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 از آن با استفاده  و ارائه الگوی بهینه شهری یهاپارکمکانی  چیدمانبررسی  

 شهر اردبیل یامنطقه یهاپارک مطالعه موردی: VIKOR. مدل
 

 ، 3، منصور مصطفی پور2ساسان نیکفال مغانلو ،*1ری گیالندهعطا غفا

 4رضا هاشمی معصوم آباد

 ت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه محقق اردبیلیاهیعضو1
 گرایش برنامه ریزی مسکن -ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهریدانشجوی کارشناسی2

 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری3
 دانشگاه محقق اردبیلیجغرافیا و برنامه ریزی شهری  دکترایانشجوی د4

 9/10/97 ؛ تاریخ پذیرش: 14/3/97تاریخ دریافت: 

 چکيده

، جمعیت ازحدبیشتراکم  .انداز طبیعت دور شده تدریجبهها شهرنشینی انسانگسترش با افزایش جمعیت و 

، جسیمی و روحیی انسیان را    یزیسیت محییط نیازهای  ،ساختانسانهای دخالت در محیط طبیعی و ایجاد محیط

فرهنگیی در شیهرهای   و  های اجتمیاعی، اتتایادی  ازحد فعالیتاز طرف دیگر تمرکز بیش است. بیشتر بروز داده

 بیشتر ملمیوس  و به دنبال آن نیاز به فضاهای تنفسی شهری را هرچه بزرگ باعث هجوم جمعیت به شهرها شده

-مهاجرین روسیتا  سابقهیبهای اخیر رشد فزاینده فیزیکی را در اثر هجوم ز طی دههشهر اردبیل نی .ساخته است

سیسیتم اطععیات جغرافییایی و     یهیا یتوانمنید با استفاده از  این پژوهش، در روازاین شهری تجربه کرده است.

 به بررسی وضع موجود تخایی  پیارو و فضیای سیبز در شیهر      (MCDM) گیری چند معیارههای تامیممدل

تحلیلیی   -ماهیت و روش، توصیفی ازلحاظروش پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و  اردبیل مبادرت شده است.

 شدهبندیگروهای منطقه –های شهریمؤلفه جهت چیدمان مکانی فضای پارو 9 در یموردبررساست. معیارهای 

بنیدی  اولوییت بیرای   و نیز سه زوجیو مقای CRITICهای از تکنیک استفاده موردهای معیار یدهوزناست. برای 

 IDRISI SELVAافیزاری  در محییط نیرم   VIKORاز میدل  استقرار پارو و فضای سیبز   منظوربهتناسب اراضی 

گییری  تایمیم  از روش هااین کاربریاست. در ادامه برای ارائه الگوی مناسب جهت چیدمان مکانی  شدهاستفاده

تسمت  ای درمنطقه -های شهری اصل از پژوهش نشان داد که پارواستفاده شد. نتایج ح VIKORمعیاره  چند

ت. مواجیه اسی   کمبیود  بیا  بیه پیارو   یبه لحاظ دسترسی  4و شمال منطقه  3منطقه  یغربجنوب، 1شرق منطقه 

 شیده  مشیخ  جدیید  پیارو  های مناسب جهت احداث مکان VIKORاستفاده از نقشه خروجی حاصل از مدل 

الگیوی بهینیه    VIKORی خروجی حاصیل از روش  ی وضع موجود فضای سبز و نقشهاست و با استفاده از نقشه

 .است شدهای پیشنهاد منطقه -جهت احداث پارو شهری

 
 VIKOR 1چند معیاری،  گیریتامیم، ، چیدمان مکانیایمنطقه -شهریهای پارو :کليدي هايواژه

 

 

 

 

                                                 
  atagafari@gmail.com نویسنده مسئول:*
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 مقدمه

گسییترش روزافییزون شییهرها در کلیییه کشییورهای  

 اجتنیاب رتابلیغدر ایران، از پیامدهای  ازجملهو جهان 

رود. رشید و توسیعه   عار دانش و فناوری به شمار میی 

شهرنشینی با گسترش کالبدی شهرها رابطه مسیتقیم  

داشییته و دوری از طبیعییت و تطییع رابطییه انسییان بییا  

نیژاد و  )محیرم  شیود یمطبیعی را موجب  ستیزطیمح

ت و گسیترش  (. افزایش جمعیی 524: 1388پور، بهمن

شهرنشینی، موجب تبدیل فضیاهای سیبز شیهری بیه     

 را هیا انسیان سطوح بتنی خشین و نفونناپیذیر شیده و    

تیراکم  ساخته است؛ همچنیین  از طبیعت دور  تدریجبه

جمعیت و دخالت در محیط طبیعی و ایجاد  ازحدبیش

، زیسیتی محییط  نیازهیای  نیز ساختانسانهای محیط

 بیروز داده  شیازپی شیبی  را شهروندانجسمی و روحی 

. از طییرف دیگییر (10: 1387)حیییدری بخشییی،  اسییت

هیای اجتمیاعی، اتتایادی،    فعالییت  ازحید بیشتمرکز 

بزرگ باعث هجیوم جمعییت بیه     شهرهایفرهنگی در 

است و به دنبال آن نییاز بیه فضیاهای     این شهرها شده

)رزمیی،   کنید تیر میی  تنفسی شهری را هرچه ملمیوس 

ضیای سیبز، طیرح جیامع را     . کارشناسان ف(16: 1384

ایجاد فضای سبز شهری، از ملزومات هر شهر  منظوربه

 وییژه بهدارند که همه شهرها کنند و ابراز میعنوان می

شهرهای نوساز و ییا در حیال گسیترش بایید بیه ایین       

مسئله توجه جدی داشیته باشیند؛ زییرا همیین رونید      

فضیای   ضیرورت بیه رویه و بدون توجیه  وساز بیساخت

، انید گرفتهپیشو سودجویان در  هابسازبفروشه سبز ک

 درخواهنید به شکل خوابگاه عمومی  تدریجبهشهرها را 

 (. منظور از فضیای 109ص.  ،1381، نمکخوش) آورد

نیوعی از سیطوح کیاربری زمیین      درواتیع سبز شهری، 

باشیند کیه   سیاخت میی  شهری با پوشش گیاهی انسان

محیطیی  دارای هم بیازدهی اجتمیاعی و هیم بیازدهی     

. فضای سبز شهری (Chace and Wlash, 2006) است

برگیرنیده بخشیی از سییمای     از دیدگاه شهرسیازی در 

 شیده تشیکیل شهری است که از انواع پوشیش گییاهی   

یک عامل زنده حیاتی در کنیار کالبید    عنوانبهاست و 

 کننده سیاخت شیکل شیهر اسیت    جان شهر، تعیینبی

(Naghavi et al., 2006: 22) یییابی براین مکییانبنییا؛

ییک   عنیوان بهها و فضاهای سبز صحیح و درست پارو

نیاز زیستی جوامع برای ارتقای کیفیی سیطح زنیدگی    

عامل اصلی در ایجاد تعیادل مطلیوب    عنوانبهانسان و 

های توسعه بایست در برنامهشهری می زیستمحیطدر 

)مهندسیین   ای برخیوردار باشید  شهری از اولویت ویژه

. یکی از مشکعت فضیای سیبز   (5: 1385، مشاور امکو

هیا  و نامناسیب پیارو   غیرعادالنهدر شهر اردبیل توزیع 

این شهر است. بیدین معنیی کیه در شیهر اردبییل       در

نامسیاوی و نیامتوازن بیوده     صورتبهتوزیع فضای سبز 

حال حاضر سرانه فضای سبز شیهری موجیود    است. در

 تاسییمترمربییع بییه ازای هییر نفییر     1/5در اردبیییل 

. در این (123: 1390)مهندسین مشاور طرح و کاوش، 

است با انتخاب کاربری فضای سیبز   پژوهش سعی شده

از اتسیام   موردبررسینمونه  عنوانبه ایمنطقه -شهری

( به تحلییل و  1های فضای سبز شهری )جدول کاربری

فضایی ایین کیاربری در سیطح     _ بررسی توزیع مکانی

ف کلیی ایین پیژوهش،    شهر اردبیل پرداخته شود. هید 

 مکییانی فضییای سییبز شییهری    برچیییدمانتحلیلییی 

ای( و ارائه الگوی بهینیه در  منطقه -های شهریپارو)

 هیای این رابطه است؛ که با استفاده تلفیقیی از تابلییت  

GIS  تکنیکو VIKOR  هیای  یکیی از روش  عنیوان بیه

چنیییید  گیییییریتاییییمیمبرجسییییته مطییییرح در  

همیین اسیاس   است. بیر   شدهانجام (MCDM)1معیاری

شناسیی  روشهیای زییر شیاکله اصیلی     پاسخ به سیؤال 

 دهد:تحقیق را تشکیل می

شیهری  هیای  و پارو. آیا چیدمان مکانی فضای سبز 1

 اردبیل از الگوی مناسب برخوردار است؟ در سطح شهر

و تحلییل   GISهیای  تابلیت توان با تلفیقچگونه می .2

مکیانی  چند معیاری، یک الگوی بهینه را در چییدمان  

ای( در منطقیه  -های شیهری فضای سبز شهری )پارو

 سطح شهر اردبیل ارائه داد؟

                                                 
1. Criteria Decision Making Multiple 
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 هاهاي شهري و شعاع عملکرد آنپارک بنديطبقه :1 جدول

 شعاع عملکرد مساحت نوع پارک

 متر 200 هکتار 5/0کمتر از  همسایگی

 متر 400 ی 600 هکتار 1 ی 2 ایمحله

 متر 800 ی 1200 هکتار 2 ی 4 ایناحیه

 متر 1500 ی 2500 هکتار 4 ی 10 ایمنطقه

 دتیقه رانندگی 30 تا 25 هکتار 10بیش از  ایمنطقه-شهری

 (43-41: 1382؛ پورمحمدی، 72: 1374مجنونیان، : منبع) 
 

شییهری و پیچیییدگی گسییترش امییروزه پیامییدهای 

، موجودیییت فضییای سییبز و زیسییتیمحیییط معضییعت

؛ انید کیرده  ناپیذیر باجتنیا گسترش آن را برای همیشه 

 زنییدگی وکییانون متمرکییز فعالیییت  عنییوانبییهشییهرها 

ها برای اینکه بتواننید پاییداری خیود را تضیمین     انسان

جز پذیرش ساختار و کارکردی متیثثر از   ایچارهکنند 

: 1385)مهندسین مشاور امکو،  سیستم طبیعی ندارند

جیز  ضیروری و    عنیوان به. در این میان فضای سبز (1

هیا نقیش   ک پیکره یگانه شهرها در متابولیسم آنالینف

تواند اختعالت جدی ها میاساسی دارند که کمبود آن

: 1373)مجنونییان،   در حیات شهری به وجیود آورنید  

 توسیعه  بیرای  رییزی برنامهپیش از هر نوع  بنابراین؛ (6

 یاییییهاردستاندا و هارمعیا دیبای ی،هریش بزیس فضای

 ایشهره دموجو ضعیتو. دویش خ یمش و ینیمع زم،ال

 همه از تییرمهییم و بزیییس یایییفض داییییجا ،تنهییانییه

 بیش بلکه ،کنید میی  باییجا را شدهحساب ریزیبرنامه

 یعییییسو سبز یاهاییییفض ناییییهاخو یگرد نماز هر از

 لیییی مقاب در کیی یژکولوا هیی نازمو اریریی برت منظیور به

 :Chiesura, 2003) تیییی سا شیده سیاخته  هایمحیط

114.) 

نییوعی از  درواتییعسییبز شییهری،  ظییور از فضییایمن

سییطوح کییاربری زمییین شییهری بییا پوشییش گیییاهی   

باشند که دارای هم بازدهی اجتمیاعی  ساخت میانسان

 ,Chaceand Walsh) و هییم بییازدهی محیطییی اسییت

فضییای سییبز شییهری از دیییدگاه شهرسییازی    (.2006

دربرگیرنده بخشی از سیمای شهری است کیه از انیواع   

یک عامیل   عنوانبهاست و  شدهشکیلتپوشش گیاهی 

کننیده  جان شهر، تعییین زنده حیاتی در کنار کالبد بی

کشیور   . در(22: 1385)نقوی،  ساخت شکل شهر است

ییابی صیحیح فضیای سیبز     رییزی و مکیان  ما نیز برنامه

هیای مهیم   کیاربری  یکیی از عناصیر و   عنیوان بهشهری 

توانید تیا حید زییادی ایین محییط       ، میمحیطیزیست

ییک جامعیه انسیانی مطلیوب      عنوانبهرا  ساختنسانا

دار کرده و با کاهش آثار مخرب گسترش صینعت  معنی

بیردن سیطح زیبیای     و کاربرد نادرست فنیاوری و بیاال  

باری موجب افزایش کیفیت زیستی و هوییت بخشیی   

؛ امیا  (3: 1387)حییدری چیانیه،    به ساکنان آن گردد

منجر  نهایتدرنادرست فضاهای سبز شهری  یابیمکان

هایی ازجمله استفاده کم کیاربران از  به ایجاد ناهنجاری

طرح  ارائه، ایجاد محدودیت در ایجادشدهفضاهای سبز 

معمییاری مناسییب، ایجییاد محییدودیت در انتخییاب و    

چیدمان گیاهی مناسب، آشفتگی در سییمای شیهری،   

مشییکعت مربییو  بییه آبیییاری و اصییعح خییاو، عییدم  

مشییکعت مییدیریت و  تعییامعت اجتمییاعی مناسییب،  

غیییره نگهییداری، کییاهش امنیییت روانییی و اجتمییاعی و 

ییابی  بنابراین مکیان ؛ (87: 1383)رحمانی،  شد خواهد

ییک   عنیوان بهها و فضاهای سبز صحیح و درست پارو

نیاز زیستی جوامع برای ارتقای کیفیی سیطح زنیدگی    

عامل اصلی در ایجاد تعیادل مطلیوب    عنوانبهانسان و 

های توسعه بایست در برنامهشهری می تزیسمحیطدر 

)مهندسیین   ای برخیوردار باشید  شهری از اولویت ویژه

 پیژوهش،  موضیوع  بیا  رابطه در .(5: 1385مشاور امکو، 

 از برخیی  انید. داده انجیام  را تحقیقاتی مختلف محققین

 موضوع این با ارتبا  در گرفتهانجام های تجربیپژوهش

 است. دهآم خعصه طوربه (2جدول ) در
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 سبز يفضا يکاربر يابيمکان يدرزمينه شدهانجاممطالعات : 2 جدول

 عنوان اثر و توضيحات مربوطه )اثر علمي( محققين
ی و 

رضو
همکاران
 

(
1394
) 

 سیه  منطقیه  میوردی  مطالعه) فازی معیاره چند گیریتامیم هایروش از استفاده با آن یابیمکان و شهری سبز فضای ارزیابی

 فضیای  بیرای  مناسیب  هیای مکیان  انتخاب برای را منطقه هایزمین اطععاتی هایالیه تلفیق از حاصل نتایج (:مشهد یشهردار

 کیاربری  بیا  کیه  گرفیت  ترار ارزیابی مورد اراضی کاربری نقشه با را شده بندیاولویت هایزمین درنهایت. شد بندیاولویت سبز

 داشت. خوانیهم منطقه سطح در موجود

ی و
علو

 
همکاران
 

(
1394
 هشت منطقه :ردیمو )مطالعه فیاییاجغر تطععاا سیستم در زیفا منطق لمد از دهستفاا با سبز یفضا کزامر یییییابیمکییییان (

 توجه مندزنیا و ستا دهنبو کافی انریییته تیییهش منطقه د درموجو سبز یفضاها که دهییدمییی ننشا هشوپژ نتایج (:انتهر

 .است مینهز ینا در نمسئوال

ا
حد
نژ 

دا
 

ی و 
روشن

 

همکاران )
1393
) 

برای محاسبه سیرانه فضیای سیبز در سیطح منطقیه، ابتیدا بیا اسیتفاده از         : شهر منطقه 11 انتهر: شناسی ردمو یشهر یفضا

سیرانه فضیای سیبز در سیطح      (ASTER) سینجنده  هیای دادهمربو  به  (NDVI) شاخ  تفاضلی نرمال شده پوشش گیاهی

فضیای   یابیمکان؛ لذا جهت باشدمیحاسبه گردید که نسبت به حداتل سرانه بسیار پایین مترمربع برای هر نفر م 2.57منطقه 

 16هکتیار معیادل    195هکتیار منطقیه در حیدود     1205استفاده شد. از مساحت  (AHP) سبز از مدل تحلیل سلسله مراتبی

بیه   توانید میی این، نتایج ایین مطالعیه   بنابر؛ گسترش فضای سبز دارد برایسازگار  کامعًدرصد از کل مساحت منطقه، وضعیتی 

 برای رفع این مشکعت کمک شایانی نماید. هاییحلراهمسائل شهری و یافتن  بندیاولویتشهری برای درو و  ریزیبرنامه

ی گیعنده و 
غفار

همکاران
 (

1393
: ردیمو مطالعه ریمعیا چند یلتحل نفنو از دهستفاا با یشهر سبز یفضا گزینی نمکا یندآفر در ضیارا تناسب بنییدیاولویییت (

از  بهینه یطاشر دارای ل،مد از حاصل جیوخر در شیده معرفی هایپیکسل که دهدمی ننشا نتایج .تبریز داریشهر یک منطقه

 GIS هیای توانمنیدی  و TOPSIS تکنیک مثل دیبررکا هیای تکنییک  از دهستفاا ینابنابر. هستند شدهتعریف یهارمعیا منظر

 یبررکا و عما طوربه موردنیاز هایکاربری ایبر ضیارا تخای  جهت دربهتر  گیریتامیم در را یشهر رموا نمتولیا تواندمی

 .ساندر رییا خ ا طوربه سبز یفضا

ی و 
زیار

همکاران
  

(
1392
) 

: مطالعیه میوردی   GIS و فیازی و در محییط   AHPمناسب فضای سبز شهری با استفاده از روش ترکیبی  هایعرصه یابیمکان

شیهر   14موجود در سطح منطقیه   هایمکان بندیطبقهاین تحقیق،  هاییافته اساس بر؛ تهران شهرکعنشهرداری  14منطقه 

کیه از درجیه تناسیب خیلیی      هیایی زمینطبقه انجام گرفت.  5در  FAHPتهران جهت ایجاد فضای سبز با استفاده از تکنیک 

تمیامی جهیات    ازنظیر  هیا زمیین ترار بگیرنید. ایین    موردنظرای سبز شهری جهت ایجاد فض توانندمیخوب و خوب برخوردارند 

 تراکم جمعیتی نیاز بیشتری به فضای سبز دارند. ازنظردر ارتبا  با فضای سبز برتری داشته و  هازمیننسبت به سایر 

ابراهیم
زاده
و  

همکاران
 

(
1390
) 

حاصیل از   هایرهیافتیک شهر زاهدان:  یمنطقهبهینه آن در  یابیمکانمکانی کاربری فضای سبز و  -تحلیلی بر توزیع فضایی

، این منطقه شهری حیدود  شدهانجامبینی  پیشبهموجود، با توجه  نیازهایو  کمبودهاععوه بر  است که ایناین پژوهش بیانگر 

سیرانه   مترمربیع  8که با توجه به شیرایط محیطیی منطقیه و بیا حیداتل       نفر جمعیت در ده سال آتی خواهد داشت 378376

نسبت بیه وضیع    1398فضای سبز در این منطقه نیاز خواهد بود. به عبارتی در سال  مترمربع 3027008شهری در آن افق به 

که بیا جانمیایی و توزییع بهینیه آن      فضای سبز جدید در این منطقه نیاز خواهد بود مترمربع 2805491به حدود  عمعًموجود 

 نمود. تثمینز شهری برد فضای سحداتل سرانه استاندا توانمی

اکبرپورسراسکانرود
 

 
و همکاران 

1388
 

 مطلوبیت حد و دعملکر عشعا ،سعتو مطالعه از پسان: تهر داریشهر سبز منطقه یفضا یبررکا یییییییابیمکییییییان و یابیارز

 ینابنابر. باشید می بیشتر منطقه یشهر هایپارو مینهز در سبز یضایف دویکمب که یددگر مشخ  منطقه 9 یشهر هایپارو

 مشخ  ایهایی بررمعیا منطقه ساکنین تفریحی یهازنیا و محیطی هییایضییرورت با بطهرا در دکمبو نییییا انریییجب ایریییب

 ربسیا نکته 9 منطقه در یشهر رگازناسا هیای کیاربری  دجوو .یددگر تعیین یشهر روپا دیجاا ایبر مناسب هیای زمین دننمو

 ستا هشد باعث ،منطقه در دایی یز نعتییی ص و امیینظ کزامر و دباآمهر هگاودفر دجوو. تسا هشد توجه آن به که ،تیسا ییمهم

تهران با محدودیت احداث پارو شیهری   9منطقه ین ابنابر .دشو ترمشکل ی،شهر روپا اثحدا ایبر بهینه نمکا کردن پیدا تا

 .استروبرو 

 

همپوشیی در  تعیدد   مرور پیشینه تحقییق، گوییای  

 در. وجیود تکیرار   اسیت ق تحقی شناسیروشچارچوب 

، هرچند نوآوری در امر پژوهش هاپژوهششناسی روش

تواند غنای هیر چیه بیشیتر    یمکند؛ ولی یم رنگکمرا 

مکانی مختلف بیه   هاینمونهموضوع را که در ارتبا  با 

همراه داشته باشد. در تحقیق حاضر، سعی شده اسیت،  
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تحقیقیات  تر نسبت به در تالبی متفاوتچارچوب مقاله 

در تسیمت   که صورتنیبدصورت گرفته، انجام پذیرد. 

هییای وزن دهییی و نیییز مییدل شناسییی و در روشروش

از طیرف   تفاوت کیاربردی صیورت پیذیرد    مورداستفاده

دیگر در تحقیق حاضر سعی بر این شده است که ابتدا 

و  ترارگرفتیه  موردسینجش نیاز مناطق به این کیاربری  

 –شییهری  یهییاپییارورار ارائییه الگوهییای بهینییه اسییتق

گیرد و از  در راستای برآوردن آن نیاز صورت یامنطقه

جهت تطبیق واتعییت پیذیر    روزبه یاماهواره یهاداده

 است. شدهاستفاده هاپاروبودن احداث 

 

 ژوهشروش پ
و  یپژوهش حاضر با توجه به هدف از نیوع کیاربرد  

 یلی تحلی – یفیو روش از نیوع توصی   تیبا توجه به ماه
در دو  قیی تحق نیی اطععات در ا یآورجمع روش .ستا

 یهییااسییتفاده از روش. 1 اسییت: طییرحتابییلمحییور 
اطععییات  یجهییت گییردآور  یو اسییناد ایکتابخانییه

 ق؛یتحق نهیشیپ یو بررس موردمطالعهموضوع  رامونیپ
وزن  منظیور به ،در تالب طرح سؤال یدانیروش م از. 2

رات نظیی از AHPمقایسیه زوجییی میدل    درروشدهیی  
همچنییین . اسییت شییدهاسییتفادهربییط کارشناسییان نی

های مربو  بیه کیاربری اراضیی شیهر اردبییل بیا       داده
مراجعییه بییه شییهرداری اردبیییل اخییذ گردیییده و در    

هیا  ترار گرفت. این داده مورداستفادهنهایی  یهالیتحل
های موجود است داده نیروزتربهو اطععات متناسب با 

قات مربو  به طرح تفاییلی  که برگرفته از نتایج تحقی
توسط مهندسیین   1395شهر اردبیل بوده که در سال 

 لیوتحلهیتجز در راستایاست.  شدههیتهمشاور عرصه 
توابیع   از های شهری نییز ی پارومکان دمانیچ تیوضع

، ARCGIS: یافزارهیا نیرم تحلیلی موجیود در محییط   
IDRISI SELVA افییزارنییرم Excel  بییرای محاسییبات(
 یکییه بییرا صییورتنیاسییت. بیید شییدهفادهاسییتکمییی( 
 یاز روش فیاز  ارهیا یمع یو استانداردساز یگذارارزش

، از ارهیا یوزن مع نییی تع منظیور بهاستفاده شد، سپس 
 یجی زو سهیو مقا CRITIC هایروش شدهلیتعدتالب 

 بیه لحیاظ   نیه یمکیان به  نییتعبرای  به کار گرفته شد.
 شیده دهاسیتفا  VIKORاز مدل  ،یموردبررس معیارهای

 کیردن  مشیخ  ها و هیال لیپس از تحل تیدرنها .است

کییه در  یبرخییوردار، منییاطق ریییمنییاطق برخییوردار و غ
 داده  یتشیخ  تیی اولو یدارا موردمطالعیه  یمحدوده

 داده شد. شنهادیپ یابیمکان یبرا شد
 ییفضیا  یمکان یدماندر چ مورداستفاده یرهایمتغ

بیه   یکی ینزد -1از:  انید عبارت ایمنطقه -پارو شهری
 -3 ،یتی یبیه مراکیز جمع   یکی ینزد -2 ،یمراکز آموزشی 

 ،یاصیل  یهیا به راه یکینزد -4 ،یبه مراکز ادار یکینزد
بیه مراکیز    یکی ینزد -6 ،یبه مراکیز شیهر   یکینزد -5

 -8 ،یورزشی  اکیز بیه مر  یکینزد -7 ،یمذهب -یفرهنگ
 -سییاتیفاصییله از تثس -9 ،یفاصییله از مراکییز صیینعت 

 ی.شهر زاتیتجه
در  یموردبررسی دیگر از متغیرهای مهیم  یک تسم 

معیارهییای  فضییای سییبز شییهری،پییارو و یییابی مکییان
بارندگی، درجیه حیرارت، زاوییه و میدت      )مثعً طبیعی

 رنگکم به خاطرهستند که  زمان تابش آفتاب و غیره(
 شیهر  مقایسبودن تفاوت وضعیت معیارهای مذکور در 

دیگیر   مؤلفیه . شید  نظیر صرف هاآن، از استفاده اردبیل
، پارو و فضای سیبز شیهری  مطرح در رابطه با احداث 

موتعیت نسبت به رودخانه است که در شیرایط فعلیی،   
ی ارتبیاطی  هیا راهبه فضای سبز و  حریم رودخانه عمعً

 ،و در مقییاطعی از حییریم رودخانییه   افتییهیاختاییاص
 اجراشیده  ی وییژه سیاماندهی حیریم رودخانیه    هاطرح
 است.

 

 مطالعه موردمحدوده 
 یموردبررسی ژوهش حاضر در مقیاس شهر اردبیل پ

هکتیار   6287بیا وسیعت    لیشهر اردب است. ترارگرفته
حیوزه   یدر بخیش جنیوب   لیی مرکز استان اردب عنوانبه
 38و در میدار   لیی دشیت اردب  انیه می در و سوتره زیآبر

 48 النهیار و نایف  یعیر  شیمال   قیه یدت 15درجه و 
 یمتیر  1348ارتفاع در  یطول شرت قهدتی 17 و درجه

 1304در سیال   لیی . اردباسیت  شیده واتع ایاز سطح در
اسیتان   سیو بیا تثسی   است شدهتبدیلبه شهر  یشمس
 عنیوان بیه  لیی اردب هرش یشمس 1372در سال  لیاردب

سیال   ی. طبق سرشیمار است شدهشناختهمرکز استان 
 اسییتنفییر  485153 لیییشییهر اردب تیییجمع 1390

؛ مرکیز آمیار   1390)مهندسین مشاور طیرح و کیاوش،   
 .(1390ایران، 
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 (نگارندگان )منبع: مطالعه موردموقعيت محدوده  :1ل شک

 

 و بحث هايافته

در : يهل شههر اردب  فضاي سبز تيبر وضع يليحلت

ها و فضیاهای سیبز متعیددی وجیود     شهر اردبیل پارو

ن ایین کیاربری )بیدون در نظیر گیرفت      کهطوریبهدارد 

 5/3هکتار  210بخشی از محدوده شورابیل( در حدود 

سرانه موجیود   ودرصد از مساحت شهر را اشغال کرده 

)مهندسیین   است مترمربع 1/5فضای سبز شهر برابر با 

میزان فضای سبز . (123: 1390مشاور طرح و کاوش، 

موجییود در شییهر اردبیییل بییا در نظییر گییرفتن سییرانه   

ورا عیالی شهرسیازی و   از طیرف شی   شدهارائهاستاندارد 

مترمربع( تیا حیدودی    8معماری ایران )بیشتر مساوی 

نمایید؛ ولیی نکتیه     نیتیثم هیا را  توانسته است حیداتل 

 آنجاست که میزان سرانه در سیطح نیواحی   توجهجالب

یکنواخت پخش نشیده اسیت )ایمیانی و     طوربهشهری 

 285فضای سبز  موردنیازسطح (. 75: 1396همکاران، 

دین ترتیب شهر اردبیل از کمبود سطحی ب استهکتار 

. هکتار برای ایین کیاربری برخیوردار اسیت     75معادل 

 (2شکل )

 

 
 (49: 1390مهندسین مشاور طرح و کاوش، )ل يسبز شهر اردب يسطح فضا :2شکل 

 

کلیه فضاهای سبز و خیرده فضیاهای    کهدرصورتی

ایین   شیده اشیغال سبز را در سطح شیهر جیز  سیطوح    

فضیای سیبز در سیطح     ازلحاظگردد،  محسوبکاربری 

. ولی عمعً بسیار از خیرده  نخواهد داشت شهر کمبودی

 یفضا عملکرد وتطعات سبز در سطح شهر، از کیفیت 

از مییوارد،  یاریباشییند و در بسییینمیی منییدبهییرهسییبز 

کیه از آن   انید تغییریافتهسبز  یاجبار به کاربر برحسب

شییه  بیه فضیای سیبز الیین وسیط و حا     توان یجمله م

 ،هیا فلکیه فضای سبز مربو  به جزییره مییانی    ها،بلوار

اشیاره  و غییره  هیا  ابیان یخ هیدرختان حاش ها،نهالستان

 کرد.

سیبز و   یفضیا  یو دو سرانه کیاربر  کیمنطقه  در

 زیی که اتفاتاً مرکز شهر ن نقطه شهر ینترپارو در گران

شیهر را در   یمسیکون  یدرصید از اراضی   4هست و تنها 
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باالسیت و بیه    تیوجهی تابل اریبس صورتبه ،گیردبرمی

از  شیبی  کیه طیوری به رسد،یاوج خود در سطح شهر م

منطقیه   نیی شهر در ا درسبز و پارو  یاز فضاها یمین

 یارزش اراضیی ازلحییاظتییرار دارد. در منطقییه سییه کییه 

باالتر نسبت به منطقیه چهیار تیرار     یادر رده یمسکون

در حیدود  و  یمسکون یدرصد از اراض 19دارد و حدود 

اسیت،   دادهجیای شهر را در خود  تیدرصد از جمع 20

 یبهتر تیسبز در وضع یمانند فضا هایاز کاربر یبرخ

 توانیم هایکاربر شیترار دارد، با توجه به نحوه پخشا

 یکیه از ارزش اراضی   یدر منیاطق  طیورکلی بهگفت که 

درآمد و متوسیط  کم یهابرخوردارند و گروه یترنییپا

که مجموعاً حیدود   4منطقه  یعنیاند، ساکن شهرپایین

شیهر را   تیی از جمع یمی یو ن یمسیکون  یاز اراض یمین

سطح و  ازلحاظسبز چه  یپارو و فضا شود،یشامل م

 اریدر سیطح بسی   تیی فیک لحیاظ  از نیسرانه و همچنی 

)مهندسیین مشیاور طیرح و کیاوش،     تیرار دارد   ینییپا

( مشییاهده 3گونییه کییه در شییکل ). همییان(49: 1390

 -ی شیهری هیا پاروبه لحاظ برخورداری از  ،دنمایییم

 ی، جنیوب غربی  1تسیمت شیرق منطقیه    در  ایمنطقه

برخیورداری از پیارو    فقیر  4و شمال منطقه  3منطقه 

 مشهود است.

 

 
 (های تحقیقمنبع: یافته) موجود ايمنطقه -شهري هايوضع پارک :3شکل 

 

بررسهي  مالحظات مطهر  در تشهکيل مهاتري     

 -فضايي پارک شهري -مکاني چيدمان هاييارمع

یک معیار، استانداردی بیرای تضیاوت و ییا    : ايمنطقه

 هییایگزینیه  مطلوبییت  مییزان  آزمیون  بیرای  ایتاعیده 

 معیارهیای  انتخیاب  در. آیید می حساببه گیریتامیم

 معیارهیا  این که است ترار این بر عمومی تاعده ارزیابی

 ییک . کننید میی  تعییین  مسئله ضعیتو با ارتبا  در را

دسیته از خاوصییاتی    آن دارای بایید  ،معییار  مجموعه

کافی معرف طبیعیت چنید معییاری     اندازهبهباشند که 

 از ییک  هر همچنینآیند.  حساببهیک مسئله ارزیابی 

هیای  نقشیه در پایگیاه داده   الییه ییک  صورتبهارها معی

 معیرف  که اییهنشان داده شوند. از الیه GISمبتنی بر 

 معیار هاینقشه عنوان تحت هستند، ارزیابی معیارهای

 تحقییق  در (.Malczewski, 2006: 155د )گردمی یاد

سیبز   یفضیا  پارو و یمکان دمانچی با رابطه در حاضر

 ضیوابط  و ایمطالعات کتابخانهبه با توجه  ل،یشهر اردب

 تیییود و معیارهییا مییاتریس تشییکیل بییه اسییتانداردها و

 یهیا رابطه بیا پیارو   (، در3مطابق جدول ) حدودیتم

 اتدام شده است. ایمنطقه -شهری

 



 145-160: صفحات/  99  بهار /پنجم و سي مسلسل شماره/  دهم سال/  فضا جغرافيايي آمايش مجله                                                          152

 

 ايه منطقه شهريپارک  ييفضا يمکان برچيدمان يليدر تحل استفاده مورد هاياريمع  يماتر :3 دولج
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M          

 نگارندگان ایکتابخانه –ارزیابی اسنادی  بندیجمع: مثخذ

 

گههههذاري و حظههههات مطههههر  در ارزش مال

 بیه  گیذاری ارزش: هاي معياراستانداردسازي نقشه

 از شیده  گییری انیدازه  مقیادیر  بیه  کیه  است آن معنای

. گییرد  تعلیق  ارزشی مطلوبیت، میزان برحسب معیارها

گییذاری و در اییین مقالییه، مرحلییه مربییو  بییه ارزش   

و بییر مبنییای ارزش  تییو م صییورتبییه استانداردسییازی

یت در مجموعه فیازی معیرف مطلوبییت در نظیر     عضو

. ارزش عضویت یا درجه تعلق در ییک  است شدهگرفته

آن بین  ای که دامنهتوان با شمارهمجموعه فازی را می

، تعییین  ترار دارد 255تا  0و یا  1تا  0مقادیری چون 

کییه در تحقیییق حاضییر   1و  0بییین  منییهدا در کییرد.

در  باشید  A(X)µ =1 اگیر  اسیت؛  ترارگرفته مورداستفاده

تعلیق دارد. بیه    Aمشخااً بیه   x مقدارآن صورت یک 

 x مقدارباشد در آن صورت  x)(Аµ =0همین ترتیب اگر 

تعلق ندارد. درجه بیاالی ارزش عضیویت    Aمشخااً به 

به معنای نسبت باالی تعلق آن به مجموعیه   مقداریک 

نمونه خاصیی از   رفمتعا و معمولی هایمجموعه. است

کیه ارزش عضیویت در    باشیند میی  فیازی  هایوعهمجم

در  .(Malczewski, 2006: 64) اسییت 0یییا  1هییا آن

تحقیییق حاضییر بییا اسییتفاده از امکانییاتی کییه در تییابع  

FUZZY افیزار نیرم  در محیطIDRISI SELVA   وجیود

 صیورت بیه  کیه  هیایی برای استانداردسازی نقشیه  ،دارد

 عضویت توابع از ،تناسببه اندشدهتهیه معیار هاینقشه

SIGMODIAL LINIEAR  وJASHAPAD اسییتفاده 

هیایی چیون عضیویت افزایشیی، کاهشیی      و تالیب  شده

در  مثیال عنیوان بیه  بیوده اسیت.   میوردنظر  سایمتریکال

معیارهایی چون نزدیکیی بیه مراکیز جمعیتیی، مراکیز      

 مذهبی، مراکز -های اصلی، مراکز فرهنگیآموزشی، راه

بیه   هیا آنکیه در   ورزشی، مراکز شیهری، مراکیز اداری  

یی چیون وضیعیت سیازگاری، افیزایش     هیا بحیث لحاظ 

فاصله با کاهش مطلوبیت همراه است،  شدهثبتمقادیر 

، یعنیی کیاهش   اسیت  شیده استفادهاز نوع تابع کاهشی 

شیده  فاصله با افزایش مقادیر استاندارد شدهثبتمقادیر 

 مطلوبیت همراه است.

: ههاي معيهار  دهي نقشهات مطر  در وزنمالحظ

انییواع عوامییل و معیارهییا و مطییرح در فراینیید   معمییوالً

؛ لیذا  نیسیتند اهمیت یکسیانی برخیوردار    گیریتامیم

تیر، الزم اسیت تیا اهمییت نسیبی      برای ارزیابی دتییق 

اسییاس آن ر از عوامییل مشییخ  گردیییده و بیی هرکییدام

اطععات  وتحلیلتجزیهوزن در  عنوانبهای ضرایب ویژه

هیای مقایسیه   اعمال شیود. در تحقییق حاضیر از روش   

که در ادامیه بیا    است شدهاستفاده CRITIC2 و 1زوجی

، وزن آمییدهدسییتبییهی هییاوزن تییو مگییرفتن  در نظییر

در ایین تسیمت بیه    آمید.   دسیت  بیه نهایی  شدهتعدیل

پرداختییه  CRITICتشییریح روش مقایسییه زوجییی و   

 .شودیم

                                                 
1. Pair – wise Comparison 

2. Criteria Importance Through Intercriteria 

Correlation 
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 ي مقايسه زوجيبر مبنا داستفادهمور يارهايوزن مع: 4ل جدو
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 وزن 3051/0 1788/0 1771/0 1037/0 0702/0 0551/0 0494/0 0306/0 0300/0

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 
Aفاصله  معیار استانداردشده ( نقشه 

 از مراکز اداری

 
Bفاصله از مراکز  معیار استانداردشده ( نقشه

 جمعیتی

 
Cی هاراهفاصله از  معیار استانداردشده ( نقشه

 اصلی

 
D )دامنه فازی گذاریارزش و سازیدنقشه استاندار 

 مذهبی – یبه مراکز فرهنگ یکینزد راتتغیی

 
E )دامنه فازی گذاریارزش و شدهنقشه استاندارد 

 زاتیو تجه ساتیفاصله از تثس اریمع راتتغیی

 یشهر

 
(F گذاریارزش و شده سازینقشه استاندارد 

 یفاصله از مراکز صنعت اریمع راتتغیی دامنه فازی

 
(G فازی گذاریارزش و سازینقشه استاندارد 

 یبه مراکز ورزش یکینزد راتتغیی دامنه
 

 
(H گذاری فازی سازی و ارزشنقشه استاندارد

 یمراکز شهردامنه تغییرات نزدیکی به 

 
(I فازی گذاریارزش و سازینقشه استاندارد 

 به مراکز آموزش یکینزد راتتغیی دامنه

 قاعده استانداردسازي بر مبناي عضويت در تابع فازيسازي شده در عطف به داردهاي استاننقشه :4 شکل
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هیای  تنوع تکنییک  باوجودمقایسه زوجی  روش در

تعیییین وزن، روش مقایسییه زوجییی بییه دلیییل امکییان  

دوی اهمییت متغیرهیا از دتیت بیشیتری     مقایسه دوبه

 وسییله بیه  1977برخوردار اسیت. ایین روش در سیال    

 لهیوسی  1999برای اولیین بیار در سیال    ابداع و  1ساتی

معرفی شد. در تحقیق حاضر،  GISدر کاربردهای  2مت

در فراینیید تعیییین وزن معیارهییا، ابتییدا بییا اسییتفاده از  

 افییزارنییرممقایسییه زوجییی، وزن معیارهییا در محیییط  

IDRISI  3ی نظر کارشناسی با نسبت پایندگیبر مبناو 

 د.تعیین گردی 0.08

یق، با استفاده از منطق فیازی  در این مرحله از تحق

ی معیارهای تحقیق پرداخته شید کیه   استانداردسازبه 

( نمیایش یافتیه   4نتایج حاصل از این فرایند در شکل )

شده هرییک از   های استاندارداست. در این شکل نقشه

ی هیا نقشیه اسیت. در   شیده  گذاشتهمعیارها به نمایش 

ی سیبز  فازی، عدد صفر که با طیف رنگ شده استاندارد

است، بییانگر کمتیرین درجیه عضیویت      شدهدادهنشان 

فازی و یا به معنی عدم عضویت فازی بوده و عدد ییک  

اسیت، نشیانگر    شیده دادهکه با طیف رنگی ترمز نشان 

کییه مبییین   اسییتبییاالترین درجییه عضییویت فییازی   

ها برای جانمایی تسیهیعت پیارو و   متناسبترین مکان

 فضای سبز است.

این روش را  4، زلنی1982ال س در CRITIC روش

که در آن نظیر   داده استبرای تعیین وزن عوامل ارائه 

کارشناس دخالت چنیدانی نیدارد. درروش پیشینهادی    

توجیه   عنوان منابع اطععاتی میورد ها بهزلنی، خایاه

شده، مقدار اطععات موجود را گرفته و وزن تعیین ترار

وسییله   به 1995نماید. این روش در سال منعکس می

و دیگییران موردبییازنگری ترارگرفتییه و تضییاد   5دیییاو

. تضیاد  داده شید موجود بین عوامل نیز در آن دخالیت  

موضوعی بنیادی در ارزییابی چنید معییاری اسیت کیه      

                                                 
1. Saaty 

2. Math 

3. Consistency ratio 

4. Zeleny 

5. Diak 

دهید و در بررسیی   گیری را تشیکیل میی  هسته تامیم

روابط عوامل بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، در این 

مییزان تیداخل و تضیاد موجیود      بر اساسها روش داده

وتحلیییل تییرار بییین عوامییل یییا معیارهییا مییورد تجزیییه 

(. بیا تثمیل در کیاربرد و    71: 1377گیرند )جهیانی،  می

توان گفیت مفروضیات   یری این روش میکارگبهفلسفه 

 نیل در تعیین وزن هر معیار دخیل هستند:

 های مختلف در یک محیدوده جغرافییایی   اگر پهنه

ار وضعیت مشابهی داشته باشیند،  به لحاظ یک معی

بنیدی و  کننیده در کیعس  آن معیار عیاملی تعییین  

شیود ایین وضیعیت    ها، تلقی نمیبندی پهنهاولویت

تواند به پایین آمدن وزن آن معیار کمیک کنید   یم

نفسه از اهمیت زییادی  فی حتی اگر معیار موردنظر

 برخوردار باشد

     هرچقدر همبستگی مثبیت معیارهیا بیاهم بیشیتر 

باشد به همان نسبت در نظر گرفتن تغییرات ییک  

عنیوان معیرف در تغیییرات معییار دیگیر،      معیار بیه 

 شود.پذیر میتوجیه

طیرف انحیراف معییار    اگر عاملی یا معییاری ازییک  

گونه کیه در  بیشتری داشته باشد و از طرف دیگر همان

ادامه تشریح خواهد شد، سرجمع تضاد آن با معیارهای 

شد، دایره میزان اطععات که در نیل آن دیگر بیشتر با

تر است و بیه پشیتوانه   معیار نهفته شده است، گسترده

توانیید نقشییی  دایییره بییازتر از میییزان اطععییات، مییی  

ها داشته باشد. بنیابراین  تر در تمییز تفاوتکنندهیینتع

های واتیع در ییک   بندی پهنهدر شرایطی چون اولویت

ده و وزن بیشتری بیه آن  محدوده، نقشی بارزتر ایفا کر

منظور تعییین وزن  مقاله حاضر به یابد. دراختااص می

یابی چیدمان مکیانی فضیایی   معیارهای مطرح در مکان

نییییز  CRITIC ای از روشمنطقیییه -پیییارو شیییهری

 است. شدهاستفاده
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 CRITICمعيارها در مبناي روش  يياطالعات، وزن نها يزانم يار،مجموع تضاد، انحراف مع :5ل جدو

 تأسيسات

 تجهيزات

 شهري

واحدهاي 

 صنعتي

مراکز 

 جمعيتي

مراکز 

 ورزشي

مراکز 

 اداري

مراکز 

 شهري

هاي راه

 اصلي

 -فرهنگي 

 مذهبي
 آموزشي

نام 

 معيار

837/9 689/9 731/5 628/5 350/5 036/5 796/7 034/5 819/4 
مجموع 

 تضاد

225/0 290/0 279/0 183/0 189/0 281/0 447/0 179/0 210/0 
راف انح

 معیار

214/2 807/2 600/1 028/1 013/1 415/1 486/3 901/0 011/1 
میزان 

 اطععات

143/0 181/0 103/0 066/0 065/0 091/0 225/0 058/0 065/0 
وزن 

 نهایی

 تحقیق هاییافتهمنبع: 

 

کیه   شیده تعیدیل در وزن : معيارها شده تعديلوزن 

است،  شدهداده( نشان 6فرایند صعود به آن در جدول )

هیای مطیرح در چییدمان مکیانی فضیایی پیارو       معیار

هیای اصیلی،   ای، مراکیز جمعیتیی، راه  منطقه –شهری

مراکییز شییهری، مراکییز آموزشییی بییاالترین امتیییاز را   

اند کیه نشیان از اهمییت واالی ایین معیارهیا در      گرفته

ای منطقیه  -ی شهریهاپاروفضایی  -چیدمان مکانی 

 .است
 

 ايمنطقه – شهريپارک  فضاهاي يمکان يدمانمطر  در چ هاييارمع هشدتعديلوزن : 6ل جدو

 CRITIC (C) معيار
 زوجيمقايسه 

(A) 
C*A 

 وزن نهايي

(C*A)j 

/ (C*A) 

 بندياولويت

 1 304/0 031/0 305/0 103/0 مراکز جمعیتی

 3 157/0 016/0 179/0 091/0 مراکز شهری

 4 111/0 011/0 177/0 065/0 مراکز آموزشی

 2 225/0 023/0 104/0 225/0 های اصلیراه

 6 044/0 004/0 070/0 065/0 مراکز اداری

 9 030/0 003/0 055/0 058/0 مذهبی -مراکز فرهنگی 

 8 032/0 003/0 049/0 066/0 مراکز ورزشی

 7 042/0 004/0 031/0 143/0 تثسیسات و تجهیزات شهری

 5 052/0 005/0 030/0 181/0 واحدهای صنعتی

  
 104/0 مجموع وزن

  
 تحقیق هاییافتهمنبع: 

 

تناسب اراضي بر مبنهاي تکنيه     وتحليلتجزيه

 یکلمه صرب کیاز  1VIKOR واژه: (VIKORويکور )

 یحیل تیوافق  و راه ارهیی چنید مع  یسیاز نهیبه یبه معن

چنید   یریی گمیتایم  یهیا از روش یکی یو  شیده گرفته

حل مسائل  در ییباال ییاست که کار آ یکاربرد یارهمع

 یتیوافق  یزیی رروش بر اساس برنامه نیگسسته دارد. ا

                                                 
1. Vlsekriterijumska optimizacija I Kompromisno 

Resenie 

( و 1973و )یرا یتوافق یهامدل یاست. مبنا شدهارائه

 یهاحلراه ،یحل توافقاند. راه( ارائه کرده1982) یزلن

 عنیوان بیه بیوده،   کینزد آلایده حلمواجه را که به راه

 ندگانریگمیتام ژهیتوسط اعتبارات و جادشدهیتوافق ا

 .(7: 1391فییر و همکییاران، )بییدرید کنیییمیی نییییتع

روش را ارائیه و   نیا 1988و تزنگ در سال  کیکوویاپر

آن را توسیییعه دادنییید  2007تیییا  2002 یهیییاسیییال

(Atashin-p et al., 2013:107 روش .)VIKOR  یبیرا 
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 یهاستمیدر س ارهیچند مع میمسائل تام یسازنهیبه

 .(5: 139مکیاران،  )پوراحمید و ه شید   یمعرف دهیچیپ

چنید   یریی گمیمسیئله تایم   کیروش در  نیمراحل ا

اسیت   لیی بیه شیرح ن   ویآلترنیات  mو  اریمع nبا  ،یارهمع

 .(115: 1393)رضایی و همکاران، 

دوم:  ؛ مرحلهیریگمیتام سیماتر لیاول: تشک مرحله

دار کردن سوم: وزن مرحله نرمال شده؛ ریمحاسبه مقاد

آل اییده نقطیه   نییی م: تعچهیار  مرحلیه  نرمال؛ سیماتر

 یفاصیله  ریپنجم: محاسبه مقاد ؛ مرحلهیمثبت و منف

ششیم:   مرحلیه  (؛Rو  S) آلاییده  حیل بیا راه  هیا نهیگز

 مرحلیه  ؛هیا نهیگز یینها یبندو رتبه Qمحاسبه مقدار 

از  Q ریبر اساس مقیاد  هانهیگز یینها یبندهفتم: رتبه

 تر.تر به بزرگکوچک

هییه الییه نهیایی مکیان     در تحقیق حاضر، جهیت ت 
 هیییایالییییهای، منطقیییه –بهینیییه پیییارو شیییهری 

، از ابییزار VIKORدر چییارچوب مییدل  استانداردشییده
Image Calculator  در محییییییطIdrisi Selva 

 -94/0است. نتیجه حاصیله در حدفاصیل    شدهاستفاده
ی نهیایی الگیوی   ( نقشیه 5آمد. شکل ) دست به 13/0

ای در محیدوده  نطقهم –پارو شهری  یابیمکانبهینه 

. هرچقدر مقیدار ارزش ییک پیکسیل    است موردمطالعه
گر نشانگیرد، یم فاصلهیکصفر میل کند، عدد  طرفبه

اختاییاص یییافتن بیشییتر آن پیکسییل بییرای   تناسییب
محل احداث فضای سبز است. بیشترین امتیاز  عنوانبه
 تیرار دارنید   24/0تیا   13/0های که در رنیج  پیکسل به

در منییاطقی  اسییت. بهتییرین مکییان  یافتییهاختاییاص
های اصلی کیه  که در جوار راه است شدهدادهتشخی  

شییعاعی تسییمت مرکییزی شییهر را پوشییش  صییورتبییه
هیای تسیمت جنیوب    است. پیکسل شده واتعدهد می

 دهنیده نشیان کند کیه  بیشتر میل می 1شهر به سمت 

پتانسیل بسیار پایین این منطقه بیرای احیداث پیارو    
 24/0های که در رنج . پیکسلاستای منطقه –شهری 

نیز ترار دارند از شرایط نسبتاً مناسیب جهیت    51/0تا 
 باشیند ای برخوردار میی منطقه –احداث پارو شهری 

 3های غربی منطقه که به لحاظ پراکنش بیشتر تسمت

ی توان نقشیه شود. مجموعاً میرا شامل می 4و منطقه 
ریییق بییه چهییار ط VIKORخروجییی حاصییل از مییدل 

 عنیوان بیه : 24/0تا  13/0های رنج پیکسل. بررسی کرد

بهترین مکان برای احداث پارو شناخته شید کیه بیه    
فضییایی، هییر چهییار منطقییه را شییامل  –لحییاظ مکییانی

: دارای امتییاز  51/0تا  24/0های رنج پیکسل شود.می
هسیتند و شیامل    الیذکر فوقتری نسبت به طبقه پایین

 شیهر و جنیوب غربیی   هیای غیرب   مرکز شهر و تسمت
تیا   51/0هیای رنیج   پیکسیل  شیود. ( می4و  3منطقه )

 انییدترارگرفتییههییای کییه در اییین رنییج : پیکسییل78/0
توان گفت که از پتانسیل خوبی برای احداث پیارو  می

 در سراسیر هیا  باشند، این رنج از پیکسیل برخوردار نمی
امیا در تسیمت    ؛انید شیده پراکندهجزئی  صورتبهشهر 

 تییر اسییت. بسیییار نمایییان  3منطقییه شییمال غربییی  
: تناسیب کمتیر   78/0بیاالتر از مقیدار    های رنجپیکسل

ای تشییخی  منطقییه –بییرای احییداث پییارو شییهری 
به لحاظ پراکندگی تسمت جنیوبی   که ؛است شدهداده

کیه دالیلیی همچیون: دور     شیود را شامل می 2منطقه 
بودن از مراکیز شیهری، پیایین بیودن جمعییت، سیایر       

 توان دخیل داد.می را ریگدعوامل 

هایی که بهترین امتیاز را در مدل یکسلپبخشی از 
VIKOR اند، در نقشه وضع موجیود مربیو  بیه    گرفته

ای، جییز  منییاطق منطقییه-هییای شییهریتوزیییع پییارو
هیایی از  شوند. در مقابل تسیمت یمبرخوردار محسوب 

و تسمت جزئیی   4و  1و شمال منطقه  3غرب منطقه 
 -از دسترسی مناسب به پارو شهری 3از شرق منطقه 

 باشند.ای محروم میمنطقه
نقشیه  ) قیتحقدر استفاده کاربردی از نتایج نهایی 

بندی تناسب اراضی برای جانمیایی پیارو(، بایید    سطح

دار بیرای  های اولویتیکسلپتوجه داشت که تخای  
 در نظیر گیرفتن  مستلزم ای ی شهری و منطقههاپارو

ی هیا پیارو دن از شعاع پوشیش  خارج بو مواردی چون
ی مربیو  بیه   هیا ضیرورت ای موجیود،  شهری و منطقه

توسعه و تجهیز فضیاهای سیبز موجیود، وجیود زمیین      
کافی برای اختااص بیر ایین کیاربری، مراعیات اصیل      

اجتمیاعی اسیت. بیدیهی     با عیدالت  تو متوزیع بهینه و 
اسییت کییه وجییود تیییود محییدودیت در تخاییی       

 ایمنطقیه  -ی شهریهاپارو دار بههای اولویتیکسلپ
دار های اولوییت یکسلپشود، یمدر یک محدوده باعث 

 بعدی در آن محدوده در لیست انتخاب ترار گیرند.
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 در فرايند تعيين تناسب اراضي  VIKORخروجي حاصل از اجراي روش نقشه  :5شکل 

 ايمنطقه – ي شهريهاپارک ينيمکان گز در ارتباط با

 

ای کیه  های بهینیه شده است مکان سعی تینها در

را بیا   انید شنهادشدهیپبرای استقرار پارو و فضای سبز 

وضع موجود کاربری اراضی شهر اردبیل مطابقیت داده  

، متناظر بیر موتعییت مکیانی    شدهانتخابشود تا مکان 

اراضی بیایر باشید. ایین مطلیب بییانگر ضیریب بیاالی        

. بیرای  پذیری نتایج حاصل از تحقیق حاضر استتحقق

 3در منطقیه   ای از این تطابق( نمونه6مثال در شکل )

نمیایش یافتیه اسیت کیه      محدوده غربی شیهر اردبییل  

و  شنهادشییدهیپهییای بهینییه نشییانگر همپوشییی مکییان

 اراضی بایر است.

 

 
 

 در مکان مناسب جهت استقرار پارک دارتياولو محدوده ياراض يکاربر :6شکل 
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 گيرينتيجه

یی کیه در  هیا شاخ بررسی معیارها و با تحلیل و 

ای منطقه –چیدمان مکانی فضایی پارو شهریفرایند 

( 1 بودنیید، اتییدامات زیییر صییورت پییذیرفت؛ تثثیرگییذار

فهرست کردن معیارهیا و تییود محیدودیت مطیرح در     

هیای معییار،   ( تهیه نقشیه 2یابی، رابطه با موضوع مکان

طه با هیر  در راب شدهثبتدامنه مقادیر  گذاریارزش( 3

( استانداردسیازی  4یک از معیارها با توجیه بیه هیدف،    

گذاری شده از معیارها بیر مبنیای درجیه    مقادیر ارزش

دهیی  ی وزنهاروش با انجام (5عضویت در تابع فازی، 

در حاول بیه وزن نهیایی و    CRITICمقایسه زوجی و 

( بارگییذاری 6وزنییی،  استانداردشییده هییاینقشییهتهیییه 

 وزنی در چارچوب میدل  ستانداردشدهاهای معیار نقشه

VIKOR 7 در نقشیه خروجیی    وضعیتصورت( تحلیل

. تحلیییل نتییایج حاصییل از  VIKORحاصییل از مییدل  

خروجی الیه نهایی و انطباق آن با نقشه کاربری اراضی 

حیاوی   هیای محیدوده  کیه شهر اردبیل بیانگر آن است 

 معیارهیایی  مطلوبیت باال به لحیاظ  باارزشهای یکسلپ

ی هاراهدسترسی به مراکز جمعیتی، دسترسی به  چون

در وضییعیت  و دیگییر معیارهییا اصییلی و محییوری شییهر

هیای ناسیازگار، فاصیله    مناسبی ترار داشته و از کاربری

 VIKORبا توجه به نقشه خروجی  .الزم را دارا هستند

ی وضع های زمینی و نقشهتطابق دادن آن با واتعیت و

هایی از غرب منطقیه  سمتت، هاموجود مربو  به پارو

یی از شیرق  هیا تسیمت و نییز   4و  1و شمال منطقه  3

بهتیرین  که در حواشی این مناطق ترار دارد،  2منطقه 

مکان برای استقرار پیارو و فضیای سیبز اسیت و ایین      

ها با اراضی همپوشانی دارد کیه حیاکی از بیاال    محدوده

پییذیری نتییایج حاصییل از بییودن ضییریب امکییان تحقییق

 انتخیاب شود یم. توصیه (6)شکل  استضر تحقیق حا

ی هیا پیارو بسترهای مناسب بیرای توسیعه و تکیوین    

هیای  یکسیل پ، در میان آن دسته از ایمنطقه -شهری 

که فارغ از  الذکرفوق هایمحدودهدارای اولویت باال در 

-میی  درمجمیوع تیود محدودیت هستند؛ انجام پذیرد. 

اردبیل بیه  ی شهری در سطح شهر هاپارو توان گفت،

( از توزییع فضیایی   4جیدول  لحاظ شیعاع دسترسیی )  

متناسییبی برخییوردار هسییتند. نتییایج حاصییل از  نسییبتاً

 GISهای استفاده تلفیقیی  یتتابلتحقیق حاضر بیانگر 

 –ی شیهری هیا پیارو  ییابی مکیان در  VIKOR مدلو 

و  ARCGIS افزارهیای نیرم منطقه اسیت کیه در تالیب    

IDRISI  دور  ازنظرنباید  حالینباااست. انجام پذیرفته

را  مورداسیتفاده  افزارهیای نرمداشت که فنون مذکور و 

تیدرت   هرچقیدر در حد ابزار کار باید در نظیر گرفیت.   

کارشناسی پژوهشگران به لحاظ مواردی چیون اشیراف   

معیارها،  مندتاعدهبر موضوع تحقیق، تعریف منسجم و 

عیارها، در رابطه با م استانداردشدهتعریف دامنه مقادیر 

بیشتر باشد به همان نسبت  غیرهو  معیارهاتعیین وزن 

رود که استفاده از این فنون و ابزار بیا نتیایج   انتظار می

 همراه باشد. تریتبولتابل

در خاتمه بایید توجیه داشیت کیه ارتقیا  کیفییت       

های موجود از طریق توجه بیشتر فضاهای سبز و پارو

هیای الزم جهیت   بینیی برنامیه  ها و پیشبه طراحی آن

تشدید نقش فضیاهای موجیود در رشید حییات میدنی      

هیای عمیومی بیا فیراهم نمیودن      عرصیه  عنیوان بهشهر 

امکانات مناسب برای تعامعت اجتماعی در این فضیاها،  

آوری و اسیت. همچنیین جمیع    ناپیذیر اجتنابضرورتی 

بندی اطععات کمی و کیفی مربو  به مبلمیان و  طبقه

های شهری به اهای سبز و پاروامکانات موجود در فض

 یفضاها تبدیلتفکیییک محییعت و ناحیییه و منییاطق؛  

 یفضاها به منطقه دیمیت بافت دهستفاان وبدو  بهومخر

 ،سبز یفضا یعزتو یلگوا کیییییردن متعیییییادل؛ و سبز

 ینا از منطقه نساکنا تمامی دنکر منید بهیره  منظوربه

؛ اعیییییجتما لتاعد به ایبر نسیدر تخدما و تمکاناا

کلییدی دیگیر در ارتقیا کیفییت      هاپیشنهاداز  تواندیم

 فضای سبز شهری تلمداد شود.
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