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چکیده

یباشد که از یک طرف به دلیل جمعیت زیاد و از طرفی به دلیل عملکرد فرااستانی و
چالوس یکی از شهرهای مهم شمال ایران م 

یباشد .این امر منجر به افزایش بسیار زیاد سطح ترافیک در معابر آن شده
توریستی بودن آن ،روزانه پذیرای سفرهای زیادی م 
یترین زیرساختهای حمل و نقل منطقه است .هدف از این پژوهش اولویتبندی عوامل مؤثر
است .لذا احداث پارکینگ از ضرور 
گهای مکانیزه در شهر چالوس میباشد .با مرور ادبيات تحقيق و نظر خبرگان تعداد  11معيار شامل طرز دید و
در احداث پارکین 
نگرش مسئوولین ،سرمایهگذاری بخش خصوصی ،راحتی نقل و انتقال ،ظرفیت تولید ،هزینه سرمایهگذاری ،همکاری با مراکز
ی و تکنولوژی و کیفیت محصول به عنوان
جاذب سفر ،میزان سود ،میزان تقاضای مردم ،خدمات پس از فروش ،استفاده از فناور 
معیارهای مؤثر در زمینهی توسعه پارکینگهای مکانیزه شناسایی شدند .با بهرهگیری ار نظرات خبرگان روابط تأثیرپذیری و
ت میآید سپس با استفاده از روش  ANPFبه اولویتبندی معیارها
تأثیرگذاری متقابل عناصر به صورت امتیاز عددی بدس 

پرداخته شده است .نتایج نشان میدهد معیارهای هزینه سرمایهگذاری ،طرز دید مسئوولین ،سرمایهگذاری بخش خصوصی ،میزان
سود ،میزان تقاضای مردم ،استفاده از فناوری و تکنولوژی ،کیفیت محصول ،ظرفیت تولید ،راحتی نقل و انتقال ،همکاری با مرکز
گهای مکانیزه میباشند.
جاذب سفر و خدمات پس از تولید حائز رتبههای اول تا یازدهم در زمینه توسعه پارکین 
تبندی ،روش دیمیتل فازی ،روش  ANPفازی ،شهر چالوس
واژگان کلیدی :پارکینگ مکانیزه ،اولوی 

( -1نویسنده مسئول) Leyla.ebrahimi@iauc.ac.ir
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مقدمه
یآيد .در چنین شهرهايی سیستم حمل و
با افزايش جمعیت در کالن شهرها ،وسعت جغرافیايی در شهر به وجود م 
یگردد که حداکثر کارايی را در سرويس دهی به شهروندان
نقل درون شهری اهمیت ويژه يافته و به نحوی طراحی م 
داشته است) .)Ghanbari and Ahadnejad, 2009: 3پارکینگ یکی از مهمترین خدمات شهری و یکی از کاربریهای
اصلی زمین است .تمامی کسانی که با رانندگی آشنا هستند از مشکل یافتن یک فضای پارکینگ در نواحی پرتراکم
لسواری در حاشیه
تجاری و مسکونی آگاه هستند) .)Behbahani et al., 1991: 22اگرچه توقف پراکنده چند اتومبی 
یزند ،اما تبدیل حاشیه این خیابانها و
طزیست محالت مسکونی لطمه نم 
خیابانهای محلی ،به زیبایی بصری و محی 
یزند و مهمتر از آن ،محیط
کوچهها به جای پارک همیشگی وسایل نقلیه موتوری به ایمنی پیاده و سواره لطمه م 
طهای مسکونی است.
یکند و باعث از دست رفتن آرامشی میشود که از ضروریات اصلی محی 
زیست را زشت م 
پارکینگ حاشیهای یکی از عوامل مهم کاهش کیفیت زندگی در محالت واقع در شهرهای بزرگ ما است.
امروزه عدم کفایت پارکینگ و اشباع شدن معابر از خودروهای پارک شده ،عالوه بر بخش تجاری شهر برای اکثر
یها به ویژه مسکونی در محالت و واحدهای همسایگی نیز به مسئله مهمی تبدیل شده است و با توجه به
کاربر 
یباشند در حال
اینکه سطوح مختلف شهرها و به خصوص محالت به شدت در حال فشرده شدن و متراکم شدن م 
تها
یها روبرو بوده و بارگذاری فعالی 
حاضر با مشکل اساسی کمبود پارکینگ جهت کاربری مسکونی و سایر کاربر 
بدون توجه به این کاربری سبب گردیده که این مسئله بهتدریج بهعنوان یک معضل شهری خود را بروز دهد .از
سوی دیگر با توجه به اینکه محلهها وسیلهای برای مدیریت کارآمد شهری ،توسعه پایدار ،ایجاد تمایز ،فرار از
یگردند .توجه به محلهها و جوامع خرد شهری با جدیت و اهمیت
ناشناختهها و تشویق انسجام اجتماعی ،قلمداد م 
لگیری پارکینگها
لتوجهی در دستور کار جامعهشناسان ،برنامهریزان و طراحان شهری قرارگرفته است .تاریخ شک 
قاب 
یها
یگردد .در آغاز ،این کاربر 
(گاراژها) به دهه  1920همزمان با ظهور نخستین وسایل نقلیه عمومی بازم 
سدهی به مراکز خرید و محلهای پارک را به عهده داشتند .اغلب سفرها با وسایل نقلیه سنتی همچون
سروی 
یگرفت و پارک خیابانی بسیار محدود بود .بعد از جنگ جهانی دوم با افزایش قیمت
درشکههای اسبی صورت م 
زمین در مراکز شهری و ضرورت ایجاد فضای پارک در شهرها ،تحولی شگرف در مفهوم کارکرد و مکانیابی و
گها پدید آمد .دههی  1940و  1960عصر تدوین مقررات و احداث گاراژ برای فروشگاههای بخش
ایجادپارکین 
مرکزی شهر بود و از اواسط دههی  1960تا زمان حال نیز ،پارکینگها ،به عنوان فضای مکمل کاربریهای شهری،
لها ،بیمارستانها ،رستورانها و سایر کاربر 
همچون هت 
یها نمود قابل مالحظهای یافتهاند Houshi Roshanak, 1394:
) .)43پارکینگ های مکانیزه ،پارکینگهایی هستند که را میتوان آنها را در زیرزمین و یا پشتبامها ساخت چرا که
فضای زیادی از سطح زمین را اشغال نمیکند .سیستم ساخت این پارکینگها به صورتی است که خودرو را بدون
لها را به راحتی درون یک اتاقک پارک کند و با
یتوانند اتومبی 
یرساند و راننده خودرو م 
رانندگی به محل پارک م 
استفاده از سیستم هوشمند خودرو را به طبقه مورد نظر هدایت کند .پارکینگ های مکانیزه پارکینگ هایی هستند که
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در نقطه مطلوبی از شهر به لحاظ دسترسی احداث می گردند .حجم زیادی از ترافیک ساکن موجود در معابر اطراف
خود را جذب می نمایند .ایمنی خودروها را حفظ می کنند .این نوع پارکینگ ها ظرفیت هر طبقه را به صورت
مکانیزه و آنالین با نمایشگرهایی که در ورودی هر طبفه نصب است به راننده خودرو اعالم می کنند( Fei & Zhan,

یتوان سفرهای باالی مرکز
 .)2014:123جهت کاستن از سردرگمی برای پارک ماشینها در مناطق مرکزی شهرها ،م 
شهر را با ایجاد پارکینگ مکانیزه کاهش داد( .)Arnott, 2006:67از طرفی ساماندهي فضا يي پار يك نگها به عنوان يكي
از مهمترين اجزاي راهها و معابر شهري سهم بسزا يي

در مطلوبيت و آرام سازي محيط شهري دار . (Mohammadi et

گها هستند که نقش عمده ای
تهای سیستم حمل و نقل ،پارکین 
 al., 2012: 43).در واقع یکی از مهمترین زیرساخ 
در کاهش پارک حاشیه ای و روانی ترافیک ایفا میکنند .توجه بیش از حد مدیران شهری به ترافیک جاری (وسایل
نقلیه در حال حرکت)باعث شده که بخش دیگری از ترافیک شهر ،یعنی ترافیک ساکن (وسایل نقلیه پارک شده)
یتوانند کارایی الزم را داشته باشند که در مکان مناسبی احداث
کمتر مورد توجه قرار گیرد .پارکینگها زمانی م 
شوند )(Keshavarz and keshavarz, 2015:33و کلیه پارامترهای موثر در احداث پارکینگها در مکان احداث آنها
لحاظ شود .مکانیابی پارکینگ؛ یعنی پیدا کردن محلی مناسب براي احداث پارکینگ که هم از لحاظ هزینه و هم از
نظر پاسخگویی به نیازهاي منطقه مورد مطالعه ،مکان بهینه باشد .)Zikrullahi, 2001: 2).از این رو مکان یابی و
یتواند نقش مؤثری در کاهش ترافیک ،صرفه جویی در مصرف سوخت ،کاهش
گهای مکانیزه م 
احداث پارکین 
یتوان
آلودگی هوا ،تسریع و سهولت در حمل و نقل شهری داشته باشد( .)Keshavarz and keshavarz, 2015:33.م 
نها در پارکینگ داشت.
گهای مکانیزه و طبقاتی مدیریت بهینه ای در باال بردن حجم تعداد ماشی 
با استفاده از پارکین 
گهای مکانیزه با جمع ۀوری خودروها سهولت رانندگی در سطح شهر و ایمنی و آسایش را میسر
پارکین 
یسازند( .)Reekie, 2008: 435از طرفی نامناسب بودن محل پارکینگها و پراکندگی غیر اصولی آنها ،نه تنها باعث
م
گها میشود بلکه افزایش ترافیک شهری ودرنتیجه افزایش تصادفات ،افزایش زمان سفرهای
عدم کارایی این پارکین 
درون شهری ،افزایش مصرف سوخت و ...رانیز به دنبال خواهد داشت .)Biranvand et al., 2014: 70).این موضوع
یکند .اکثر شهرهای ساحلی کشور از جمله شهر چالوس در اکثر اوقات
در شهرهای ساحلی ایران بیشتر نمود پیدا م 
سال به خصوص در زمان و فصول گردشگری با معضل کمبود پارکینگ مواجه است .این موضوع نه تنها مسائل و
مشکالت زیادی را برای شهر به عنوان یک ارگانسیم زنده ،مردم ساکن شهر ،کسبهها و مدیران شهری ایجاد کرده
است بلکه گردشگران ،مالکین خودروها نیز از این بابت متضرر شده اند و پارک خودرو در مکان نامناسب ،بسیاری
یدهد نبود پارکینگ مکانیزه در مرکز شهر تاثیر
از خودرو مورد سرقت قرار گرفته اند .از طرفی بررسیها نشان م 
یدر پید اکردن محل پارک و ترافیک شدید به منزله منصرف
تهای تجاری شهر خواهد داشت .ناکام 
منفی بر فعالی 
یتواند به شکست یک مجتمع تجاری بیانجامد و تاثیر
شدن فرد و مراجعه به مراکز دیگر میشود .این روند حتی م 
منفی رو ارزش امالک خواهد گذاشت) .)Nakhaeipour et al., 2017: 6همان طور که احداث تقاطعهای
غیرهمسطح یکی از شاخصهای توسعهیافتگی شهرها محسوب میشود ،احداث پارکینگ های طبقاتی و مکانیزه و
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حل مشکالت ترافیک ساکن نیز از دیگر معیارهای توسعهیافتگی به شمار می رود .لذ باید پارکینگهای مکانیزه شهر
لها مورد
ساحلی چالوس مورد تحلیل قرار گیرند ،تا ظرفیت آنها و میزان خدمات دهی با توجه به حجم اتومبی 
بررسی گردد .چرا که ایجاد این پارکینگهای مکانیزه و طبقاتی برای هر شهر نیازمند بررسی و مطالعه دقیق میباشد.
گها شناخته شوند .لذا هدف از این
برای تحلیلپارکینگهای مکانیزه در ابتدا باید معیارهای موثر در ایجاد پارکین 
یباشد.
گهای مکانیزه در شهر چالوس م 
پژوهش شناسایی معیارهای موثر در ایجاد پارکین 
در این زمینه در سطح ایران و جهان مطالعاتی زیادی صورت گرفته است ) 2017 (Mahajan, & Agrawal .در
یتواند
گهای مکانیزه پرداخته اند و معتقد بودند پارکینگ مکانیزه م 
یهای هوشمند در پارکین 
پژوهشی به تکنولوژ 
کمبود فضای پارک را در شهرهای شلوغ حل کنند .پارکینگهای مکانیزه ،با جایگزینی فضای عمودی به جای فضای
افقی ،نقش بسزایی در بهینه سازی فضای پارکینگ و نیز کاهش زمان و مصرف سوخت دارند Rasli,.و همکاران
(  ) 2016در پژوهشی با عنوان رویکرد یکپارچه  AHPو  GISدر مکان یابی پارکینگهای مالزی پرداخته اند و با به
گهای شهر ایسکاندر در مالزی نموده و
کارگیری تکنیک ای اچ پی اقدام به وزن دهی معیارهای مکان یابی پارکین 
نهای بالقوه احداث پارکینگ را رتبه بندی کردندFosgerau & De Palma .
سپس یا استفاده از تکنیک  Gisمکا 

گها پرداختهاند و به این نتیجه رسیده اند هزینه
(  )23 01در پژوهشی به بررسی هزینههای پارک خودرو در پارکین 
پارك خودرو در پارکینگ مناسب ،بسیار کمتر از هزینههای مادی ناشی از تامین سوخت و عوارض عصبی و زیست
محیطی ناشی از تردد در خیابانهای شلوغ شهرها است.
گهای مکانیزه با رویکرد توسعه پایدار
 Sadeghi Darvazehو همکاران ( )6931در پژوهشی به مکان یابی پارکین 
(مورد مطالعه :شهر قم) پرداخته اند نتایج به دست آمده از وزن دهی به معیارها ،حاکی از آن بودند که معیار زیست
محیطی با وزنی معادل 0/924در رتبه اول ،معیار اقتصادی با وزنی معادل0/743در رتبه دوم و معیار اجتماعی با وزنی
معادل 0/152در رتبه سوم قرار گرفت .همچنین نتایج به دست آمده از رتبه بندی مکانهای بالقوه برای احداث
پارکینگ مکانیزه نیز به این صورت مشخص شد :مکان مربوط به خیابان کیوانفر در رتبه اول ،مکان مربوط به کوچه
صداقت در رتبه دوم ،مکان مربوط به خیابان امیرکبیر در رتبه سوم و مکان مربوط به کارخانه یخ سازی ،در رتبه
گهای طبقاتی در شهر رشت
چهارم قرار گرفتندGhanbari .و همکاران ( )6931در پژوهشی به مکانیابی پارکین 
گهای طبقاتی در
پرداخته اند نتایج نشان داد این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی و با هدف مکانیابی علمیپارکین 
سطح شهر رشت انجام گرفته است .اراضی دارای مساحت الزم جهت ساخت پارکینگ و در وضعیت فعلی به
صورت بایر ،زمین بایر ،پارکینگ غیرطبقاتی و یا ساختمان فرسوده و مخروبه هستند ،به تعداد  9نقطه به مساحت
 47 5 35مترمربع جهت ساخت پارکینگ طبقاتی شناسایی شد و با توجه به میزان تقاضای پارکینگ و ضرورت رفع
معضل کمبود پارکینگ به ترتیب اهمیت اولویت بندی شدند.
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یبا استفاده از  GISو  ،AHPمطالعه موردی :محدوده
 )49 13 ( Keshavarz and Keshavaezمکانیابی پارکینگ عموم 
یتواند به
یدهد سیستم تصمیم گیری چند معیاره به همراه  GISم 
مرکزی شهر یاسوج پرداخته اند .نتایج نشان م 
عنوان ابزاری کارآمد در مکانیابی پارکینگهای عمومیمورد استفاده قرار بگیرد.

تحقیق حاضر با توجه به هدف مورد مطالعه کاربردی و از جهت روش و اجرا توصیفی– پیمایشی می باشد .که به
یها و صفات افراد جامعه پرداخته و وضعیت جامعه آماری رادر قالب چند صفت و متغییر مورد بررسی
مطالعه ویژگ 
یهای بشر و بهبود و
یدهد .از این جهت روش تحقیق این پژوهش کاربردی است :زیرا برای رفع نیازمند 
قرار م 
شها ،و الگوها و برنامهها در جهت توسعه رفا و آسایش و ارتقاء سطح زندگی انسان مورد
بهینهسازی ابزار ،رو 
یگیرد .از طرفی تحقیق توصیفی است زیرا تحقیق توصیفی تحقیقی است که در طی آن به دنبال یافتن
استفاده قرار م 
یشناسیم اما همه ابعاد آن را درک نکرده ایم ،نظرات افراد و گروهها در
شرح تفصیلی پدیده¬ای هستیم که آن را م 
مورد یک پدیده نیز مصداقی از توصیف است ،که تحقیق با هدف مذکور را توصیفی گویند.
در ايـن ،تحقيق از كي

پرسشنامه به منظور تع يي ن ميزان تأثيرگـذاري و تأثيرپذيري معيارها و يـك پرسشـنامه ANP

جهـت تع يي ن اهميـت معيارهـاي تأثيرگـذار اسـتفاده شـده اسـت .پرسشنامهها در اختیار  10نفر از خبرگان قرار
عآوری اطالعات با استفاده از روش دیمیتل روابط علی بین معیارها تعیین شده است .در نهایت
گرفت و پس از جم 
با استفاده از روش  ANPمعیارهای تأثیرگذار رتبهبندی شدند .در ادامه مراحل اجرایی تحقیق در شکل  2نشان داده
شده است.

گهای مکانیزه()Authors
شکل :1مراحل اجرایی تعیین عوامل مؤثر در زمینه توسعه پارکین 

مبانی نظری:
شهر يکی از قالبهای فیزيکی روابط اجتماعی(اقتصادی  -سیاسی) جامعه است و تغییراتی که در روند شهرنشینی
یدهد تابعی است از تغییراتی که در زندگی اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی جامعه صورت میپذيرد .جريان
رخ م 
روزانه ترافیك در داخل شهرها و خارج از آنها و بخصوص در اوقات کاری و يا ترافیك پاندولی و مشکالت پارک
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یباشند که برنامهريزان شهری با آنها مواجه هستند.
مرتبط با آنها در زمان حاضر از سئواالت ترافیکی پیچیده م 
انتخاب موقعیتی مناسب برای استقرار یك کاربری ،جستوجویی برای یافتن مکانی است که بتواند با نیازهای خاص
آن کاربری ،هماهنگ باشد .نیازهای مربوط به استقرار کاربریهای مختلف در محل مناسب همان معیارهای انتخاب
عآوری دادهها و اطالعات ،پس از مشخص شدن
تبندی هستند .درچنین فرایندی ،جم 
یا معیارهای مکانیابی و اولوی 
معیارهای ،اولین گام م 
یباشد.) Nakhaeipour et al., 2017: 6).
یانجامد .حرکت وسایل نقلیه و پارک آنها از اجزای الینفک
بدیهی است که حرکت وسایل نقلیه سرانجام به پارک م 
ینامند .هر دو آنها از لحاظ نقش
ترافیک خیابانی هستند که آنها را به صورت ترافیک روان و ترافیک ساکن م 
شدیدا به یکدیگر گره خورده و وابستهاند و امروزه توجه کردن فقط به یکی از آنها بدون توجه به دیگری
غیرممکن است .ترافیک روان به تنهایی هدف نیست بلکه به ترافیک ساکن به عنوان جزء مکمل خود احتیاج دارد .به
گها را به دو گروه باز و بسته تقسیم میکند ،در پارکینگهای خیابانی،
ننامههای ساختمانی ،پارکین 
طور کلی آیی 
گهای بسته احتیاج به تهویه مکانیکی با سیستمهای اطفاءحریق نیست و
مسطح رو باز و بامی ،برخالف پارکین 
گها کم هزینه خواهد بود .در مبحث کاربری زمین ،در حمل و نقل نوین ،برخی
بنابراین احداث این نوع پارکین 
یدهد و فضائی که اشغال میکند یکی از اختراعاتی
معتقدند اتومبیل در مقام ارزشیابی در مقابل خدماتی که ارائه م 
است که در باالترین حد از روال خود خارج شده است .در حقیقت ،یک اتومبیل برای پیمودن یک مسافت 10000
مایلی در سال حدود  400ساعت را در حال پارک باقی میماند .این اتومبیل به دو فضا نیاز دارد که یکی عمدتا منزل
یگردد.
یشود و دوم محل موقتی است که به عنوان پارکینگ تلقی م 
یباشد که ساعات متمادی در آن پارک م 
م
پارکینگ یکی ازعوامل مهم در برنامهریزی سیستم حمل و نقل بزرگراهی محسوب م 
یگردد Biranvand et al.,
).)2014: 70
یگذارد .برای مثال در
در مراکز شهری ،افزایش وسعت شهر عاملی است که برنوع فضاهای پارکینگ موجود تأثیر م 
یگردد پارکینگ حاشیهای از میززان  43درصد در مجموع ،به 14
شهرهای بزرگ افزایش تراکم کاربری زمین سبب م 
درصد کاهش یابد.وسعت شهر همچنین در مدت زمان پارک وسیله نقلیه موثر است .در مناطق شهری تا جمعیت
یباشد .نکته اخیر تلویحا حاکی از
 1/5میلیون نفر ،طول مدت زمان پارکینگ در اغلب موارد کمتر از یک ساعت م 
یبایستی تأمین گردد .بعالوه ،وسعت شهر با
فهای کوتاه مدت تسهیالت و راحتی بیشتری م 
این است که برای توق 
مسافت پیادهروی رابطه مستقیم دارد .سفرهائی که به قصد خرید یا کار شخصی انجام میگیرد نسبتا به مدت زمان
کتر به مقصدهای خود باشند .همچنین
یاالمکان نزدی 
یدهند حت 
کمتری نیاز دارند ،لذا پارککنندگان ترجیخ م 
یکند،
گ را تعیین م 
تقاضای پارکینگ طی ساعات روز متفاوت است .آنچه که حداکثر تقاضا برای فضاهای پارکین 
ینمایند .زمان وقوع این حداکثر تجمع در مراکز تجاری مرکزی شهرهای
لهائی است که تجمع م 
حداکثر تعداد اتومبی 
 11صبح الی  2بعدازظهر است ).(Saghei et al, 2016: 23
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 پارکینگ مکانیکی(مکانیزه)در مواقعی که زمین کافی براي ایجاد پارکینگهاي بزرگ و مناسب وجود نداشته و یا بسیار گران باشد ،ممکن است
استفاده از وسایل مکانیکی نظیر باالبرهاي مخصوص به جاي رابط بیشتر مقرون به صرف باشد.
امروزه شهرهای بزرگ جهان با توجه به وسعت ،افزایش روز افزون جمعیت و کمبود زمین و فضاهای شهری و
حركت بيشتر به سمت زندگی ماشینی و تکنولوژیك عمال شاهد بروز مشکالت و معضالت خاصي شده اند كه
ماحصل زندگي در شهرهاي بزرگ و پر رفت آمد مي باشد .یکی از بارزترین مشکالت امروزه شهرهای بزرگ يافتن
مکان مناسب جهت پارک خودروها بوده که با کمک تکنولوژی و تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی حل این مشکل
را توسط سيستم هاي پارکینگ مکانیزه طبقاتی آسان تر نموده است .پارکینگ مکانیزه ترکیبی از ماشین آالت
مکانیکی ،الکترونیکی و دیجیتال می باشد که وظیفه آن چیدمان حداکثری خودروها در کمترین فضای ممکن و بدون
نياز به نيروي انساني است .از پارکینگ مکانیزه طبقاتی می توان جهت فضاهایی که امکان ساخت پارکینگ مکانیزه
طبقاتی به روش رمپ و لوپ وجود ندارد استفاده نموده و نسبت به پارک حداکثری خودرو و نيز استفاده از فضا،
صرفه جو يي

هاي اقتصادي و كاهش ميزان آلودگي هاي صوتي و زيست محیطی نهايت بهره برداري را برد

(.)Keshavarz and keshavarz, 2015:33.
مختصري از سوابق و تاريخچه پار يك نگ مكانيزه
سوابق پار يك نگ مكانيزه در جهان
اولین پارکینگ مکانیزه در جهان در سال  ۱۹۰۵میالدی در امریکا مورد استفاده قرار گرفت و سپس در سال  ۱۹۲۰به
اروپا وارد شد ،اصول اولیه این نوع پارکینگ ها به صورت قفسه بندی بود که خودرو ها توسط آسانسور به طبقات
مورد نظر منتقل شده و توسط اپراتور در محل پارک خود قرار می گرفتند ،این سیستم ها به علت کندی در تحویل
گیری و تحویل دهی خودرو دارای مشکالت زیادی بود ،ولی با وجود این مشکالت تا سال  ۱۹۶۰حدود  ۵۰پروژه
پارکینگ مکانیزه طبقاتی در نقاط مختلف جهان اجرا شد .از سال  ۱۹۹۰میالدی به بعد پیشرفت چشمگیری در
تکنولوژی انها بوجود و با ورود سیستم های کامپیوتری به عرصه صنعت شاهد رويداد تحوالت زیادی در سیستم
پارکینگ مکانیزه طبقاتی بوديم كه عمال رشد ملموسي را در ارتقاي کیفیت ،سرعت و عملکرد آنها مي توان احساس
نمود .سرآمد کشور های سازنده این نوع سیستم ها آمریکا ،آلمان و سپس از آنها ژاپن مي باشد.
سوابق پار يك نگ مكانيزه در ایران
این سیستم ها در ایران ابتدا در سال  ۱۳۷۰شمسی با آسانسور های خودرو بر در بین طبقات شروع و با پارکینگ
های چرخ و فلکی ادامه پیدا کرد اما این نوع سیستم ها به دلیل ضعف در طراحی و مهندسی و عدم استفاده از
سیستم های هوشمند دچار مشکالت زیادی می باشند .ل كي ن به دلیل سادگی مورد استقبال قرار گرفته و تعدادی از
آنها در سطح شهرهای تهران ،مشهد ،رشت ،اهواز و شیراز در حال استفاده می باشند .اما استفاده از سیستم های تمام
مکانیزه و هوشمند اولین بار در تهران جنب سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران(خیابان ایرانشهر) در سال  ۱۳۸۹با
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ظرفیت  ۱۶۸خودرو به صورت پایلوت توسط شرکت MPEژاپن ساخته و مورد بهره برداری قرارگرفت و هم
اکنون نیز در حال بهره برداری می باشد و پس از آن شرکت های چینی و کره ای در شهرهای قم ،مشهد ،تبریز و
کرج اقدام به ساخت پارکینگ مکانیزه نمودند.در انتخاب پارکینگ مکانیزه پارامترهایی مانند ظرفیت پارکینگ ،ابعاد
زمین و شکل هندسی و موقعیت آن ،مسیرهای دسترسی ،حساسیت مدت زمان پارک و بازیابی خودرو ،هزینه های
سرمایه گذاری ،دسترسی سریع به قطعات یدکی و هزینه های تعمیرات و نگهداری ازجمله پارامترهای اصلی تعیین
کننده محسوب می گردند(.)Keshavarz and keshavarz, 2015:33.

موقعیت منطقه مورد مطالعه:
شهر چالوس در موقعیت طول جغرافیایی  51.23و عرض جغرافیایی  6.40 3واقع شده است و ارتفاع آن از سطح
دریا  - 20 /9متر گزارش شده است( .معاونت برنامه ریزی استانداری).شهرستان چالوس یکی از شهرهای استان
مازندران است که در شمال ایران واقع شده است ،همجواری شهر چالوس با دریای خزر ،سبب شده است که ساالنه
پذیرای میلیونها مسافر باشد که این عوامل باعث ایجاد مشکالت ترافیکی و کمبود برخی مراکز خدماتی از جمله
سآباد
پارکینگ شده است .چالوس از شرق با شهرستان نوشهر ،از غرب به سامان شهرستان تازه تأسیس عبا 
(شهرکالرآباد) و از جنوب به حوزهی شمالی آبریز البرز میانی ،یعنی سامان استان البرز محدود است که خط جدا
یگذرد .مساحت شهر چالوس  18647592متر مربع است و محدودهی
کننده از فراز بلندترین قلههای شمال طالقان م 
خدمات شهری از سمت شمال تا دریا ،از سمت جنوب تا کمربندی چالوس -نوشهر .از شرق تا رودخانهی «گنداب
سآباد (تنکابن) گسترش یافته است .این شهرستان تمامًاًا در زون
رود و از ناحیهی غرب تا کمربندی چالوس به عبا 
ایالتی و زمین ساختی البرز قرار گرفته و به لحاظ مورفولوژیکی و در پهنه تکتونیک گرگان -رشت قرار دارد.
تشکیالت منطقه مورد مطالعه تحت تأثیر گسل وروراندگی های مهمی قرار گرفته اند که هر یک با توجه به جنس و
بافت خود ،فرمهای مختلفی را ارائه دادند.
قدیمی ترین تشکیالت مربوط به مزوزئیک(ژوراسیک) و جدیدترین آن مربوط به سنوزوئیک می باشد .در اطراف
شهرستان چالوس رشته کوههایی از سلسله جبال البرز کشیده شده است .علمکوه در  ۲۰کیلومتری جنوب غربی شهر
کترین شهر استان مازندران به این منطقه و پراچان
کالردشت و در استان مازندران قرار گرفتهاست .کالردشت نزدی 
و طالقان نزدیکترین شهرها در استان البرز به علمکوه هستند .از جبهه شمالی این کوه مشرف به کالردشت و در
جبهه جنوبی نیز این کوه مشرف به طالقان است .میانگین ارتفاع این شهر از سطح دریاهای آزاد را دانشپژوهان به
تترین و بلندترین نقطه بین  7تا  91متر نوشتهاند .تمامی قسمتهای شمالی منطقه بدون
تناسب پس 
یباشند دارای شیب
یباشند .و قسمتهای جنوبی منطقه که ارتفاع بیشتری دارند ،و ناهموارتر م 
شیب(صفردرجه) م 
یباشد .چالوس
یدهد شهر چالوس دارای شیب بین صفر تا  6درجه م 
یباشند .همانطور که شکل 3نشان م 
بیشتری م 
در اقلیم ،محدودهی معتدل و مرطوب جلگهای قرار دارد .به استناد گزارش ایستگاه علوم دریایی مستقر در منطقه
میانگین دمای ساالنه برای قسمت جلگهای  61/8درجه است که هر چه به طرف کوهستان برویم از درجهی آن
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یشود و مقدار بارش در طول سال بیش از  700میلیمتر است که همانند دما در ارتفاعات از مقدار آن کاسته
کاسته م 
یشود .محدودهی شهرستان چالوس که به نسبت وسعت کل مساحت ایران بسیار کوچک است اما به لحاظ
م
یکند« .گندابرود» و
برخورداری از منابع سرشار آب به تنهایی با چندین و چند استان مناطق مرکزی برابری م 
کآبرود دو رودخانهی کم آب و کوچکی هستند که از دو سو قسمت جلگهی شهر چالوس را با دیگر
نم 
شهرستانهای مجاور مانند ،هچیرود دیگر رودخانهی کوچکی است که بخشی از شالیزارهای پخشاب خود را
یکند.
مشروب م 

شکل  :2نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه()Authors

شکل  A :3نقشه کاربری اراضی B ،ارتفاع C ،شیب و  Dنقشه هیدرولوژی شهرستان چالوس()Authors
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بحث و نتایج
کهای تصمیمگیری مناسب که به روابط
در این پژوهش با استفاده از تکنیک دیمیتل به عنوان یکی از تکنی 
یپردازد ،به بررسی روابط بین معیارها و شاخصهای موثر در زمینه احداث
سیستماتیک بین متغیرها نیز م 
تها قادر خواهند بود با
گهای مکانیزه پرداخته شده است .با استفاده از نتایج این تحقیق سازمانها و شرک 
پارکین 
گهای نیاز مشتری خود را برآورده سازند .در
داشتن منابع محدود سازمان خود و افزایش تقاضا برای نصب پارکنی 
گهای مورد نیاز مشتری خود را برآورده سازند .در نهایت معیارهای
نهایت معیارهای تأثیرگذار در توسعه پارکین 
تأثیرگذار در توسعه پارکینگهای مکانیزه با استفاده از روش  ANPفازی اولویتبندی شدند.
گهای مکانیزه
جدول :1معیارهای مؤثر در زمینهی توسعه پارکین 
م نب ع

معیار
وجههی اجتماعی

Rezvani & Hosseinabad, 2009; Kesteren; 2010; Creusen & Schoormans, 2005

کیفیت

Tang & Yin, 2010; Leumg & Leung, 2002; Clerides, 1999

خدمات ارائه شده

Jonke, 2012; Mustofa, 2011 Rezvani & Hosseinabad, 2009

میزان تقاضا

Rezvani & Hosseinabad, 2009; Tang & Yin, 2010; Su & Pearn, 2011

ظرفیت تولید

Rezvani & Hosseinabad, 2009; Tang & Yin, 2010; Su & Pearn, 2011

رضایت مشتری

Karpinetti & Martins, 2001; Rezvani & Hosseinabad, 2009; Cengiz, 2010; Nilsson (et al.), 2001

سود

Rezvani & Hosseinabad, 2009;Tang & Yin, 2010; Su & Pearn,2011, Jonke, 2012

هزینه سرمایهگذاری

Creusen & Schoormans, 2005

زمان مصرفی برای تولید

Rezvani & Hosseinabad, 2009 Eraslan, 2011

دستمزد کارکنان

Eraslan, 2011

راحتی نصب و حمل و نقل آن

; Leumg & Leung, 2002; Clerides, 1999

Source: Research findings

با مرور ادبيات تحقيق و نظر خبرگان تعداد  11معيار شامل طرز دید و نگرش مسئوولین ،سرمایهگذاری بخش
خصوصی ،راحتی نقل و انتقال ،ظرفیت تولید ،هزینه سرمایهگذاری ،همکاری با مراکز جاذب سفر ،میزان سود ،میزان
ی و تکنولوژی و کیفیت محصول به عنوان معیارهای مؤثر در
تقاضای مردم ،خدمات پس از فروش ،استفاده از فناور 
گهای مکانیزه شناسایی شدند .در تکنیک دیمیتل با بهرهگیری ار نظرات خبرگان روابط
زمینهی توسعه پارکین 
یآید .در این تحقیق میزان تأثیر هر یک از
تم
تأثیرپذیری و تأثیرگذاری متقابل عناصر به صورت امتیاز عددی بدس 
 11معیار مؤثر بر توسعه پارکین 
گهای مکانیزه شامل طرز دید و نگرش مسئوولین( ،)C1سرمایهگذاری بخش
خصوصی( ،)C2راحتی نقل و انتقال( ،)C3ظرفیت تولید( ،)C4هزینه سرمایهگذاری( ،)C5همکاری با مراکز جاذب
سفر ( ،)C6میزان سود( ،)C7میزان تقاضای مردم( ،)C8خدمات پس از فروش( ،)C9کیفیت محصول( ( C10و
استفاده از فناور 
ی و تکنولوژی ( ،( C11با توجه به نظرات خبرگان و ادبیات تحقیق مشخص شده است(جدول)2
جدول  :2اسامی معیارها و عالمت اختصاري آنها
عنوان

عالمت اختصاری

عنوان

میزان سود

C7

نگرش مسئوولین

C1

میزان تقاضای مردم

C8

سرمایهگذاری بخش خصوصی

C2

خدمات پس از فروش

C9

راحتی نقل و انتقال

C3

کیفیت محصول

C10

ظرفیت تولید

C4

ی و تکنولوژی
استفاده از فناور 

C11

هزینه سرمایهگذاری

C5

همکاری با مراکز جاذب سفر

C6

ource: Research findings

عالمت اختصاری
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همچنین به منظور مقایسه معیارها با یکدیگر از  5مقدار استفاده شده است که نام این مقادیر در جدول 3نشان داده
شده است.
جدول :3مقادیر به کار رفته در تحقیق و نام معادلشان
نا م

مقدار

بدون تأثیر

000.0

تأثیر کم

00 0 1.

تأثیر متوسط

00 0 2.

تأثیر زیاد

00 0 3.

تأثیر خیلی زیاد

00 0 4.

Source: Research findings

یدهد ،در این
برای بررسی معیارها از نظر  1خبره استفاده شده که جدول  4مقایسه زوجی هر خبره را نشان م 
ماتریسها،

یباشد( قطر اصلی صفر است).
برابر صفر م 

یباشد و
نظر هر خبره م 

جدول :4مقایسات زوجی معیارها توسط خبرگان
C11

C10

C9

C8

C7

3.000
4.000
0.000
0.000
0.000
4.000
1.000
1.000
0.000
1.000
0.000

2.000
3.000
1.000
0.000
4.000
3.000
4.000
1.000
3.000
0.000
4.000

1.000
3.000
1.000
3.000
2.000
3.000
2.000
3.000
0.000
1.000
3.000

3.000
4.000
0.000
2.000
0.000
1.000
0.000
0.000
1.000
4.000
0.000

3.000 4.000 2.000 4.000
4.000 4.000 3.000 4.000
0.000 1.000 2.000 3.000
0.000 4.000 1.000 3.000
2.000 0.000 0.000 0.000
1.000 3.000 0.000 4.000
4.000 4.000 1.000 0.000
3.000 3.000 1.000 4.000
1.000 1.000 1.000 3.000
0.000 4.000 3.000 3.000
3.000 3.000 2.000 3.000
Source: Research findings

C6

C5

C4

C3

C2

C1

1.000
4.000
0.000
2.000
4.000
1.000
4.000
0.000
0.000
4.000
4.000

3.000
0.000
2.000
3.000
4.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
3.000

0.000
0.000
0.000
2.000
4.000
2.000
4.000
3.000
0.000
1.000
3.000

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11

یگیریم.
برای در نظر گرفتن نظر همه خبرگان طبق فرمول  1از آنها میانگین حسابی م 
رابطه()1
،

در این فرمول pتعداد خبرگان و

یباشد.
به ترتیب ماتریس مقایسه زوجی خبره  ،1خبره  2و خبره  pم 

یدهد.
جدول 5میانگین مقایسات زوجی را نشان م 
جدول  :5میانگین نظر تمام خبرگان
C6

C5

C4

C11

C10

C9

C8

C7

3.000
4.000
0.000
0.000
0.000
4.000
1.000
1.000
0.000
1.000
0.000

2.000
3.000
1.000
0.000
4.000
3.000
4.000
1.000
3.000
0.000
4.000

1.000
3.000
1.000
3.000
2.000
3.000
2.000
3.000
0.000
1.000
3.000

3.000
4.000
0.000
2.000
0.000
1.000
0.000
0.000
1.000
4.000
0.000

3.000 4.000 2.000 4.000
4.000 4.000 3.000 4.000
0.000 1.000 2.000 3.000
0.000 4.000 1.000 3.000
2.000 0.000 0.000 0.000
1.000 3.000 0.000 4.000
4.000 4.000 1.000 0.000
3.000 3.000 1.000 4.000
1.000 1.000 1.000 3.000
0.000 4.000 3.000 3.000
3.000 3.000 2.000 3.000
Source: Research findings

C3

C2

C1

1.000
4.000
0.000
2.000
4.000
1.000
4.000
0.000
0.000
4.000
4.000

3.000
0.000
2.000
3.000
4.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
3.000

0.000
0.000
0.000
2.000
4.000
2.000
4.000
3.000
0.000
1.000
3.000

برای نرمالیزه کردن ماتریس بهدست آمده از رابطههای  2و  3استفاده شده است.
رابطه()2
ی آی د :
که rاز رابطه زیر بهدست م 

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
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رابطه()3
یدهد.
جدول 6ماتریس نرمالیزه شده را نشان م 
جدول  :6ماتریس نرمالیزه شده

C11

C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

0.091
0.121
0.000
0.000
0.000
0.121
0.030
0.030
0.000
0.030
0.000

0.061
0.091
0.030
0.000
0.121
0.091
0.121
0.030
0.091
0.000
0.121

0.030
0.091
0.030
0.091
0.061
0.091
0.061
0.091
0.000
0.030
0.091

0.091
0.121
0.000
0.061
0.000
0.030
0.000
0.000
0.030
0.121
0.000

0.121
0.121
0.091
0.091
0.000
0.121
0.000
0.121
0.091
0.091
0.091

0.061
0.091
0.061
0.030
0.000
0.000
0.030
0.030
0.030
0.091
0.061

0.121
0.121
0.030
0.121
0.000
0.091
0.121
0.091
0.030
0.121
0.091

0.091
0.121
0.000
0.000
0.061
0.030
0.121
0.091
0.030
0.000
0.091

Source: Research findings

C3

C2

C1

0.030
0.121
0.000
0.061
0.121
0.030
0.121
0.000
0.000
0.121
0.121

0.091
0.000
0.061
0.091
0.121
0.121
0.121
0.061
0.061
0.061
0.091

0.000
0.000
0.000
0.061
0.121
0.061
0.121
0.091
0.000
0.030
0.091

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11

یآید.
بعد از محاسبه ماتریس های فوق ،ماتریس روابط کل فازی با توجه به رابطه ( )4بهدست م 
رابطه()4
یدهد.
در این فرمول  Iماتریس یکه است .جدول  7ماتریس  tرا نشان م 
جدول :7ماتریس روابط کل

C11

C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

0.183
0.219
0.045
0.072
0.075
0.215
0.129
0.107
0.049
0.112
0.098

0.242
0.298
0.109
0.139
0.238
0.278
0.292
0.178
0.175
0.155
0.296

0.187
0.268
0.092
0.197
0.163
0.239
0.209
0.208
0.074
0.158
0.236

0.195
0.234
0.046
0.137
0.095
0.143
0.123
0.090
0.088
0.200
0.118

0.317
0.353
0.169
0.234
0.158
0.320
0.210
0.276
0.185
0.258
0.294

0.171
0.218
0.106
0.111
0.094
0.120
0.151
0.118
0.087
0.181
0.178

0.334
0.364
0.119
0.269
0.159
0.306
0.334
0.263
0.139
0.291
0.305

0.244
0.287
0.064
0.116
0.162
0.188
0.262
0.213
0.104
0.129
0.232

0.221
0.329
0.080
0.191
0.247
0.225
0.305
0.150
0.096
0.266
0.303

0.294
0.243
0.143
0.237
0.256
0.320
0.320
0.225
0.157
0.232
0.293

0.146
0.168
0.057
0.159
0.198
0.196
0.244
0.200
0.069
0.149
0.217

Source: Research findings

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11

گام بعدی بهدست آوردن مجموع سطرها و ستونهای ماتریس است .مجموع سطرها و ستونها با توجه به
یآوریم.
رابطههای ()5و( )6بهدست م 
رابطه()5
رابطه()6
جدول  :8اهمیت وتأثیرگذاری معیارها
0.733

4.334

0.262

5.699

-1.384

3.444

-0.138

3.863

-1.039

4.727

1.013

4.084

-0.195

5.352

0.560

3.496

-0.807

3.254

-0.270

4.529

1.265

3.875

معیار
معیار 1
معیار 2
معیار 3
معیار 4
معیار 5
معیار 6
معیار 7
معیار 8
معیار 9
معیار 10
معیار 11

Source: Research findings
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که

و

به ترتیب ماتریس

هستند.

و

) و رابطه بین معیارها (

مرحله بعدی میزان اهمیت شاخصها (
باشد معیار مربوطه اثرگذار و اگر

یگردد .اگر
) مشخص م 

باشد معیار مربوطه اثرپذیر است .جدول 8

و

یدهد.
را نشان م 
یدهد .محور افقی نمودار اهمیت معیارها و
شکل  4میزان اهمیت و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین معیارها را نشان م 
یدهد.
محور عمودی تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری معیارها را نشان م 

شکل  :3روابط و اهمیت معیارها
Source: Research findings

در این شکل عواملی که در زیر محور طولی قرار دارند ،تأثیرپذیرند به طوری که هر چه مقدار

آنها کمتر

نها بیشتر خواهد بود .بدین ترتین (C4ظرفیت تولید)و (C3راحتی حمل و نقل) و C10
باشد ،شدت اثرپذیری آ 

یباشند
(کیفیت محصول) از جمله معیارهای تأثیرپذیر م 
.عواملی که در باالی محور قرار دارند ،تأثیرگذارند به طوری که هرچه مقدار

آنها کمتر باشد ،شدت

اثرگذاری آنها بیشتر خواهد بود.
به منظور دستیابی به هدف تحقیق پرسشنامههای مقایسات زوجی طراحی و بین خبرگان توزیع شد .با توجه به
رویکرد فازی در این پژوهش ،از عبارات کالمی و اعداد فازی مندرج در جدول  9استفاده گردید.
جدول  :9طیف فازی و عبارت کالمی متناظر
کد
1
2
3
4
5

عبارات کالمی
ارجحیت یا اهمیت برابر
ارجحیت یا اهمیت کم
ارجحیت یا اهمیت قوی
ارجحیت یا اهمیت خیلی قوی
ارجحیت یا اهمیت کامال قوی

عدد فاری

)(1,1,1
)(2,3,4
)(4,5,6
)(6,7,8

)(8,9,10

Source: Research findings

در این قسمت با توجه به جدول  9جداول مقایسات زوجی انجام شده و روش اصالح شده )Sami et al. (2009

وزن مؤلفهها را بدست آورده شده و بر اساس آن اولویتبندی میشوند.
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 مراحل بهدست آوردن وزن مؤلفهها با تحلیل شبکهای فازیبراساس سوپرماتریس ،مراحل محاسبه وزن مؤلفهها عبارتند از:
خدهندگان میانگین هندسی گرفته میشود.
مرحله اول :جهت تجمیع نظرات خبرگان ،از مقایسات زوجی پاس 
مرحله دوم :محاسبه بردار ویژه :برای محاسبه بردار ویژه هر یک از جداول مقایسات زوجی تجمیع شده ،طبق رابطه
 7از روش لگاریتمی حداقل مجذورات ،استفاده میشود.
1

}s ∈ {l , m, u

رابطه ()7

 n s n
 ∏ akj 


j =1

wks = 
,
1
n
n  n

 ∏ aijm 
∑


i =1  j =1


یکه:
بهطور 

~ = (wl , wm , wu ) k = 1,2,3,..., n
w
k
k
k
k
یدهد .در ستون آخر این جداول ،بردار ویژه نشان داده شده است.
جداول زیر میانگین هندسی نظرات خبرگان را نشان م 
جدول  : 10میانگین مقایسات زوجی نسبت به هدف
بردار ویژه

معیار

c1
)(0.168,0.21,0.253
c2
)(0.121,0.144,0.169
c3
)(0.023,0.026,0.03
c4
)(0.027,0.033,0.041
c5
)(0.111,0.136,0.166
c6
)(0.021,0.025,0.03
c7
)(0.227,0.279,0.328
c8
)(0.041,0.049,0.06
c9
)(0.015,0.019,0.024
c10
)(0.031,0.037,0.044
c11
)(0.037,0.043,0.05
CRm =0.194 CRg =0.568
سازگار
Source: Research findings

سهای بردار ویژه (
مرحله سوم :تشکیل ماتری 

Wij

) :این ماتریسها شامل بردارهای ویژهای هستند که از مقایسات

زوج ِیِی مرحله دوم بهدست آمدهاند.
به طور کلی میتوان این ماتریسها را به دو دسته تقسیم کرد:
 -1ماتریسهایی که شامل بردارهای ویژهای هستند که روابط بین سطحی(عمودی) را نشان میدهند .اگر بین دو
مؤلفه رابطهی بین سطحی وجود نداشته باشد در محل تالقی آن دو مؤلفه در ماتریس مقدار ( )0,0 ,0قرار میگیرد.
در سایر درایهها هم با توجه به رابطه عمودی مؤلفهها ،مقادیر بردار ویژهی بهدست آمده از مرحله دوم قرار میگیرد.
 -2ماتریسهایی که شامل بردارهای ویژهای هستند که روابط افقی(درون سطحی) را نشان میدهد .این ماتریسها
مربعی بوده و قطر اصلی آن ( )1,1,1است .اگر بین دو مؤلفه رابطهی درون سطحی وجود نداشته باشد در محل
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تالقی آن دو مؤلفه در ماتریس مقدار ( )0,0 ,0قرار میگیرد .در سایر درایهها هم با توجه به رابطه افقی مؤلفهها،
مقادیر بردار ویژه بهدست آمده از مرحله دوم قرار میگیرد.
توجه شود اگر در ماتریس بردار ویژه درون سطحی ،یک یا چند درایه در قطر اصلی ( )1,1,1نشود بدین دلیل است
که در آن ستون نرمالسازی صورت گرفته است .نرمال سازی بدین صورت است که تمامی اعداد فازی آن ستون بر
جمع مقادیر میانی اعداد فازی آن ستون تقسیم میشوند.
جداول زیر ماتریسهای بردار ویژه را نشان میدهد.
جدول  :11ماتریس بردار ویژه سطح  2نسبت به سطح 1
معیار

هدف

c1
)(0.168,0.21,0.253
)c2 (0.121,0.144,0.169
c3
)(0.023,0.026,0.03
)c4 (0.027,0.033,0.041
)c5 (0.111,0.136,0.166
c6
)(0.021,0.025,0.03
)c7 (0.227,0.279,0.328
c8
)(0.041,0.049,0.06
)c9 (0.015,0.019,0.024
)c10 (0.031,0.037,0.044
c11
)(0.037,0.043,0.05
Source: Research findings

*
یبایست
مرحله چهارم :محاسبه اوزان نهایی سطوح :برای محاسبه وزن نهایی مؤلفههای هر سطح(  ) Wiم 

حاصلضرب ماتریس بردار ویژه روابط درونی در بردار ویژه همان سطح را در وزن نهایی سطح باالتر ضرب کنیم.
رابطه()8

Wi* = Wii × Wi (i −1) × Wi*−1

در صورتیکه برای یک سطح ماتریس  Wiiوجود نداشت ،الزم است یک ماتریس یکه هم درجه جایگزین آن گردد.
یبایست از فرمول زیر استفاده نمایید.
به عبارت دیگر م 

رابطه ()9

Wi* = I × Wi (i−1) × Wi*−1

جداول و نمودارهای زیر اوزان نهایی را نشان میدهد.
جدول : 12ماتریس اوزان نهایی معیار ها نسبت به هدف
مولفه

وزن فازی نهایی

وزن قطعی نهایی مولفهها

اولویت

c1

)(0.168,0.21,0.253

0.21

2

c2

)(0.121,0.144,0.169

0.144

3

c3

)(0.023,0.026,0.03

0.026

9

c4

)(0.027,0.033,0.041

0.033

8

c5

)(0.111,0.136,0.166

0.278

1

c6

)(0.021,0.025,0.03

0.025

10

c7

)(0.227,0.279,0.328

0.137

4

c8

)(0.041,0.049,0.06

0.049

5

c9

)(0.015,0.019,0.024

0.019

11

c10

)(0.031,0.037,0.044

0.037

7

c11

0.043
)(0.037,0.043,0.05
Source: Research findings
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شکل  :5نمودار اوزان نهایی معیارها نسبت به هدف ()Source: Research findings

یدهد معیارهای هزینه سرمایهگذاری ،طرز دید مسئوولین ،سرمایهگذاری بخش
براساس جدول  12نتایج نشان م 
خصوصی ،میزان سود ،میزان تقاضای مردم ،استفاده از فناوری و تکنولوژی ،کیفیت محصول ،ظرفیت تولی ،راحتی
نقل و انتقال ،همکاری با مرکز جاذب سفر و خدمات پس از تولید حائز رتبههای اول تا یازدهم در زمینه توسعه
یباشند .با افزایش روزانه هزاران خودرو در شهر چالوس و افزایش این تعداد در فصولی که
گهای مکانیزه م 
پارکین 
یباشد ،دغدغه حال حاضر تعداد زیادی از مردم یافتن مکان مناسب و امن جهت پارک خودرو
پذیرای گردشگر م 
یباشد .لزوم وجود چنین امانی خصوصا در شهر چالوس جهت رفات حال تمامی شهروندان و
خود با امنیت کامل ،م 
یهای موجود بوده
ن آ ور 
گردشگران ،تفکر و پیش زمینه اصلی احداث و راهندازی پارکینگهایی با به روزترین ف 

یهای الزم برای احداث پارکینگ،
ش ب ین 
است .خصوصا افزایش بخشهای ادارای – تجاری و تفریحی بدون پی 
خیابانهای شهر را تبدیل به یک پارکینگ عمومی کرده است ،که این امر سبب ترافیک شدید در شهر در طی ساعات
مشخصی شده است.
نتیجهگیری و دستاوردهای پژوهشی
با توجه به گسترش روز افزون شهر نشیني و رشد فیز يكي شهرها در کشورمان نیاز به برنامهريزي جهت توزيع دقیق
يشود .تراکم جمعیت در شهرها به ويژه کالنشهرها و
و بهینه خدمات و امكانات روز به روز بیشتر احساس م 
شهرهای توریستی به مانند چالوس باالتر رفته و با پیشرفت تكنولوژي مسائل عديده و جديدي در شهرها ظاهر شده
اند .از جمله اين مســـائل نوظهور ،پديده ازدياد اســـتفادهکنندگان از خودرو ،افزايش آلودگي ،ترافیک ،ازدحام و
يباشد .به موازات افزايش تعداد وسايل نقلیه موتوري در شهر و با توجه
مسائل مربوط به حمل و نقل و دسترسي م 
به ابعاد و حجم قابل مالحظه اين وسايل ،ضرورت و پیش بیني فضاها يي جهت پارک خودروها موضوعیت پیدا
يدهد و سطوح قابل توجهي از
يهاي ضروري شهر را تشكیل م 
کرده است تا آنجا که پارکینگ يكي از کاربر 
تها يي كه در اين فضاها صورت مي گيرد اين فضاها
فضاهاي شهري را به خود اختصاص داده است .باتوجه به فعالي 
يهاي خدمات شهري از اهميت قابل توجهي برخوردار است ،لذا با توجه به اينكه اين فضاها
نسبت به ساير كاربر 
نسبت به ساير كاربريها بايد به نحو شايستهاي در شهر چالوس مكان يابي گردند ترديدي نيست در اين خصوص
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به منظور برنامه ريزي صحيح جهت ارتقاء كم و يك ف فعاليت هاي شهري و جلوگيري از صدمات جبران ناپذير المز
است كي

بررسي كمي و يك في از وضعيت موجود صورت گيرد.

یدهد که با تمهیدات ،بسیاری از مشکالت ناشی از توقف
تجارب دیگر کشورها و پیشرفت فناوری نشان م 
گهای خصوصی
شهای مدرن تأمین پارکین 
ییابد .بنابراین الزم است رو 
طزیست کاهش م 
ی محی 
لها و آلودگ 
اتومبی 
در تجربیات سایر کشورها بررسی و در صورت امکان در کالنشهرها و شهرهای بزرگ نیز به کار برده شود .در این
گهای مکانیزه در سطح محالت یا واحدهای
میان یکی از روشهای تأمین پارکینگ اختصاصی ،استفاده از پارکین 
مسکونی است که امروزه در دنیا رایج شده است.
در شهر چالوس تنها  5پارکینگ عمومی و خصوصی وجود دارد که  3تا از این پارکینگها در کمربندی چالوس
یکه مناطق مرکزی شهر که دارای
واقع شده است .و دو تای دیگر هم در شرق و جنوب منطقه قرار دارد .در حال 
یباشند ،فاقد پارکینگ هستند و دارای بیشترین ترافیک به
بیشترین تمرکز مناطق تجاری ،اداری و آموزشی م 
یباشند.
خصوص در ساعات ابتدایی و انتهایی روز م 
در این پژوهش ابتدا به بررسی مقاالت مشابه پیرامون اولویت بندی معیارهای موثر در احداث پارکینگهای مکانیزه
پرداخته شد .معیارها و زیرمعیارهایی از پیشینه پژوهش استخراج شده و طبق نظر خبرگان اعتبارسنجی شدند و در
نهایت  11معیار انتخاب گردید .برای مطالعه نوع روابط حاکم بین معیارها از روش دیمیتل فازی استفاده شد و سپس
برای اولویت بندی شاخص ها را روش  ANPFصورت گرفته است .روش رتبهبندی و وزندهی مورد استفاده در
این پژوهش برای معیارها وزیرمعیارهای نهایی موثر در احداث پارکینگ نیز با سایر روشهای مورد استفاده در
شهای پیشین متمایز است .با بررسی زیرمعیارها مشخص شد که میان تمامی آنها روابط درونی و شبکهای
پژوه 
شهای بررسیشده در بخش پیشینه حاوی مطالب گسترده و مهمی هستند که از میان آنها معیارها و
وجود دارد؛پژوه 
شگران میتوانند از معیارها و زیرمعیارهای متعدد دیگری برای
زیرمعیارهای مهمتر استخراج شدند .سایر پژوه 
یشود که انواع
مکانیابی پارکینگ استفاده کنند که البته الزم است ابتدا به تایید خبرگان برسد .همچنین پیشنهاد م 
پارکینگهای مکانیزه؛ به طور مجزا و خاص بررسی شده و معیارهای موثر بر مکانیابی آنها نیز استخراج شوند .در
این تحقیق میزان تأثیر هر یک از  11معیار مؤثر بر توسعه پارکینگهای مکانیزه شامل طرز دید و نگرش مسئوولین،
سرمایهگذاری بخش خصوصی ،راحتی نقل و انتقال ،ظرفیت تولید ،هزینه سرمایهگذاری ،همکاری با مراکز جاذب
سفر ،میزان سود ،میزان تقاضای مردم ،خدمات پس از فروش ،کیفیت محصول و استفاده از فناوری و تکنولوژی با
توجه به نظرات خبرگان و ادبیات تحقیق مشخص شده است .بیشتر تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در این
گها پرداخته شده است .در
یپردازند و کمتر به عوامل موثر در احداث پارکین 
گها م 
خصوص به مکانیابی پارکین 
گهای طبقاتی مطالعات زیادی در کشور صورت گرفته است .در
خصوص مکانیابی پارکینگها به خصوص پارکین 
گها مورد تجریه و تحلیل قرار گیرد و سپس به مکانیابی آن
یکه در ابتدا باید عوامل موثر در احداث پارکین 
حال 
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پرداخته شود .نیاز به مدیریت ،مکانیابی و قیمتگذاری پارکینگها جهت سازماندهی ترافیک شهری و تسریع و
سهولت حمل و نقل درونشهری از مقوالت مهم برنامهریزی شهری است که توجه به آن ضروری است.
یباشد:
با توجه به مطالب ارائه شده نتایج حاصل از این پژوهش به شرح ذیل م 
گه ا ی
( )1با توجه به نتایج تحقیق تأمین هزینههای سرمایهگذاری و تغییر نگرش مسئولین نسبت به احداث پارکین 
یباشد .در خصوص هزینه سرمایهگذاری می توان از بخش خصوصی کمک گرفت و آنها را
مکانیزه ضروری م 
تشویق به سرمایهگذاری در این بخش نمود.
یتوانند با مراکز دانشگاهی
لها و ضوابطی م 
( )2مراکز جاذب سفر به مانند مراکز تجاری و اداری از طریق دستورالعم 
گها در مجاورت مراکز خود نمایند.
و تحقیقاتی همکاری نمایند و به احداث این پارکین 
( )3براساس نتایج به دست آمده معیارهای استفاده از فناوری و تکنولوژی ،کیفیت محصول ،ظرفیت تولید راحتی نقل
و انتقال و خدمات پس از فروش جزء عوامل موثر در احداث پارکینگهای مکانیزه میباشند .با افزایش روزانه
هزاران خودرو در سراسر کشور دغدغه حال حاضر عده کثیری از مردم یافتن مکانی مناسب و امن جهت پارک
کردن خودروی خود با امنیت کامل ،به حیاتیترین مشغله فکری جوامع امروزی مبدل شده است .لزوم چنین
گهای با کیفیت مناسب و خدمات مناسب باعث آسودگی خیال و امنیت فکری مردم خواهد شد.
پارکین 
گهای مکانیزه تفاوتی اساسی با
( )4این پژوهش از منظر در نظر گرفتن اولویتبندی معیارهای موثر در احداث پارکین 
شهای گذشته؛ مقاالت معدودی به اولویتبندی معیارهای
شهای پیشین است .در تمامی پژوه 
سایر پژوه 
گهای مکانیزه پرداخته بودند که آنها نیز تنها معیارها و زیرمعیارهای پارکینگهای ساختمانی را مورد استفاده
پارکین 
قرار داده بود.
( )5عوامل مختلفی در احداث پارکینگ دخالت دارند که بررسی و تحلیل تمام ابعاد آنها با روشهای سنتی
یتوجهی به این عوامل موجب هدر رفتن سهم قابل توجهی از منابع مادی و محیطی
یباشد .از طرفی ب 
امکانپذیر نم 
یهای نوین و جدید
یکند .بنابراین استفاده از فناور 
شده و صدمات سنگینی را به مردم و مدیریت شهری تحمیل م 
به مانند استفاده از مدلها و ابزار جدید برای تحلیل وسیعی از دادهها ،ضروری است.
یباشد و
( )6میزان سود یا توجیه اقتصادی حاصل از احداث این پارکینگ برای سرمایهگذار دارای اهمیت زیادی م 
گهای مکانیزه و استفاده
یباشد .این عوامل سبب افزایش نصب پارکین 
ضامن بقاء شرکتهای سازنده و سرمایهگذار م 
از آنها خواهد شد.
گهای
( )7با توجه به تراکم جمعیت و تمرکز زیاد مراکز اداری ،تجاری و آموزشی در مرکز شهر بهتر است ،پارکین 
یآورد.
یرغم زیربنای کم ،فضای پارک زیادی را به وجود م 
مکانیزه در این مناطق احداث شود ،زیرا عل 
( )8نتایج تحقیق نشان داد میزان تقاضای مردم در زمینهی انواع محصوالت پارکینگ مکانیزه از اهمیت زیادی
یکنند که امکان پارک
برخوردار است زیر مشتریان با توجه به مکان نصب پارکینگ ،پارکینگی را بیشتر تقاضا م 
خودرو در کمترین زمان را فراهم کند.
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یتوان
  م.) با برگزاری دورههای آموزشی نیز میتوان طرز دید و نگرش مسئولین و مدیران شهری را تغییر داد9(
مدیران و مسئولین شهری را با نمونههای صورت گرفته در این زمینه آشنا نمود تا با نتایج مثبت و منفی احداث این
.گها به خوبی آشنا شوند
 پارکین
براي حل مشکل ترافیکی مرکز شهر چالوس عالوه بر بررسی عوامل موثر در احداث و مکانیابی و احداث

) 10 (

گها از طریق اعمال سیاستهایی مانند افزایش هزینه پارك
  مدیریت و ساماندهی مناسب پارکین،پارکینگ مکانیزه
 ممنوع کردن توقف در معابر، کاهش زمان توقف حاشیهاي،کردن در پارکینگهایی که داراي بیشترین تقاضا هستند
.یباشد
  موثر م،کم ظرفیت و پرترافیک و افزایش جرایم توقفهاي غیر مجاز حاشیهاي
،پیشنهاد دیگر برای بررسی مناطق بیشتر به منظور مکانیابی پارکینگ طبقاتی است در پژوهشهای پیشین

) 11 (

 با اینکه این روش. استفاده شده که روشی ساده و قدیمی محسوب میشودANP  وAHP غالبًاًا از روش رتبهبندی
. است اما روش جدیدی محسوب میشود و نکات اجرایی خاص خود را داردANP ترکیبی از دو روش دیمتل و
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Abstract
Chalus is one of the most important cities in the north of Iran because of its large
population and on the one hand because of its extravagant and touristy activities, it
receives many trips daily. This has greatly increased the level of traffic in its
passageways. Therefore, parking is one of the most essential transport infrastructure in
the area. The purpose of this study is to prioritize the effective factors in mechanized
parking in Chalus city. Reviewing the research literature and expert opinion 11 criteria
including attitude and attitude of officials, private sector investment, ease of
transportation, production capacity, cost of investment, cooperation with attractive
travel centers, profitability, demand, people after sales services, the use of technology,
technology and product quality were identified as effective criteria in the development
of mechanized parking. Using the experts' opinions, the relationships of influence and
interaction of the elements are obtained as numerical scores, then the criteria are
prioritized using the ANPF method. The results show that investment cost criteria,
responsible attitude, private sector investment, profit, demand, use of technology and
technology, product quality, fuels capacity, convenience of transportation, cooperation
with travel attraction center and post-production services. The first to eleventh ranks
are in the development of mechanized parking lots.
Keywords: Mechanized Parking, Prioritization, Fuzzy Dimethyl Method, Fuzzy
ANP Method, Chalus City
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