

هایی از شبکه  دنبال آن مشکالت ترافیکی محلی و همچنین ترافیک ناخواسته در قسمت
  . کننده جریان پیدا خواهد کرد هاي جمع و پخش ویژه در خیابان به

هایی از  سوار بایستی داراي مشخصه با توجه به مطالب ذکر شده موقعیت پارك
همچنین ). Turnbull, 1995: 125(قبیل دسترسی مناسب و امکان توسعه در آینده باشد 

هاي طبقاتی در  هایی قرار گیرد که زمین وسیع و یا امکان ساخت پارکینگ در موقعیت
همچنین در نقاطی قرار گیرد که حداکثر تداخل با وسایل نقلیه شخصی را . دآن باش

سوارها باید دسترسی مناسب به  در این پارك). Frhain & Alani, 2007(داشته باشد 
یابی چنین امکاناتی بستگی  ازآنجاکه مکان. هاي اصلی وجود داشته باشد شبکه راه

جغرافیایی دارد از اهمیت بسیاري هاي اقتصادي، اجتماعی و  فراوان به مشخصه
سوار  یابی بهینه پارك از دیدگاهی دیگر، مکان). Spillar, 1997: 66(برخوردار است 

ریزي، طراحی، اجرا و مدیریت سیستم  که کاربردهاي بسیاري در برنامهضمن این
) الف: اند از کند که عبارت ریزي حمایت می سوار دارد، از سه فرایند برنامه پارك

ونقل  هاي حمل ریزي زیرساخت برنامه) ریزي جامع کاربردي در سطح محلی؛ ب رنامهب
عنوان یک  بنابراین به). Dickins, 1991: 26(ریزي بودجه محدود  برنامه) عمومی و ج

سوار از سوي وسایل نقلیه شخصی و حل  توان گفت که کاربرد مؤثر پارك نتیجه می
یابی مناسب و صحیح این امکانات  ر گرو مکانمشکالت بسیار ناشی از ترافیک شهر، د

  ).Parkhursts & Richardson, 2005: 201(است 
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هاي مکان گزینی، تعیین مکان بهینه در  طور کلی یکی از اصول حاکم در تئوري به  
. کند یعنی مکانی که بیشترین سود را از کاهش هزینه عاید می. مبناي حداقل هزینه است

، 1882او با ارائه تئوري خود در سال . است 1نوع نگرش النهارت گذاران این از بنیان
ونقل اعم از  هاي حمل مکان بهینه صنعتی را مکانی دانست که در آن مجموع هزینه

. شده و منابع سوختی، حداقل ممکن باشد  ونقل مواد اولیه، کاالي ساخته هزینه حمل
هاي مفید  ن گزینی صنعتی، بررسیطور جامع پیرامون تئوري مکا البته اولین کسی که به

پایه و اساس  1909بود که با ارائه نظریه خود در سال  2و کاملی داشت آلفرد وبر
هاي بخش صنعت، هم در  به اعتقاد او فعالیت. نظریاتش را حداقل کردن هزینه دانست

باط با هاي نیروي کار و نیز در ارت ونقل و هم در رابطه با هزینه هاي حمل رابطه با هزینه
او در تحلیل مکان . نماید مزایاي ناشی از اجتماع صنایع در یک مکان تعیین موضوع می

به انضمام . گزینی خود از خطوط هم هزینه منفرد و هم هزینه جمعی استفاده کرد
طرح و بررسی  هاي نیروي کار نیز در بسیاري از موارد قابل شاخص مواد، شاخص

عوض مواد اولیه و یا نیروي کار و یا بازار  ي بخصوص بهها به اعتقاد او، در مکان. است
شود ولی براي روشن ساختن نحوه مطلوب انتخاب مکان در ارتباط با سایر  توصیه می

صورت، اگر شاخص بیش از یک باشد صنایع  بدین. دهد عناصر این شاخص را ارائه می
ک باشد مکان گزینی بر بایستی بر اساس مواد اولیه مکان گزینی شوند و اگر کمتر از ی

از دیگر پیروان تئوري به ). 125: 1386پاکزاد، (اساس دسترسی به بازار خواهد بود 
هاي هزینه و  نام برد که با استفاده از منحنی 3توان از اسمیت حداقل رساندن هزینه می

شیب منحنی مذکور درجه بازارگرا بودن و ماده اولیه گرا بودن صنایع را مورد ارزیابی 
او محور اصلی . است 4پاالندار 1935از دیگر طرفداران این نظریه، در سال . قرارداد

داند و با استفاده از  ونقل و بعد مسافت می مکان گزینی را، رابطه میان هزینه حمل

                                                
1. Lanhart. 
2. Alfred Veber. 
3. Smith  
4. Palander  
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در . خطوط هم مسافت و خطوط هم هزینه، جابجایی تئوري خود را ابراز کرد
 1کننده آن گرین هات ل، حداکثر که ابداعهاي حداق هاي مکان گزینی تئوري تئوري

است، مکان بهینه، مکانی است که در آن دو منحنی هزینه و درآمد بیشترین دورگزینی 
هاي  هاي مکان گزینی تئوري در روند مطالعه تئوري. و فاصله را از یکدیگر دارند

هدف به توان به  یعنی با شناخت عوامل تولید می. جایگزینی یا جانشینی قرار دارد
حداقل رساندن عوامل یاد شده، به جایگزینی این عوامل پرداخت و باز در همین روند، 

ریزي خطی قرار دارد که طی آن یک مکان  هاي مکان گزینی برنامه در ادامه تئوري
هاي مختلف ارزیابی کرده و بهترین را انتخاب  مطرح نیست بلکه صنعت را در مکان

  .)james, 2004: 123(کنند  می
  

  معرفی محدوده موردمطالعه
دقیقه شمالی  36درجه و  29داراي مختصات جغرافیایی  استان فارسشهر شیراز مرکز 

متر در نقاط  1670تا  1480دریا بین دقیقه و ارتفاع آن از سطح  32درجه و  52و 
 30تا  15کیلومتر و عرضی متفاوت بین  40این شهر به طول . مختلف شهر متغیر است

هکتار به شکل مستطیل و ازلحاظ جغرافیایی در جنوب  38242کیلومتر با مساحت 
. کیلومتري جنوب تهران در بخش مرکزي فارس قرار دارد 919و در فاصله  ایرانغربی 

شیراز از اولین شهرهاي ایران است که داراي شرکت واحد ). 1390مرکز آمار ایران،(
 1345سازمان اتوبوسرانی شیراز و حومه در سال . شهري شده است اتوبوسرانی درون

پرسنل شاغل در سیستم اتوبوسرانی شهري شیراز در  تعداد. خورشیدي تأسیس گردید
نفر رسیده است  491به  1390نفر بوده که این رقم در سال  349معادل  1385سال 

خورشیدي، سازمان  1380از ابتداي سال ). 1390 سازمان اتوبوسرانی شیراز و حومه،(
وده است؛ ها به بخش خصوصی اقدام نم اتوبوسرانی شیراز در امر واگذاري اتوبوس

                                                
1. Grean Hat  
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درصد از این ناوگان به بخش خصوصی واگذار  90اکنون بیش از  که هم طوري به
سیستم اتوبوسرانی شهر ). 1390آوري اطالعات شیراز،  سازمان آمار و فن(گردیده است 
همچنین آمار متوسط . منطقه اتوبوسرانی، زیر پوشش قرار گرفته است 4شیراز توسط 

باشد  نفر می 560000این ناوگان روزانه حدوداً حجم مسافرین جابجا شده توسط 
 ).1390ونقل شیراز،  مطالعات جامع حمل(

  
 محدوده موردمطالعه -1نقشه 

  
 روش پژوهش. 3

باشد و  تحلیلی می - تحقیق حاضر از نظر نوع، کاربردي و از نظر ماهیت، توصیفی
نوع مراکز یابی و استقرار این  ضمن بررسی اجمالی مبانی نظري و تئوریک مکان

ونقل و  هاي شهري شیراز نظیر طرح جامع حمل خدماتی، به بررسی و مطالعه طرح
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مورد بررسی قرار گرفته ... ترافیک؛ طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ؛ طرح تفصیلی و
هاي  ها و پارکینگ یابی توقفگاه و به شناسایی عوامل و پارامترهاي مؤثر بر مکان

شده است که عواملی نظیر دوري و   ر شیراز پرداختهسوار شه چندمنظوره و پارك
نزدیکی به شبکه معابر اصلی شهر، مراکز جذب سفر، مسیرهاي اتوبوسرانی، مترو، 

در . باشند در این زمینه تأثیرگذار می... شهري، مراکز تجاري و هاي درون و برون پایانه
ها، شناسایی و  آنبندي  مرحله بعد ضمن تعیین وزن تأثیرگذاري عوامل و اولویت

هاي رقومی و توصیفی مورد نیاز، طراحی و تشکیل بانک  آوري اطالعات و داده جمع
شده   آوري هاي جمع وتحلیل داده ها و تجزیه و مدیریت داده GIS 1اطالعاتی در محیط 

ها و  هاي مستعد در سطح شهر شیراز جهت احداث توقفگاه و شناسایی پهنه
سوار صورت گرفته است که در این زمینه معیارهاي  پارك هاي چندمنظوره و پارکینگ
اي جهت  صورت پرسشنامه شده و به  شده در خصوص این کاربري، شناسایی  استخراج

ها به  ها در انتخاب مکان بهینه و همچنین تناسب مکانی آن ارزیابی وزن هرکدام از آن
ت سنجش وزن در این راستا جه. لحاظ دوري و نزدیکی موردسنجش قرار گرفت

پرسشنامه از  31پرسشنامه از رانندگان و  353(نمونه  384اي به تعداد  معیارها پرسشنامه
تکمیل گردیده و درنهایت با اعمال ) نظران کارشناسان، نخبگان، اساتید و صاحب

ها به انجام  بندي الیه هاي موجود و پس از طبقه آمده در الیه دست هاي به وزن
هاي  شده است که نهایتاٌ به شناسایی لکه  ها پرداخته وشانی الیهوتحلیل و همپ تجزیه

ها منجر  مناسب در سطح شهر شیراز جهت استقرار و مکان گزینی این نوع کاربري
با توجه به جامعه آماري . گیرند تفصیل مورد بررسی قرار می گردیده است که در ادامه به

که برآورد  طوري ادفی بوده است بهگیري تص باالي رانندگان شهر شیراز، روش نمونه
نفر  384درصد برابر با  5حجم نمونه با استفاده از روش کوکران و با سطح خطاي 

  ).76: 1395 حافظ نیا،(است 

                                                
1. Geographic Information System 
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t = ابزار تغییر در توزیع طبیعیp =درصدي از افراد جامعه که داراي صفت مورد 
  .مطالعه هستند

d= قبول  ي قابلخطاq= درصدي از افراد جامعه که فاقد صفت موردمطالعه هستند  
 
 ها هاي گردآوري و تحلیل داده تکنیک .1- 3

تمام  هاي مورد نیاز ابتدا به آوري اطالعات و داده در این پژوهش جهت جمع 
مراکز تولید و جذب  ها و نوعی با مسائل شهري و ترافیک، پارکینگ هایی که به سازمان

باشند، مراجعه نموده و نظرات و اطالعات  سفر درگیر بوده و در این امر تأثیرگذار می
دهی  آوري و سپس جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار، وزن ها جمع موجود در این سازمان

بندي معیارها، از نظرات رانندگان، شهروندان، نخبگان، اساتید دانشگاهی و  و اولویت
گیري مورد استفاده در این  ابزار اندازه. شده است  اسان شهر شیراز استفادهکارشن

هاي سیستم اطالعات  هاي اطالعاتی و خروجی پژوهش، در حوزه مطالعات مکانی، الیه
در این پژوهش پس از . باشد جغرافیایی و در مطالعات میدانی، پرسشنامه، مصاحبه می

هاي  و بسته) GIS(یستم اطالعاتی جغرافیایی انجام مطالعات اولیه با استفاده از س
ها و  و همچنین با استفاده از تکنیک Arc GIS ،Arc viewافزارهاي آن چون  نرم

و با مدنظر قرار دادن معیارهاي کمی و ) 1MCDM(گیري چند معیاره  هاي تصمیم مدل
  دست به کیفی تأثیرگذار بر مکان گزینی این نوع مراکز در سطح شهر شیراز، اطالعات

شده است در این راه   ها پرداخته وتحلیل گردیده است و به شناسایی این مکان آمده تجزیه
 Network Analysis ،Buffering: نظیر GISهاي  هاي مکانی از تحلیل جهت تحلیل داده

  .شده است  استفاده Spssافزار  هاي نرم هاي آماري از قابلیت و جهت تحلیل داده
 

                                                
1. Multi-Criteria Decision-Making 
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  )GIS(طراحی و تشکیل بانک اطالعاتی در محیط ( ها پایگاه داده .2- 3
ترکیبی است از یک مجموعه ) DBMS(1یک سیستم مدیریت پایگاه داده  
ها  این سیستم. کند هاي درون یک پایگاه داده را اداره و نگهداري می اي که داده برنامه

ها  ادهها در حالتی منظم و براي حصول اطمینان از صحت پایگاه د براي اشتراك داده
توجهی نسبت به روش پردازش  داراي پیشرفتگی قابل DBMSمفهوم . شوند ایجاد می
وانفعاالت بین  بعنوان یک کنترل مرکزي روي تمام فعل DBMSیک . باشد فایل می

نماید  نوبه خود با کاربر در تقابل است عمل می هاي کاربردي که به پایگاه داده و برنامه
ارائه  DBMSهاي یک  ترین سودمندي یکی از عمده). 120: 1385ایرانی و معتمد نیا، (

این بدان معناست که برنامه کاربردي نیازي به داشتن چگونگی . ها است مستقل داده
صورت  DBMSها ندارد، چون تمام دستیابی به پایگاه داده از طریق  ذخیره فیزیکی داده

ها را بازیابی کرده و  که داده کند صادر می DBMSبرنامه کاربردي، فرمانی به . گیرد می
هاي مختلف یا  اگر برنامه کاربردي نیاز به داده. به فرمت مورد نیاز برنامه درآورد

بدین . تواند تغییرات را اعمال نماید می DBMSهاي دادة مختلف داشته باشد،  فرمت
هاي  اي بار کاربري مورد نیاز براي نگهداري برنامه مالحظه طور قابل به DBMSطریق 

خدمات ). 45: 1386آذري، سعیدیان طبسی و احدي(کاهد  کاربردي و پایگاه داده را می
در . نماید نیز ایجاد برنامه کاربردي جدید را تسهیل می DBMSارائه شده توسط 

. هاي پایگاه داده داراي یک واسطه کاربرد مستقیم هستند حقیقت تعدادي از سیستم
 DBMSوسیله خدمات   توانند به و عملیات مربوطه می هاي داده طیف وسیعی از بازیابی

: 1386متکان و همکاران، (پذیرند  تنهایی و بدون نوشتن یک برنامه طوالنی انجام به 
پوشانی  باروي هم GISهاي مدنظر در محیط  هاي شاخص بعد از ایجاد الیه). 78

سوار به دست  اركهاي مستعد براي پ ها و مکان هاي ایجاد شده نقشه نهایی لکه نقشه
  .آید می

                                                
1. Database management system 
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  ها و بحث یافته .4
 آوري اطالعات میدانی مورد نیاز از سطح جامعه مورد در پژوهش حاضر و پس از جمع 

و جهت ) نظران رانندگان و صاحبان خودرو، کارشناسان و اساتید و صاحب(مطالعه 
ا و ه دستیابی و شناسایی معیارهاي تأثیرگذار در مکان گزینی و استقرار توقفگاه

  هاي طراحی سوار شهر شیراز، پس از تکمیل پرسشنامه هاي چندمنظوره و پارك پارکینگ
شده با استفاده از تکنیک آنتروپی به تعدیل وزن معیارها از نظر رانندگان، کارشناسان و 

  :شده است  ارائه) 1(شده است که نتایج آن در جدول   نظران مسئله پرداخته صاحب
  

 ها شده شاخص  ي و وزن تعدیلبند اولویت -1جدول 

وزن 
 تأثیرگذاري

 ردیف )شده  تعدیل(ها  بندي شاخص اولویت

 1 دوري و نزدیکی به محدودة طرح ترافیک شهر شیراز 7272/0
 2 دوري و نزدیکی به مراکز مذهبی 7005/0
 3 هاي پرتردد عابر پیاده دوري و نزدیکی به شبکه 6989/0
 4 هاي تجاري شهر معدوري و نزدیکی به مجت 6928/0
 5 هاي اصلی دوري و نزدیکی به خیابان 6892/0
 CBD 6احداث در محدوده مرکز تجاري شهر   6890/0
 7 دوري و نزدیکی به خطوط اتوبوسرانی 6885/0
 8 دوري و نزدیکی به مراکز اورژانس 6690/0
 9 هاي موجود عمومی دوري و نزدیکی به پارکینگ 6197/0
 10 هاي دولتی ها و دستگاه و نزدیکی به سازماندوري  6117/0
 11 هاي شهر دوري و نزدیکی به میدان 6018/0
 12 دوري و نزدیکی به مبادي و مسیرهاي ورودي و خروجی شهر 5843/0
 CBD 13احداث در محدوده مرکز تجاري شهر   5812/0
 14 شیب مطلوب براي استقرار و توقف اتومبیل 5706/0
 15 )نیروي انتظامی(و نزدیکی به مراکز پلیس  دوري 5588/0
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ها و انبارهاي  کارخانه(هاي مناسب براي ایجاد پارکینگ  احداث در کاربري 5522/0
 )شهري درون

16 

 17 دوري و نزدیکی به کاربري بهداشتی 5397/0
 18 هاي دوطرفه احداث در خیابان 5303/0
 19 ها قابلیت تغذیه مبادي تاکسیرانی و خطی 5256/0
 20 دوري و نزدیکی به کاربري آموزشی 5167/0
 21 رانی بوس قابلیت تغذیه مبادي اتوبوسرانی و مینی 4879/0
 22 هاي اتوبوس داراي تعداد مسافر باال دوري و نزدیکی به ایستگاه 4879/0
 23 هاي متروي شهري دوري و نزدیکی به ایستگاه 4686/0
 24 هاي مسافربري نهدوري و نزدیکی به پایا 4686/0
 25 زا ترافیک) هاي خیابان(دوري و نزدیکی به محورهاي  4594/0
 26 دوري و نزدیکی به مناطق ترافیکی با میزان جذب سفر باال 4594/0
 27 دوري و نزدیکی به مناطق پرجمعیت 4407/0
ت با رعای) فرهنگی -آثار تاریخی(هاي گردشگري  دوري و نزدیکی به جاذبه 4406/0

 حریم قانونی
28 

 29 نشانی دوري و نزدیکی به مراکز آتش 4352/0
 30 هاي با محدودیت سرعت حرکت دوري و نزدیکی به خیابان 4238/0
 31 شهري ها و فضاي سبز عمومی درون دوري و نزدیکی به پارك 4139/0
 LPG –CNG( 32(هاي پمپ گاز  دوري و نزدیکی به ایستگاه 4138/0
 33 ها و نزدیکی به هتلدوري  3942/0
 34 طرفه هاي یک احداث در خیابان 3933/0
 35 هاي فاقد پارکینگ کنار خیابان دوري و نزدیکی به خیابان 3933/0
 36 هاي شهري ها و مسیل دوري و نزدیکی به حریم رودخانه 3914/0
 37 بنزین هاي پمپ دوري و نزدیکی به ایستگاه 3367/0
 38 به خطوط اصلی مخابرات و فیبر نوري دوري و نزدیکی 2546/0

 39 هاي اصلی آب آشامیدنی دوري و نزدیکی به لوله 2311/0
 40 دوري و نزدیکی به خطوط فشارقوي برق 2295/0
 41 هاي گاز زیرزمینی دوري و نزدیکی به لوله 2100/0

 نگارندگان: منبع
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یابی  اري بر مکانهاي تأثیرگذ بندي شاخص توجه به نتایج حاصل از اولویتبا 
هاي دوري و  ، از نظر کارشناسان و متخصصان و رانندگان به ترتیب شاخص)1جدول (

نزدیکی به محدودة طرح ترافیک شهر شیراز، دوري و نزدیکی به مراکز مذهبی، دوري 
هاي تجاري شهر  هاي پرتردد عابر پیاده، دوري و نزدیکی به مجتمع و نزدیکی به شبکه
 68/0و  69/0، 69/0، 7/0، 72/0هاي اصلی با امتیازهاي  به خیابان و دوري و نزدیکی

سوار در سطح شهر شیراز دارند  ها و پارك یابی توقفگاه بیشترین تأثیرگذاري را بر مکان
بنزین، دوري و نزدیکی به خطوط  هاي پمپ هاي دوري و نزدیکی به ایستگاه و شاخص

هاي اصلی آب آشامیدنی، دوري  به لولهاصلی مخابرات و فیبر نوري، دوري و نزدیکی 
هاي گاز زیرزمینی با  و نزدیکی به خطوط فشارقوي برق و دوري و نزدیکی به لوله

یابی  کمترین تأثیرگذاري را بر مکان 21/0و  22/0، 23/0، 25/0، 33/0امتیازهاي 
  .سوار دارند ها و پارك توقفگاه
  
  و توقفگاهسوار  هاي مستعد جهت احداث پارك شناسایی پهنه .1- 4
هاي  هاي مستعد در سیستم اطالعات جغرافیایی با اعمال وزن براي شناسایی پهنه 

  ها پرداخته ها به همپوشانی الیه بندي الیه هاي موجود و پس از طبقه آمده در الیه دست به
هاي  صورت امتیازبندي پهنه به) 2(شده است که نتیجه این ارزیابی در نقشه شماره 

) 3(در سطح شهر شیراز و در نقشه شماره  1Overlayآمده از تحلیل  دست مستعد به
  :شده است  ارائه) تا اولویت پنجم(هاي داراي اولویت  صورت پهنه به

                                                
. شود شناخته می GISهاي اطالعاتی مختلف در  ، ترکیب الیه(Overlay)وتحلیل همپوشانی اطالعات  تجزیه .1

کند اما در مفهـوم   یار ساده، این مفهوم به امکان نمایش چندالیه اطالعاتی بر روي همدیگر اشاره میدر حالت بس
الیـۀ   شده توسط کاربر و تولید یـک   تر، این مفهوم به ترکیب چندالیه اطالعاتی بر اساس معیارهاي تعریف وسیع

ه نوع خاك، نوع پوشش گیاهی، شیب زمین توان اطالعات مربوط ب عنوان نمونه می به. اطالعاتی جدید اشاره دارد
منظور بررسی مکان وقوع سیل در یک منطقه با یکدیگر ترکیب کرده و منـاطق داراي پتانسـیل در ایـن     را به...و 

  .الیه اطالعاتی جداگانه مشخص نمود خصوص را تحت یک
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  سوار در شهر شیراز بندي مناطق مساعد براي احداث پارکینگ و پارك نقشه پهنه -2نقشه 
  

دهد با اعمال امتیاز  نشان میبندي مناطق مساعد را  ، که پهنه)2(با توجه به نقشه 
هاي موردنظر در  هاي تأثیرگذار بیشتر مناطق مساعد براي احداث پارکینگ شاخص
هاي شمال شرقی و مرکز شهر شیراز قرار دارند و در بین این دو منطقه نیز  قسمت

مساعدترین شرایط در مناطق شمالی و شمال شرقی قرار دارد و مناطق غربی شهر 
سوار  ظر در شرایط نامناسبی قرار دارند که براي گسترش و توسعه پاركشیراز از این ن

در این قسمت از شهر نیازمند توجه باال و تالش بیشتر مدیران و مسئوالن شهري 
سوارها در کل محدوده  ها و پارك باشد چرا که گسترش و توزیع یکنواخت توقفگاه می

ونقل و استقبال باال  از وسایل حمل ها، باعث استفاده کمتر شهر و دسترسی آسان به آن
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ونقلی شهر  ونقل عمومی خواهد شد که عالوه بر حل مشکل ترافیکی و حمل از حمل
محیطی ناشی  هاي ویژه آن، به حل مشکالت زیست شیراز با توجه به شرایط و پتانسیل

  .ونقل و عوامل وابسته به آن نیز کمک خواهد کرد از حمل

  
  سوار در شهر شیراز هاي مناسب براي احداث پارکینگ و پارك کهبندي ل اولویت -3نقشه 
  

هاي مناسب براي احداث پارکینگ و  بندي پهنه اولویت) 3(با توجه به نقشه 
دهنده این است که اولویت اول و مناطق بسیار مناسب  سوار در شهر شیراز نشان پارك

باشد که در مناطق شمالی،  مینقطه از شهر  سوار در سه یابی پارکینگ و پارك براي مکان
شرقی و جنوب غرب شهر شیراز قرار دارند و اولویت دوم در مناطق مرکزي و شمالی 

بندي مناطق مساعد این است که تجمع و  توجه در مورد اولویت نقطه قابل. قرار دارند
هاي اول و دوم و سوم بیشتر در مناطق شمالی و  تراکم نقاط مساعد با توجه به اولویت

  هاي در نظر گرفته باشد و این مناطق از این نظر و با توجه به شاخص مال شرقی میش
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سوار و پارکینگ  آمده، داراي پتانسیل باالیی براي احداث پارك دست شده و امتیازهاي به
 .باشد می

  
 بندي نقاط پیشنهادي شناسایی نقاط مستعد و اولویتدر  .2- 4

هاي منتخب با  مطالعات میدانی در لکهادامه مطالعات صورت گرفته با استفاده از 
کار کارشناسی و با استفاده از معیارهاي کیفی اقدام به شناسایی نقاط مستعد از درون 

نقطه مستعد در خارج محدوده  54ها گردیده است که نتیجه این مطالعات انتخاب  لکه
 93 باشد که درمجموع نقطه مستعد در داخل محدوده ترافیک می 39ترافیک شهر و 

بندي با استفاده از  نقطه مستعد در سطح شیراز انتخاب گردیده است و براي اولویت
شده اقدام به تهیه   براي هریک از نقاط شناسایی. آماده گردیده است topsisمدل 

شناسنامه نقاط گردیده است که شامل اولویت نقطه، کاربري وضع موجود، طول و 
  .باشند قطه میعرض جغرافیایی نقطه و نوع مالکیت ن
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 بندي نقاط پیشنهادي در خارج و داخل محدوده ترافیک شهر شیراز امتیازات و اولویت -2جدول 

  خارج از محدوده ترافیک   داخل محدوده ترافیک
topsis y  X ردیف  topsis Y x ردیف  

459/0 47/649836  53/3277137  1 687/0 38/3274971 67/646807 1 

483/0 14/648692  94/3277924  2 672/0 38/3274657 85/646122 2 

224/0 22/647781  39/3278442  3 670/0 28/3274554 47/646180  3 

489/0 61/649774  14/3276806  4 652/0 22/3274581 45/646105 4 

459/0 55/649037  96/3277765  5 604/0 44/3274995 4/647073 5 

313/0 37/647460  61/3277914  6 593/0 96/3278850 93/647730 6 

228/0 87/648658  69/3277318  7 570/0 68/3278966 1/647514 7 

205/0 80/647939  97/3277511  8 542/0 39/3275186 69/646190 8 

328/0 62/649326  96/3276374  9 538/0 91/3275295 6462880 9 

681/0 31/650591  36/3277008  10 501/0 95/3278657 88/648093 10 

792/0 03/620363  02/3276805  11 494/0 00/3278762 07/647941 11 

495/0 11/648979  10/3278282  12 417/0 00/3277041 88/651048 12 

359/0 20/649684  26/3277487  13 407/0 31/3278448 46/648799 13 

327/0 05/649380  30/3277621  14 395/0 42/3278281 35/651647 14 

663/0 91/648502  27/3276482  15 3939/0 47/327846 87/648909 15 

533/0 11/648597  00/3276357  16 3936/0 80/327802 436500 16 

502/0 01/649906  47/3277766  17 386/0 90/3275815 39/650535 17 

318/0 50/649259  93/3277178  18 380/0 12/3277823 62/650429 18 

3184/0 30/647067  07/3278473  19 379/0 86/3276232 64/646515 19 

571/0 91/648508  48/3276752  20 377/0 54/3276400 /652646 20 

454/0 86/649962  14/3277741  21 374/0 91/3277599 97/650627 21 

441/0 29/649250  56/3277737  22 3729/0 44/3274909 4/650334 22 

372/0 26/649527  00/3276633  23 3728/0 38/3278246 55/649377 23 
343/0 16/648875  20/3276040  24 3655/0 52/3274870 86/650407 24 
285/0 28/647066  92/3278101  25 346/0 85/3275140 00/650824 25 
434/0 77/649220  88/3277603  26 341/0 11/3277453 91/652294 26 
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335/0 24/649291  67/3277763  27 337/0 26/3275101 71/648460 27 

1701/0 52/648430 82/3278384  28  3359/0 58/3275784 13/648130 28 

2501/0 25/647756  92/3278549  29 3351/0 00/3278553 52/646210 29  
224/0 76/647277 36/327730 30  3251/0 26/3275101 64/648355 30 

291/0 46/649561  55/3277809  31 319/0 84/3275244 98/650537 31 

231/0 90/648946  13/3277106 32 314/0 00/3277357 18/651767 32 

645/0 75/650219  15/3276285  33 3135/0 28/3278408 90/646389 33  
403/0 12/648556  75/3277893  34 295/0 52/3277860 16/651242 34 

359/0 84/648789  09/3277199  35 2951/0 26/3275226 38/650186 35 

586/0 19/650161  66/3277818  36 2925/0 74/3277989 43/651107 36 

641/0 25/650756  07/3277135 37 2922/0 00/3277959 97/651263 37 

252/0 06/647540  53/3277103 38 2884/0 95/3277244 15/652540 38 

325/0 85/647292  59/3277921 39 2683/0 48/3278540 77/650434 39 

    2614/0 71/3277306 71/651727 40 
    2602/0 80/3276285 45/650985 41 
    2597/0 85/3275490 96/648718 42 
    2564/0 09/3276568 19/651219 43 
    2558/0 40/3275555 26/649253 44  
    2541/0 90/3277564 57/651538 45 
    2501/0 41/3278549 30/656203 46  
    2487/0 95/3277626 50/652090 47 
    2441/0 48/3277044 35/651951 48 
    2411/0 66/3275485 41/651421 49 
    2307/0 00/3277726 46/651386 50 
    2282/0 82/3276683 68/648048 51 
    2258/0 67/3275733 48/648871 52 
    2245/0 98/3278176 56/646336 53 
    2139/0 08/3278731 53/649974 54 

  هاي تحقیق یافته: منبع 
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دهندة نقاط مسـتعد در خـارج از محـدوده ترافیـک      که نشان) 4(با توجه به شکل 
هاي مـدنظر،   باشد که با توجه به شاخص سوار و پارکینگ می شیراز براي احداث پارك

یـابی   نقطه در شرایط مساعدي براي احداث قرار دارنـد و در ایـن محـدوده مکـان     54
بیشتر نقاط مستعد براي احـداث در محـدوده خیابـان سـاحلی غربـی، بلـوار       . اند شده

آباد شمالی و بلوار هفت نشان قرار دارد کـه همـه    گلستان، بزرگراه رحمت، بلوار عادل
این نقاط در مناطق شمالی و شمال شرق و مرکز شهر شیراز قرار دارند و منطقه غـرب  

دهد و فقط چهار پهنه مستعد  د اختصاص میشیراز کمترین میزان نقاط مناسب را به خو
و امتیازهـا و اولویـت نقـاط    ) 2(بـا توجـه بـه نتـایج جـدول      . در این منطقه قرار دارد

بـا   19و  5، 18بـه ترتیـب نقـاط     topsisپیشنهادي در این محدوده با استفاده از مـدل  
بهتـرین   هاي اول تـا سـوم قـرار دارنـد و     در اولویت 67/0و  672/0، 678/0امتیازهاي 

به شناسـنامه نقـاط   ) 3(در جدول . سوار دارند شرایط را براي احداث پارکینگ و پارك
  .شده است  مستعد اشاره

  
  شناسنامه نقاط مستعد خارج از محدوده ترافیکی شهر شیراز -3جدول 

اولویت 
  نقطه

18  5  19 

  670945/0 67278/0 687149/0  امتیاز
طول و 
عرض 

  جغرافیایی

X: 
67/646807 

Y: 
38/3274971  

X: 
85/646122 

Y: 
38/3274657 

X:  
47/646180 

Y:  
28/3274554 

  بایر  زمین خالی –بایر   زمین خالی  کاربري
  عمومی  عمومی  عمومی  مالکیت

  آدرس
بلوار رحمت روبروي 

روزي امام  درمانگاه شبانه
  جعفر صادق

بلوار عدالت سر خیابان عادل 
  جنوب

خیابان بلوار عدالت سر 
  عادل سمت غربخیابان 
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  تصاویر نقاط مستعد خارج از محدوده ترافیکی

      
  19نقطه   5نقطه   18نقطه 

  

  
سوار در خارج از محدوده  بندي اولیه نقاط مناسب براي احداث پارك اولویت -4نقشه 

  ترافیک شیراز
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بندي نقاط مناسب در داخل محدوده ترافیک شهر  ، که اولویت)5(با توجه به نقشه 
شـده    نقطه مستعد در داخل محدوده ترافیکی شهر شیراز شناسـایی  39باشد،  ز میشیرا

خـان بـاال    خان زند و خیابان لطفعلی است که تراکم نقاط مستعد در محدوده بلوار کریم
باشد و بیشترین نقاط مستعد در این محدوده و در قسمت شمالی محدوده ترافیکـی   می

بندي نقاط داخل محدوده  و امتیازها و اولویت) 2(ل با توجه به جدو. اند یابی شده مکان
بیشـترین   663/0و  681/0، 792/0بـا امتیازهـاي    15و  10، 11ترافیک به ترتیب نقـاط  

هـا و   انـد و مسـتعدترین نقـاط بـراي احـداث توقفگـاه       امتیاز را به خود اختصاص داده
شرقی و نزدیـک   در قسمت 11و  10باشند که نقاط  سوار در سطح شهر شیراز می پارك

در قسمت جنوبی محدوده ترافیک شهر شیراز قرار  15میدان ولیعصر قرار دارند و نقطه 
شـده    ارائـه ) 4(شناسنامه نقاط مستعد و داراي بیشترین امتیـاز در جـدول   . گرفته است

  .است
  

  شناسنامه نقاط مستعد داخل محدوده ترافیکی شهر شیراز -4جدول 
  15  10  11  اولویت نقطه

 6637/0 6812/0  7926/0  تیازام

طول و عرض 
  جغرافیایی

X:  
650363  

Y:  
3276805 

X:  
650591  

Y: 
 3277008 

X:  
648503 

Y:  
3276482 

  پارکینگ  کاربري
دکل مخابرات (زمین خالی 

  )شده  نصب
  پارکینگ

  عمومی  دولتی  عمومی  مالکیت

  آدرس
باالتر  -خان زند خ لطفعلی

 از مسجد خان

از رودکی  خ ساحلی باالتر
جنب مرکز بهداشت 

  شهداي والفجر

خان زند اول  خ کریم
زیرگذر جنب مسجد 

  سیدالشهدا
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  تصاویر نقاط مستعد خارج از محدوده ترافیک

  15نقطه   10نقطه   11نقطه 

  
  بندي اولیه نقاط مناسب براي احداث پارکینگ در داخل محدوده ترافیک در شیراز اولویت - 5شکل 
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  ريگی نتیجه .5
هاي اجتماعی ناشی  رشد و توسعه شهري به همراه مسائل ترافیکی آن و افزایش هزینه 

در این (نماید تا با بررسی وضعیت ترافیکی شهرها  شهري بر آن می از ترافیک درون
سوارهاي موجود در  ها و پارك و نیز بررسی وضعیت توقفگاه) شهر شیراز تحقیق کالن

نیازهاي موجود و آتی آن که یکی از مسائل بسیار  سطح این شهر جهت پاسخگویی به
  هاي مربوطه با آن دست ها و معاونت باشد که شهرداري شیراز و سازمان مهم می

گریبان بوده و با هدف رفع مشکالت موجود و پاسخ به نیازهاي آتی، لزوم انجام  به
ئل و مشکالت با توجه به مسا. گردد مطالعات کارشناسی بر روي این مسئله آشکار می

رشد . حل مناسب براي آن بود ناشی از افزایش روزافزون خودرو بایستی به دنبال راه
مالکیت خودرو باعث شده است که فاصله بین خانه مبدأ و محل کار، مراکز فروش و 

یافته  البته این نرخ در ارتباط با سایر کشورهاي توسعه. مراکز تفریح مقصد افزایش یابد
است و باید مردم امکان خرید خودرو با قیمت عادالنه را داشته باشند شدت پایین  به

باشد که نرخ استفاده  ولی نیازمند کنترل و مدیریت اقتصادي براي استفاده از خودرو می
ها  گذاري مناسب پارکینگ از خودروها با ابزارهایی از قبیل مدیریت مناسب و قیمت

  .باشد پذیر می امکان
سطوح مختلف . ترین ابزار در مدیریت شهري است ی از مهممدیریت پارکینگ یک

مدیریت . تواند بر کارآیی ترافیک و کیفیت زندگی شهري تأثیر بگذارد پارکینگ می
غیراستاندارد و تصمیمات نادرست در این زمینه موجب تأثیر نامطلوب بر سیستم 

ریت صحیح و بنابراین مدی. شود می.. زیست و ترافیکی شهر، صدمه و تخریب محیط
ها از  اصولی در سطح مناطق شهري باید اعمال شود و هزینه واقعی استفاده از پارکینگ

کنندگان وسایل نقلیه شخصی گرفته شود و از در اختیار قرار دادن پارکینگ  استفاده
مجانی در اختیار رانندگان خودداري شود و در واقع پارکینگ با قیمت مناسب و 

مسئله مهم دیگر مدیریت تقاضاي . کنندگان قرار گیرد استفادهتوجه در اختیار  قابل
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ها، خدمات و محصوالتی  ها، برنامه اي از سیاست ونقل است که طیف گسترده حمل
دهند تا  است که چگونگی، چرایی، زمان و مکان سفر مردم را تحت تأثیر قرار می

 TDMقل یا ون مدیریت تقاضاي حمل. ونقل را پایدارتر سازند رفتارهاي حمل
تواند نقش بسزایی در کنترل امور مرتبط با  طور جامع به اجرا درآید می که به درصورتی

ها، انجام اصالحات در  ونقل و سفر از طریق مشوق تقاضا، هدایت و مدیریت حمل
  . داشته باشد …ها، ارتقا و توسعه کیفیت خدمات و سیاست

ونقل مردم تحت  ب روش حملگیرد که چه میزان انتخا این مدیریت در نظر می
تأثیر الگوهاي کاربري زمین، طراحی توسعه، میزان پارکینگ موجود، هزینه پارکینگ و 

هاي جایگزین سفر قرار  پذیري روش هاي مرتبط، راحتی و مقبولیت و دسترس هزینه
ها و  بررسی وضعیت ترافیکی شهر شیراز و در کنار آن بررسی وضعیت توقفگاه. دارد

هاي موجود در سطح این شهر جهت پاسخگویی به نیازهاي موجود و آتی سوار پارك
آن یکی از مسائل بسیار مهم است که با توجه به شرایط بافت شهري و موقعیت 

هاي خاص شیراز، این شهر را در رابطه با مسائل ترافیکی و  گردشگري و جذابیت
طی . کند می شهري با مشکالت و معضالت خاصی روبرو ونقل شهري و برون حمل
شده بود   انجام 1385هاي گذشته مطالعاتی در این زمینه در شهر شیراز تا افق سال  سال

عنوان پایانه شناسایی گردیده  مکان در سطح مناطق و نواحی ترافیکی به 11که در آن 
هاي این طرح تعداد  بینی که بر اساس پیش) مکان اختیاري 2مکان الزامی و  9(بود 

  .ارکینگ براي این شهر در افق طرح مورد نیاز بوده استواحد پ 13500
در این مطالعه با توجه به عدم توانایی در بکارگیري کلیه پارامترهاي مؤثر در 

یابی غیرمطلوبی را به  هاي سنتی و تجربی که مکان زمان در روش طور هم یابی به مکان
ابی و استقرار این نوع مراکز ی دنبال دارد، با بررسی اجمالی مبانی نظري و تئوریک مکان

ونقل و  هاي شهري شیراز نظیر طرح جامع حمل خدماتی، به بررسی و مطالعه طرح
مورد بررسی قرار گرفته ... ترافیک؛ طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ؛ طرح تفصیلی و

هاي  ها و پارکینگ یابی توقفگاه و به شناسایی عوامل و پارامترهاي مؤثر بر مکان
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تحقیق حاضر از نظر نوع، . شده است  هاي شهر شیراز پرداختهسوار وره و پاركچندمنظ
شده   هاي انجام با توجه به بررسی. باشد تحلیلی می - کاربردي و از نظر ماهیت، توصیفی

عواملی نظیر دوري و نزدیکی به شبکه معابر اصلی شهر، مراکز جذب سفر، مسیرهاي 
در این زمینه ... شهري، مراکز تجاري و ن و برونهاي درو اتوبوسرانی، مترو، پایانه

  . باشند تأثیرگذار می
ها، شناسایی  بندي آن در مرحله بعد ضمن تعیین وزن تأثیرگذاري عوامل و اولویت

هاي رقومی و توصیفی مورد نیاز، طراحی و تشکیل بانک  آوري اطالعات و داده و جمع
شده و   آوري هاي جمع وتحلیل داده زیهها و تج و مدیریت داده GISاطالعاتی در محیط 

هاي  ها و پارکینگ هاي مستعد در سطح شهر شیراز جهت احداث توقفگاه شناسایی پهنه
در این مطالعه جهت یافتن نقطه بهینه . سوار صورت گرفته است چندمنظوره و پارك

طی، محی شاخص که ناشی از الزامات قانونی، زیست 41سوار از  منظور کاربري پارك به
با توجه به نتایج حاصل از . شده است  هستند، استفاده... اجتماعی، فرهنگی، ترافیکی و

یابی، از نظر کارشناسان و متخصصان و  هاي تأثیرگذاري بر مکان بندي شاخص اولویت
هاي دوري و نزدیکی به محدودة طرح ترافیک شهر شیراز،  رانندگان به ترتیب شاخص

هاي پرتردد عابر پیاده،  ذهبی، دوري و نزدیکی به شبکهدوري و نزدیکی به مراکز م
هاي اصلی با  هاي تجاري شهر و دوري و نزدیکی به خیابان دوري و نزدیکی به مجتمع

یابی  بیشترین تأثیرگذاري را بر مکان 68/0و  69/0، 69/0، 7/0، 72/0امتیازهاي 
اي دوري و نزدیکی به ه سوارها در سطح شهر شیراز دارند و شاخص ها و پارك توقفگاه
بنزین، دوري و نزدیکی به خطوط اصلی مخابرات و فیبر نوري،  هاي پمپ ایستگاه

هاي اصلی آب آشامیدنی، دوري و نزدیکی به خطوط فشارقوي  دوري و نزدیکی به لوله
، 23/0، 25/0، 33/0هاي گاز زیرزمینی با امتیازهاي  برق و دوري و نزدیکی به لوله

  . سوارها دارند ها و پارك یابی توقفگاه رین تأثیرگذاري را بر مکانکمت 21/0و  22/0
هاي تأثیرگذار بیشتر  دهد با اعمال امتیاز شاخص بندي مناطق مساعد نشان می پهنه

هاي شمال شرقی و مرکز  هاي موردنظر در قسمت مناطق مساعد براي احداث پارکینگ
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ز مساعدترین شرایط در مناطق شمالی و شهر شیراز قرار دارند و در بین این دو منطقه نی
شمال شرقی قرار دارند و مناطق غربی شهر شیراز از این نظر در شرایط نامناسبی قرار 

سوار در این قسمت از شهر نیازمند توجه باال و  دارد که براي گسترش و توسعه پارك
نواخت باشد چرا که با گسترش و توزیع یک تالش بیشتر مدیران و مسئوالن شهري می

ها باعث استفاده  سوارها در کل محدوده شهر و دسترسی آسان به آن ها و پارك توقفگاه
ونقل عمومی خواهد شد که عالوه بر  ونقل و استقبال باال از حمل کمتر از وسایل حمل

هاي ویژه آن  ونقلی شهر شیراز با توجه به شرایط و پتانسیل حل مشکل ترافیکی و حمل
ونقل و عوامل وابسته به آن کمک خواهد  محیطی ناشی از حمل به حل مشکالت زیست

سوار در شهر شیراز  هاي مناسب براي احداث پارکینگ و پارك بندي پهنه اولویت. کرد
یابی پارکینگ و  دهنده این است که اولویت اول و مناطق بسیار مناسب براي مکان نشان
شمالی، شرقی و جنوب غرب شهر باشد که در مناطق  نقطه از شهر می سوار در سه پارك

  .شیراز قرار دارند و اولویت دوم در مناطق مرکزي و شمالی قرار دارند
بندي مناطق مساعد این است که تجمع و تراکم  توجه در مورد اولویت نقطه قابل

هاي اول و دوم و سوم، بیشتر در مناطق شمالی و شمال  نقاط مساعد با توجه به اولویت
شده و   هاي در نظر گرفته این مناطق از این نظر و با توجه به شاخصباشد و  شرقی می

سوار و پارکینگ  آمده داراي پتانسیل باالیی براي احداث پارك دست امتیازهاي به
هاي مستعد و مناسب براي احداث  هاي تحقیق لکه بر اساس یافته. باشند می

باشند و بر اساس  از میهاي مرکزي، شمالی و شمال شرق شهر شیر سوارها مکان پارك
نقطه در داخل  39نقطه مستعد در خارج از محدوده ترافیک شهر و  54مطالعات میدانی 

نقاط  1400بندي شده است و براي افق  نقطه مستعد انتخاب و اولویت 93و درمجموع 
شده است که در خارج از محدوده ترافیک بیشتر   نقطه شناسایی 39اي به تعداد  بهینه

تعد براي احداث در محدوده خیابان ساحلی غربی، بلوار گلستان، بزرگراه نقاط مس
آباد شمالی و بلوار هفت نشان قرار دارند که همۀ این نقاط در  رحمت، بلوار عادل

مناطق شمالی و شمال شرق و مرکز شهر شیراز قرار دارند و منطقه غرب شیراز کمترین 
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د و فقط چهار پهنه مستعد در این منطقه ده میزان نقاط مناسب را به خود اختصاص می
در محدوده داخلی ترافیک شهر شیراز نیز تراکم نقاط مستعد در محدوده . قرار دارد

باشد و بیشترین نقاط مستعد در این  خان باال می خان زند و خیابان لطفعلی بلوار کریم
 .اند یابی شده محدوده و در قسمت شمالی محدوده ترافیکی مکان
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  منابع
چـاپ  : ، انتشارات دانشگاه تهـران هاي چند معیاره گیري تصمیم، )1394. (اصغر پور، محمدجواد -

 .چهاردهم

کاربرد سامانه اطالعات مکـانی در مـدیریت   ، )1386.( طوسی، وحید و نادرنژاد، مصطفیامینی -
  .شهري، آمل GIS، کنفرانس بین المللی ونقل و ترافیک حمل

در کنتـرل   GPSو  GISهـاي   ، کـاربرد سیسـتم  )1385.( علیرضـا نیـا،  ایرانی، غالمرضا و معتمـد  -
، دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد    اولین همایش ملی عمران شـهري ، )IVHS. (هوشمند ترافیک

 .سنندج

شـرکت  : ، تهـران ؛ از کمیت تـا کیفیـت  2سیر اندیشه در شهرسازي ، )1386. (پاکزاد، جهانشاه -
  .عمران شهرهاي جدید، چاپ اول
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، ارائه )1391. (.میرزایی، مجتبیفر، محمدرضا و ترابیبنادکی، حمید؛ تجدد، مالک؛ معتمديدهقان -
مطالعه (گیري الگوریتم ژنتیک کار سوار با به مدلی نوین در جهت جانمایی بهینه تسهیالت پارك

 .2، شماره فصلنامه مهندسی ترافیک، )شهر اصفهان: موردي

سـوار و   یابی امکانـات پـارك   ، ارائه مدل مکان)1387. (طبسی، ماشااهللارحمانی، مهدي و سعیدیان -
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 .، تهرانهمایش ژئوماتیک، ها پارکینگ
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اي در شبکه  هاي غیر حاشیه یابی توقفگاه ، مدل مکان)1384. (شعبانی، شاهین و منصورخاکی، علی -
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  .، انتشارات فروزششهري
در  GIS، کاربرد )1386. (رضا؛ پورعلی، سیدحسین و عبادي، عیسی اکبر؛ شکیبا، علی متکان، علی -

منطقـه یـک شـهر    : مطالعه مـوردي . (OWAهاي عمومی طبقاتی به روش  یابی پارکینگ مکان
 .، تهرانژئوماتیکهمایش ، )تهران
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 .ونقل شریف، دانشگاه صنعتی شریف حمل

، دانشـگاه صـنعتی   1385، مطالعات پارکینگ براي سال )1380. (ونقل شیراز مطالعات جامع حمل -
  .شریف

، دانشـگاه  1400، برآورد جمعیـت و اشـتغال تـا سـال     )1380. (ونقل شیراز مطالعات جامع حمل -
 .صنعتی شریف

ونقل همگانی شـهر شـیراز در سـال     هاي حمل ، سیستم)1387. (ونقل شیراز مطالعات جامع حمل -
 .، دانشگاه صنعتی شریف1378

  .، تهران، چاپ اولمباحث نوین تحقیق در عملیات، )1390. (مؤمنی، منصور -
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