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چکيده
با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی انسانها بهتدریج از طبیعت دور شدهاند .تراکم بیشازحد جمعیت،
دخالت در محیط طبیعی و ایجاد محیطهای انسانساخت ،نیازهای محییطزیسیتی ،جسیمی و روحیی انسیان را
بیشتر بروز داده است .از طرف دیگر تمرکز بیشازحد فعالیتهای اجتمیاعی ،اتتایادی و فرهنگیی در شیهرهای
بزرگ باعث هجوم جمعیت به شهرها شده و به دنبال آن نیاز به فضاهای تنفسی شهری را هرچه بیشتر ملمیوس
ساخته است .شهر اردبیل نیز طی دهههای اخیر رشد فزاینده فیزیکی را در اثر هجوم بیسابقه مهاجرین روسیتا-
شهری تجربه کرده است .ازاینرو در این پژوهش ،با استفاده از توانمنیدیهیای سیسیتم اطععیات جغرافییایی و
مدلهای تامیمگیری چند معیاره ( )MCDMبه بررسی وضع موجود تخایی پیارو و فضیای سیبز در شیهر
اردبیل مبادرت شده است .روش پژوهش با توجه به هدف ،کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش ،توصیفی -تحلیلیی
است .معیارهای موردبررسی در  9مؤلفه جهت چیدمان مکانی فضای پاروهای شهری– منطقهای گروهبندیشده
است .برای وزندهی معیارهای مورد استفاده از تکنیکهای  CRITICو مقایسه زوجی و نیز بیرای اولوییتبنیدی
تناسب اراضی بهمنظور استقرار پارو و فضای سیبز از میدل  VIKORدر محییط نیرمافیزاری IDRISI SELVA
استفادهشده است .در ادامه برای ارائه الگوی مناسب جهت چیدمان مکانی این کاربریها از روش تایمیمگییری
چند معیاره  VIKORاستفاده شد .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که پاروهای شهری  -منطقهای در تسمت
شرق منطقه  ،1جنوبغربی منطقه  3و شمال منطقه  4به لحاظ دسترسیی بیه پیارو بیا کمبیود مواجیه اسیت.
استفاده از نقشه خروجی حاصل از مدل  VIKORمکانهای مناسب جهت احداث پیارو جدیید مشیخ شیده
است و با استفاده از نقشهی وضع موجود فضای سبز و نقشهی خروجی حاصیل از روش  VIKORالگیوی بهینیه
جهت احداث پارو شهری -منطقهای پیشنهاد شده است.
واژههاي کليدي :پاروهای شهری -منطقهای ،چیدمان مکانی ،تامیمگیری
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مقدمه
گسییترش روزافییزون شییهرها در کلیییه کشییورهای
جهان و ازجمله در ایران ،از پیامدهای غیرتابلاجتنیاب
عار دانش و فناوری به شمار مییرود .رشید و توسیعه
شهرنشینی با گسترش کالبدی شهرها رابطه مسیتقیم
داشییته و دوری از طبیعییت و تطییع رابطییه انسییان بییا
محیطزیست طبیعی را موجب میشیود (محیرمنیژاد و
بهمن پور .)524 :1388 ،افزایش جمعییت و گسیترش
شهرنشینی ،موجب تبدیل فضیاهای سیبز شیهری بیه
سطوح بتنی خشین و نفونناپیذیر شیده و انسیانهیا را
بهتدریج از طبیعت دور ساخته است؛ همچنیین تیراکم
بیش ازحد جمعیت و دخالت در محیط طبیعی و ایجاد
محیطهای انسان ساخت نیز نیازهیای محییطزیسیتی،
جسمی و روحی شهروندان را بییش ازپییش بیروز داده
اسییت (حیییدری بخشییی .)10 :1387 ،از طییرف دیگییر
تمرکز بیش ازحید فعالییتهیای اجتمیاعی ،اتتایادی،
فرهنگی در شهرهای بزرگ باعث هجیوم جمعییت بیه
این شهرها شده است و به دنبال آن نییاز بیه فضیاهای
تنفسی شهری را هرچه ملمیوستیر مییکنید (رزمیی،
 .)16 :1384کارشناسان فضیای سیبز ،طیرح جیامع را
بهمنظور ایجاد فضای سبز شهری ،از ملزومات هر شهر
عنوان میکنند و ابراز میدارند که همه شهرها بهوییژه
شهرهای نوساز و ییا در حیال گسیترش بایید بیه ایین
مسئله توجه جدی داشیته باشیند؛ زییرا همیین رونید
ساخت وساز بیرویه و بدون توجیه بیه ضیرورت فضیای
سبز که بسازبفروشها و سودجویان در پیشگرفتهانید،
شهرها را به تدریج به شکل خوابگاه عمومی درخواهنید
آورد (خوشنمک ،1381 ،ص .)109 .منظور از فضیای
سبز شهری ،درواتیع نیوعی از سیطوح کیاربری زمیین
شهری با پوشش گیاهی انسانسیاخت مییباشیند کیه
دارای هم بیازدهی اجتمیاعی و هیم بیازدهی محیطیی
است ( .)Chace and Wlash, 2006فضای سبز شهری
از دیدگاه شهرسیازی در برگیرنیده بخشیی از سییمای
شهری است که از انواع پوشیش گییاهی تشیکیلشیده
است و بهعنوان یک عامل زنده حیاتی در کنیار کالبید

بیجان شهر ،تعیینکننده سیاخت شیکل شیهر اسیت
()Naghavi et al., 2006: 22؛ بنییابراین مکییانیییابی
صحیح و درست پاروها و فضاهای سبز بهعنیوان ییک
نیاز زیستی جوامع برای ارتقای کیفیی سیطح زنیدگی
انسان و بهعنوان عامل اصلی در ایجاد تعیادل مطلیوب
در محیطزیست شهری میبایست در برنامههای توسعه
شهری از اولویت ویژهای برخیوردار باشید (مهندسیین
مشاور امکو .)5 :1385 ،یکی از مشکعت فضیای سیبز
در شهر اردبیل توزیع غیرعادالنه و نامناسیب پیاروهیا
در این شهر است .بیدین معنیی کیه در شیهر اردبییل
توزیع فضای سبز بهصورت نامسیاوی و نیامتوازن بیوده
است .در حال حاضر سرانه فضای سبز شیهری موجیود
در اردبیییل  5/1مترمربییع بییه ازای هییر نفییر اسییت
(مهندسین مشاور طرح و کاوش .)123 :1390 ،در این
پژوهش سعی شده است با انتخاب کاربری فضای سیبز
شهری -منطقهای بهعنوان نمونه موردبررسی از اتسیام
کاربریهای فضای سبز شهری (جدول  )1به تحلییل و
بررسی توزیع مکانی _ فضایی ایین کیاربری در سیطح
شهر اردبیل پرداخته شود .هیدف کلیی ایین پیژوهش،
تحلیلییی برچیییدمان مکییانی فضییای سییبز شییهری
(پارو های شهری -منطقهای) و ارائه الگوی بهینیه در
این رابطه است؛ که با استفاده تلفیقیی از تابلییتهیای
 GISو تکنیک  VIKORبیهعنیوان یکیی از روشهیای
برجسییییته مطییییرح در تاییییمیمگیییییری چنیییید
معیاری )MCDM(1انجامشده است .بیر همیین اسیاس
پاسخ به سیؤالهیای زییر شیاکله اصیلی روششناسیی
تحقیق را تشکیل میدهد:
 .1آیا چیدمان مکانی فضای سبز و پاروهیای شیهری
در سطح شهر اردبیل از الگوی مناسب برخوردار است؟
 .2چگونه میتوان با تلفیق تابلیتهیای  GISو تحلییل
چند معیاری ،یک الگوی بهینه را در چییدمان مکیانی
فضای سبز شهری (پاروهای شیهری -منطقیهای) در
سطح شهر اردبیل ارائه داد؟

1. Criteria Decision Making Multiple
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عطا غفاري گيالنده و همکاران

جدول  :1طبقهبندي پارکهاي شهري و شعاع عملکرد آنها
نوع پارک

مساحت

شعاع عملکرد

همسایگی

کمتر از  0/5هکتار

 200متر

محلهای

 2ی  1هکتار

 600ی  400متر

ناحیهای

 4ی  2هکتار

 1200ی  800متر

منطقهای

 10ی  4هکتار

 2500ی  1500متر

شهری-منطقهای

بیش از  10هکتار

 25تا  30دتیقه رانندگی

(منبع :مجنونیان72 :1374 ،؛ پورمحمدی)43-41 :1382 ،

امییروزه پیامییدهای گسییترش شییهری و پیچیییدگی
معضییعت محیییطزیسییتی ،موجودیییت فضییای سییبز و
گسترش آن را برای همیشه اجتنیابناپیذیر کیردهانید؛
شییهرها بییهعنییوان کییانون متمرکییز فعالیییت و زنییدگی
انسانها برای اینکه بتواننید پاییداری خیود را تضیمین
کنند چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متیثثر از
سیستم طبیعی ندارند (مهندسین مشاور امکو:1385 ،
 .)1در این میان فضای سبز بهعنیوان جیز ضیروری و
الینفک پیکره یگانه شهرها در متابولیسم آنهیا نقیش
اساسی دارند که کمبود آنها می تواند اختعالت جدی
در حیات شهری به وجیود آورنید (مجنونییان:1373 ،
)6؛ بنابراین پیش از هر نوع برنامهرییزی بیرای توسیعه
فضای سیبز شیهری ،بایید معیارها و استانداردهییییای
الزم ،معیین و مشیخ شیود .وضعیت موجود شهرهیا
نییهتنهییا ،ایجیییاد فضیییای سیییبز و مهییمتییر از همه
برنامهریزی حسابشده را ایجیاب مییکنید ،بلکه بیش
از هر زمان دیگر خواهییییان فضییییاهای سبز وسیییییع
بهمنظیور برتییراری موازنییه اکولوژیییک در مقابییییل
محیطهای سیاختهشیده اسییییت ( Chiesura, 2003:
.)114
منظییور از فضییای سییبز شییهری ،درواتییع نییوعی از
سییطوح کییاربری زمییین شییهری بییا پوشییش گیییاهی
انسان ساخت میباشند که دارای هم بازدهی اجتمیاعی
و هییم بییازدهی محیطییی اسییت ( Chaceand Walsh,
 .)2006فضییای سییبز شییهری از دیییدگاه شهرسییازی
دربرگیرنده بخشی از سیمای شهری است کیه از انیواع
پوشش گیاهی تشکیل شده است و بهعنوان یک عامیل
زنده حیاتی در کنار کالبد بیجان شهر ،تعییینکننیده

ساخت شکل شهر است (نقوی .)22 :1385 ،در کشیور
ما نیز برنامهرییزی و مکیانییابی صیحیح فضیای سیبز
شهری بهعنیوان یکیی از عناصیر و کیاربریهیای مهیم
زیستمحیطی ،میتوانید تیا حید زییادی ایین محییط
انسان ساخت را بهعنوان ییک جامعیه انسیانی مطلیوب
معنیدار کرده و با کاهش آثار مخرب گسترش صینعت
و کاربرد نادرست فنیاوری و بیاال بیردن سیطح زیبیای
باری موجب افزایش کیفیت زیستی و هوییت بخشیی
به ساکنان آن گردد (حییدری چیانیه)3 :1387 ،؛ امیا
مکانیابی نادرست فضاهای سبز شهری درنهایت منجر
به ایجاد ناهنجاریهایی ازجمله استفاده کم کیاربران از
فضاهای سبز ایجادشده ،ایجاد محدودیت در ارائه طرح
معمییاری مناسییب ،ایجییاد محییدودیت در انتخییاب و
چیدمان گیاهی مناسب ،آشفتگی در سییمای شیهری،
مشییکعت مربییو بییه آبیییاری و اصییعح خییاو ،عییدم
تعییامعت اجتمییاعی مناسییب ،مشییکعت مییدیریت و
نگهییداری ،کییاهش امنیییت روانییی و اجتمییاعی و غیییره
خواهد شد (رحمانی)87 :1383 ،؛ بنابراین مکیانییابی
صحیح و درست پاروها و فضاهای سبز بهعنیوان ییک
نیاز زیستی جوامع برای ارتقای کیفیی سیطح زنیدگی
انسان و بهعنوان عامل اصلی در ایجاد تعیادل مطلیوب
در محیطزیست شهری میبایست در برنامههای توسعه
شهری از اولویت ویژهای برخیوردار باشید (مهندسیین
مشاور امکو .)5 :1385 ،در رابطه بیا موضیوع پیژوهش،
محققین مختلف تحقیقاتی را انجیام دادهانید .برخیی از
پژوهشهای تجربی انجامگرفته در ارتبا با این موضوع
در جدول ( )2بهطور خعصه آمده است.
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جدول  :2مطالعات انجامشده درزمينهي مکانيابي کاربري فضاي سبز
ارزیابی فضای سبز شهری و مکانیابی آن با استفاده از روشهای تامیمگیری چند معیاره فازی (مطالعه میوردی منطقیه سیه
شهرداری مشهد) :نتایج حاصل از تلفیق الیههای اطععاتی زمینهای منطقه را برای انتخاب مکیانهیای مناسیب بیرای فضیای
سبز اولویتبندی شد .درنهایت زمینهای اولویتبندی شده را با نقشه کاربری اراضی مورد ارزیابی ترار گرفیت کیه بیا کیاربری
موجود در سطح منطقه همخوانی داشت.

()1394

مکییییانیییییابی مراکز فضای سبز با استفاده از مدل منطق فازی در سیستم اطععات جغرافیایی (مطالعه موردی :منطقه هشت
تهران) :نتایج پژوهش نشان میییدهیید که فضاهای سبز موجود در منطقه هشیییت تهیییران کافی نبوده است و نیازمند توجه
مسئوالن در این زمینه است.

احد نژاد روشنی و

همکاران ()1393

فضای شهری مورد شناسی :تهران  11منطقه شهر :برای محاسبه سیرانه فضیای سیبز در سیطح منطقیه ،ابتیدا بیا اسیتفاده از
شاخ تفاضلی نرمال شده پوشش گیاهی ( )NDVIمربو به دادههیای سینجنده ) (ASTERسیرانه فضیای سیبز در سیطح
منطقه  2.57مترمربع برای هر نفر محاسبه گردید که نسبت به حداتل سرانه بسیار پایین میباشد؛ لذا جهت مکانیابی فضیای
سبز از مدل تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPاستفاده شد .از مساحت  1205هکتیار منطقیه در حیدود  195هکتیار معیادل 16
درصد از کل مساحت منطقه ،وضعیتی کامعً سازگار برای گسترش فضای سبز دارد؛ بنابراین ،نتایج ایین مطالعیه مییتوانید بیه
برنامهریزی شهری برای درو و اولویتبندی مسائل شهری و یافتن راهحلهایی برای رفع این مشکعت کمک شایانی نماید.

غفاری گیعنده و

همکاران ()1393

اولویییتبنییدی تناسب اراضی در فرآیند مکان گزینی فضای سبز شهری با استفاده از فنون تحلیل چند معیاری مطالعه موردی:
منطقه یک شهرداری تبریز .نتایج نشان می دهد که پیکسلهای معرفیشیده در خروجی حاصل از مدل ،دارای شرایط بهینه از
منظر معیارهای تعریفشده هستند .بنابراین استفاده از تکنییکهیای کاربردی مﺜل تکنیک  TOPSISو توانمنیدیهیای GIS
می تواند متولیان امور شهری را در تامیمگیری بهتر در جهت تخای اراضی برای کاربریهای موردنیاز بهطور اعم و کاربری
فضای سبز بهطور اخ یاری رساند.

زیاری و همکاران

()1392

مکانیابی عرصههای مناسب فضای سبز شهری با استفاده از روش ترکیبی  AHPو فیازی و در محییط  GISمطالعیه میوردی:
منطقه  14شهرداری کعنشهر تهران؛ بر اساس یافتههای این تحقیق ،طبقهبندی مکانهای موجود در سطح منطقیه  14شیهر
تهران جهت ایجاد فضای سبز با استفاده از تکنیک  FAHPدر  5طبقه انجام گرفت .زمینهیایی کیه از درجیه تناسیب خیلیی
خوب و خوب برخوردارند میتوانند جهت ایجاد فضای سبز شهری موردنظر ترار بگیرنید .ایین زمیینهیا ازنظیر تمیامی جهیات
نسبت به سایر زمینها در ارتبا با فضای سبز برتری داشته و ازنظر تراکم جمعیتی نیاز بیشتری به فضای سبز دارند.

ابراهیمزاده و همکاران

()1390

تحلیلی بر توزیع فضایی -مکانی کاربری فضای سبز و مکانیابی بهینه آن در منطقهی یک شهر زاهدان :رهیافتهای حاصیل از
این پژوهش بیانگر این است که ععوه بر کمبودها و نیازهای موجود ،با توجه بهپیش بینی انجامشده ،این منطقه شهری حیدود
 378376نفر جمعیت در ده سال آتی خواهد داشت که با توجه به شیرایط محیطیی منطقیه و بیا حیداتل  8مترمربیع سیرانه
شهری در آن افق به  3027008مترمربع فضای سبز در این منطقه نیاز خواهد بود .به عبارتی در سال  1398نسبت بیه وضیع
موجود عمعً به حدود  2805491مترمربع فضای سبز جدید در این منطقه نیاز خواهد بود که بیا جانمیایی و توزییع بهینیه آن
میتوان حداتل سرانه استاندارد فضای سبز شهری تثمین نمود.

اکبرپورسراسکانرود

و همکاران 1388

ارزیابی و مکییییییانیییییییابی کاربری فضای سبز منطقه شهرداری تهران :پﺲ از مطالعه وسعت ،شعاع عملکرد و حد مطلوبیت
پاروهای شهری  9منطقه مشخ گردید که کمبیود فیضای سبز در زمینه پاروهای شهری منطقه بیشتر میباشید .بنابراین
بی یرای جبی یران ایی ین کمبود در رابطه با ضییرورتهییای محیطی و نیازهای تفریحی ساکنین منطقه معیارهایی برای مشخ
نمودن زمینهیای مناسب برای ایجاد پارو شهری تعیین گردید .وجود کیاربریهیای ناسازگار شهری در منطقه  9نکته بسیار
مهمیی اسیت ،که به آن توجه شده است .وجود فرودگاه مهرآباد و مراکز نظیامی و صیینعتی زیییاد در منطقه ،باعث شده است
تا پیدا کردن مکان بهینه برای احداث پارو شهری ،مشکلتر شود .بنابراین منطقه  9تهران با محدودیت احداث پارو شیهری
روبرو است.

علوی و همکاران رضوی و همکاران

()1394

محققين

عنوان اثر و توضيحات مربوطه (اثر علمي)

مرور پیشینه تحقییق ،گوییای تعیدد همپوشیی در
چارچوب روش شناسی تحقیق اسیت .وجیود تکیرار در
روششناسی پژوهشها ،هرچند نوآوری در امر پژوهش

را کمرنگ میکند؛ ولی میتواند غنای هیر چیه بیشیتر
موضوع را که در ارتبا با نمونههای مکانی مختلف بیه
همراه داشته باشد .در تحقیق حاضر ،سعی شده اسیت،

عطا غفاري گيالنده و همکاران

چارچوب مقاله در تالبی متفاوتتر نسبت به تحقیقیات
صورت گرفته ،انجام پذیرد .بدینصورت که در تسیمت
روششناسییی و در روشهییای وزن دهییی و نیییز مییدل
مورداستفاده تفاوت کیاربردی صیورت پیذیرد از طیرف
دیگر در تحقیق حاضر سعی بر این شده است که ابتدا
نیاز مناطق به این کیاربری موردسینجش ترارگرفتیه و
ارائییه الگوهییای بهینییه اسییتقرار پییاروهییای شییهری –
منطقهای در راستای برآوردن آن نیاز صورت گیرد و از
دادههای ماهواره ای بهروز جهت تطبیق واتعییت پیذیر
بودن احداث پاروها استفادهشده است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر با توجه به هدف از نیوع کیاربردی و
با توجه به ماهیت و روش از نیوع توصییفی – تحلیلیی
است .روش جمعآوری اطععات در ایین تحقییق در دو
محییور تابییلطییرح اسییت .1 :اسییتفاده از روشهییای
کتابخانییهای و اسیینادی جهییت گییردآوری اطععییات
پیرامون موضوع موردمطالعه و بررسی پیشینه تحقیق؛
 .2از روش میدانی در تالب طرح سؤال ،بهمنظیور وزن
دهیی درروش مقایسیه زوجییی میدل  AHPاز نظیرات
کارشناسییان نیربییط اسییتفادهشییده اسییت .همچنییین
داده های مربو بیه کیاربری اراضیی شیهر اردبییل بیا
مراجعییه بییه شییهرداری اردبیییل اخییذ گردیییده و در
تحلیل های نهایی مورداستفاده ترار گرفت .این دادههیا
و اطععات متناسب با بهروزترین دادههای موجود است
که برگرفته از نتایج تحقیقات مربو به طرح تفاییلی
شهر اردبیل بوده که در سال  1395توسط مهندسیین
مشاور عرصه تهیه شده است .در راستای تجزیهوتحلیل
وضعیت چیدمان مکانی پاروهای شهری نییز از توابیع
تحلیلی موجیود در محییط نیرم افزارهیای،ARCGIS :
 SELVA IDRISIنییرمافییزار ( Excelبییرای محاسییبات
کمییی) اسییتفادهشییده اسییت .بییدینصییورت کییه بییرای
ارزش گذاری و استانداردسازی معیارهیا از روش فیازی
استفاده شد ،سپﺲ بهمنظیور تعییین وزن معیارهیا ،از
تالب تعدیل شده روشهای  CRITICو مقایسه زوجیی
به کار گرفته شد .برای تعیین مکیان بهینیه بیه لحیاظ
معیارهای موردبررسی ،از مدل  VIKORاسیتفادهشیده
است .درنهایت پﺲ از تحلیل الیهها و مشیخ کیردن
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منییاطق برخییوردار و غی یر برخییوردار ،منییاطقی کییه در
محدوده ی موردمطالعیه دارای اولوییت تشیخی داده
شد برای مکانیابی پیشنهاد داده شد.
متغیرهای مورداستفاده در چیدمان مکانی فضیایی
پارو شهری -منطقهای عبارتانید از -1 :نزدیکیی بیه
مراکز آموزشیی -2 ،نزدیکیی بیه مراکیز جمعیتیی-3 ،
نزدیکی به مراکز اداری -4 ،نزدیکی به راههیای اصیلی،
 -5نزدیکی به مراکیز شیهری -6 ،نزدیکیی بیه مراکیز
فرهنگی -مذهبی -7 ،نزدیکی بیه مراکیز ورزشیی-8 ،
فاصییله از مراکییز صیینعتی -9 ،فاصییله از تثسیسییات-
تجهیزات شهری.
یک تسم دیگر از متغیرهای مهیم موردبررسیی در
مکییانیییابی پییارو و فضییای سییبز شییهری ،معیارهییای
طبیعی (مﺜعً بارندگی ،درجیه حیرارت ،زاوییه و میدت
زمان تابش آفتاب و غیره) هستند که به خاطر کمرنگ
بودن تفاوت وضعیت معیارهای مذکور در مقایﺲ شیهر
اردبیل ،از استفاده آنها صرفنظیر شید .مؤلفیه دیگیر
مطرح در رابطه با احداث پارو و فضای سیبز شیهری،
موتعیت نسبت به رودخانه است که در شیرایط فعلیی،
عمعً حریم رودخانه به فضای سبز و راههیای ارتبیاطی
اختاییاصیافتییه و در مقییاطعی از حییریم رودخانییه،
طرح های وییژه سیاماندهی حیریم رودخانیه اجراشیده
است.
محدوده مورد مطالعه
پژوهش حاضر در مقیاس شهر اردبیل موردبررسیی
ترارگرفته است .شهر اردبیل بیا وسیعت  6287هکتیار
بهعنوان مرکز استان اردبییل در بخیش جنیوبی حیوزه
آبریز تره سو و در میانیه دشیت اردبییل و در میدار 38
درجه و  15دتیقیه عیر شیمالی و نایف النهیار 48
درجه و  17دتیقه طول شرتی در ارتفاع  1348متیری
از سطح دریا واتعشیده اسیت .اردبییل در سیال 1304
شمسی به شهر تبدیلشده است و بیا تثسییﺲ اسیتان
اردبیل در سال  1372شمسی شهر اردبییل بیهعنیوان
مرکز استان شناختهشده است .طبق سرشیماری سیال
 1390جمعیییت شییهر اردبیییل  485153نفییر اسییت
(مهندسین مشاور طیرح و کیاوش1390 ،؛ مرکیز آمیار
ایران.)1390 ،
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شکل  :1موقعيت محدوده مورد مطالعه (منبع :نگارندگان)

يافتهها و بحث
تحليلي بر وضعيت فضاي سبز شههر اردبيهل :در
شهر اردبیل پاروها و فضیاهای سیبز متعیددی وجیود
دارد بهطوریکه ایین کیاربری (بیدون در نظیر گیرفتن
بخشی از محدوده شورابیل) در حدود  210هکتار 3/5
درصد از مساحت شهر را اشغال کرده و سرانه موجیود
فضای سبز شهر برابر با  5/1مترمربع است (مهندسیین
مشاور طرح و کاوش .)123 :1390 ،میزان فضای سبز
موجییود در شییهر اردبیییل بییا در نظییر گییرفتن سییرانه

استاندارد ارائهشده از طیرف شیورا عیالی شهرسیازی و
معماری ایران (بیشتر مساوی  8مترمربع) تیا حیدودی
توانسته است حیداتلهیا را تیثمین نمایید؛ ولیی نکتیه
جالبتوجه آنجاست که میزان سرانه در سیطح نیواحی
شهری بهطور یکنواخت پخش نشیده اسیت (ایمیانی و
همکاران .)75 :1396 ،سطح موردنیاز فضای سبز 285
هکتار است بدین ترتیب شهر اردبیل از کمبود سطحی
معادل  75هکتار برای ایین کیاربری برخیوردار اسیت.
شکل ()2

شکل  :2سطح فضاي سبز شهر اردبيل (مهندسین مشاور طرح و کاوش،

درصورتی که کلیه فضاهای سبز و خیرده فضیاهای
سبز را در سطح شیهر جیز سیطوح اشیغالشیده ایین
کاربری محسوب گردد ،ازلحاظ فضیای سیبز در سیطح
شهر کمبودی نخواهد داشت .ولی عمعً بسیار از خیرده
تطعات سبز در سطح شهر ،از کیفیت و عملکرد فضای
سییبز بهییرهمنیید نم ییباشییند و در بس ییاری از مییوارد،
برحسب اجبار به کاربری سبز تغییریافتهانید کیه از آن

)49 :1390

جمله میتوان بیه فضیای سیبز الیین وسیط و حاشییه
بلوارها ،فضای سبز مربو به جزییره مییانی فلکیههیا،
نهالستانها ،درختان حاشیه خیابیانهیا و غییره اشیاره
کرد.
در منطقه یک و دو سرانه کیاربری فضیای سیبز و
پارو در گرانترین نقطه شهر که اتفاتاً مرکز شهر نییز
هست و تنها  4درصید از اراضیی مسیکونی شیهر را در
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برمیگیرد ،به صورت بسیار تابلتیوجهی باالسیت و بیه
اوج خود در سطح شهر میرسد ،بهطیوریکیه بییش از
نیمی از فضاهای سبز و پارو در شهر در ایین منطقیه
تییرار دارد .در منطقییه سییه کییه ازلحییاظ ارزش اراض یی
مسکونی در ردهای باالتر نسبت به منطقیه چهیار تیرار
دارد و حدود  19درصد از اراضی مسکونی و در حیدود
 20درصد از جمعیت شهر را در خود جیایداده اسیت،
برخی از کاربریها مانند فضای سبز در وضعیت بهتری
ترار دارد ،با توجه به نحوه پخشایش کاربریها میتوان
گفت که بهطیورکلی در منیاطقی کیه از ارزش اراضیی
پایینتری برخوردارند و گروههای کمدرآمد و متوسیط

پایینشهر ساکناند ،یعنی منطقه  4که مجموعاً حیدود
نیمی از اراضی مسیکونی و نیمیی از جمعییت شیهر را
شامل میشود ،پارو و فضای سبز چه ازلحاظ سطح و
سرانه و همچنیین از لحیاظ کیفییت در سیطح بسییار
پایینی تیرار دارد (مهندسیین مشیاور طیرح و کیاوش،
 .)49 :1390همییانگونییه کییه در شییکل ( )3مشییاهده
می نمایید ،به لحاظ برخورداری از پاروهیای شیهری-
منطقه ای در تسیمت شیرق منطقیه  ،1جنیوب غربیی
منطقه  3و شمال منطقه  4فقیر برخیورداری از پیارو
مشهود است.

شکل  :3وضع پارکهاي شهري -منطقهاي موجود (منبع :یافتههای

مالحظات مطهر در تشهکيل مهاتري

بررسهي

معيارهاي چيدمان مکاني -فضايي پارک شهري-
منطقهاي :یک معیار ،استانداردی بیرای تضیاوت و ییا
تاعیدهای بیرای آزمیون مییزان مطلوبییت گزینیههییای
تامیم گیری بهحساب می آیید .در انتخیاب معیارهیای
ارزیابی تاعده عمومی بر این ترار است که این معیارهیا
را در ارتبا با وضعیت مسئله تعییین مییکننید .ییک
مجموعه معییار ،بایید دارای آن دسیته از خاوصییاتی
باشند که بهاندازه کافی معرف طبیعیت چنید معییاری
یک مسئله ارزیابی بهحساب آیند .همچنین هر ییک از

تحقیق)

معیارها بهصورت ییکالییه نقشیه در پایگیاه دادههیای
مبتنی بر  GISنشان داده شوند .از الیههایی که معیرف
معیارهای ارزیابی هستند ،تحت عنوان نقشه های معیار
یاد میگردد ( .)Malczewski, 2006: 155در تحقییق
حاضر در رابطه با چیدمان مکانی پارو و فضیای سیبز
شهر اردبیل ،با توجه به مطالعات کتابخانه ای و ضیوابط
و اسییتانداردها بییه تشییکیل مییاتریﺲ معیارهییا و تیییود
محدودیت مطابق جدول ( ،)3در رابطه بیا پیاروهیای
شهری -منطقهای اتدام شده است.
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جدول  :3ماتري

مراکز جمعيتي

مراکز آموزشي

راه اصلي

مراکز ورزشي

مراکز اداري

مذهبي

مراکز فرهنگي ه

تجهيزات شهري

ف .تأسيسات و

ف .مراکز صنعتي

پيکسل

مراکز شهري

معيار

معيارهاي مورد استفاده در تحليلي برچيدمان مکاني فضايي پارک شهري ه منطقهاي

پیکسل1
پیکسل2
.
.
.
پیکسل
M
مثخذ :جمعبندی ارزیابی اسنادی – کتابخانهای نگارندگان
.
.
.

.
.
.

.
.
.

مالحظههههات مطههههر در ارزشگههههذاري و
استانداردسازي نقشههاي معيار :ارزش گیذاری بیه
معنای آن است کیه بیه مقیادیر انیدازه گییری شیده از
معیارها برحسب میزان مطلوبیت ،ارزشی تعلیق گییرد.
در اییین مقالییه ،مرحلییه مربییو بییه ارزشگییذاری و
استانداردسییازی بییهصییورت تییو م و بییر مبنییای ارزش
عضویت در مجموعه فیازی معیرف مطلوبییت در نظیر
گرفته شده است .ارزش عضویت یا درجه تعلق در ییک
مجموعه فازی را میتوان با شمارهای که دامنه آن بین
مقادیری چون  0تا  1و یا  0تا  255ترار دارد ،تعییین
کییرد .در دامنییه بییین  0و  1کییه در تحقیییق حاضییر
مورداستفاده ترارگرفته اسیت؛ اگیر  µA(X) =1باشید در
آن صورت یک مقدار  xمشخااً بیه  Aتعلیق دارد .بیه
همین ترتیب اگر  µА(x) =0باشد در آن صورت مقدار x
مشخااً به  Aتعلق ندارد .درجه بیاالی ارزش عضیویت
یک مقدار به معنای نسبت باالی تعلق آن به مجموعیه
است .مجموعه های معمولی و متعارف نمونه خاصیی از
مجموعه های فیازی مییباشیند کیه ارزش عضیویت در
آنهییا  1یییا  0اسییت ( .)Malczewski, 2006: 64در
تحقیییق حاضییر بییا اسییتفاده از امکانییاتی کییه در تییابع
 FUZZYدر محیط نیرمافیزار IDRISI SELVAوجیود
دارد ،برای استانداردسازی نقشیه هیایی کیه بیهصیورت
نقشه های معیار تهیهشدهاند بهتناسب ،از توابع عضویت

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

.
.
.

 LINIEAR SIGMODIALو  JASHAPADاسییتفاده
شده و تالیبهیایی چیون عضیویت افزایشیی ،کاهشیی
سایمتریکال میوردنظر بیوده اسیت .بیهعنیوانمﺜیال در
معیارهایی چون نزدیکیی بیه مراکیز جمعیتیی ،مراکیز
آموزشی ،راههای اصلی ،مراکز فرهنگی -مذهبی ،مراکز
ورزشی ،مراکز شیهری ،مراکیز اداری کیه در آنهیا بیه
لحاظ بحیثهیایی چیون وضیعیت سیازگاری ،افیزایش
مقادیر ثبتشده فاصله با کاهش مطلوبیت همراه است،
از نوع تابع کاهشی استفادهشیده اسیت ،یعنیی کیاهش
مقادیر ثبتشده فاصله با افزایش مقادیر استانداردشیده
مطلوبیت همراه است.
مالحظات مطر در وزن دهي نقشهههاي معيهار:
معمییوالً انییواع عوامییل و معیارهییا و مطییرح در فراینیید
تامیمگیری اهمیت یکسیانی برخیوردار نیسیتند؛ لیذا
برای ارزیابی دتییقتیر ،الزم اسیت تیا اهمییت نسیبی
هرکییدام از عوامییل مشییخ گردیییده و بیر اسییاس آن
ضرایب ویژهای بهعنوان وزن در تجزیهوتحلیل اطععات
اعمال شیود .در تحقییق حاضیر از روشهیای مقایسیه
زوجی 1و  2CRITICاستفادهشده است که در ادامیه بیا
در نظییر گییرفتن تییو م وزنهییای بییهدسییتآمییده ،وزن
تعدیلشده نهایی بیه دسیت آمید .در ایین تسیمت بیه
تشییریح روش مقایسییه زوجییی و  CRITICپرداختییه
میشود.
1. Pair – wise Comparison
2. Criteria Importance Through Intercriteria
Correlation
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جدول  :4وزن معيارهاي مورداستفاده بر مبناي مقايسه زوجي

معيار

فاصله از مراکز جمعيتي

فاصله از مراکز شهري

فاصله از مراکز آموزشي

نزديکي به راه اصلي

فاصله از مراکز اداري

هنگي  -مذهبي

فاصله از مراکز فر

ورزشي

فاصله از مراکز

تجهيزات شهري

فاصله از تأسيسات –

فاصله از مراکز صنعتي

وزن

0/3051

0/1788

0/1771

0/1037

0/0702

0/0551

0/0494

0/0306

0/0300

منبع :یافتههای تحقیق

 )Aنقشه استانداردشده معیار فاصله
از مراکز اداری

 )Bنقشه استانداردشده معیار فاصله از مراکز
جمعیتی

 )Cنقشه استانداردشده معیار فاصله از راههای
اصلی

 )Dنقشه استانداردسازی و ارزشگذاری فازی دامنه
تغییرات نزدیکی به مراکز فرهنگی – مذهبی

 )Eنقشه استانداردشده و ارزشگذاری فازی دامنه
تغییرات معیار فاصله از تثسیسات و تجهیزات
شهری

 (Fنقشه استانداردسازی شده و ارزشگذاری
فازی دامنه تغییرات معیار فاصله از مراکز صنعتی

 (Hنقشه استانداردسازی و ارزشگذاری فازی
دامنه تغییرات نزدیکی به مراکز شهری

 (Iنقشه استانداردسازی و ارزشگذاری فازی
دامنه تغییرات نزدیکی به مراکز آموزش

 (Gنقشه استانداردسازی و ارزشگذاری فازی
دامنه تغییرات نزدیکی به مراکز ورزشی

شکل  :4نقشههاي استاندارد سازي شده در عطف بهقاعده استانداردسازي بر مبناي عضويت در تابع فازي
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مجله آمايش جغرافيايي فضا  /سال دهم  /شماره مسلسل سي و پنجم /بهار  / 99صفحات145-160 :

در روش مقایسه زوجی باوجود تنوع تکنییکهیای
تعیییین وزن ،روش مقایسییه زوجییی بییه دلیییل امکییان
مقایسه دوبهدوی اهمییت متغیرهیا از دتیت بیشیتری
برخوردار اسیت .ایین روش در سیال  1977بیهوسییله
ساتی 1ابداع و برای اولیین بیار در سیال  1999وسییله
مت 2در کاربردهای  GISمعرفی شد .در تحقیق حاضر،
در فراینیید تعیییین وزن معیارهییا ،ابتییدا بییا اسییتفاده از
مقایسییه زوجییی ،وزن معیارهییا در محیییط نییرمافییزار
 IDRISIو بر مبنای نظر کارشناسی با نسبت پایندگی3
 0.08تعیین گردید.
در این مرحله از تحقیق ،با استفاده از منطق فیازی
به استانداردسازی معیارهای تحقیق پرداخته شید کیه
نتایج حاصل از این فرایند در شکل ( )4نمیایش یافتیه
است .در این شکل نقشههای استاندارد شده هرییک از
معیارها به نمایش گذاشته شیده اسیت .در نقشیههیای
استاندارد شده فازی ،عدد صفر که با طیف رنگی سیبز
نشان دادهشده است ،بییانگر کمتیرین درجیه عضیویت
فازی و یا به معنی عدم عضویت فازی بوده و عدد ییک
که با طیف رنگی ترمز نشان دادهشیده اسیت ،نشیانگر
بییاالترین درجییه عضییویت فییازی اسییت کییه مبییین
متناسبترین مکانها برای جانمایی تسیهیعت پیارو و
فضای سبز است.
روش  CRITICدر سال  ،1982زلنی 4این روش را
برای تعیین وزن عوامل ارائه داده است که در آن نظیر
کارشناس دخالت چنیدانی نیدارد .درروش پیشینهادی
زلنی ،خایاهها بهعنوان منابع اطععاتی میورد توجیه
ترار گرفته و وزن تعیین شده ،مقدار اطععات موجود را
منعکﺲ مینماید .این روش در سال  1995به وسییله
دیییاو 5و دیگییران موردبییازنگری ترارگرفتییه و تضییاد
موجود بین عوامل نیز در آن دخالیت داده شید .تضیاد
موضوعی بنیادی در ارزییابی چنید معییاری اسیت کیه

1. Saaty
2. Math
3. Consistency ratio
4. Zeleny
5. Diak

هسته تامیمگیری را تشیکیل مییدهید و در بررسیی
روابط عوامل بسیار حائز اهمیت است .بنابراین ،در این
روش دادهها بر اساس مییزان تیداخل و تضیاد موجیود
بییین عوامییل یییا معیارهییا مییورد تجزیییهوتحلیییل تییرار
میگیرند (جهیانی .)71 :1377 ،بیا تثمیل در کیاربرد و
فلسفه بهکارگیری این روش میتوان گفیت مفروضیات
نیل در تعیین وزن هر معیار دخیل هستند:
 اگر پهنههای مختلف در یک محیدوده جغرافییایی
به لحاظ یک معیار وضعیت مشابهی داشته باشیند،
آن معیار عیاملی تعییینکننیده در کیعسبنیدی و
اولویتبندی پهنهها ،تلقی نمیشیود ایین وضیعیت
می تواند به پایین آمدن وزن آن معیار کمیک کنید
حتی اگر معیار موردنظر فینفسه از اهمیت زییادی
برخوردار باشد
 هرچقدر همبستگی مﺜبیت معیارهیا بیاهم بیشیتر
باشد به همان نسبت در نظر گرفتن تغییرات ییک
معیار بیهعنیوان معیرف در تغیییرات معییار دیگیر،
توجیهپذیر میشود.
اگر عاملی یا معییاری ازییکطیرف انحیراف معییار
بیشتری داشته باشد و از طرف دیگر همانگونه کیه در
ادامه تشریح خواهد شد ،سرجمع تضاد آن با معیارهای
دیگر بیشتر باشد ،دایره میزان اطععات که در نیل آن
معیار نهفته شده است ،گستردهتر است و بیه پشیتوانه
دایییره بییازتر از میییزان اطععییات ،میییتوانیید نقشییی
تعیینکنندهتر در تمییز تفاوتها داشته باشد .بنیابراین
در شرایطی چون اولویتبندی پهنههای واتیع در ییک
محدوده ،نقشی بارزتر ایفا کرده و وزن بیشتری بیه آن
اختااص مییابد .در مقاله حاضر بهمنظور تعییین وزن
معیارهای مطرح در مکانیابی چیدمان مکیانی فضیایی
پیییارو شیییهری -منطقیییهای از روش  CRITICنییییز
استفادهشده است.
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جدول  :5مجموع تضاد ،انحراف معيار ،ميزان اطالعات ،وزن نهايي معيارها در مبناي روش CRITIC

نام

تأسيسات

فرهنگي -

راههاي

مراکز

مراکز

مراکز

مراکز

واحدهاي

مذهبي

اصلي

شهري

اداري

ورزشي

جمعيتي

صنعتي

مجموع
تضاد

4/819

5/034

7/796

5/036

5/350

5/628

5/731

9/689

9/837

انحراف
معیار

0/210

0/179

0/447

0/281

0/189

0/183

0/279

0/290

0/225

میزان
اطععات

1/011

0/901

3/486

1/415

1/013

1/028

1/600

2/807

2/214

وزن
نهایی

0/065

0/058

0/225

0/091

0/065

0/066

0/103

0/181

0/143

آموزشي

معيار

تجهيزات
شهري

منبع :یافتههای تحقیق

مراکییز شییهری ،مراکییز آموزشییی بییاالترین امتیییاز را
گرفتهاند کیه نشیان از اهمییت واالی ایین معیارهیا در
چیدمان مکانی  -فضایی پاروهای شهری -منطقیهای
است.

وزن تعديل شده معيارها :در وزن تعیدیلشیده کیه
فرایند صعود به آن در جدول ( )6نشان دادهشده است،
معیارهیای مطیرح در چییدمان مکیانی فضیایی پیارو
شهری– منطقهای ،مراکیز جمعیتیی ،راههیای اصیلی،

جدول  :6وزن تعديلشده معيارهاي مطر در چيدمان مکاني فضاهاي پارک شهري – منطقهاي
معيار

(CRITIC)C

مراکز جمعیتی

مقايسه زوجي
()A

C*A

وزن نهايي
(C*A)j
)/ (C*A
0/304

1
3
4

اولويتبندي

0/103

0/305

0/031

مراکز شهری

0/091

0/179

0/016

0/157

مراکز آموزشی

0/065

0/177

0/011

0/111

راههای اصلی

0/225

0/104

0/023

0/225

2

مراکز اداری

0/065

0/070

0/004

0/044

6

مراکز فرهنگی  -مذهبی

0/058

0/055

0/003

0/030

9

مراکز ورزشی

0/066

0/049

0/003

0/032

8

تثسیسات و تجهیزات شهری

0/143

0/031

0/004

0/042

7

واحدهای صنعتی

0/181

0/030

0/005

0/052

5

مجموع وزن

0/104

منبع :یافتههای تحقیق

تجزيهوتحليل تناسب اراضي بر مبنهاي تکنيه
ويکور ( :)VIKORواژه  VIKOR1از یک کلمه صربی
به معنی بهینه سیازی چنید معییاره و راه حیل تیوافقی
گرفتهشیده و یکیی از روشهیای تایمیمگییری چنید
معیاره کاربردی است که کار آیی باالیی در حل مسائل
گسسته دارد .این روش بر اساس برنامه رییزی تیوافقی
1. Vlsekriterijumska optimizacija I Kompromisno
Resenie

ارائه شده است .مبنای مدلهای توافقی رایو ( )1973و
زلنی ( )1982ارائه کردهاند .راهحل توافقی ،راهحلهای
مواجه را که به راهحل ایدهآل نزدیک بیوده ،بیهعنیوان
توافق ایجادشده توسط اعتبارات ویژه تامیمگیرندگان
تعیییین م ییکن ید (بییدریفییر و همکییاران.)7 :1391 ،
اپریکوویک و تزنگ در سال  1988این روش را ارائیه و
سیییالهیییای  2002تیییا  2007آن را توسیییعه دادنییید
( .)Atashin-p et al., 2013:107روش  VIKORبیرای
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بهینه سازی مسائل تامیم چند معیاره در سیستمهای
پیچیده معرفی شید (پوراحمید و همکیاران.)5 :139 ،
مراحل این روش در یک مسیئله تایمیمگییری چنید
معیاره ،با  nمعیار و  mآلترنیاتیو بیه شیرح نییل اسیت
(رضایی و همکاران.)115 :1393 ،
مرحله اول :تشکیل ماتریﺲ تامیمگیری؛ مرحله دوم:
محاسبه مقادیر نرمال شده؛ مرحله سوم :وزندار کردن
ماتریﺲ نرمال؛ مرحلیه چهیارم :تعییین نقطیه اییدهآل
مﺜبت و منفی؛ مرحله پنجم :محاسبه مقادیر فاصیله ی
گزینههیا بیا راه حیل اییدهآل ( Sو )R؛ مرحلیه ششیم:
محاسبه مقدار  Qو رتبهبندی نهایی گزینههیا؛ مرحلیه
هفتم :رتبهبندی نهایی گزینهها بر اساس مقیادیر  Qاز
کوچکتر به بزرگتر.
در تحقیق حاضر ،جهیت تهییه الییه نهیایی مکیان
بهینیییه پیییارو شیییهری – منطقیییهای ،الییییههیییای
استانداردشییده در چییارچوب مییدل  ،VIKORاز ابییزار
 Image Calculatorدر محییییییط Idrisi Selva
استفادهشده است .نتیجه حاصیله در حدفاصیل -0/94
 0/13به دست آمد .شکل ( )5نقشیهی نهیایی الگیوی
بهینه مکانیابی پارو شهری – منطقهای در محیدوده
موردمطالعه است .هرچقدر مقیدار ارزش ییک پیکسیل
بهطرف صفر میل کند ،عدد یکفاصله میگیرد ،نشانگر
تناسییب بیشییتر آن پیکسییل بییرای اختاییاص یییافتن
بهعنوان محل احداث فضای سبز است .بیشترین امتیاز
به پیکسلهای که در رنیج  0/13تیا  0/24تیرار دارنید
اختاییاصیافتییه اسییت .بهتییرین مکییان در منییاطقی
تشخی داده شده است که در جوار راههای اصلی کیه
بییهصییورت شییعاعی تسییمت مرکییزی شییهر را پوشییش
می دهد واتع شده است .پیکسلهیای تسیمت جنیوب
شهر به سمت  1بیشتر میل میکند کیه نشیاندهنیده
پتانسیل بسیار پایین این منطقه بیرای احیداث پیارو
شهری – منطقهای است .پیکسلهای که در رنج 0/24
تا  0/51نیز ترار دارند از شرایط نسبتاً مناسیب جهیت
احداث پارو شهری – منطقهای برخوردار مییباشیند
که به لحاظ پراکنش بیشتر تسمتهای غربی منطقه 3
و منطقه  4را شامل میشود .مجموعاً میتوان نقشیهی
خروجییی حاصییل از مییدل  VIKORبییه چهییار طریییق
بررسی کرد .پیکسلهای رنج  0/13تا  :0/24بیهعنیوان

بهترین مکان برای احداث پارو شناخته شید کیه بیه
لحییاظ مکییانی– فضییایی ،هییر چهییار منطقییه را شییامل
می شود .پیکسل های رنج  0/24تا  :0/51دارای امتییاز
پایینتری نسبت به طبقه فوقالیذکر هسیتند و شیامل
مرکز شهر و تسمتهیای غیرب و جنیوب غربیی شیهر
(منطقه  3و  )4میشیود .پیکسیلهیای رنیج  0/51تیا
 :0/78پیکسییلهییای کییه در اییین رنییج ترارگرفتییهانیید
می توان گفت که از پتانسیل خوبی برای احداث پیارو
برخوردار نمیباشند ،این رنج از پیکسیلهیا در سراسیر
شهر به صورت جزئی پراکندهشیدهانید؛ امیا در تسیمت
شییمال غربییی منطقییه  3بسیییار نمایییانتییر اسییت.
پیکسلهای رنج بیاالتر از مقیدار  :0/78تناسیب کمتیر
بییرای احییداث پییارو شییهری – منطقییهای تشییخی
داده شده است؛ که به لحاظ پراکندگی تسمت جنیوبی
منطقه  2را شامل میشیود کیه دالیلیی همچیون :دور
بودن از مراکیز شیهری ،پیایین بیودن جمعییت ،سیایر
عوامل دیگر را میتوان دخیل داد.
بخشی از پیکسل هایی که بهترین امتیاز را در مدل
 VIKORگرفتهاند ،در نقشه وضع موجیود مربیو بیه
توزیییع پییاروهییای شییهری-منطقییهای ،جییز منییاطق
برخوردار محسوب می شوند .در مقابل تسیمتهیایی از
غرب منطقه  3و شمال منطقه  1و  4و تسمت جزئیی
از شرق منطقه  3از دسترسی مناسب به پارو شهری-
منطقهای محروم میباشند.
در استفاده کاربردی از نتایج نهایی تحقیق (نقشیه
سطحبندی تناسب اراضی برای جانمیایی پیارو) ،بایید
توجه داشت که تخای پیکسلهای اولویتدار بیرای
پاروهای شهری و منطقهای مستلزم در نظیر گیرفتن
مواردی چون خارج بودن از شعاع پوشیش پیاروهیای
شهری و منطقه ای موجیود ،ضیرورتهیای مربیو بیه
توسعه و تجهیز فضیاهای سیبز موجیود ،وجیود زمیین
کافی برای اختااص بیر ایین کیاربری ،مراعیات اصیل
توزیع بهینه و تو م با عیدالت اجتمیاعی اسیت .بیدیهی
اسییت کییه وجییود تیییود محییدودیت در تخاییی
پیکسلهای اولویتدار به پاروهای شهری -منطقیهای
در یک محدوده باعث می شود ،پیکسلهای اولوییتدار
بعدی در آن محدوده در لیست انتخاب ترار گیرند.
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شکل  :5نقشه خروجي حاصل از اجراي روش  VIKORدر فرايند تعيين تناسب اراضي
در ارتباط با مکان گزيني پارکهاي شهري – منطقهاي

در نهایت سعی شده است مکانهای بهینیهای کیه
برای استقرار پارو و فضای سبز پیشنهادشدهانید را بیا
وضع موجود کاربری اراضی شهر اردبیل مطابقیت داده
شود تا مکان انتخابشده ،متناظر بیر موتعییت مکیانی
اراضی بیایر باشید .ایین مطلیب بییانگر ضیریب بیاالی

تحققپذیری نتایج حاصل از تحقیق حاضر است .بیرای
مﺜال در شکل ( )6نمونهای از این تطابق در منطقیه 3
محدوده غربی شیهر اردبییل نمیایش یافتیه اسیت کیه
نشییانگر همپوشییی مکییانهییای بهینییه پیشنهادشییده و
اراضی بایر است.

شکل  :6کاربري اراضي محدوده اولويتدار در مکان مناسب جهت استقرار پارک

مجله آمايش جغرافيايي فضا  /سال دهم  /شماره مسلسل سي و پنجم /بهار  / 99صفحات145-160 :

158

نتيجهگيري
با تحلیل و بررسی معیارها و شاخ هیایی کیه در
فرایند چیدمان مکانی فضایی پارو شهری– منطقه ای
تثثیرگییذار بودنیید ،اتییدامات زیییر صییورت پییذیرفت؛ )1
فهرست کردن معیارهیا و تییود محیدودیت مطیرح در
رابطه با موضوع مکانیابی )2 ،تهیه نقشیههیای معییار،
 )3ارزشگذاری دامنه مقادیر ثبتشده در رابطه با هیر
یک از معیارها با توجیه بیه هیدف )4 ،استانداردسیازی
مقادیر ارزشگذاری شده از معیارها بیر مبنیای درجیه
عضویت در تابع فازی )5 ،با انجام روشهای وزندهیی
مقایسه زوجی و  CRITICدر حاول بیه وزن نهیایی و
تهیییه نقشییههییای استانداردشییده وزنییی )6 ،بارگییذاری
نقشههای معیار استانداردشده وزنی در چارچوب میدل
 )7 VIKORتحلیل صورتوضعیت در نقشیه خروجیی
حاصییل از مییدل  .VIKORتحلیییل نتییایج حاصییل از
خروجی الیه نهایی و انطباق آن با نقشه کاربری اراضی
شهر اردبیل بیانگر آن است کیه محیدودههیای حیاوی
پیکسلهای باارزش مطلوبیت باال به لحیاظ معیارهیایی
چون دسترسی به مراکز جمعیتی ،دسترسی به راههای
اصییلی و محییوری شییهر و دیگییر معیارهییا در وضییعیت
مناسبی ترار داشته و از کاربریهیای ناسیازگار ،فاصیله
الزم را دارا هستند .با توجه به نقشه خروجی VIKOR
و تطابق دادن آن با واتعیتهای زمینی و نقشهی وضع
موجود مربو به پاروها ،تسمتهایی از غرب منطقیه
 3و شمال منطقه  1و  4و نییز تسیمتهیایی از شیرق
منطقه  2که در حواشی این مناطق ترار دارد ،بهتیرین
مکان برای استقرار پیارو و فضیای سیبز اسیت و ایین
محدودهها با اراضی همپوشانی دارد کیه حیاکی از بیاال
بییودن ضییریب امکییان تحقییقپییذیری نتییایج حاصییل از
تحقیق حاضر است (شکل  .)6توصیه می شود انتخیاب
بسترهای مناسب بیرای توسیعه و تکیوین پیاروهیای
شهری  -منطقهای ،در میان آن دسته از پیکسیلهیای
دارای اولویت باال در محدودههای فوقالذکر که فارغ از
تیود محدودیت هستند؛ انجام پذیرد .درمجمیوع میی-
توان گفت ،پاروهای شهری در سطح شهر اردبیل بیه
لحاظ شیعاع دسترسیی (جیدول  )4از توزییع فضیایی
نسییبتاً متناسییبی برخییوردار هسییتند .نتییایج حاصییل از

تحقیق حاضر بیانگر تابلیت های استفاده تلفیقیی
و مدل  VIKORدر مکیانییابی پیاروهیای شیهری–
منطقه اسیت کیه در تالیب نیرمافزارهیای  ARCGISو
 IDRISIانجام پذیرفته است .بااینحال نباید ازنظر دور
داشت که فنون مذکور و نرمافزارهیای مورداسیتفاده را
در حد ابزار کار باید در نظیر گرفیت .هرچقیدر تیدرت
کارشناسی پژوهشگران به لحاظ مواردی چیون اشیراف
بر موضوع تحقیق ،تعریف منسجم و تاعدهمند معیارها،
تعریف دامنه مقادیر استانداردشده در رابطه با معیارها،
تعیین وزن معیارها و غیره بیشتر باشد به همان نسبت
انتظار میرود که استفاده از این فنون و ابزار بیا نتیایج
تابلتبولتری همراه باشد.
در خاتمه بایید توجیه داشیت کیه ارتقیا کیفییت
فضاهای سبز و پاروهای موجود از طریق توجه بیشتر
به طراحی آنها و پیشبینیی برنامیههیای الزم جهیت
تشدید نقش فضیاهای موجیود در رشید حییات میدنی
شهر بهعنیوان عرصیههیای عمیومی بیا فیراهم نمیودن
امکانات مناسب برای تعامعت اجتماعی در این فضیاها،
ضرورتی اجتنابناپیذیر اسیت .همچنیین جمیعآوری و
طبقهبندی اطععات کمی و کیفی مربو به مبلمیان و
امکانات موجود در فضاهای سبز و پاروهای شهری به
تفکیییک محییعت و ناحیییه و منییاطق؛ تبدیل فضاهای
مخروبه و بدون استفاده بافت تیدیم منطقه به فضاهای
سبز؛ و متعیییییادل کیییییردن الگوی توزیع فضای سبز،
بهمنظور بهیرهمنید کردن تمامی ساکنان منطقه از این
امکانات و خدمات رسیدن برای به عدالت اجتمییییاعی؛
میتواند از پیشنهادها کلییدی دیگیر در ارتقیا کیفییت
فضای سبز شهری تلمداد شود.
GIS
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