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 در مديريت و مکانيابي پارکينگ GIS کاربرد

 گروه عمران دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي ) استاديار ( ماشا اهللا سعيديان طبسي٬عضو هيات علمي
 مشهد

 کيان احمدي آذري٬ دانشجوي کارشناسي ارشد راه و ترابري دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد
 Saeidiant@yahoo.com : ٬ پست الکترونيکي ۰۵۱۱۸۷۶۳۳۰۱ : ٬ نمابر ۰۹۱۵۱۱۶۳۲۸۱ : تلفن

 Kian_2001us@yahoo.com : ٬ پست الکترونيکي ۰۵۱۱۸۴۱۹۷۸۸ : ٬ نمابر ۰۹۱۵۵۱۲۳۲۷۵ : تلفن

 چکيده
 سطوح مختلف امكانات پاركينگ مي . است ي ابزار در مديريت شهر مديريت پاركينگ يكي از مهمترين

 ب  ت نادرست و مديريت غير استاندارد صميما ت . كارايي ترافيك و كيفيت زندگي شهري تأثير بگذارد ر تواند

 نامطلوب  ترافيكي شهري بر موجب تأثير  هاي ٬ سيستم  هزينه  افزايش در  زيست٬  تخريب محيط  و  صدمه

 ش اتومبيل و نبود فضاي كافي ي و افزا ه بعد از گذشت چندين ده . فت اقتصادي مي شود پيشر از مانع و ساخت

 امكا  ساختن  زياد  هزينه  نهايت  در  و  پارك  پاركينگ نا براي  مديريت ٬ ت  براي  دقيق  مکانيابي ارزيابي  و

 بادر ٬ گ در شهرها را ين امكان سنجي مكان مناسب پارك و مقاله مديريت اين . ضروري ساخت را پاركينگ

 دو هدف را دنبال مي در اينجا . بررسي مي كند و عوامل موثر بر آنها نظر گرفتن عرضه و تقاضاي پارك

 : يم كن

 ها در حل مشكالت پاركينگ شهر ) GIS ۱ ( سيستم اطالعات جغرافيايي استفاده از تكنولوژي  ۱

 مديريت پاركينگ  ۲  استراتژي براي گسترش سيستم  حلهاي ٬ ايجاد  كردن راه  دائمي براي جهت فراهم

 . مشكل پاركينگ

1 Geographic Information Systems 

* 

** 

** 

*
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 محيط  در  جغرافيايي  آناليز  بر  تحقيق  است GIS اين  در . استوار  الگوهاي دسترسي  ارزيابي  همچنين

 و مالحظات تقاضاي پارك همراه با ٬ GIS بكمك تكنولوژي بر هم نهي منطقه مطالعاتي بر اساس روشهاي

 . بررسي مي شود کاربري چند گانه زمين٬

 دور از خيابان و پاركينگ هاي خياباني پارکينگ٬ سيستم اطالعات جغرافيايي٬ مکانيابي٬ : واژگان کليدي

 مقدمه  ۱
 در . نقليه شخصي٬ گستردگي جغرافيايي شهرها را بدنبال دارد يل رشد سريع جمعيت و افزايش تملك وسا

 راحي مي گردد كه حداكثر چنين شهرهايي سيستم حمل و نقل درون شهري اهميت ويژه يافته و به نحوي ط

 مديريت و سرويس دهي ترافيك ٬ بدين منظور بيشتر . كارايي را در سرويس دهي به شهروندان داشته باشد

 و اثرات آن ) وسائط نقليه پارك شده ( جاري مدنظر بوده و بخش ديگري از ترافيك شهري٬ يعني ترافيك ساكن

 ليل اينكه چرا به اين مشكل در طول زمان توجه نشده د . بر ترافيك جاري كمتر مورد توجه قرار گرفته است

 مديريت  از  و  اند  داشته  توجه  شهري  جاري  ترافيك  مديريت  به  تنها  ترافيك  مهندسين  كه  است  اين  است

 در مديريت ترافيك٬ مديريت ترافيك ساكن است كه . ند شد ل پاركينگ غاف  از اين رو يكي از مشكالت عمده

 نياز به مديريت٬ مکانيابي بنابراين . [1] اصلي شهرهاي بزرگ درآمده است الت ض امروزه بعنوان يكي از مع

 درون شهري از پارکينگ ها جهت سازماندهي ترافيک شهري٬ تسريع و سهولت حمل و نقل و قيمت گذاري

 . که توجه به آن ضروري بنظر ميرسد ٬ مقوالت مهم در طراحي سيستم ترافيك درون شهري است
 مکانيابي پارکينگ  ۲

 ]: ۱ [ بطور کلي مي توان مکانيابي پارکينگ را به شکل زير تعريف نمود

 مکانيابي پارکينگ يعني پيدا کردن محلي مناسب براي احداث پارکينگ که هم از لحاظ هزينه و هم از نظر "

 ". پاسخ گويي به نيازهاي منطقه  مورد مطالعه٬ مکان بهينه باشد

 روشهاي مکانيابي پارکينگ  ۳
 : را در موارد زير ميتوان خالصه کرد پارکينگ روشهاي مهم در مکانيابي

مکانيابي به روش امتيازدهي •
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 مکانيابي با استفاده از نمودارهاي توليد پارکينگ •

 مکانيابي با استفاده از تعداد سفرهاي انجام شده •

 GIS مکانيابي با استفاده از •

 اب می آيد که تاکنون در کشور ما برای مکانيابی پارکينگ اين روش٬ روشی جديد در مکانيابی به حس

 . مورد استفاده قرار نگرفته است

 GIS روش شناسي مديريت پارکينگ با  ۴
 : ما روش انجام مطالعات را به دو دسته تقسيم كرديم

 ) يا معيار ترافيكي ( معيار كمي ) ۱

 ) يا معيار جغرافيايي ( معيار كيفي ) ۲

 بر  به  پرداخت ابتدا  مطالعات معيار كمي بصورت زير را گامها و رسي معيار كمي خواهيم  انجام  در

 : کنيم خالصه مي

 تعيين محدوده مورد مطالعه پاركينگ : ۱ گام

 برآورد عرضه پاركينگ : ۲ گام

 برآورد تقاضاي پاركينگ : ۳ گام

 مطالعه ساير عوامل تأثيرگذار بر عرضه و تقاضاي پارک : ٤ گام

 ) خصوصيات پاركينگ ( عوامل تأثيرگذار بر مديريت پارکينگ عه مطال : ۵ گام

 برآورد ميزان نياز به فضاي پارك : ۶ گام

 ٬ بعد از آنكه محدوده اي كوچك را جهت آمارگيري بعنوان شاخصي از محدوده مطالعاتي خود برگزيديم

 اها شامل هم پاركينگ هاي مي پردازيم كه اين فض ) عرضه پارکينگ ( برآورد ميزان فضاهاي پارك موجود به

 تسهيالت غير حاشيه اي است  و يا  پاركينگ ها  توجه به آمارگيري مبدأ . حاشيه اي و هم  مقصد  سپس با

 حاال كه هم . ساكنين٬ تقاضاي فضاي پارك را براي سال هدف بوسيله مدلهاي تقاضاي سفر بدست مي آوريم

 ايندو مي  مقايسه  با  هستند  موجود  تقاضا  و هم  مناطقي مشكل فضاي پارك ت عرضه  در چه  كه  بفهميم  وانيم

 است ) پاركينگ (  ميزان  چه  به  آن  مقدار  و  سرا . داريم  پارك  فضاي  اين  دقيق  مكانيابي  براي  ادامه  غ در

. مي رويم تا با توجه به اين معيارها٬ انتخاب دقيقي از محل پاركينگ بدست آوريم معيارهاي كيفي
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 : وان معيار جغرافيايي مي شناسيم سه نوع ماتريس تاثير گذار هستند در معياركيفي كه آنرا بعن

 سازگاري ) ۱ (  و : معيار  كاربريها  مختلف  انواع  مانند  سازگار  همجواريهاي  دسته  دو  به  خود كه

 . لودگي صوتي يا آلودگي هوا تقسيم مي شود آ همجواريهاي ناسازگار مانند

 جمعيت و وسعت زمين مي پردازد و اين معيار به دو دسته تراكم : معيار ظرفيت ) ۲ (

 . اولي دسترسي و دومي ويژگيهاي محيطي و اقليمي . كه خود شامل دو نوع است : معيار مطلوبيت ) ۳ (

 بكمك  مقايسه اين معيارها  و در نظر گرفتن هزينه هاي پاركينگ غير حاشيه اي بهترين GIS علم با

 كه در مكان يابي پاركينگ موثر ) كمي و كيفي ( ين معيارها در ادامه بحث به بررسي ا . مكان ارائه خواهد شد

 . ٬ خواهيم پرداخت هستند
 ) يا معيار ترافيكي ( معيار كمي  ۵
 بررسي منطقه مورد مطالعه  ۱  ۵

 : را شروع کنيم بايستي منطقه مورد مطالعه را در موارد زير بررسي کنيم مطالعات پاركينگ قبل از آنکه

 خصوصيات اجتماعي و  ۲ محل و خصوصيات طبيعي٬  ۱ مشتمل بر ارزيابي : سابقه شهر و استان ×

 شرايط حمل و نقل شهر  ٬ ۴ الگوي كاربري زمينها در شهر  ٬ ۳ اقتصادي

 خيابانها و شبكه راه هاي شهري٬  ۱ : مي شود در بررسي شرايط حمل و نقل سه موضوع را بررسي

 شرايط ترافيكي  ٬ ۳ ) صي عمومي و خصو ( مدهاي حمل و نقل محلي  ۲

 الگوي  ٬ ۳ فصلي بودن توريست  ٬ ۲ فعاليتهاي توريست  ۱ مشتمل بر ارزيابي : شهر توريست در ×

 مد حمل و نقل توريست  ٬ ٤ توريست فر رفتاري س

 شده ×  انجام  ارزيابي : مطالعات  بر  شده قبلي مطالعات  ۱ مشتمل  مطالعه٬ شهر در انجام   ۲ مورد

 تا قبل از اعمال اين پروژه همجوار هاي شهر ر د مطالعات انجام شده

 كمك ٬ اين مطالعات به مهندسين ترافيك جهت ارزيابي روش مورد استفاده در مطالعه و آناليز پاركينگ ها

 . كند مي

 تعيين محدوده مورد مطالعه پاركينگ  ۲  ۵
اين . العه پاركينگ ضروري باشد براي انجام مطالعه پاركينگ نياز به تعيين محدوده اي است كه درآن مط

 ايجاد شود٬  مسايلي كه احتمال مي رود در آينده  يا ضرورت ممكن است ناشي از مسايل پاركينگ موجود٬
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 عوامل بسياري را مي توان در تعيين مرز محدوده پاركينگ بكار گرفت٬ كه از جمله آنها موارد زير . باشد

 : ] ۲ [ است

 . غ است محدوده اي كه خيابانهاي آن شلو 

 . محدوده اي كه جذب سفر آن در واحد زمان باالست 

 . خيابانهايي كه مشاهدات ميداني وجود مسأله پاركينگ را در آنها تأييد مي كند 

 در شهر  شده  انجام  بصورت زير نيوتن مطالعه  مطالعه آمريکا  مورد  مشخص کرد منطقه  امروز٬ : را

 مناطق٬ منقطه مركزي نيوتن است كه شامل مجتمعهاي مسكوني٬ يكي از اين . منطقه است ۱۳ نيوتن شامل

 . ] 2 [ همين منطقه بعنوان محل مطالعاتي جهت مديريت پاركينگ در نظر گرفته شد . تجاري٬ مراكز خريد است

 . اين تقسيم بندي به برنامه ريزان اين اجازه را مي دهد تا تصميم گيري هاي خود را راحتر صورت دهند

 . بهتر است هر چه مي توان محدوده آمارگيري خود را بزرگتر كنيم تر آوردن داده هاي مطلوب جهت بدست

 بر  ۳  ۵  مروري
 عرضه  مطالعات

 پاركينگ
 انجام  براي

 پاركينگ  مطالعات

 بررسي  به  نياز

 موجود  فضاهاي

 داريم  پارك  . جهت

 شامل  ليست  اين

 از  فضاها اطالعاتي

 استفاده ۀ و نحو ) غير حاشيه اي ( ز جمله پاركينگ هاي خياباني يا دور از خيابان مانند٬ انواع مكانهاي پارك ا

 بنابراين مطالعات . بايستي مد نظر قرار گيرد که محدوديتها٬ هزينه و زمان اعمال قانون است مانند٬ از آنها

 : [3] بخش است دو عرضه شامل

 قسمت ( منطقه مركزي شهر نيوتن  ۲ شکل
 ] 2 [ ) زرد

] 2 [ نقشه شهر نيوتن  ۱ شكل
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(i) كن   نحوه  و  پارك  مكانهاي عرضه  انواع  و  محل  تعداد٬  آنها تعيين  نمونه : ترل  عنوان  پاركينگ به

 پاركينگ دور از خيابان٬ شامل است و خياباني٬ شامل پاركينگ هاي جدولي٬ يكطرفه٬ دو طرفه و موازي

 باشد عمومي مي تواند پاركينگ و غيره است٬ همچنين پاركينگ هاي روباز٬ سرپوشيده٬ شيبدار٬ مكانيكي

 . خصوصي يا

(ii) هاي زماني مدت و محدوديت به عنوان نمونه : استفاده از فضاهاي پارك تعيين محدوديت زماني در 

 . است ) هزينه دار ( پارك در روز٬ كه شامل پاركينگ هاي آزاد٬ يا پاركومتر

 برآورد عرضه پاركينگ  ۱  ۳  ٥
 ) غير حاشيه اي ( برآورد تعداد فضاي پاركينگ هاي دور از خيابان ) ۱

 يستي محل٬ نوع و ظرفيت پاركينگ مشخص شود٬ همچنين بعضي از خصوصيات در اين پاركينگ ها با

 اداره خصوصي يا عمومي٬ روباز يا سرپوشيده٬ سرويس دار يا : مانند ٬ پاركينگ را مي توان گزارش كرد

 بيشتر داده هاي مطالعات عرضه بصورت دستي بوسيله آمارگيري از منطقه . خود سرويس و آزاد يا با هزينه

 اين داده ها شامل شمارش فضاهاي پارك و تعيين محدوديت زماني . [3] لعه٬ جمع آوري مي شود مورد مطا

 نوع و ظرفيت پاركينگ هاي دور از خيابان است  محل٬  برآورد  جهت . [4] براي پاركينگ هاي خياباني و

 و  محل ها  و  كرد  استفاده  مطالعه  مورد  منطقه  نقشه  بايستي از  محل هاي پارك٬  مطالعه  انواع سهولت در

 [2]. ) ۳ شكل ( ٬ پاركينگ را بر روي نقشه مشخص كرد

 ) حاشيه اي ( برآورد تعداد فضاي پاركينگ هاي خياباني ) ۲

 بدست آورد  مي توان از روي يك نقشه ساده  هاي پاركينگ هاي خياباني را  هر . داده  بدين ترتيب كه

 با ٬ شود ياس مورد نظر است كشيده مي خيابان بصورت يك خط مستقيم كه طول آن برابر طول خيابان در مق

 در نظر گرفتن تقاطعها و محلهايي كه نمي شود در آن پارك كرد٬ محل دقيق و نوع مكان پارك را مي توان

 ر مكانهايي كه فضاهاي پارك در كنار جدول خيابان عالمت گذاري نشده است٬ د ). ۴ شكل ( ٬ [3] مشخص كرد

 : [4] داد موجود فضاي پارك بكار رود طول جدول خيابان ممكن است براي تخمين تع

 فضاي پارك هر براي ) متر ۷ ( فوت ۲۳ : فضاي پارك بصورت موازي •

فضاي پارك هر براي ) متر ۳ / ۷ ( فوت ۱۲ : فضاي پارك بصورت زاويه دار •
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 فضاي پارك هر براي ) متر ۲ / ۹ ( فوت ۹ / ٥ : درجه ۹۰ فضاي پارك بصورت •

 پارك تعيين محدوديت زماني در استفاده از فضاي ) ۳

 از آنكه تعداد فضاهاي پارك برآورد شد حال نوبت آنست كه تعداد فضاهاي موجود در مدت زمان  بعد

 نظر  بدست آوريم  ساعت كاري روز ۱۲ تا ۸ اغلب  مورد  ارزيابي محدوديت زماني در . را  با  اين كار

 . [2] ي آيد استفاده از فضاهاي پارك و متوسط زمان پارك در منطقه مورد مطالعه بدست م

 تعيين عرضه پاركينگ ) ٤

 جهت محاسبه عرضه پارك بايستي ببينيم چه تعداد وسيله نقليه مي توانند در طول زمان مورد نظر در

 : [4] بنابراين عرضه پارك بصورت زير بيان مي شود . منطقه مورد مطالعه پارك كنند

F 
D 

T N 
P  n × 

× 
= 

∑ 
) (  ) ۱ ( 

 رابطه٬ در  پاركينگ : P اين  نقليه ( عرضه  پاركينگ با : N ٬ ) وسيله  نوع  هر  براي  پارك  فضاي  تعداد

 متوسط : D ٬ ) ساعت ( موجود هست فضاي پارك در طول مدت مطالعه N زماني كه : T ٬ محدوديت زماني

 ۰ / ۸٥ مقدار آن بين  فاكتور عدم تكميل ظرفيت : F ٬ ) وسيله نقليه \ ساعت ( زمان پارك در طول مدت مطالعه

 تا ۸٥ هنگامي كه منطقه مورد مطالعه به ( است كه با افزايش متوسط زمان پارك افزايش مي يابد ۰ / ۹٥ تا

 . ) فضاي پارك براي وسايل نقليه بسيار دشوار است ن درصد ظرفيت خود مي رسد٬ امكان يافت ۹٥

٥  ۳  ۱  GIS و تخمين عرضه پاركينگ 
 کمک بگيريم٬ مراحل زير را انجام مي پاركينگ عرضه ارزيابي در GIS در صورتي که بخواهيم از

 افزار سيستم اطالعات جغرافيايي ي توان اين مطالعه٬ م در . دهيم  Arc ٬ Arc view ٬ MapInfo از نرم

Gis [2] گرفت جهت نمايش نتايج كسب شده بهره و غيره . 

 از فضاهاي پارك GIS ايجاد اليه نقشه اي  ۱ گام ×

 براي آنكه درك بهتري از موقعيت فضاهاي پارك برداشت شده داشته باشيم٬ اولين قدم ايجاد اليه نقشه اي

GIS در محدوده . است   اي موقعيت فضاهاي پارك را  نقشه  تعيين مي اين اليه  مطالعه اين كار . كند مورد
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 شود  مي  انجام  مطالعاتي  ناحيه  از  قائم  برداري  تصوير  پارك ٬ بوسيله  فضاي  دهنده  نشان  اليه  ٬ سپس هر

 . بصورت مجزا است

 تهيه فرمها و جمع آوري داده هاي مربوط به فضاي پارك  ۲ گام ×

 در  مجزا  بطور  پارك  فضاي  هر  آنكه  از  ش MapInfo بعد  كه ٬ د مشخص  آنست  نوبت  حال

 از اين فضاهاي پارك ذخيره ش  ها٬ . ود خصوصيات مربوط به هر كدام  جهت بدست آوردن اين داده  لذا

 . بايستي با رفتن به محل٬ اطالعات الزم را جمع آوري كنيم

 ك ي پار ضا ف ر بنابراين براي ه . قدم بعدي تهيه فرمهايي است كه ما را در جمع آوري داده ها كمك كند

 . ود ش مي و خصوصيات مربوط در آن نوشته ه فرمي تهيه شد

 اتصال فضاهاي پارك يا داده هاي مربوطه  ۳ گام ×

 به  مربوط  هاي  داده  بعدي  مرحله  در  و  نقشه  پارک در  فضاي  هر  فيزيکي  موقعيت  اول  قسمت  در

 ي و داده هاي جهت اتصال ايندو يعني ارتباط فضاي پارک فيزيک . خصوصيات هر فضاي پارک مشخص شد

 در نهايت ايندو باهم مرتبط مي شوند و . داريم٬ که در هر دو مشترک باشد ) شناسه ( مربوطه آن نياز به يک کد

. اليه نقشه اي ساخته مي شود
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 ] 2 [ از خيابان دور هاي انواع پاركينگ  ۳ شكل

 ] 2 [ ي خيابان هاي پاركينگ نمايش محل و تعداد  ۴ شكل
 طالعات تقاضاي پاركينگ مروري بر م  ٤  ٥

 مطالعه  مورد  ناحيه  در  پارکينگ را  به  بعدي  و  فعلي  است نياز  الزم  امکانات موجود٬  تعيين  پس از

 در تشخيص نياز فعلي بايد توجه داشت . برآورد و مشخص کرد تا بتوان بر اساس آن برنامه اي مناسب ريخت

 يرا امکان دارد به علت محدوديت پارکينگ بسياري از مردم که غالبًا نياز واقعي بيش از نياز ظاهري است٬ ز

 همچنين ممکن است بعضي . از آوردن وسيله نقليه خود صرف نظر کنند٬ يا از پارک کردن آن منصرف شوند

 به علت عدم دستيابي به محل مناسب٬ وسايل نقليه خود را در محلهايي نسبتًا دور از محل مورد نظر پارک

 . [5] کرده باشند

 . پردازيم پرداخته مي آمارگيري تقاضاي پاركينگ در سال رسي نخست به بر

 برآورد تقاضاي پاركينگ در سال آمارگيري  ۱  ٤  ٥
 مقصد  أ برآورد تقاضا براي پارك وسايل نقليه را مي توان بر اساس اطالعات موجود از آمارگيري مبد

 داد  صورت  شهر  پا . ساكنان  تقاضاي  تعيين  مبدأ در  سفرهاي  مطالعه  بكمك  وجود  رك  روش   سه  مقصد

: ] ۲ [ دارد
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 روشهاي مشاهده اي  ۱

 روشهاي پرسشنامه اي  ۲

 روشهاي مصاحبه اي  ۳

 نقل٬  و  حمل  ريزي  برنامه  فرآيند  در  نياز  مورد  اطالعات  نوع  متداولترين  شده  اشاره  كه  همانگونه

 است  اطالعات مبدأ  مورد اين اطالعات مربوط ب . مقصد  ارتباط حمل ونقلي محدوده  سفرهايي است كه  ه

 مقصد شهر دو گروه عمده سفر  أ در مطالعات مبد . مطالعه را در درون محدوده و با خارج آن نشان مي دهد

 : قابل تشخيص است

 . سفرهايي که مسافران از يک نقطه به نقطه ديگر انجام مي دهند ) ۱

 . رت مي گيرد سفرهايي که جابجايي کاال در آنها صو ) ۲

 است  گروه  دو  شامل  مسافري  سفرهاي شهروندان سفرهاي : سفرهاي  شهروندان و  سفرهاي . غير

 را تشکيل مي دهند و اطالعات آن از آمارگيري ي شهروندان يا ساکنان شهر بخش عمده سفرهاي دروني شهر

 . ] ۲ [ مقصد  ساکنان بدست مي آيد  دأ مب

 ب  درون شهر انجام مي سفرهاي غير شهروندان يا  ه صورت جابجايي بين شهر و خارج آن است و يا

 آمارگيريهاي دروازه اي مسافر و پايانه هاي فرودگاه و راه آهن اطالعات بخش اول اين نوع سفرها را . گيرد

 . فراهم مي سازد

 اعت از س ۱۲ ي به مدت ر آمارگي اين . تقاضاي پارک را نمايش مي دهد ۶ شكل تقاضا در طول زمان و ۵ شكل

 در . بعدازظهر به پايان رسيد ۷ دقيقه تكرار شد و در ساعت ۳۰ صبح شروع و به فواصل زماني ۷ ساعت

]. 2 [ طي اين آمارگيري شماره پالك اتومبيل ها برداشت شد
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 ] 2 [ ۲۰۰۲ / ٤ / ٤ تقاضاي پارك در پنجشنبه اوج  ۵ شكل

 ] 2 [ ۲۰۰۲ / ٤ / ٤ تقاضاي پارك در پنجشنبه  ۶ شكل
 جهت تعيين تقاضاي پاركينگ٬ اطالعات مربوط به مشاغل مختلف مانند رستوران ها٬ مغازه ممکن است

 اين كار بكمك بررسي هاي زير . د و برداشت ش ٬ ها٬ هتلها٬ سينما و تئاتر٬ اداره جات و ساير محلهاي كاري

 مي توان به چن . حمل و نقل مدهاي بررسي  ۲ مصاحبه از افراد  ۱ : صورت مي گيرد د دسته مشاغل را
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 مي ليت اين مشاغل برداشت ا ها در زمان فع داده . ها يا رستوران ها مشاغل سرويس ده٬ مغازه . د ر تقسيم ك

 . ] 3 [ است ٬ كه شامل تعداد تقريبي كارگران در هر شيفت كاري جهت تخمين ميزان تقاضاي پارك ٬ د و ش

 نمونه  در جدول بعنوان  تقاضا  است ۱ مطالعه  اين مطالعه . آمده  مختلف حرف شغل و ۱۱۰ د حدو در  ه

 . ] 2 [ بررسي شد

 ] 2 [ انواع شغل  ۱ جدول

 متوسط انواع شغل

 تعداد نوع شغل

 شغل

 متوسط زمان باز

 كردن

 متوسط زمان تعطيل

 كردن

 متوسط تعداد

 كارمندان

 ۳ عصر ۹:۰۰ صبح ۸ ۸:۰۰ رستوران

 ۲ عصر ٥:۳۰ صبح ۷۸ ۹:۳۰ سرويس دهي

 خريد و

 فروش

 ۲ عصر ٥:۳۰ صبح ۹:۳۰ ۲٤

 ۲ عصر ٦:۰۰ صبح ۱۰٥ ۹:۳۰ مجموع

 برآورد تقاضاي پاركينگ در سال هدف  ۲  ٤  ٥
 برآورد تعداد محل پارک الزم براي آينده امري نسبتًا دشوار است٬ زيرا بستگي به پارامترهاي متنوع و

 ساخت  ايجاد  گسترش و  چگونگي  نقليه٬  وسايل  تعداد  آهنگ رشد  جمعيت و  آهنگ رشد  نظير  مانها متغيري

 اقتصادي دارد  و  سياسي  اوضاع  و  ترابري عمومي  آمار . وضعيت  به  توجه  با  توان  صورت مي  هر  در

 ]. 6 [ اطالعات موجود از نياز آتي به پارکينگ در ناحيه مطالعاتي٬ برآوردي تقريبي به دست آورد

 تقاضاي پاركينگ در سال  مدلهاي تقاضاي پارك استفاد هدف براي برآورد  از  كرد مي توان  بهنوان . ه

 اين مقدار سفر جذب شده . بهره گرفت مدل جاذبه مي توان از جذب سفر براي هر ناحيه نمونه جهت محاسبه

 اقدامات انجام گرفته در مدل . مورد استفاده قرار گفت چين پيش بيني تقاضاي پارك در شهر زاياوشان براي

: ] 1 [ د كه بصورت يك فرمول رياضي بيان ش پيش بيني بصورت زير است
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 : در اين فرمول

Dpi : سال تقاضاي پارك در زمان اوج در p ام و در ناحيه i ٬ ام Tpij : مقادير جذب شده از وسيله نقليه 

 نرخ : K2 ٬ نرخ زمان اوج : K1 ٬ ) انواع تعداد وسيله نقليه است N ( ام j ام و در ناحيه p در سال j نوع

 توليد تقاضاي پارك

 . را نشان مي دهد خصوصيات مدلهاي پيش بيني تقاضاي پارك ۲ جدول

 ] 1 [ خصوصيات مدلهاي پيش بيني تقاضاي پارك  ۲ جدول

 مدل
 موضوع

 عيب مزيت

 قوي داراي تئوري • مدل جاذبه

 است

 دقت مدل بطور •

 نسبي باال است

 خصوصيات مربوط به جذب •

 تقاضا و تعيين مدل تجزيه براي هر

 ناحيه مشكل است

 مدل توليد
 پيش بيني تقاضاي •

 راحت و دقيق است پارک

 پيش بيني كاربري آينده زمين و •

 تعداد سرمايه گذاري بزرگ مورد نياز

 خص براحتي قابل مش ٬ براي هر ناحيه

 كردن نيست
 اين مدل بسيار ساده • رگرسيون مدل

 است

 از طريق آناليز داده •

 هاي آماري مي توانيم

دقت اين روش پايين است •
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 جواب دقيقي از اين مدل

 بگيريم
 مدل تقاضاي
  ترافيك
 پاركينگ

 قتي كه و اين مدل •

 براي منطقه اي كوچك بكار

 برده شود ساده٬ مطلوب و

 عملي است

 رگتر مي شوند٬ وقتي نواحي بز •

 نسبت جريان ترافيك و تقاضاي پارك

 تغيير مي كند٬ كه اين باعث كاهش

 . دقت مي شود
 مدل كاربردي
 پاركينگ

 كار با مدل بسيار •

 آسان و منطقي است

 پارامترها در طول زمان مقادير •

 ثابت نيست

 ا در شهر زيااوشان پاركينگ ر ) ۲۰۱۰ سال ( تقاضاي آينده ۸ ٬ و شكل ) ۲۰۰۵ سال ( تقاضاي موجود ۷ ٬ شكل

 ]. 1 [ نشانميدهد

 پاركينگ ) ۲۰۰٥ سال ( تقاضاي موجود  ۷ شکل
] 1 [



14 

 پيشنهاد شاخص استاندارد سهميه پاركينگ  ۳  ٤  ٥
 مي شود٬ ها جهت تعيين شاخص استاندارد سهميه٬ كه موجب پيشرفت اقتصادي و رفاه عمومي٬ در شهر

 بر اساس نتايج حاصله و مطالعه نتايج . زيم شهر بزرگ بياندا ند بايستي نگاهي به استانداردهاي بين المللي و چ

 در نظر گرفته ۳ حاصله در چين و ساير كشورها٬ شاخص سهميه پارك براي شهر زيااوشان مطابق جدول

 . اين جدول با در نظر گرفتن تقاضاي آينده پارك است . شد
 ] 1 [ شاخص استاندارد و سهميه ساخت پاركينگ براي شهر زيااوشان  ۳ جدول

 شاخص استاندارد ساخت  درجه استاندارد نوع ساختمان

 تعداد پاركينگ واحد

 ۰ / ۵ باالي سه شماره ۱ درجه  هتل

 ساير ۲ درجه

 هر خانه

۲ / ۰  ~  ۳ / ۰ 

 ۳ / ۰ رستوران كالس باال ۱ درجه ~  ۰ / ۴   رستوران

 رستوران معمولي ۲ درجه

 متر مربع ۱۰۰

۰ / ۲  ~  ۰ / ۳ 

 ) ۲۰۱۰ سال ( تقاضاي آينده  ۸ شکل
] 1 [ پاركينگ
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 ۱ / ۰ ادارات دولتي ~  ۵ / ۱ 

 ادارات تجاري كالس ۱ درجه

 باال

۰ / ۱  ~  ۵ / ۱ 

 ۰ / ۵ ادارات تجاري معمولي ۲ درجه ~  ۸ / ۰ 

 اداره

 ادارات علمي ۳ درجه

 متر ۱۰۰

 مربع

۵ / ۰ 

 ۱ / ۰ ويال ۱ درجه ~  ۵ / ۱ 

 ۱ / ۰ خانه كالس باال ۲ درجه ~  ۸ / ۰   خانه

 خانه معمولي ۳ درجه

 خانه

۵ / ۰ 

 ۰ / ۵ شركت در مركز شهر ۱ درجه ~  ۰ / ۱ 

 شركت در ساختمان ۲ درجه

 معمولي

۵ / ۱   شركتهاي
 بازرگاني

 شركت بصورت خرده ۳ درجه

 فروش

 متر مربع ۱۰۰

 سطح تجاري

۰ / ۲  ~  ۰ / ۳ 

 در اين زمينه  تحقيقاتی را انجام داده و موفق ارائه به نمودارهای مربوط نرخ پارکينگ برای IT موسسۀ

 اس  تفاده از اي  ن نموداره  ا٬ متف  اوت ب  ودن ويژگيه  ای نکت  ه قاب  ل توج  ه در . ک  اربری ه  ای مختل  ف ش  ده اس  ت

 بعن وان مث ال در ي ک ک شور م ثًال ک شورهای . اجتماعی٬ اقتصادی و فرهنگی هر کشور ب ا ديگ ر ک شورهاست

 غرب ی اکثري  ت م  ردم دارای اتومبي  ل ه  ستند در ص  ورتيکه در ک شورهای جه  ان س  وم اف  راد کم  ی مالکي  ت اي  ن

 از اينرو طراحان جهت استفاده از نمودارهای مذکور بايد سعی کنن د آنه ا را اص الح . وسيله را دارا می باشند

 متاسفانه در . نموده و با جامعه خود تطبيق نمايند و با جمع اطالعات پايه دست به توليد چنين نمودارهايی بزند

 . کشور ما هيچگونه پژوهشی در اين زمينه صورت نگرفته است
٤  ٥  ۴  GIS پارك تقاضاي و توزيع مکاني 

 در . افراد مي روند٬ بستگي دارد الگوي خصوصيات رفتاري و مكانهايي كه به نرخ توليد تقاضاي پارك

]. 7 [ توزيع مکاني تقاضاي پارک را در منطقه مورد مطالعه نشان مي دهد تحليل فرايند ۹ شکل
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 ] 7 [ توزيع مکاني تقاضاي پارک  ۹ شکل

 ر عوامل تأثيرگذار بر عرضه و تقاضاي پارک مطالعه ساي  ٥  ٥
 تأثير جمعيت  ۱  ٥  ٥

 طبق  اما  شود٬  مي  زياد  پاركينگي  مكانهاي  عرضه  به  نياز  آنها  افزايش جمعيت  با  و  شهرها  رشد  با

 . يابد نفر كاهش مي ۱۰۰۰ اين عرضه براي هر شده مطالعات انجام

 : اين امر را مي توان به دو علت نسبت داد

 . فزايش رشد جمعيت نسبت به رشد وسايل نقليه شخصي ا  ۱

 كنترل عرضه مكانهاي پاركينگي كه توسط مقامات ترافيكي جهت كنترل تقاضاي ترافيكي و استفاده بهينه  ۲

. ] 4 [ از مكانهاي پاركينگي و اختصاص اين مكانها به مصارف سودآورتر صورت گرفته است
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 توجه به هدف از سفر٬ مي توان ان  بصورت زير طبقه بندي نمود با  ٬ سفرهاي كاري : جام شده شهري را

 . ساير سفرهاي ٬ سفرهاي خريد ٬ سفرهاي تجاري

 از آنجايي كه تقاضا براي مكانهاي پاركينگي و توقف در اين مكانها با توجه به انجام سفرهاي فوق شكل

 كارمندان يا صاحبان  ۱ : ] ۲ [ بارتند از مي گيرد٬ با توجه به دسته بندي فوق٬ متقاضيان مكانهاي پاركينگي ع

 و غير  ها  امور اداري و تجاري سفر مي نمايند  ۲ ه٬ شركت ها و مغازه  خريد  ٬ ۳ كساني كه براي انجام

 ساير متقاضيان  ٬ ٤ كنندگان

 كه حائز اهميت است درصد بااليي است كه مسافرتهاي كاري بخصوص با رشد شهر در كل کته اي اما ن

 افزايش جمعيت شهر مسافرتهاي . ي به خود اختصاص مي دهند سفرهاي شهر  با  طبق مطالعات انجام شده٬

 کاري و تجاري به نسبت افزايش يافته و سفرهايي با قصد خريد کاهش مي يابند و ساير سفرها تقريبًا ثابت مي

 ]. 4 [ نشان مي دهد شکل زير اين روند را . مانند و در نتيجه هدف از پارکينگ به کار و تجارت ميل مي کند

 ] 4 [ رابطه بين جمعيت شهري و هدف از سفر  ۱۰ شكل

 مدت پارک  ۲  ٥  ٥
 مدت مكانهاي پارك تاثير گذار است بدين صورت که هرچه عرضه و تقاضاي بر مدت زمان پارک در

 ت ديگر عرضه افزايش يابد شانس رانندگان براي يافتن محلي براي پارک کاهش مي يابد بعبار توقف و پارك

 مالحظه مي گردد با توجه به درصد باالي سفرهاي كاري و تجاري با شكل در همانطوري كه . کم مي شود

در بين سفرهاي شهري و نيز مدت توقف و پارك اين گونه سفرها مشخص است كه اكثر مكانهاي پاركينگي
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 شخ  نقليه  وسيله  با  كه  تاجراني  و  داران  مغازه  و  كارمندان  توسط  مي موجود  اشغال  نمايند٬  مي  تردد  صي

 . ] 4 [ شود

 سياستهاي مديريت پاركينگي بايد به دنبال استراتژي جهت كاستن از فشار تقاضاي سفرهاي از اين رو

 نقل  و  حمل  از  استفاده  به  آنها  تشويق  مختلف و  طرق  از  پارك  مكانهاي  متقاضيان  گروه  تجاري  و  كاري

 بويژه اينكه در شهرهاي پرجمعيت كه نياز به مكانهاي پارك بيشتر مي همگاني در انجام سفرهاي كاري باشد٬

 . ] 8 [ گردد مدت توقف بلند مدت ماشينها بيشتر از مدت توقف كوتاه مدت آنها مي باشد
 كاربري زمين  ۳  ٥  ٥

 ي ديدگاههاي مختلف . شود كاربري زمين باعث توليد سفر مي شود در نتيجه نياز به فضاي پارك ايجاد مي

 در . براي تأمين فضاهاي پارك از كاربري هاي مختلف وجود دارد كه با توجه به شرايط متفاوت خواهد بود

 قسمت مركزي شهر كه حمل و نقل عمومي بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد٬ نياز به پارك متفاوت است

 . ] 3 [ نسبت به شرايط مشابه در قسمتي كه استفاده از حمل و نقل عمومي زياد نيست

 دسترسي  ٤  ٥  ٥
 ۹۰۰ در بيشتر مواقع . در هر شرايطي٬ رانندگان تمايل به پارك اتومبيل خود نزديك به مقصد را دارند

 اما بيشتر . فوت فاصله قابلي تحملي براي پارك كردن افراد بصورت طوالني مدت در شهرهاي بزرگ است

 . ] 3 [ ت نزديك به مقصد خود پارك كنند فو ٤۰۰ تا ۳۰۰ رانندگان ترجيح مي دهند كه در فاصله

 همچنين مقدار مسافت پياده روي براي متقاضيان مكان پارك در حاالت مختلف مورد مطالعه قرار گرفته

 زيرا در غير اين صورت رانندگان . اين فاكتور يكي از عوامل مهم در مورد انتخاب محل پارك است . است

 ن توجه به دوري مسافت٬ دور از مقصد پارك نموده و در اين صورت مي توانستند وسائط نقليه خود را بدو

 اما در عمل اغلب رانندگان مايل هستند كه در مراكز جذب سفر٬ . مشكلي به نام مساله پاركينگ وجود نداشت

 اين مسافت به فرهنگ پارك كنندگان٬ نوع سفر٬ نوع . وسيله نقليه خود را در فاصله كمي از مقصد پارك نمايند

 تاكنون . يالت پاركينگ٬ جمعيت شهري٬ كيفيت تسهيالت و امكانات براي تردد عابرين پياده بستگي دارد تسه

 مطالعات كشورهاي غرب در اين خصوص رابطه مستقيم  اما  مطالعاتي در اين زمينه در ايران انجام نشده

]: ۱ [ ي توان استنتاج کرد نکات زير را از اين م . فاكتورهاي ذكر شده و مسافت پياده روي را نشان مي دهند
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 با گسترش شهر٬ افراد پارك كننده براي رسيدن به مقصد نهايي خود٬ مسافتهاي زيادي را بايد پياده طي  ۱

 . كنند

 هنگامي كه مدت توقف افزايش مي يابد٬ افراد پارك كننده براي رسيدن به مقصد نهايي خود٬ مسافتهاي  ۲

 . . ) اري سفرهاي ك ( زيادي را بايد پياده طي كنند

 . افراد پارك كننده در كنار خيابان٬ مسافت كمتري را پياده طي مي كنند  ۳

 ) خصوصيات پاركينگ ( عوامل تأثيرگذار بر مديريت پارکينگ  ٦  ٥
 قدم بعدي بررسي اين موضوع است كه حاال اين عرضه ٬ بعد از آنكه تعداد عرضه پاركينگ تعيين شد

 استفا  مورد  قرار مي گيرند هاي پارك چگونه  از فضاي : شامل ها اين نوع داده . ده  استفاده  روزانه  درصد

 پارك٬ متوسط زمان پارك٬ ميزان خطا در هر ساعت٬ درصد كاربري و تعداد اتومبيل پارك شده در فاصله

 که بود ٬ زماني مشخص  تعيين تعداد ه  از روي مطالعه  و  شده  اتومبيل بعنوان خصوصيات پاركينگ شناخته

 . ] 9 [ ه در زمان معين٬ بدست مي آيد پارك شد

 . روش استاندارد تعيين خصوصيات پاركينگ انجام مطالعه تعداد اتومبيل پارك شده در زمان معين است

 برآورد تعداد فضاي پارک مورد نياز  ۷  ٥
 گفتيم  که  پاركينگ بود همانطور  عرضه  ميزان  تخمين  مطالعات  قدم  ص . اولين  بوسيله  كار  ورت اين

 ي ها فضا ي قدم بعدي٬ تعيين ميزان تقاضا . برداري از فضاهاي موجود پارك در منطقه مورد مطالعه انجام شد

 بدين وسيله تعداد كل سفرهاي توليد شده . صورت گرفت توليد سفر اين مطالعه بكمك تخمين متوسط . پارك بود

 اين . دي تعيين خصوصيات پاركينگ بود قدم بع . در ناحيه مورد نظر بعنوان تقاضاي پارك در نظر گرفته شد

 اين بررسي بوسيله . كند شامل جزئيات پاركينگ است كه به تعيين چگونگي استفاده فضاهاي موجود كمك مي

 ببينند و آمارگيري تعداد وسيله نقليه در زمان مشخص انجام شد  به مهندسين ترافيك اين امكان را مي داد تا

 قرار مي گيرد طول زماني در پارك م ه مردم در چ  استفاده  قدم . ي ايستند و چندين بار فضاي پارك٬ مورد

. نهايي مقايسه ميزان عرضه پاركينگ با ميزان تقاضاي پاركينگ جهت يافتن كل پاركينگ مورد نياز است
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 . پاركينگ مورد نياز بوسيله كسر كردن كل تقاضاي پاركينگ از تعداد كل عرضه پارك بدست مي آيد

 تعداد فضاي پارك مورد نياز= تعداد كل عرضه پارك  كل تقاضاي پاركينگ

 داريم و مقدار آن به چه ميزان ) پاركينگ ( مي توانيم بفهميم كه در چه مناطقي مشكل فضاي پارك حال

 مي رويم تا با سراغ معيارهاي كيفي ند به مشكل پاركينگ دار که در ادامه براي مكانيابي دقيق مناطقي . است

 . انتخاب دقيقي از محل پاركينگ بدست آوريم توجه به اين معيارها

 ) يا معيار جغرافيايي ( معيار كيفي  ۶
 خواهيم  مي  کمي  معيار  بررسي  از  کنيم معياركيفي بعد  بررسي  رو  پارکينگ  در  گذار  در . تأثير

 ٬ که به شرح آنها مي ر گذار هستند معياركيفي كه آنرا بعنوان معيار جغرافيايي مي شناسيم سه نوع ماتريس تاثي

 . پردازيم

 معيار سازگاري  ۱  ٦
 همجواريهاي سازگار  ۲ و همجواريهاي ناسازگار  ۱ : به دو دسته تقسيم مي شود معيار سازگاري

 همجواريهاي ناسازگار  ۱  ۱  ٦
 آلودگي هوا  ۱

 : دليل باعث افزايش آلودگي هوا مي شوند ۳ پاركينگهاي حاشيه اي به

 سرعت وسايل نقليه در اثر پاركهاي حاشيه اي كاهش  ۱

 افزايش مسافت پيموده شده در اثر پارك حاشيه اي  ۲

كاهش و افزايش سرعت وسايل نقليه در اثر پارك حاشيه اي  ۳
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 گازهاي خروجي از اگزوز٬ بخارهاي : نقليه عبارتند از يل مهمترين و موثرترين منابع آلودگي توسط وسا

 بع سوخت و كاربراتور٬ ذارت حاصل از سايش قطعات متحرك موتور٬ گرد و غبار حاصل از دفع شده از من

 . ] ۱ [ سايش الستيك٬ لنت ترمز و صفحه كالج
 آلودگي صوتي  ۲

 : بطور كلي توليد صدا در اتومبيل از پنج طريق صورت مي پذيرد

 ي بوق اتومبيل صدا  ٬ ۵ الستيك چرخ ها  ٬ ٤ ترمزها  ٬ ۳ اگزوز  ٬ ۲ موتور اتومبيل  ۱

 اي  باعث افزايش پارك حاشيه  كه  پرتراكم  مراكز  در  نياز  پاركينگهاي مورد  وجود  در صورت عدم

 ]. ۱ [ ها مي گردد ل خيابانها و تخلفهاي توقف مي گردد و در نهايت موجب افزايش سر و صداي اتومبي

 همجواريهاي سازگار  ۲  ۱  ٦
 کاربري زمين  ۱

 سياست گذاري و برنامه ريزي براي زمين هاي ) ۱ : ( ستي دو مالحظه را در نظر گرفت در تحليل زمينها باي

 شهري و

 . هزينه ها و امكان سنجي مالي پروژه براي ساخت امكانات پاركينگ ) ۲ (

 براي قرار گيري امكانات ٬ بر اساس روشهاي تحليلي كاربري زمينها  در دسترس بودن آنها  به  توجه  با

 : ] 7 [ ه تقسيم مي شوند پارك به سه دست

 زمينهاي خالي ) الف  و  باز  جهت ساخت پاركينگ است : فضاهاي  زمين  نوع  بهترين  زيرا . اين زمينها

 در همين راستا زمينهاي روباز . ساخت امكانات پاركينگ از آنها هزينه كمي٬ نسبت به ساير زمينها دارد

 . نيز بيشترين سازگاري را با امكانات پاركينگ دارد

 مانند مناطق ( كه شامل مكانهايي است كه توريست از آنجا بازديد مي كند : اي غير قابل دسترس زمينه ) ب

 ٬ امكانات زيربنايي كه براي اداره شهر ) ديدي٬ مكانهاي زيبا٬ نواحي تاريخي و مكانهاي تفريحي توريستي

. مهم است٬ و بعضي از مناطق ويژه كه بايستي حفظ شوند
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 . د ذكر شده در باال بجز دو مور : ساير زمينها ) ج

 داشتن انواع مختلف كاربريهاي زمين بعنوان يك همجواري سازگار مي توان از شرايط زمينهاي شهري  با

 در زير فهرست شده . محل به نحوه مطلوب تري جهت ايجاد يك مكان پارك بهره جست  انواع كاربري ها

 . است

 کاربريها  آموزش  ۱ : فهرست  مسکوني  ٬ ۲ مراکز  هاي  ورزشي  ٬ ۳ خانه  هاي   ٬ ۴ تفريحي  مجتمع

 تئاتر  ٬ ۶ هتل  ٬ ۵ رستوارن خانوادگي  و   ۱۰ مراکز خريد  ٬ ۹ مجتمع خدماتي  ٬ ۸ بيمارستان  ٬ ۷ سينما

 ساختمان اداري

 : ] 7 [ مي بينيد٬ از نقشه مي توان فهميد كه ۱۱ الگوي طبقه بندي زمينها را در شكل

 مناطق كوهپايه اي هستند سبز٬ البته اين مناطق . رد گي قسمت اعظم مناطق را در بر مي سبز زمينهاي ) ۱

 . كه از نظر جغرافيايي براي ساخت وساز نامناسب هستند

 . اين مناطق با مراكز تجاري و شبكه راهها در هم ادغام شده اند . مناطق با كاربري مسكوني ) ۲

 . زمينهاي اداري كه محل دفتر كارمندان دولت است ) ۳

 طقه مورد مطالعه نيست مگر چهار فضاي روباز هيچ زمين خالي در من ) ٤

ها در شرق هاي بازديد توريست محل ) ٥



21 

 ] 7 [ الگوي طبقه بندي زمين  ۱۱ شكل

 معيار ظرفيت  ۲  ٦
 وسعت زمين  ۱

 اگر بعبارت ديگر . انتخاب ابعاد زمين يكي ديگر از فاكتورهاي تعيين كننده در فرايند مكان گزيني است

 زمين از حدي كوچكتر باشد كه نتوانيم در آن امكانات پاركينگ بسازيم٬ محل مورد نظر از انتخابهاي مساحت

 چرا كه براي پيدا كردن محل مناسب بايد به دنبال ناحيه اي باشيم كه اندازه اي برابر با . ما حذف خواهد شد

 . ] 6 [ امكانات پاركينگ ما داشته باشد

 معيار مطلوبيت  ۳  ٦
 ي محيطي واقليمي ويژگي ها  ۱

 اما جهت ساخت و ساز در مناطق شهري تنها  شرايط جغرافيايي به تعداد زيادي فاكتور وابسته است٬

 چرا كه شيب تنها عاملي جغرافيايي است كه در ساخت امكانات . مي تواند در نظر گرفته شود “ شيب “ عامل

. پاركينگ تأثير گذار است

 جهت تابش و جهت وزش باد ٬ ديد و منظر ٬ زلزله ٬ سيل ٬ باد ٬ ) ناهمواري ( يب ش : عاملي جغرافيايي شامل

 عنوان مهمترين عارضه طبيعي تأثير گذارترين فاكتور در انتخاب محل ب از اين موارد شيب . خورشيد است

]. 7 ) [ ۱۲ شكل ( ٬ بشمار مي آيد مكانيابي يا ايجاد تسهيالت پارك
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 ] 7 [ ارزيابي شرايط جغرافيايي  ۱۲ شكل

 دسترسي  ۲
 لذا پاركينگ . است ٬ پاركينگ هاي مورد نياز مکاني ارزيابي دسترسي در مرحله اول بر اساس توزيع

 از . ه كن م بايد داراي اصل زير باشد؛ حداكثر كيفيت در سرويس دهي به تقاضاي پارك در حداقل فاصله مجاز م

 نقليه هستند٬ بنابراين بايستي پاركينگ در محلهايي باشد آنجائيكه استفاده كنندگان از پاركينگ رانندگان وسايط

 . ] 4 [ كه به سيستم راه شهري وصل باشد

 ارزيابي دسترسي بر پايه اين روش است كه چه زمين شهري براي قرارگيري محل پارك مناسب است و

 بر اساس ارزيابي دس ۱۳ شكل . چه كيفيت دسترسي بايد با توجه به مكان تقاضاي پارك داشته باشد  ترسي را

 ابتدا تعيين محلهاي تقاضاي پارك بر روي نقشه و . اين فرايند شامل دو گام است . تقاضاي پارك نشان مي دهد

 حداكثر فاصله مجاز مورد قبول ٬ متر فاصله ٥۰۰ اين فاصله . متر فاصله از مراكز تقاضا ٥۰۰ دوم محاسبه

. ] 7 [ پياده روي توريست ها است
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 ] 7 [ ارزيابي دسترسي را بر اساس تقاضاي پارك  ۱۳ شكل

 هزينه هاي مهيا كردن يك فضاي پارك  ۶
 مي توان جبران كرد  چگونه  فضاي پاركينگ را  كمبود  اكنون مطرح است آن است كه  و پرسشي كه

 توجه هزينه هاي مهيا كردن يك فضاي پارك در كنار خيابان چقدر است؟ اين پرسشي است كه مي تواند جالب

 هزينه ساالنه يكنواخت همسنگ ايجاد يك فضاي پارك در كنار خيابان به شرح زير . مسؤولين مربوطه باشد

 : ] ۲ [ قابل محاسبه است

) ۲ ( Ay = C1.ap.fA|p (I * ,n1) + Cc.ap.fA|p (I * ,nc) + CefA|p (I*,ne) 

Ci = هزينه نوع I اركينگ در ساخت يك فضاي پ ) I = I زمين٬ I = c ساخت راه و I = c تجهزيات٬ ماندن 

 حداقل = *I ٬ ٬ سال ) مانند باال I ( I عمر سرمايه گذاري نوع = Ni ٬ ميليون ريال ) … پاركومتر٬ خط كشي٬ و

 هزينه = Aj ٬ سطح الزم براي ايجاد يك فضاي پارك٬ متر مربع = Ap ٬ نرخ بازگشت جذاب سرمايه گذاري

 j = d ساالنه٬ j = y ( واخت همسنگ براي ساخت يك فضاي پاركينگ در كنار خيابان در واحد زمان يكن

 به جريان يكنواخت ساليانه همسنگ P ضريب تبديل  هزينه اوليه fA|p (I * ,n) ٬ ٬ ريال ) ساعتي j = h روزانه٬

 . سال است n و مدت * I با نرخ

 بدست آوردن راه حلهاي ممكن براي پاركينگ  ۷
 پاركينگ در شهر ٬ يي مرحله نها  و پيشنهاد راه حلهاي ممكن براي بهبود  ها آناليز داده هاي بدست آمده

 . است
 آناليز داده ها  ۱

 چرا ٬ انجام مي گيرد MapInfo و GIS اين كار بكمك . مرحله پايان جمع آوري و تحليل داده ها است

 بصورت بص  را  ها  قابليت نمايش داده  آنها  مي كنند ری كه  مقايسه پاركينگ . فراهم  نياز بوسيله هاي مورد
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 از آنجاييكه آندو از يك جنس نيستند . د ن مقدار عرضه و تقاضاي پارك بدست مي آي  براحتي ٬ اما  مقايسه آنها

 مي توانيم ارتباطي بين عرضه و تقاضا برقرار و نتايج را بدست GIS ما با كمك گرفتن از . امكان پذير نيست

 . آوريم
 لهاي ممكن پيشنهاد راه ح  ۲

 كه داده ها حاال . است ها هدف نهايي اين مطالعات٬ ارائه راه حلهاي ممكن براي مشكل پاركينگ شهر

 بيان كنيم ند٬ جمع آوري و آناليز شد  امكان پذير GIS اين كار نيز بكمك . وقت آنست كه پيشنهادات خود را

 كند٬ درنتيجه مقايسه اثرات براحتي ميسر فراهم مي ری چون قابليت نمايش پيشنهادات را بصورت بص ٬ است

 . مي شود

 نتيجه گيري  ۸
 را بوجود GIS در مديريت پاركينگ٬ تيم پروژه٬ اليه هايي از نقشه هاي GIS جهت نشان دادن قابليت

 می آناليز و مديريت ه است٬ رد و آورد و اين تكنولوژي را بوسيله داده هايي كه در طول مطالعات بدست آ می

 در . د و ش می سپس٬ نتايج و روشهاي بدست آمده از اين پروژه با نتايج موجود در شركت مشاور مقايسه . د ن ن ك

 . ود ش می ارائه ها در سيستم مديريت پاركينگ شهر GIS نهايت٬ ايده هاي الزم براي بكارگيري

 بكارگيري . ليل است يك ابزار قوي تجزيه و تح GIS با به اتمام رسيدن اين مطالعات مي توانيم بگوييم

GIS مي   فراهم  امكان را  پاركينگ بصورت م اين  براي هر  هاي موجود  داده  كه  دقيق ذخيره نطقي كند  و

 قابليت مرتب سازي ويژگيهاي مختلف اين فضاهاي ٬ موجود است ها انواع مختلفي از پاركينگها در شهر . د ن شو

 . ] 10 [ امكان پذير است GIS بوسيله ٬ پارك

 اي است GIS مزيتهاي يكي ديگر از  هاي نقشه  قابليت به روز رساني آسان اليه  در هر زمان يك . ٬

 كند و اين خيلي آسانتر است كه اين تغييرات يا ويژگيهاي فضاي قديمي تغيير مي ٬ فضاي جديد اضافه مي شود

 . ] 11 [ د تا اينكه با سيستمهاي قديمي انجام شود ن بصورت عددي به روز شو

هت مديريت پاركينگ ج GIS پيشنهادات  ۸
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 راه حل منطقي مطالعه جامع و دقيق ترافيک در مکانهايي است که مسئله پارکينگ در آنها حاد و دشوار

 بسته به . است  براي هر شهر٬  که غالبًا  تکيه بر نتايج حاصل راه حل اصولي را  به اين ترتيب مي توان با

 کند  مي  فرق  آن٬  اجتماعي  اقتصادي و  کرد مقتضيات شهري٬  گير . پيدا  نتيجه  به  توجه  شده با  انجام  يهاي

 : ] 9 [ نمود ارائه ي مي توان پيشنهادات زير را جهت كاهش مشكل پاركينگ شهر
 ارزيابي تعداد پارك الزم براي كارگران مشاغل و ارزيابي تراكم مشاغل در قسمت مركزي شهر  ۱

 . انات پاركينگ ساخته شود ستي امك ي در مكانهاي مهم٬ مخصوصًا مراكز تجاري با  ۲

 و ها در محلهاي مهم٬ مخصوصًا جهت حل مشكل پارك در شب ايجاد محلهاي پارك در كنار خيابان  ۳

 . محروميت بعلت اشغال فضاي پارك

 هاي افزايش ميزان استفاده از پاركينگ و پاركينگ سطح پاركينگ جهت بهبود اداره و مديريت اقدام  ۴

 . موجود

 . مديريت ترافيك و اتصال ايندو به هم و سيستم برنامه ريزي پاركينگ اقدام به ساخت  ۵

 خياباني  ۶  پاركومترهاي  منطقه و ارزيابي  در  روباز  هاي  پاركينگ  براي  پاركومترها  زمان  تنظيم

 . مركزي شهر

 ]: 12 [ مديريت پاركينگ را می توان بصورت خالصه کرد براي GIS پيشنهادات

 MapInfo پاركينگ و ويژگيهاي آن در ايجاد امكانات موجود  ۱

 ايجاد سيستم كدي واحد براي مديريت پاركينگ  ۲

 GIS تعليم پرسنل براي استفاده از  ۳

 بدست آوردن داده هاي مورد نياز براي مديريت پاركينگ  ٤

 ود اطالعات ور  ٥

 انجام و ذخيره سواالت  ٦

 ينگ دارد يا خير تصميم گيري بر اينكه آيا شهر نياز به پارك  ۷

هدايت منظم تحليل ها  ۸
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