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و توسعه گردشگري با استفاده از تکنیک  احداث پارکینگ هاي عمومی در بازارهاي سنتی

) بازار تجریش تهران: مورد مطالعه(دلفی 

  

.3امیرفروغی ،2مانا خوشکام، 1دمحمدرضا موحدفر

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد الکترونیکی،گروه مدیریت شهري،دانشجوي کارشناسی ارشد -1

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب ،دانشکده مدیریت ،عضو هیات علمی گروه جهانگردي و هتلداري -2

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،دانشکده مدیریت،استادیار گروه مدیریت بازرگانی -3

  

  چکیده

همانطور که میدانیم امروزه مشکل اساسی در کالنشهر ها نبود مکانهاي مناسب در جهت رفاه حال گردشگران و جامعه 

 يجهت توسعه گردشگر يدر مناطق شهر یعموم يها نگیانتخاب مکان احداث پارکتحقیق حاضر با هدف . محلی میباشد

بر اساس بندیتحقیقات ازنظردسته. عه موردي صورت گرفته استبه عنوان مطال شیبازار تجرتکنیک دلفی در  با استفاده از 

توصیفی در زمره مطالعه موردي قرار  یقانواع روش هاي تحق نیوده و در بیبلیتحل-یفیتوص تحقیقکیز،یو روش ن تیماه

همچون فاصله از ي عمومی در حاشیه بازارهاي سنتی ها در مکانیابی پارکینگلذا معیارهاي قابل اندازه گیري . ردگییم

هاي مناسب احداث پارکینگ  و کاربري موقعیت فضاي ،توقف ،حجم پارکینگ ،تجمع ،دیرش بار ،کارکردمراکز جاذب سفر، 

جامعهآماري تحقیق براي . بخشی از عواملی است که میتواند بر احداث فضاهاي مناسب شهري تاثیرگذار باشد، ...و

تهران حوزه مورد مطالعه را شامل شده است که پرسشنامه خبرگان  1ري منطقه نفر از خبرگان شهردا 10پرسشنامه تعداد

 دراولویتاول،معیار 0.143 باوزننرمالشده " حجمپارکینگ " بر اساس نتایج حاصل معیار .ها پخش شد در میان آن

دراولویتسوم و سایر  0.1429 باوزننرمالشده "تجمعپارکینگ " دراولویتدوم،معیار 0.1429 باوزننرمالشده "کارکردپارکینگ"

داراي بیشترین  گنیکارکرد پارکهمچنین بر اساس تکنیک دیمتل، معیار . شاخص ها رتبه هاي دیگر را داشته اند

معیار کارکرد در این مدل . بیشترین تاثیرپذیري، حجم پارکینگ بیشترین تعامل می باشد نگیتوقف در پارکتاثیرگذاري، 

 يفضاو  نگیپارک تیموقع، نگیتوقف در پارک، نگیحجم پارک، نگیتجمع پارکتغیر علی و م نگیبار پارکو  نگیپارک

می باشد، گزینه  "1لوکیشن "توان نتیجه گرفت بهترین گزینه  در نهایت بر این اساس می. معلول هستند نگیپارک

  .در جایگاه آخر قرار دارد "3لوکیشن "در جایگاه دوم و گزینه  "2لوکیشن "

  .تهران، ی، منطقه شهري، گردشگريعموم يها نگیپارکبازارهاي سنتی،  :کلیديکلمات 
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  مقدمه.1

یکی از مقوالت مهم مرتبط با برنامه ریزي شهري، بحث مکانیابی بهینه عناصر مختلف شهري و کاربري هاي متفاوت آن 

ارائه امکانات مختلف شهري به صورت . باشدنظیر؛ تجاري، اداري، زیارتی، تفریحی، آموزشی، خدماتی و دیگر کاربري ها می 

کارآمد با حداقل هزینه، زمان و حداکثر استفاده به شهروندان ازجمله مسائلی است که در برنامه ریزي شهري داراي اهمیت 

یکی دیگر از مسائلی که موجب تسهیل ارائه امکانات موجود به شهروندان می شود، دسترسی مناسب به . باالیی می باشد

همچنین یکی از مهمترین جزء راه ها و معابر شهري که سهم ). 1391سجادي و همکاران، (کانات پارکینگ می باشد ام

و  يمحمد(بسزایی در مطلوبیت و آرام سازي محیط شهري دارد، ساماندهی فضایی پارکینگ هاي عمومی می باشد 

براي حل مشکالت ناشی از که روشی . ز حرکت آنهاستامروزه توقف اتومبیل ها در خیابان طوالنی تر ا). 1391همکاران، 

 .می باشد سیس پارکینگ در مراکز ازدحامأتمورد استفاده قرار می گیرد، پارك خودروها و تسهیل تردد سایر وسایل نقلیه 

و  یسالمدر(عدم وجود پارکینگ در مکان هایی با فضاي کم و قیمت باال براي شهروندان پیامدهاي منفی به دنبال دارد 

  ).1391همکاران، 

چرا . باشدیمیعموم نگیپارک کیمساله در احداث  نیمهمتر، ازجمله مکان مناسب جهت احداث آن کیانتخاب 

 نگهایپارک نیپارك کردن در ا يبرا یکاهش رغبت عموم جهیآن و در نتتیباعث عدم مطلوب نگهایکه نامناسب بودن پارک

 می بایستشهرها،  يدر مناطق مرکز یمخصوصأعموم هاي نگیاحداث پارک يباالینههایبا توجه به هز از این رو. شودیم

 ک،یبتواند عالوه بر کاهش تراف تیکه در نها یصورت گیردو مهندس یفن يپارامترها هیآنها با در نظر گرفتن کل یابیمکان

  ). 1390کاویانی و رحمانی فضلی، ( رفته را برگرداندي ههایسرما

  

به اینکه گردشگري درآمدي ارزي بسیار مناسب و قابل مالحظه اي را براي کشور به ارمغان  از طرفی دیگر؛ باتوجه

می آورد، باعث شد که این صنعت مفهومی بسیار گسترده اي را در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی پیدا نموده 

وان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش بسیاري از کشورها صنعت گردشگري را به عن. و به عنوان یک صنعت تلقی شود

هر آنچه به گردشگران  یبه مفهومگردشگر. )1392و همکاران،  ییتقوا(خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی تلقّی می نمایند 

ساده ترین تعریف گردشگري عبارت است از؛ صنعتی که سبب می شود  .، می باشدشود یو خدمات مرتبط با آنان مربوط م

تا افراد براي مدتی از خانه هاي خود خارج شوند و به منظور بازدید نقاط دیگر جهان به سفر پداخته و درطول سفر نیازهاي 

  ). 1396علیائی و خزایی، (پذیرایی و اقامتی آنها را برطرف می نمایند 

  

مختلف شرایط متفاوت است، اما همچنان گردشگري عاملی مهم جهت توسعه اقتصادي به با اینکه در مناطق 

در زندگی ماشینی قرن بیست و یکم، توجه جدي به صنعت گردشگري، به ). 1392تقوایی و همکاران، (حساب می آید 

در عصر حاضر، اهمیت . عنوان پدیده اي جدید، بسیار احساس شده و اهمیت آن روز به روز در دنیا افزایش یافته است

گردشگري بیش از همه چیز، به چرخه اقتصادي آن وابسته است، که این مهم قابلیت باالیی در زمینه ي پویایی اقتصاد 

  ). 2012، 1زنگی آبادي و همکاران(محلی و بین المللی داراست 

  

                                                            
1 Zangi Abadi et al
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این جمله اگرچه چندان جدي نیست، اما به دلیل وجود تعداد زیاد خودروها و . »تهران سرتاسر پارکینگ است«

وجود پارکینگ براي این تعداد از خودرو یکی دیگر از . شود کم به واقعیت نزدیک می هاي سنگین ناشی از آن، کم ترافیک

تراکم باالي خودروها در و  هاي قدیمی و پرتردد در محله ها و مراکز تجاري قد کشیدن برجبا   .معضالت پیش رو است

 پارکینگ دراحداث نیاز به  نبوده وهاي موجود در منطقه پاسخگوي تقاضاي شهروندان  ، وجود پارکینگمنطقه ي تجریش

. بازار تجریش به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شده است .است شدهمنطقه به معضلی جدي تبدیل  این

در میدان ) ع(آستان مقدس امامزاده صالح. می باشدراناتیتهران در منطقه شم يبازارها نیتر یمیاز قد یکجریشیبازارت

از این مکان زیارتی، تراکم واحدهاي تجاري و همچنین دسترسی مسیر غرب به شرق منطقه  گردشگرانتجریش و استقبال 

به همین دلیل سه نقطه از  .ها نیاز به پارکینگ را در این محدوده بیشتر کرده است تردد خودرو   از طریق میدان تجریش و

علت انتخاب این منطقه، وجود فضاهاي . داین منطقه به عنوان گزینه هاي احداث پارکینگ هاي عمومی انتخاب شده ان

گردشگري می باشد که با توجه به اینکه در این تحقیق انتخاب بهترین مکان از حیث توسعه گردشگري مورد مطالعه قرار 

همچنین چون تردد در این منطقه زیاد است، اهمیت انتخاب آن تایید می . گرفته، انتخاب این منطقه مناسب می باشد

بنابراین با .استفادهشدهاستو همچنین از تکنیک تاپسیس جهت رتبه بندي گزینه ها تکنیک دلفی  از، پژوهشنیدرا. شود

  :در نظر گرفتن اهداف زیر به تحلیل انتخابمکاناحداثپارکینگهایعمومیدرمناطقشهریجهتتوسعهگردشگري می پردازد

  

  .ریجهتتوسعهگردشگري،دربازارتجریششناساییمهمترینعواملموثردرانتخابمکاناحداثپارکینگدرفضاهایشه -1

  .تجریشسنتی اولویتسنجیعواملموثردرانتخابمکاناحداثپارکینگدرفضاهایشهریجهتتوسعهگردشگري،دربازار -2

  

  بررسیمفاهیمپایهومبانینظري.2

  صنعت گردشگري

می باشد و رشدسریع آن تغییرات  در حال حاضر،صنعت گردشگريدنیامطرح یکی از بزرگترین و متنوع ترین صنایع 

به یک حوزه مهم مطالعاتی بین  علت، صنعت گردشگريبه همین . اجتماعی، اقتصادي و محیطی فراوانی را به دنبال داشت

  ).1396نظري، ( شده است تبدیلپژوهشگران 

از جایگاه و  بودهسومین صنعت مولد شغل و سرمایه بعد از صنعت نفت و خودروسازي  ،صنعت توریسم هم اکنون

موجب نزدیکتر شدن ملل،  ،درآمدزایی بسیار گسترده عالوه براین صنعت . بسیار خوبی در سطح جهانی برخوردار می باشد

قابلیتهاي صنعت توریسم همه را به این باور رسانده است که این صنعت راه . می شودبه یکدیگر  ي مختلفاقوام و فرهنگها

ر اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه و تولید ثروت در کشورهاي صنعتی است؛ چرا که میانبري براي توسعه هرچه بیشت

توسعه گردشگري، بخصوص افزایش تعداد جهانگردان بین المللی، باعث رونق طیف وسیعی از فعالیتهاي اقتصادي یا منطقه 

جمله ایران که با معضالتی همچون توسعه صنعت توریسم، به ویژه براي کشورهاي در حال توسعه از . اي میزبان می شود

میزان بیکاري باال، محدودیت منابع ارزي و اقتصاد تک محصولی مواجه است، و از طرف سرشار از دیدنی هاي طبیعی، 

  ).  1390آرام و ستایشگر،( باستانی، تاریخی، زیارتی و تفریحی است، از اهمیت فراوانی برخوردار است

  

با توجه به اینکه . بعنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت محسوب می شود در دنیاي امروزه صنعت گردشگري

کشور جمهوري اسالمی ایران از نظر وجود جاذبه هاي گردشگري، در ردیف ده کشور اول دنیا قرار دارد، ولی نه تنها در 

بسیاري . گاه مطلوبی نداردمیان کشورهاي دنیا بلکه در میان کشورهاي خاورمیانه، از نظر جذب توریسم و گردشگر هم جای
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از کشورها این صنعت پویاي گردشگري را بعنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد خش خصوصی و توسعه ي ساختار 

خصوصأ در کشورهاي درحال توسعه و جاهایی که شکل هاي دیگر اقتصادي مثل تولید یا استخراج . زیربنایی می دانند

نقش چندان مهمی در صحنه ي تجارت  بازرگانی ندارند، به توسعه ي صنعت گردشگري ازنظر اقتصادي به صرفه نیست، یا 

  ). 1391محرابی و همکاران، (توجه زیادي می شود 

  

کشورایرانعلیرغمرشدشتاباندراینصنعت،کماکان 

باسایررقبایخوداختالففاحشیداشتهوفقطتوانستهاستازکشورهاییهمچونپاکستانو 

 .سمآسیاباکشوراردندریکردیفقراردهدعمانپیشیگرفتهوسهمخودراازتوری

مقایسهدرآمدکسبشدهتوسطکشورترکیهوهمچنینآثارگردشگریاینکشورازلحاظ 

 .جاذبههایتاریخیفرهنگیوطبیعی،باکشورایران،نشاندهندهآناستکهساالنهبه چه میزان ازظرفیتاینصنعتراازدستمیدهیم

 2020 توریسمدرسال، در برنامهچشمانداز)WTO(براساسگزارشسازمانجهانیجهانگردي 

. میلیوننفرخواهدرسید 600 میالدیتعدادگردشگراندرسراسرجهانبهیک میلیاردو

دراینراستاسازمانجهانگردیپیشبینیمیکندمنطقه خاورمیانهپسازمنطقهشرقآسیاباالترینمیزانرشدتوریسمرادرجهانداراباشد 

  ).1387غالمی، (

  

  مکانیابیپارکینگ

هاي سیستم حمل و نقل هستند که نقش عمده اي در کاهش پارك حاشیه اي و  یکی از مهمترین زیرساختپارکینگ ها 

باعث شده که )وسایل نقلیه در حال حرکت(توجه بیش از حد مدیران شهري به ترافیک جاري . روانی ترافیک ایفا میکنند

پارکینگها زمانی . گیردکمتر مورد توجه قرار ) وسایل نقلیه پارك شده(بخش دیگري از ترافیک شهر، یعنی ترافیک ساکن 

مکان یابی و احداث پارکینگ هاي  در نتیجه. می توانند کارایی الزم را داشته باشند که در مکان مناسبی احداث شوند

عمومی می تواند نقش مؤثري در کاهش ترافیک، صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا، تسریع و سهولت در 

  ).1394اورز، کش( حمل و نقل شهري داشته باشد

  

بحث مکانیابی بهینه عناصر مختلف شهري و کاربري هاي مختلف از قبیل تجاري، اداري، زیارتی، تفریحی، 

آموزشی، خدماتی و دیگر کاربري ها از مقوالت مهم با برنامه ریزي شهري است و آنچه در برنامه ریزي از اهمیت باالیی 

در . به شهروندان است) حداقل هزینه و زمان، حداکثر استفاده(رت کارامد برخوردار است ارائه امکانات مختلف شهري بصو

این بین ازجمله مسائلی که ارائه ي امکانات موجود را به شهروندان تسهیل می بخشد، دسترسی مناسب به امکانات 

یب عمال سطوحی که کمبود پارکینگ در شهرها باعث توقف خودروها در کنار خیابان ها گردیده، بدین ترت. پارکینگ است

متکان، ( باید در اختیار ترافیک سواره قرار گیرد به محل توقف تبدیل گردیده، که باعث افزایش ترافیک معابر می شود

1386.(  

  

مشتریان و مراجعه کنندگان به کاربري هاي موجود در شهر بایستی بتوانند ارزان و راحت جهت انجام کارها و 

از طرفی دیگر تصمیمات اتخاذي . فی امکان پارك در محل هاي پارکینگ را داشته باشندرفع نیازهاي خویش به مدت کا

ترافیک، جمعیت و کارایی کاربري هاي مختلف شهري را در مورد پارکینگ بسیاري از چشم اندازهاي امکانات شهري نظیر؛ 
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ي مدیران شهري شده است تا با یک روش در نتیجه مدیریت پارکینگ یکی از مهمترین ابزارها برا. تحت تأثیر قرار می دهد

نبود فضاي کافی پارکینگ براي اتومبیل ها و کمبود فضاي پارکینگ . مناسب کیفیت زندگی را براي ساکنان بهبود بخشد

در مناطق شهري باعث صرف زمان زیادي از طرف رانندگان براي پارکینگ شده و باعث می شود رانندگان مسافت اضافی را 

البته در مناطق شهري و مناطق پرتراکم خودروها بیش از آنکه درحال حرکت باشند، . لیه ي خود طی نمایندبا وسایل نق

درصد از عمر مفید خود را درحال حرکت می باشد  10تا  5درحال توقف هستند و هر وسیله ي نقلیه ي شهري بین 

ارتباط قوي آن با  می شود،ت پارکینگ ها مدیریت درساز جمله عوملی که موجب ). 1391چاوشی ثمرین و همکاران، (

برنامه ریزي حمل و نقل شهري است تا با دقت آماري و برآورد حجم ترافیک در مرکز شهر، پارکینگ مورد نیاز را پیش 

نقلیه در آن  لاز توقف وسای، باید نیست کافی نقلیه لدر مواقعی که ظرفیت خیابان ها براي عبور وسای. احداث نمودبینی و 

، زیرا در این حالت گران می باشدانتخاب سطح خیابان از بدترین مکان هاي احداث پارکینگ، . کردخیابان ها جلوگیري 

سبقت راحت، افزایش عدم امکان بوجود آمدن  می یابندگه این امرباعثترین و بهترین زمین ها را به پارکینگ اختصاص 

 که مکانیابی پارکینگ هاي شهري تابع شرایط و عوامل متعددي است. می شودیاده ها تعداد تصادفات و ایجاد خطر براي پ

مکان بهینه ، عبارت است از، انتخاب محلی مناسب که هم از لحاظ هزینه و هم از نظر پاسخ گویی به نیازهاي منطقه

در احداث پارکینگها است، می  به این ترتیب که مکان احداث پارکینگ یکی از مهم ترین پارامترهاي موثر. شناخته شود

مدل هاي مکان یابی توسط افراد ). 1386کریمی و همکاران، (شد افزایش کارایی آن را  سببتوان با مکانیابی مناسب 

اولین نظریه . متعدد و در کشورهاي مختلف ارائه شده است که هر کدام با توجه به شرایط زمانی به کار گرفته نشده است

بهره مکانی  - این نظریه اولین نظریه بهره اقتصادي . ارائهگردید1826ي اراضی توسط فن تونن در سال اي در مورد کاربر

و هر قسمت به یک محصول خاص  شدمکانکشاورزي در شهر به چندین دایره متحدالمرکز تقسیم  ،نظریه در آنکه  بود

ی صنایع را مطرح نمود، اما چارچوب علمی این میالدي، تئوري مکانیاب 1885 -  1882النهارد در سالهاي . یافتاختصاص 

توسط لوش و کریستالر با بسط و توسعه این سپس . میالدي پایه ریزي شد 1909تئوري توسط وبر آلمانی در سال 

اصوال ). 1391کرمی و همکاران، ( و در نهایت هوور این تئوري را به بلوغ و کمال رساند شدتئورینظریه مکان مرکزي ارائه 

یابی به فعالیتی گفته می شود که در آن قابلیت ها و توانایی هاي یک منطقه خاص از نظر وجود زمین مناسب و مکان 

مرتبط بودن آن با سایر کاربري هاي شهري و روستایی براي انتخاب مکانی مناسب جهت کاربري مورد نظر تجزیه و تحلیل 

ی عمري طوالنی به قدمت بشر دارد، چرا که انسان همواره در تالش با توجه به تعریف فوق، مکان یاب). 1393پاشاپور، ( شود

با پیچیده تر شدن نیازهاي بشر، به تدریج کار مکان یابی پیچیده تر از این رو بوده که محیط اطراف خود را بهتر بشناسد، 

  . احساس شدو لزوم استفاده از روش هاي پیچیده تر و برنامه ریزي دقیق تر بیشتر  شد

  

  ه تحقیقپیشین.3

، پژوهش هاي مهمی انجام شده که از جمله انتخابمکاناحداثپارکینگهایعمومیدرمناطقشهریجهتتوسعهگردشگريدر خصوص 

  :آن می توان به موارد زیر اشاره کرد

  

 ياستان لرستان از نظر شاخص ها يشهرستان ها یابیارز"در تحقیق خود با عنوان ) 1396(علیائی و خزایی 

به تحلیل سطح بهره مندي شهرستان هاي استان لرستان، از نظر شاخص هاي توسعه گردشگري که  "يتوسعه گردشگر

روش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیل است و بریا تجزیه و . شهرستان می باشند، پرداختند 9شاخص براي  10شامل 

نقشه توزیع  mapArcا استفاده از سپس ب. تحلیل داده ها از مدل تحلیل مکانی تاکسونومی عددي استفاده شده است
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فضایی شاخص هاي توسعه گردشگري در سطح شهرستان هاي استان ترسیم و به تحلیل توزیع فضایی و سطح بهره مندي 

نتایج این تخقیق نشان داد که شهرستان هاي خرم آباد و بروجرد . زیرساخت هاي گردشگري در استان پرداخته شد

الگودرز، کوهدشت، دورود، پلدختر، دلفان، ازنا و سلسله از نظر شاخص هاي توسعه برخوردارترین و شهرستان هاي 

  . گردشگري، به ترتیب در رتبه هاي سوم تا نهم قرار دارند

  

ارزیابی و مکان یابی بهینه پارکینگ هاي عمومی با "در تحقیق خود با عنوان ) 1395(جوان و غنی پور تفرشی 

به مکان یابی بهینه پارکینگ هاي عمومی در جهت کارایی بیشتر در محدوده اي  "در شهر رشت AHPاستفاده از مدل 

براي این کار در ابتدا مطالعات اولیه جهت شناسایی معیارهاي تاثیرگذار بر انتخاب محل بهینه پارکینگ . خاص پرداختند

در نهایت با استفاده از سیستم  .انجام شد و سپس با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی  وزن دهی معیارها صورت گرفت

  . محدوده مناسب جهت احداث پارکینگ هاي عمومی پیشنهاد گردید) GIS(اطالعات جغرافیایی 

  

تحقیقی را با موضوع ) 1395(شمس و همکاران 

این در . مورد بررسی قرار دادند "ANPامکانسنجیتوسعهپایدارگردشگریدربافتمرکزیشهرکرمانشاهبااستفادهازروش"

بنابراین در تبین ادبیات و . تحلیلی است - ، روش تحقیق براساس نوع هدف، کاربردي و بر اساس نوع روش، توصیفیپژوهش

سوابق موضوع و ارائه مدل شبکه اي پژوهش، از مطالعات کتابخانه اي و براي جمع آوري اطالعات با توجه به ماهیت تحقیق 

ه منظور ارزیابی و اولویت بندي شاخص هاي ارائه شده از روش همچنین ب. از روش هاي میدانی استفاده گردیده است

نتایج پژوهش تعیین می کند که از میان شاخص هاي مورد بررسی زیرساخت . استفاده شده استفرایند تحلیل شبکه اي

نشان می دهد در واقع یافته ها . فرهنگی بیشترین سهم را در توسعه منطقه ایفا می کنند - هاي گردشگري، معیار تاریخی

همچنین پیشروي کاربري تجاري در . که این منطقه از ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه نمونه گردشگري برخوردار است

  .داخل بافت یکی از موانع اساسی در راه رسیدن به توسعه گردشگري در این منطقه می باشد

  

  روشپژوهش.4

 روشگردآوریاطالعاتمبتنیبرروشهایاسنادي.ربردیاستتحلیلیوازلحاظنوعهدف،کا-پژوهشحاضربرحسبنوعروش،توصیفی

تکنیک ازپس از غربال شاخص ها با استفاده دربخشتحلیل، .ومستندسازیمیباشد) مطالعاتمیدانی( ،مشاهده)کتابخانهاي(

براي . موجوددرمدل،ازمطالعاتاسنادیوکتابخانهایاستفادهشدهاستي الزمبهذکراستجهتتعیینمعیارها.ارزیابیشدهاستدلفی 

. سترسی به مطمین ترین و نزدیکترین موانع در این زمینه از تکنیک دلفی در چهار مرحله استفاده شدد

 1 نفرازخبرگانشهرداریمنطقه 10میان  سپسبهمنظورانجاممقایساتزوجیوتعیینوابستگیهایبینمعیارها،پرسشنامههایطراحیشده

العه در این تحقیق از میان افرادي انتخاب شد که از سپس براي دسترسی به نتایج معتبر جامعه مورد مط.تهرانتوزیعگشت

نزدیک با مسائل مکانیابی پارکینگ ها در حاشیه بازارسنتی تجریش مواجه بوده اند و به عبارت دیگر با مشکالت و ارائه 

  .راهکارهاي مناسب در این بخش بخوبی آشنا بوده اند

  

. اي شامل معیارهاي مورد نظر داده شد طبق این تکنیک نخست به هریک از اعضاي گروه پرسشنامه

ی قرار بررسمعیارها موردتکتکیاشنابودندطبقروشدلفامورهیانتخابشدهبودندوباکلکارشناس 10نحوزهکهازیسپستوسطخبرگانا

می باشد و معیارهاي با امتیاز  10تا  1ه بین براي غربال اولیه معیارهاي شناسائی شده امتیازات تخصیص داده شد. گرفت



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگری

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

٧

www.tourism2019.ir  

نتایج . راند ادامه یافت و در راند دوم با دستیابی به توافق نهائی متوقف شده است 2تکنیک دلفی در . حذف شدند 7زیر 

  . قابل مشاهده می باشد 2و  1حاصل از تکنیک دلفی در جداول 

  

  خالصه نتایج راند نخست تکنیک دلفی -1جدول 
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77999779888.000کارکرد پارکینگ

78898535786.800دیرش پارکینگ

57777999887.600بار پارکینگ

77775797887.200تجمع پارکینگ

78898479787.500حجم پارکینگ

77996779977.700توقف در پارکینگ

99977979998.400موقعیت پارکینگ

76976788967.300فضاي پارکینگ

  

  خالصه نتایج راند نهایی تکنیک دلفی -2جدول 
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88878879787.800کارکرد پارکینگ

88797798887.900بار پارکینگ

88877779877.600تجمع پارکینگ

87977779997.900پارکینگ حجم

87879898888.000توقف در پارکینگ

87979989988.300موقعیت پارکینگ

88777788877.500فضاي پارکینگ
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  : براي محاسبه هماهنگی دیدگاه کارشناسان از ضریب توافقی کندال استفاده شده است

  

  ضریب توافق کندال - 3جدول 

  مقدار معناداري  آزادي درجه  ضریب کندال  تعداد کارشناسان  تعداد گویه  

  7002/0  345/0  10  8  راند اول

  000/0  6  419/0  10  7  راند دوم

  

  :توان نتیجه گرفت می 6بنابراین با توجه به مقادیر محاسبه شده 

  .می باشد "1لوکیشن "بهترین گزینه  -

.در جایگاه دوم قرار دارد "2لوکیشن "گزینه  -

  .در جایگاه آخر قرار دارد "3لوکیشن "گزینه  -

  .قابل مشاهده می باشد  4معیارهاي این تحقیق گردآوري شده است، که شرح کامل آن در جدول 

  

  )2016ابراهیم و آتیا، . (معیارهاي تحقیق، منبع -4جدول 

  معیار

  کارکرد پارکینگ

  نگیپارک رشید

  نگیبار پارک

  نگیتجمع پارک

  نگیحجم پارک

  نگیتوقف در پارک

  نگیتپارکیموقع

  نگیپارک يفضا

  

گزینه ها -5جدول 

  گزینه ها

  1لوکیشن 

  2لوکیشن 

  3لوکیشن 
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  رتبه بندي گزینه هابا استفاده از تکنیک تاپسیس

اولویت با گزینه اي است که بیشترین فاصله . در این مطالعه براي انتخاببهترین گزینه از تکنیک تاپسیس استفاده شده است

  .را از عوامل منفی و کمترین فاصله را از عوامل مثبت داشته باشد

  

  ها شناسائی معیارها و گزینه: گام اول

ها براساس معیارها تشکیل  بنابراین ماتریس امتیازدهی گزینه. اند ها شناسائی گردیده و گزینه) معیارها(هاي اصلی  شاخص

نمره متناسب به هر یک از . براي امتیازدهی براساس هر معیار از طیف لیکرت نه درجه استفاده شده است. شده است

  . تهران ارزیابی می گردد 1ها با توجه به دیدگاه کارشناسان شهرداري منطقه  شاخص

  : در این تحقیق مکان هاي منتخب جهت احداث پارکینگ به شرح زیر است

  )ها یکوچه زغال( ينبش کوچه محمود - یعتیشر ابانیخ یضلع غرب -قدس  دانیم) 1 شنیلوک

  )ذریچ یتاکس ستگاهیپشت ا( ینبش بن بست اختصاص - یعتیشر ابانیخ یضلع غرب -قدس  دانیم) 2 شنیلوک

  نبش کوچه نخست - )1منطقه  يشهردار يروبرو(باهنر  ابانیخ یضلع شمال -قدس  دانیم) 3 شنیلوک

  

  مقایس شده بیتهیه ماتریس : گام دوم

مقیاس شده را با  اگر هر درایه ماتریس بی. گیري با نورم صورت گرفته است مقیاس سازي ماتریس تصمیم در گام دوم بی

ijn
ijaو هر درایه متناظر آن را در ماتریس اولیه با  

ijnدهند آنگاه هر  نشان  
قسیم درایه متناظر در ماتریس اولیه بر با ت  

  :شود صورت زیر محاسبه می جذر مجموع مربعات عناصر ستون متناظر و به

)3(                    
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  مقایس موزون تهیه ماتریس بی: گام سوم

براي بدست آوردن ماتریس . تبدیل شود (V)مقیاس موزون  به ماتریس بی (N)مقیاس  در گام سوم باید ماتریس بی

  ..ها را داشته باشیم مقیاس موزون باید اوزان شاخص بی

ها و  که عناصر قطر اصلی آن اوزان شاخص (Wnxn)مقیاس شده را در ماتریس مربعی  به این منظور ماتریس بی

نشان داده  Vن گویند و با مقیاس شده موزو ماتریس حاصل را ماتریس بی. کنیم دیگر عناصر آن صفر است ضرب می

  )153:  1389مومنی و شریفی، . (شود می

)4(                    V = N × Wnxn

  

  هاي مثبت و منفی آل محاسبه ایده: گام چهارم

هاي  آل اکنون باید ایده. شود محاسبه می  (-V)آل منفی  و یک ایده (+V)آل مثبت  در این گام براي هر شاخص یک ایده

  .مثبت و منفی را براي هر شاخص بدست آورد

  .باشد می vآل مثبت بزرگترین مقدار ستون مربوط در ماتریس  براي هر شاخص مثبت، ایده -
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  .باشد می vبراي هر شاخص مثبت، ایده ال منفی کوچکترین مقدار ستون مربوط در ماتریس  -

  .باشد می vمنفی، ایده ال مثبت کوچکترین مقدار ستون مربوط در ماتریس براي هر شاخص  -

  .باشد می vبراي هر شاخص منفی،  ایده ال منفی بزرگترین مقدار ستون مربوط در ماتریس  -

  

  هاي مثبت و منفی آل محاسبه فاصله هر گزینه از ایده: گام پنجم

  .شود نمایش داده می -dآل منفی با  ایدهو فاصله با  +dآل مثبت با  فاصله هر گزینه از ایده

  

  آل حل ایده محاسبه راه: گام ششم

  :بریم براي اینکار از فرمول زیر سود می. شود آل حساب می حل ایده در این گام میزان نزدیکی نسبی هر گزینه به راه

)5(                  CL*
i = di- /( di- + di+ )  

آل نزدیکتر است و  به جواب ایده گزینههرچه این مقدار به یک نزدیکتر باشد . بین صفر و یک است CLمقدار 

  ) 1390حبیبی، . (باشد گزینه بهتري می

  :توان نتیجه گرفت بنابراین با توجه به مقادیر محاسبه شده مندرج می

  .می باشد "1لوکیشن "بهترین گزینه  -

.م قرار دارددر جایگاه دو "2لوکیشن "گزینه  -

  .در جایگاه آخر قرار دارد "3لوکیشن "گزینه  -

  پیشنهادات نتیجه گیري و .5

. براساسنتایجتحقیقمشخصگردید،معیارحجمپارکینگدراولویتنخستقرارداردوبیشترینتعاملرادرمیانسایرمعیارهادارامیباشد

  :بنابراینمیتوانگفت

درساعاتپیکتردددراینمحل،شاهدسرازیرشدنحجمبسیاریبرایبهبودحجمپارکینگ،ازآنجاکهدرمنطقهتجریشعلیالخصوص

اتومبیلبهاینسمتبوده،بنابراینالزمپارکینگهاییکهاحداثمیشود،باگودبرداریبیشترتعدادطبقاتزیرینبیشتریداشتهباشندتاحجمپارک

اتومبیلدرپینگهاافزایشیابد،ازطرفیالزماستدرصورتسنتیبودنپارکینگمکانهایعبورومروربهصورتیدرنظرگرفتهشوندکهبیشترینحجم

  .ارکینگقرارگیرد،همچنینیکپارکبانویافردمتخصصبرایپیشنهادمکانمناسببرایاتومبیلبهکارگرفتهشود

براساسنتایجتحقیقمشخصگردید،معیارکارکردپارکینگدراولویتدومقرارداردوبیشترینتأثیرگذاریرادرمیانسایرمعیارهادارا

  :بنابراینمیتوانگفت. میباشد

:بنابراینمیتوانگفت. معیارتجمعپارکینگدراولویتسومقرارداردبراساسنتایجتحقیقمشخصگردید،

- 

برایمکانیابیپارکینگدرمنطقهنسبتاوسیعتجریش،وجودویاعدموجودپارکینگدراطرافآنازاهمیتویژهایبرخورداراست،زیراکهدرصورت

هایسریعازپارکحاشینبودپارکینگدراطرافمحلموردنظرالجرمشهروندانازحرکتبهسویپارکینگصرفهنظرکردهوحتیشایدبرایانجامکار

  .هایویاحتیپارکدوبلبهرهگیرند،برایناساساحداثپارکینگدرحاشیهایمتفاوتازپارکینگهایپیشیممنطقیمیباشد
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. براساسنتایجتحقیقمشخصگردید،معیارتوقفدرپارکینگبیشترینتأثیرپذیریرادرمیانسایرمعیارهادارامیباشد

:بنابراینمیتوانگفت

- 

زمانتوقفدرپارکینگموردتوجهقرارگیرد،بدینصورتکهافرادباقصدتوقفبامدتزمانبیشتربهمحلهایدبرایعدمتداخلقرارگیریاتومبیلهامدت

ورتریازدرورودیراهنماییشوند،وجودتفاوتهزینهبرایمکانهاینزدیکبهدرورودیودورترازآنوکاهشقیمتهرساعتتوقفدرمکاندورترمیتواندا

اتومبیلمیتوانبهجایسیستمهایسنتیازسیستمپارکومترهوشمفرادراترغیببهاستفادهازمکانهایدورترکند،همچنینبرایکنترلدقیقتوقف

.نداستفادهکرد

:شود هایزیرجهتموردکاویوبهبودتحقیقاتبعدیتوصیهمی زمینه

- 

توانددامنهنتایجراافزایشدادهوبهعنوانابزاري،مطالع مقولهیانتخابمکاناحداثپارکینگهایعمومیدرمناطقشهریجهتتوسعهگردشگریمی

.اتآیندهراارتقادهند

- 

مکانیابیمکاناحداثپارکینگباتوجهبهبیشترینسودوکمترینهزینهمیتوانازمدلسازیومکانیابیبهرهگرفتوازالگوریتمهایفراابتکاریدربرای

.حآلناستفادهکرد
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