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 چکیده

با استفاده از مدل  لیسبز شهر اردب یفضا بهینه یابیمکانهدف از مطالعه حاضر 
تالش  بوده است و ییایاطالعات جغراف ستمی( و سANP) ایهشبک لیتحل فرآیند
با استفاده  ANPموقعیتی و همجواری در قالب مدل ، اقتصادی هایاز معیار، گردید

های مناسب برای احداث مکان، از توابع همپوشانی سیستم اطالعات جغرافیایی
ت هتوصیفی با ما -شود. تحقیق حاضر از نوع تحلیلیه ئارا، فضای سبز شهر اردبیل

های شهر اردبیل برای زمین، با توجه به نقشه خروجیکاربردی ارائه شده است. 
، زیاد، به پنچ گروه با اولویت بسیار زیاد، بزانتخاب مکان مناسب کاربری فضای س

آمده  دست بهبه منظور تطبیق نتایج . بندی شده استکم و بسیار کم طبقه، متوسط
فضای سبز شهری با واقعیات موجود در محدوده  یابیمکاناز الگوی ارائه شده در 

 دست بهه شده و نتایج هت GISنقشه کاربری اراضی آن در محیط ، مورد پژوهش
نقشه کاربری اراضی منعکس گردیده است. با توجه به نقشه  آمده الگوی مذکور در

، نقشه کاربری اراضی محدوده مورد مطالعهو مقایسه آن با  ANP خروجی مدل 
های مناسب برای ایجاد فضای سبز تناسب زیادی با کاربری مشخص شد که زمین

در  ییایاطالعات جغراف ستمیس و ANPاستفاده توام از مدل  ند.اراضی دار
نوآوری این  هایکاربر نییتع یشهر برا یهامکان نیبهتر نییو تع یبندتیاولو

 باشد.تحقیق می
 
 

 کليدي گانواژ
.اردبیل، فضای سبز شهری، یابیمکان  

Abstract 

Green spaces and urban parks should be considered among the 
most fundamental factors fo the sustainability of natural and 
human life in today's urbanization. The Selection of optimal 
sites for the construction of green spaces and prioritization of 
these sites based on different criteria can be considered 
according to the spatial condation of the studied area. In this 
study, It is tried to provide sutible plase for the construction of 
green space in Ardabil whih criteria such as: Economic, 
situational and proximity in the form of ANP model using the 
overlapping functions of the geography information system. 
The analysis of data is used from ARC GIS, MATLAB, Super 
Decision and Excel software. According to the final map, the 
lands of Ardabil city have been classified into five groups with 
very high, high, medium, high and very low priorities for 
choosing the right place to use green space. In order to match 
the results obtained from the model presented in the urban 
green space survey with the facts available in the study area, it's 
land use map has been prepared in GIS environment and the 
results of the model mentioned in the land use map have been 
announced. The combined use of ANP model and GIS in 
prioritizing and determining the best places in the city to 
determine uses is the innovation of this research. 
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 هدممق
های معینی داشته باشد. فضای سبز در برخی مواقع نقش تزئینی تواند عملکردفیزیکی شهر است که می فضای سبز بخشی از گستره

های اخیر و ( را به خود پذیرفته است. ولی با توسعه روزافزون مناطق شهری در دهههنقش تفریحی )تفرجگا هسازی سیمای شهری( و گا)زیبا
ها و افزایش توسعه غیر هدفمند کالبدی شهر، رویه جمعیتای مانند افزایش بیسازی که با معضالت عدیدهنشینی بر شهرهرپیشی گرفتن ش

اند ها نقش مهمی در حفظ و تعادل محیط زیست شهری و تعدیل آلودگی هوا پیدا کردهاین فضا، محیطی همراه بودههای زیستآلودگی
منجر به کاهش « نشینانتفاوتی مدرن شهربی»در عصر کنونی افزایش شتاب زندگی مدرن شهری و فرهنگ (. 01: 0231، )محمدی

اجتماعی شده است )احمدی و  ساز برای این تعامالتتعامل اجتماعی شهروندان با یکدیگر و غفلت از اهمیت فضاهای عمومی بستر
فرهنگی و ، های تفریحیند که عالوه بر دارا بودن جنبههست فضاهای سبز عمومیهای شهری بخشی از پارک(. 003: 0231، همکاران

  (.3: 0230، همکارانموسوی و به مناطق مختلف شهر را نیز دارند ) یهدجنبه خدمات، محیطیزیست
محیطی مطلوب  و نیز های روحیدرمان بیماری با مزایایی چون، اقتصادی و اکولوژیکی هستند، های شهری دارای نقش اجتماعیپارک

که در عین حال شاخصی برای ارتقای کیفیت فضای زندگی و  هاحفظ آسایش و نظایر این، یکپارچگی اجتماعی، برای پرورش کودکان
  (.Balram; Dragicevic, 2005: 149) شوندتوسعه جامعه محسوب می

شمار نشینی امروز بهترین عوامل پایداری حیات طبیعی و انسانی در شهرا باید در زمره اساسیهای شهری رتردید فضای سبز و پارکبی
 سازی جسم و روح انسان تأثیرات مطلوبی خواهند داشتالمدر س، شوندریزی برنامهصورت صحیحی بهکه اگر  (00: 0230، آورد )اسماعیلی

شمار شهرها بهسبز شهری مسئله مهمی در  هایی چون پارک و فضایهای شهری به کاربریتخصیص زمین، ین(. بنابرا10: 0231، )قربانی
 ریزی شهری از اهمیت خاصی برخوردار است. رسانی در برنامهمراکز خدمات یابیمکانو  آیدمی

دنبال بهشود و تحقق عدالت اجتماعی را ریت شهری و هزینه دسترسی میهای مدیخدمات شهری باعث کاهش هزینهبهینه  یابیمکان
نادرست فضاهای شهری در نهایت منجر به ایجاد  یابیمکان آورد.رفاه و آسایش شهروندان را فراهم می، دارد و امکان زیست بهتر

ایجاد محدودیت در ، ایجاد محدودیت در ارائه طرح معماری مناسب، استفاده کم کاربران از فضاهای ایجاد شده هایی از جمله:ناهنجاری
، عدم تعامالت اجتماعی نامناسب، مشکالت مربوط به آبیاری و اصالح خاک، آشفتگی در سیمای شهری، مناسب هانتخاب و چیدمان گیا

 (. 01: 0232، رحمانیکاهش امنیت روانی و اجتماعی و غیره شده است )، مشکالت مدیریت و نگهداری
های فرهنگ و فعالیتو محل  زندمنتقد شهرسازی معاصر معتقد است که پارک باید در جایی باشد که زندگی در آن موج می 0زجکوب

های اد پارکهای شهری دارای چنین نقاط کانونی ارزشمندی از زندگی هستند که برای ایجتعدادی از بخش. بازرگانی و مسکونی است
سلسله مراتب و ، مرکزیت»مانند فضای سبز باید از اصولی  یابیمکانرسند بر این اساس مناسب به نظر می، ا میادین عمومیمحلی ی

  (.11: 0231، سلیمانی فارسانی)کیانی و  تبعیت کند« دسترسی
های شهری دامن زده است. در این میان به در چگونگی استفاده از زمین های اخیر به ایجاد ناهماهنگیتوسعه شتابان شهری در دهه

از اصل توزیع عادالنه ، سازیهای شهرشان در مقایسه با معیاربر پایین بودن سرانه های سبز شهری عالوهکرات شاهد هستیم که فضا
متر مربع است. این امر  31تا  32حالی که استاندارد جهانی در، مربع استمتر  02استاندارد فضای سبز در ایران ، عنوان مثالکنند. بهتبعیت نمی

این (. 3: 0231، های مطرح در سطح جهانی است )غفاری گیالندههای سرانه فضای سبز در ایران با استانداردبر فاصله زیاد استاندارد هخود گوا
متر مربع فضای سبز شهری  1گیرد. در واقع بر اساس سرانه خود میای بهنمود برجستهوضعیت در شهر اردبیل با جمعیت در حال رشد نیز 

 تأییدیتوان هکتاری در مقایسه با مساحت مورد نیاز را می 211جود تراز منفی و به ازای هر شهروند که در طرح جامع اردبیل قید شده است
 (. 0231، رح و کاوشتلقی کرد )شرکت مهندسی ط ذکر شده،بر معظل 

، جعفریهدر محدوده محالتی  ،عنوان مثالگیرد. بهخود میتری بههای فضای سبز نیز شکل حادمتعادل کاربریمعضل یاد شده با توزیع نا
، انیه و کوی آزادیکه در محدوده محالتی چون کوی رحمرو هستیم در حالیهبهای فضای سبز روزینال و قاسمیه با کمبود شدید کاربری

مین أگامی مهم در ت، هافضایی این کاربری -مکانی یهتوجه ویژه به ساماند، دارد. بنابراین تراز مثبت در مقایسه مساحت مورد نیاز وجود
اقتضا  یهط اصل ساماند. در این شرایدگردمیریزی شهری در ایران محسوب های موفقیت برنامهسایش شهروندان و یکی از کلیدآرفاه و 

به وضعیت سازگاری این کاربری با ، ها در سطح شهرها در شرایط استاندارد و توزیع متعادل این کاربریسرانه تأمینبر  کند که عالوهمی
 ای مبذول شود.ها نیز توجه ویژهجوار و موقعیت دسترسی مناسب آنهای همکاربری

                                                 
1. Jacobs  
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یران شهری مشخص گردیده است که مدیریت و اداره امور مختلف شهرها با ابزارهای سنتی غیرممکن است. امروزه بر عموم متخصصان و مد
های بلکه نیاز، های تکنیکی فراوانی استپیچیده است که نه تنها نیازمند توانایی فرآیندیک ، های سبز شهریانتخاب مکان مناسب برای فضا

از ، گیریتصمیمهای متعدد گزیر استفاده از ابزارهایی ناطلبد. چنین پیچیدگیمحیطی و سیاسی را نیز می، اجتماعی، اقتصادی، فضایی کالبدی
جا که از آن (.31: 0233، زادهطلبد )احمدیرا می (MADMمعیاره )گیری چندهای آنالیز تصمیمقبیل سیستم اطالعات جغرافیایی و روش

ترین عناصر محیط عنوان یکی از مهمفضای سبز شهری نیز به یابیمکان، آسایش و زیبایی است، سالمت، ریزی شهریلی برنامههدف اص
سبز های مناسب برای احداث فضای تعیین مکان، پژوهش کلیهدف ، بنابراین، شهری سهم زیادی در مطلوبیت فضا از نظر شهروندان دارد

حقیق به این تال اصلی ؤسباشد. بر همین اساس در محدوده مورد مطالعه می ،ANP ها با استفاده از تکنیکبندی این مکانو اولویت
فضایی  -به الگوی مناسب از چیدمان مکانی ANPو  GISهای توان با استفاده تلفیقی از قابلیتچگونه میشود که: صورت مطرح می

 فضای سبز شهری در شهر اردبیل دست یافت؟

 

 مبانی نظری

 چارچوب نظري
-ها و فضانقش و جایگاه فضای سبز در ارتقاء کیفی محیط شهری بر همگان آشکار بوده و نیازی به ذکر فواید و اثرات فضای سبز نیست. پارک

های های شهری مثل پارک و فضای سبز از نیازو احداث کاربری یابیمکانر به منزله ریه برای انسان است. های سبز در حقیقت برای شه
  (.11: 0230، شود )وارثیها انجام میباشد که در راستای رفاه و آسایش شهروندان و حل مشکالت شهرهای امروزی میاساسی شهر

ناپذیر ساخته است. را اجتنابآنموجودیت فضای سبز و گسترش ، محیطیشهری و پیچیدگی معضالت زیست ههای توسعامروزه پیامد
ای جز پذیرش ساختار و که بتوانند پایداری خود را تضمین کنند چارهها برای اینهای متمرکز فعالیت و زندگی انسانعنوان کانونها بهشهر

ها در متابولیسم یگانه شهرعنوان جزء ضروری و الینفک پیکره فضای سبز به، دارند. در این میانهای طبیعی نکارکردی متاثر از سیستم
 (. 1: 0210، وجود آورد )مجنونیانها بهتواند اختالالت جدی در حیات شهرها مینقش اساسی دارند که کمبود آن، هاآن

های شهری مبارزه کند و به تواند با بسیاری از آسیبکه می نمایدمیرا فراهم ای از خدمات اکوسیستم فضای سبز شهری طیف گسترده
های ارائه شده توسط خدمات اکوسیستم، . بنابراین(Dahmann, 2010: 432)ها کمک کند خصوص سالمتی آنهبهبود زندگی ساکنان ب

تواند از سالمت عمومی جمعیت شهری محافظت کند. بلکه می ،هامحیطی شهرفضای سبز شهری نه تنها حمایت از یکپارچگی زیست
های زیرزمینی نفوذ آب باران و دوباره پر کردن آب، تعدیل درجه حرارت، کاهش سر و صدا، تواند به حذف آلودگیچنین فضای سبز میهم

 . (Escobedo , 2011: 2080)نماید کمک 
(. Godefroid, 2001: 208) ریزی و مدیریت خوب و محیط سالم برای انسان استم برنامههای با کیفیت باال و فضای سبز تجسشهر

در  (.Herzele ; Wiede, 2003: 109) ناپذیر از کیفیت زندگی شهری استای که در دسترس بودن فضای سبز جذاب بخشی جداییگونهبه
های باز و سبز کند که همه طبقات شهری بتوانند به یکسان از فضامیحکم ، این راستا دسترسی همگانی به خدمات شهری و عدالت اجتماعی

-ترین چشمکه طبقات باالی جمعیتی و افراد مرفه جامعه بتوانند قطعاتی از زیبانه این. های اوقات فراغت برخوردار شوندها و مکانپارک، شهری

  (.010: 0231، ها مختص طبقات مرفه جامعه شوند )احمدیاندازهمه این چشمتدریج ه ها را برای زیست خود انتخاب کنند و بهای شهرانداز
فضای سبز در کنار ، دیگر بیان. به شودمحسوب میبندی و مورفولوژی شهر فضای سبز شهری بخشی از استخوان، از دیدگاه شهرسازی

عنوان یکی از های شهری به(. پارک01: 0211، زاده دلیرباشد )حسینسیمای شهر میطور کلی کننده اندام و بهتعیین، اسکلت فیزیکی شهر
محیطی نواحی شهری دارند. اقتصادی و زیست، فرهنگی، شهر نقش زیادی در ارتقای شرایط اجتماعی، خدماتی -های عمومیترین فضامهم

و  یابیمکانهای گوناگونی برای اند و راهبردامع مختلف مورد توجه قرار گرفتهموازات رشد و متراکم شدن نواحی شهری در جوها بهاین فضا
گذشته از مزایای اجتماعی و ، (. بنابراین11: 0233، شده است )قربانی و تیموری استفادههای شهری ابداع و ها در محیطتوزیع مناسب آن

 چه برای مدیران شهری و چه برای شهروندان فراهم سازد، تواند مزایای اقتصادی را نیزهری میطبیعت و فضای سبز ش، فیزیولوژیکی
(Cheisura , 2004: 129 .) 

 گردد:توزیع می زیراراضی فضای سبز بر اساس سلسله مراتب خدمات شهری به شرح ، طور کلیبه
  وجودای و باغات ممحلهاراضی فضای سبز رده محله: شامل پارک 
 ای و باغات موجوداراضی فضای سبز رده ناحیه: شامل پارک ناحیه 
 ای و باغات موجوداراضی فضای سبز رده منطقه: شامل پارک منطقه 
 ای و باغات موجوداراضی فضای سبز رده حوزه: شامل پارک حوزه 



 ... (ANP) ایشبکه لیتحل ندیبا استفاده از مدل فرآ لیسبز شهر اردب یفضا نهیبه یابیمکانعابدینی و همکاران:                       4

 ها و جنگل، زیمزارع و اراضی کشاور، باغات، های جنگلیپارک، های اصلی شهراراضی فضای سبز رده شهر و فراتر: شامل پارک
 (.020: 0230، های سبز شهر )رضویانشده و حریمهای سبز حفاظت فضا

برای کاربری خاص مورد مین را جهت انتخاب مکان مناسب فضایی یک سرزهای فضایی و غیرفعالیتی است که استقرار، یابیمکان، طور کلیبه
زیر ، های طبیعی یا اغلب مصنوعی آنی باز شهری است که عرصههابخشی از فضا، دهد. فضای سبز شهریجزیه و تحلیل قرار میارزیابی و ت

ط با آن برای بهبود شرایط زیستی های مرتبقوانین و تخصص، پوشش گیاهانی است که بر اساس نظارت و مدیریت انسان با در نظر گرفتن ضوابط
در تعیین  (.13: 0233، پور سراسکانرودشوند )اکبرروندان و مراکز جمعیتی غیر روستایی حفظ و نگهداری و یا احداث میشه هرفامحیطی و 

یعنی عامل رفاه اجتماعی و عامل رفاه ، کنندهمشخصات مکانی هر نوع استفاده از زمین و یا هر نوع فعالیت شهری دو عامل هدایت
، سعتو های سبز شهری که بر اساس ظرفیتها و فضاپارک یابیمکان(. در 30: 0213، نیاگیرد )سعیدنجش قرار میمالک س، اقتصادی

 در نظر گرفتن عوامل زیر حائز اهمیت است: ، شوندبندی میجذبه فضایی و شعاع دسترسی طبقه
 ی تمامی اقشار قابل توجه است.دسترسی: محل احداث پارک از نظر در دسترس بودن برا -الف
 هب، نی و جنسی مختلفهای عمومی باید به نحوی ساخته شوند تا برای تمامی اقشار جامعه با ساختار سایمنی در دستیابی: پارک -ب

 .راحتی قابل استفاده و بدون خطر باشد
)علوی  شوند یابیمکانمراکز ناحیه و مناطق شهری ، از مراکز محالت اعم، در مراکز شهری تا حد امکانمرکزیت: این کاربری باید  -ج

 .(001: 0230، و همکاران
 
 
 
 
 
 

 پيشينه پژوهش
گیری اندازهبرای بهبود و  GISسازی پرسشنامه و نکنیک مبنی بر یکپارچه، شهریقیقی در ارتباط با فضای سبز تح، (3111) بالرام و دراجیسوایس

گیری ابعاد نگرش شهروندان نسبت به فضای سبز در شهر مونترال کانادا پرداختند. تجزیه و خانوار به اندازه 233با توزیع پرسشنامه در بین ، نگرش
، شوند. بنابراینرفتار و سودمندی نسبت به فضای سبز شهری مشخص می، توسط یک ساختار نگرش دو عاملی هاتحلیل آنان نشان داد که خانواده

 .ر چند بعدی استساختابه این نتیجه رسیدند که نگرش فضای سبز شهری یک 
های جنگلی که پارک در پژوهش خود دریافتند آنرا مورد مطالعه قرار دادند.  رک جنگلی شهریمزایای یک پا، (3100) میلوارد و صابر

 .کنندها فراهم میی را برای شهرگیربا ارزش قابل اندازه، محیطی و اقتصادی متعدد، شهری خدمات اجتماعی
دست آمده از هبا استفاده از تصاویر ب، تحقیقی در ارتباط با تاثیر رشد فضای سبز بر محیط زیست شهری، (3102و همکاران ) بویادی

نتایج این بررسی دادند.  انجام بر دمای سطح زمین در فضای سبز شهر شاه علم پایتخت ایالت سالنگور هاثرات رشد پوشش گیا، لندست
چنین رود( و همشمار میهکه یکی از مشکالت اقلیم شهری ب) به کاهش اثرات جزیره گرمایی شهر یهان و پوشش گیاکه درختنشان داد 

 .بهتر زندگی کمک زیادی خواهد کردحفظ توسعه شهری و کیفیت 
شهرهای محیطی: چالش ساخت عدالت زیست و بهداشت عمومی، فضای سبز شهری در پژوهشی با عنوان، (3100و همکاران ) ولچ

در  هاهای آنطبق یافته اند.کردههای شهری انگلیس و امریکا اشاره ویژه پارکهب، به بررسی ادبیات فضای سبز، دارای فضای سبز کافی
پژوهش آنان نهایی نتایج ای ضعیف اجرا شده است. محله ویژه پارکهاستراتژی عرضه فضای سبز ب های ایاالت متحدهبسیاری از شهرستان

د مشکالت توانایجاد فضای سبز جدید می، به نفع جوامع مرفه است. بنابراین تربیشهایی اغلب نامتناسب و نشان داد که توزیع چنین فضا
 .محیطی را کاهش دهدزیست

نقطه ضعف محله ، های کیفیتها و شاخصدر پژوهشی با عنوان بررسی روابط بین در دسترس بودن پارک، (3101) و همکاران هوگی
ها و محیطی به این نتیجه رسیدند که شناسایی و اصالح نابرابری در کیفیت پارکقومی با استفاده از روش عدالت زیست -و ترکیب نژادی

 .نجامداهای گوناگون بیسراسر محله های پارک عادالنه درناپذیر به ایجاد محیطییصورت جداهای سبز ممکن است بهفضا
، شهر محیطیزیستهای سبز تفلیس و مشکالت های شهری و فضادر یک کار تحقیقی با عنوان جنگل، (3101) پاتارکاالشویلی

شهر  محیطیزیستشرایط س و فضاهای سبز را برجسته می کند و برخی از چالش ها و چشم انداز پیشرفت تاریخی جنگل های شهری تفلی

                                                 
2  .  Balram; Dragicevic 

3  .  Millward; Sabir 

4  .  Buyadi 

5  .  Wolch 

6  .  Hughey 

7  .  Patarkalashvili 
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ضعیت و عنوان منبع اصلی آلودگیافزون وسایل نقلیه بهتخریب گیاهان و افزایش روز که به این نتیجه رسیده است و کندرا مشخص می
 .ب و هوایی شهر بسیار کم شده استکه امروزه نقش فضای سبز در بهبود شرایط آوریطهتر کرده است. بمحیطی شهر را بدزیست

، GISافزار نرم با استفاده از، شهرداری تهران 3کاربری فضای سبز منطقه  یابیمکانارزیابی و  به، (0233پور سراسکانرود و همکاران )اکبر
پیدا کردن باعث شده ، آباد و مراکز نظامی و صنعتی زیاد در منطقهبه این نتیجه رسیدند که وجود فرودگاه مهرها در مطالعه خود پرداختند. آن

 باشد. رو میهری روبتهران با محدودیت احداث پارک شه 3منطقه ، تر شود. بنابراینمشکل، برای احداث پارک شهری بهینهمکان 
و مدل  AHPبا استفاده از مدل ، شهری در شهر کازرونهای درونپارک یابیمکان تحقیقی در ارتباط با، (0231محمدی و همکاران )

های این منطقه ینهای شهر کازرون برای ایجاد فضای سبز جدید پرداختند و در نهایت زمبندی زمینبه اولویت، (IOها )شاخص یهمپوشان
های دسته خوب بندی کردند و به این نتیجه دست یافتند که زمینضعیف و خیلی ضعیف تقسیم، متوسط، خوب، را به پنج دسته خیلی خوب

 ای و شهری( مناسب تشخیص داده شد. و خیلی خوب برای ایجاد فضای سبز جدید )پارک محله
، ای شهر بیرجندهای منطقهمکانی فضای سبز شهری در پارک -قیقی در ارتباط با تناسب فضایتح، (0232یوسفی روبیات و همکاران )

طور کلی وضعیت تناسب معیاره و در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی به این نتیجه دست یافتند که بهگیری از قابلیت ارزیابی چندبا بهره
 گیری وجود دارد.آل نیز فاصله چشمد که البته با سطح ایدهای در سطح قابل قبولی قرار دارهای منطقهپارک

، GISبا استفاده از  آبادشهر نجفهای سبز شهری فضابهینه  یابیمکاندر تحقیقی با عنوان تحلیل فضایی و ، (0230وارثی و همکاران )
های سبز شهری در شهر ( به این نتیجه دست یافتند که فضاAHPبی )مراتتحلیل سلسله فرآیند( و IOها )مدل همپوشانی شاخص

 گویی به نیاز شهروندان را ندارند. نیستند و قدرت پاسخ بهینهگزینی دارای مکان، آبادنجف
با  ،شهر تهران 1منطقه های پارک یابیمکاندر پژوهشی با عنوان ارزیابی فضای سبز شهری جهت ، (0231جعفری و همکاران )

درصد از  0/11هکتار معادل  0031هکتاری منطقه  0121به این نتیجه رسیدند که از مساحت  ،های فضایی و سنجش از دوراستفاده از مدل
 ارای وضعیتی کامال مناسب جهت گسترش فضای سبز است.کل مساحت منطقه د

ارزیابی  AHPپارک و فضای سبز شهری با استفاده از اطالعات جغرافیایی به روش سیستم  یابیمکان به، (0231چهرآذر و همکاران )
اجتماعی و اکولوژیکی هستند که  ههای سبز شهری دارای بازده این نتیجه رسیدند که فضابپرداختند و  ،منطقه شش تهران درچند معیاری 

سازد. با ها را برای زیست مساعد میاکولوژیکی آنهاست که شهر ههای محیط زیستی یا بازدکارکرد، هاترین اثر فضای سبز در شهرمهم
های باز و نزدیک به مراکز فرهنگی و آموزشی های بایر و فضاهستند نظیر زمینهایی که دارای امتیاز باالتر توجه به نقشه نهایی مکان

 ند.هست دارای اولویت باالتری
های مطالعات و پژوهش، هاآن یابیمکانهای سبز شهری و توان گفت در خصوص فضامی، ها درباره ادبیات تحقیقبا توجه به بررسی

کنون صورت هیچ پژوهشی تا ANPیابی فضای سبز شهری با استفاده از روش خصوص مکان که در شهر اردبیل در، متعددی انجام شده
های نوین های وضع موجود فضای سبز و بدون توجه به فناوریمطالعات فضایی سبز شهری تنها با استفاده از ویژگی تربیشنگرفته است. 

تحلیل کرده است. ، (ANPعه حاضر متغیرهای مورد نظر را با مدل تحلیلی مناسب فضای سبز )اما مطال، اندبه ارزیابی فضای سبز پرداخته
هایی برای رفع این حلبندی مسائل شهری و یافتن راهریزان شهری برای درک و اولویتتواند به برنامهنتایج این مطالعه می، بنابراین

 مشکالت کمک شایانی نماید.
 

  پژوهشانجام روش 
اطالعات  شاملهای مورد استفاده در این تحقیق ت کاربردی ارائه شده است. دادههاست که با ماتحلیلی  -توصیفی تحقیق حاضر از نوع 

ه تناسب نیاز در روند. در این رابطه بکار میهای فضای سبز شهری بهکاربریبهینه  یابیمکانها و ضوابطی هستند که در مربوط به معیار
ها و فضای سبز شهرداری سازمان پارک ویژههب، اندرکار در موضوع های دستها و سازمانمراجعه به ارگان، اطالعات مورد استفاده تأمین

 کار قرار گرفت. هریزی استانداری در برناماردبیل و معاونت برنامه
 Super Decisionsافزار نرم، Arc GIS ،MATLAB: شاملمورد استفاده در تحقیق  فزارهایاو نرم ترین ابزارچنین از برجستههم

تکنیک تحلیل  ها بر پایهبندی گزینهگیری و اولویتترین روش مورد استفاده قاعده تصمیم)برای محاسبات کمی(. عمده Excelافزار و نرم
ی که پس از فرآیند، چنین سیستم اطالعات جغرافیایی انجام شده استمعیاره است و همگیری چندهای تصمیمای که یکی از روششبکه
صورت خروجی در پذیرد و نتایج این تلفیق بهعملیات تجزیه و تحلیل بر روی آن صورت می، شده GISوارد  ANPها در معیار هیدوزن

 گیرد.دسترس قرار می
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 آورده شده است:، 0جدول های مورد نظر در این پژوهش در معیار
 فضای سبز شهری کاربری یابیمکانهای مورد استفاده جهت معیار. 1جدول

 سطح هدف هابندي معياردسته هاسطح معيار نوع سازگاري فاصله استاندارد نسبت به هر کاربري

  3های ارتباطیفاصله از شبکه سازگار رمت 011
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 0وجود زمین خالی و بایر سازگار متر 011

 2فاصله از میادین اصلی شهر سازگار متر 011

 معيار اقتصادي 3ارزش زمین سازگار -
 2ز نظامی و انتظامیفاصله از مراک ناسازگار متر 111 -011

 

 

 

 

 

 

 معيار همجواري

 0فاصله از مراکز مسکونی سازگار متر 011

 ناسازگار متر 011 -11
فاصله از کاربریهای صنعتی و 

 0هکارگا

 0های موجودفاصله از سایر پارک ناسازگار متر 011

 2فاصله از مراکز بهداشتی ودرمانی ناسازگار متر 011

 0های فرهنگیفاصله از کاربری رسازگا متر 011

 2فاصله از آرامستان ناسازگار متر 111 -011

 0فاصله از مراکز مذهبی سازگار متر 011

 0فاصله از مراکز آموزشی سازگار متر 011

 2های ورزشیفاصله از کاربری سازگار متر 011

 (.000: 0233، )تیموری و همکاران -0( 020: 0232، )فنی و کرمی -2، (01: 0230، )رضایی و همکاران .3، (313: 0232، )غفاری گیالنده و همکاران. 0 ماخذ:

 محدوده مورد مطالعه
 01درجه و  03مختصات جغرافیایی  در شهر این باشد.می اردبیل استان مرکزعنوان است و به گرفته قرار ایران غربیشمال در اردبیل شهر

 در اردبیل شهردقیقه عرض شمالی استقرار یافته است.  01درجه و  23دقیقه تا  00درجه و  23دقیقه طول شرقی و  03درجه و  03دقیقه تا 
 اردبیل شهر، . از لحاظ اقلیماست شده واقع سبالن و باغرو هایهکو بین اردبیل فالت در و بوده واقع دریا سطح از متری 0111 ارتفاع
 باشدمی نفر هزار 031 بالغ بر اردبیل شهر جمعیت، 0231اساس سرشماری سال . براست مالیم هایتابستان و سرد هایزمستان دارای

 نشان داده شده است: ،0مورد مطالعه در شکل  موقعیت جغرافیایی محدوده .(0231، )مرکز آمار ایران
 

 
 نقشه موقعیت شهر مورد مطالعه. 1شکل 

 0231، ری اردبیلاستاندا: ماخذ

 هاافتهی
  هاي معياره نقشهيهت

 ،ک معیاری شود.یابی ها اقدام به مکاناساس آنباشد تا بربرای تعیین مناطق مناسب جهت ایجاد فضای سبز شهری نیاز به معیارهایی می
 تغییرات هایی که معرفو از نقشه آیدمی حسابگیری بهتصمیمهای برای آزمون میزان مطلوبیت گزینه ایبرای قضاوت و یا قاعده یاستاندارد
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  (.011: 0231، شود)مالچفسکیهای معیار یاد میصورت وضعیت و مقادیر معیار در فضای جغرافیایی هستند تحت عنوان نقشه
بررسی ادبیات موضوع و ، ایهایی چون مطالعات اسنادی و کتابخانهاز کانال، گیریمعیارهای مورد استفاده در بحث ارزیابی و تصمیم

ه یهسازی ترقومی به هر معیار باهای اطالعاتی مربوط الیه GIS ابتدا در محیط گردید.استخراج ، پیمایش نظرات و عقاید افراد صاحب نظر
های شهری در وضعیت موجود و نقشه رقومی شده نقشه رقومی شده کاربری، 0:01111از نقشه پایه شهر در مقیاس ، منظور رای اینبشد. 

، میادین، شبکه ارتباطی، فضای سبز، مناطق مسکونی، های صنعتیکارگاه، درمانی -بهداشتی، رزشیو آموزشی، فرهنگی، مراکز نظامی
 اراضی بایر و خالی و ارزش زمین به عنوان مواد پایه استفاده شد و با استخراج الیه های اطالعاتی مربوط به هر یک از معیارهای مطرح در

 تحلیل آماده شدند. فرآینددر  الیه های اطالعاتی مورد نیاز، از روی نقشه های رقومی شده، فضای سبز شهری یابیمکان
 

 معرفی معيارها و فازي سازي اليه ها
ها قبل از ترکیب با یکدیگر لذا الزم است که معیار، گیرندها مورد استفاده قرار میدامنه متنوعی از مقیاس، هاگیری معیارجا که در اندازهاز آن

ها بین صفر و یک و یا یک ها به معنی همسان کردن دامنه تغییرات دادهستاندارد نمودن داده(. ا031: 0231، نیهاستاندارد گردد )سلمان ما
سازی به صورت توأم و گذاری و استانداردمرحله مربوط به ارزش، (. در این مطالعه020: 0231، ( است )آشور311الی  1دامنه مشخص مانند )

توان با ارزش عضویت یا درجه تعلق در یک مجموعه فازی را می گرفته شده است.بر مبنای ارزش عضویت در مجموعه فازی در نظر 
درجه باالی ارزش عضویت یک عنصر به معنای نسبت . تعیین کرد، قرار دارد 311تا  1یا  0تا  1بین مقادیری چونای که دامنه آن شماره

های فاصله از کاربری، های استاندارد شده فاصله از مراکز آموزشیاز نقشه اینمونه (.013: 0231، افروز) باشدباالی تعلق آن به مجموعه می
های های صنعتی و فاصله از کاربریفاصله از کاربری، فاصله از آرامستان، های فرهنگیکاربری، میادین، های ارتباطیفاصله از راه، مسکونی

 آورده شده است:  3تا  3های شکلورزشی در 
 

  
  های مسکونیاستاندارد شده فاصله از کاربری نقشه. 2شکل

 
 استاندارد شده فاصله از مراکز آموزشی نقشه. 3شکل    
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 های ارتباطیاستاندارد شده فاصله از راه نقشه. 5شکل             استاندارد شده فاصله از میادین نقشه. 4شکل  

 

  
 های فرهنگیاستاندارد شده فاصله از کاربری نقشه .7شکل             آرامستاناستاندارد شده فاصله از  نقشه. 6شکل     

 

  
    های ورزشیاستاندارد شده فاصله از کاربری نقشه. 8شکل 
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 هگاصنعتی وکار هایه از کاربریاستاندارد شده فاصل نقشه. 9شکل 

 ساخت مدل

ها تشکیل شده است که هر خوشه شامل ای از خوشهد. هر شبکه از مجموعهیگردای تجزیه گیری به ساختار شبکهتصمیم مسأله، در این گام
 Super Decisionsافزار در نرم، فضاهای سبز شهری در شهر اردبیل یابیمکانمدل را جهت  نمونه ،01شکل باشد. ای از عناصر میمجموعه

 دهد:نشان می را
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 فضای سبز شهر اردبیل نهیبه یابیمکانها و عناصر برای بررسی نمای کلی از خوشه .11شکل

 فاصله از مراکز مسکونی

 فاصله از آرامستان

 فاصله از مراکز نظامی و انتظامی

 فاصله از کاربری های فرهنگی

 فاصله از مرکز بهداشتی و درمانی

 فاصله از پارک های موجود

 فاصله از کاربری های ورزشی

 فاصله از مراکز مذهبی یفاصله از مراکز آموزش

 همجواري

 فاصله از کاربری های صنعتی و کارگاهی

 ارزش زمین

 اقتصادي

 فاصله از شبکه ارتباطی

 فاصله از میادین اصلی شهر

 وجود زمین بایر و خالی

 موقعيتی
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 زوجی هايهمقايسهاي ماتريس
خود  شدند.ها مقایسه های کنترلی آنشان در جهت شرطگیری در هر خوشه به نسبت اهمیتهای عناصر تصمیمزوج، AHPمشابه با روش 

ها در مورد یک سری از مقایسات زوجی از دو عنصر یا دو از تصمیم گیرنده گردید.مقایسات زوجی ، شان در هدفها نیز به نسبت سهمخوشه
اصر یک خوشه های درونی بین عنوابستگی سپس شد.ها پاسخ دریافت هایشان در معیارهای سطح باالیی مختص آنخوشه بر حسب توزیع

و تأثیر هر عنصر بر روی عنصر دیگر توسط یک بردار ویژه نمایش داده شود. مقادیر اهمیتی  رفتگجفتی مورد آزمون قرار  صورتبهنیز 
 3 اهمیت مساوی بین دو عنصر و عدد مشخص کننده 0بیان شده است به طوری که عدد  3تا  0اعداد  همرتبط توسط ساعتی در باز

 . شدیک عنصر است. مقادیر متقابل نیز در مقایسات معکوس در نظر گرفته باالی العاده اهمیت فوق مشخص کننده
  دهد.را نشان میمطالعه حاضر زوجی از دو عنصر مطرح در  مقایسه، 3جدول 

 ANPدر مدل موقعیتی و اقتصادی زوجی دو عنصر  نمایی از مقایسه.  2جدول
 مثبت خنثی منفی 

 اقتصادي =>5/9 3 3 1 1 1 0 2 3 0 3 2 0 1 1 1 3 3 =>5/9 موقعيتی

 اقتصادي =>5/9 3 3 1 1 1 0 2 3 0 3 2 0 1 1 1 3 3 =>5/9 همجواري

 موقعيتی =>5/9 3 3 1 1 1 0 2 3 0 3 2 0 1 1 1 3 3 =>5/9 همجواري

 

 تشکيل سوپرماتريس اوليه يا غير وزنی
ها و هر چیز گزینه، نتایج حاصل، زیرمعیارها، معیارها، توانند واحد تصمیم گیرندهاین عناصر می، با یکدیگر در تعامل قراردارندANP عناصر

 هبا مرور منابع و ادبیات و سوابق پژوهشی )مانند مطالع، یزان فاصله از معیارهادیگری باشند. که معیارهای مطرح در مطالعه حاضر و تعیین م
های معتبر( و با توجه به نظرات کارشناسی پژوهشی و نیز مقاالت ارائه شده در کنفرانس -مقاالت چاپ شده در مجالت علمی، هاکتاب

 AHPزوجی شبیه روش  است. وزن نسبی هر ماتریس براساس مقایسه ها و کارشناسان( به دست آمده)مانند مشورت با اساتید دانشگاه
سوپرماتریس به دست دهند متقابل بین عناصر سیستم را نشان می شوند که رابطههای حاصل در سوپرماتریس وارد میوزن گردید.محاسبه 

 (: 2جدول) گردیده استه معرفی آمده در این مرحله سوپرماتریس اولی
 سوپرماتریس غیر وزنی یا اولیه. الف -3جدول

   اقتصادي موقعيتی همجواري

ی
ش

ي ورز
ي ها

صله از کاربر
فا

ی 
ي فرهنگ

ي ها
صله از کاربر

فا
 

ي موجود
ک ها

صله از پار
فا

 

ی
ی و انتظام

صله از مراکز نظام
فا

 

ی
سکون

صله از مراکر م
فا

 

صله از
فا

 
ی

مراکز مذهب
 

ی
ی و درمان

شت
صله از مراکز بهدا

فا
 

ی
ش

صله از مراکز آموز
فا

 

صله از
فا

 
ن

ستا
آرام

ی 
ن باير و خال

وجود زمي
شهر 

ی 
صل

ن ا
صله از ميادي

فا
ی 

ي ارتباط
شبکه ها

صله از 
فا

 

صله از
فا

 
ی و کارگا

صنعت
ي 

ي ها
کاربر

 ه

ن
ش زمي

ارز
 

  

 ارزش زمين 111/1 111/1 111/1 111/1 133/1 111/1 0 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1

ي
اد

ص
اقت

 111/1 011/1 011/1 111/1 111/1 0 111/1 111/1 111/1 311/1 311/1 111/1 111/1 0 

 فاصله از

کاربري هاي 

صنعتی و 

 هکارگا

111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 311/1 111/1 111/1 131/1 
 فاصله از

شبکه هاي 

ی طیارتبا
عيت

وق
م

 

111/1 111/1 111/1 111/1 222/1 111/1 111/1 311/1 111/1 0 111/1 111/1 111/1 232/1 
فاصله از 

ميادين اصلی 

 شهر

 
111/1 111/1 111/1 111/1 222/1 111/1 111/1 0 111/1 111/1 031/1 311/1 111/1 133/1 

وجود زمين 

 باير و خالی
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 اولیه سوپرماتریس غیر وزنی یا. ب -3جدول

   اقتصادي موقعيتی همجواري
ی

ش
ي ورز

ي ها
صله از کاربر

فا
ی 

ي فرهنگ
ي ها

صله از کاربر
فا

 

ي موجود
ک ها

صله از پار
فا

 

ی
ی و انتظام

صله از مراکز نظام
فا

 

ی
سکون

صله از مراکر م
فا

 

صله از
فا

 
ی

مراکز مذهب
 

ی
ی و درمان

شت
صله از مراکز بهدا

فا
 

ی
ش

صله از مراکز آموز
فا

 

صله از
فا

 
ستا

آرام
 ن

ی
ن باير و خال

وجود زمي
شهر 

ی 
صل

ن ا
صله از ميادي

فا
ی 

ي ارتباط
شبکه ها

صله از 
فا

 

صله از
فا

 
ی و کارگا

صنعت
ي 

ي ها
کاربر

 ه

ن
ش زمي

ارز
 

  

130/1 111/1 131/1 111/1 222/1 311/1 111/1 111/1 111/1 112/1 103/1 103/1 111/1 131/1 
 فاصله از

 آرامستان

ی
وار

مج
ه

 

111/1 111/1 111/1 111/1 130/1 111/1 111/1 111/1 111/1 011/1 002/1 031/1 111/1 023/1 
 فاصله از

مراکز 

 آموزشی

212/1 111/1 113/1 111/1 023/1 031/1 111/1 111/1 111/1 213/1 331/1 313/1 111/1 111/1 

 فاصله از

مراکز 

بهداشتی و 

 درمانی

101/1 111/1 222/1 111/1 013/1 111/1 111/1 222/1 111/1 111/1 110/1 101/1 111/1 111/1 
 فاصله از

 مراکز مذهبی

301/1 111/1 111/1 111/1 133/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 013/1 323/1 111/1 011/1 
 فاصله از

مراکر 

 مسکونی

003/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 311/1 011/1 111/1 011/1 
 فاصله از

مراکز نظامی 

 و انتظامی

001/1 111/1 111/1 111/1 003/1 111/1 111/1 111/1 111/1 011/1 113/1 131/1 111/1 001/1 
 فاصله از

پارک هاي 

 موجود

112/1 111/1 111/1 111/1 020/1 111/1 111/1 111/1 111/1 101/1 131/1 131/1 111/1 111/1 
فاصله از 

کاربري هاي 

 فرهنگی

111/1 111/1 111/1 111/1 100/1 111/1 222/1 11/1 111/1 032/1 101/1 120/1 111/1 131/1 
فاصله از 

کاربري هاي 

 ورزشی

 

 تشکيل سوپرماتريس وزنی
این امکان وجود دارد ، شودکه جمع هر کدام از بردارها برابر یک است. بنابراینهای سوپرماتریس از چند بردار ویژه تشکیل میدر واقع ستون

ای که در هر ستون وجود دارند(. برای آن که از عناصر های ویژهکه جمع هر ستون سوپرماتریس اولیه بیش از یک باشد )متناسب با بردار
شود. در نتیجه ماتریس هر ستون ماتریس استاندارد می، شان فاکتور گرفته شود و جمع ستون برابر یک شودستون متناسب با وزن نسبی

مارکوف است که جمع احتمال  ههای آن برابر یک خواهد بود. این موضوع شبیه زنجیرآید که جمع هر یک از ستونمی جدیدی به دست
 (. 021: 0233، همکارانبار و سبکشود ) فرجیماتریس وزنی یا ماتریس استوکاستیک گفته می، ها معادل است. ماتریس جدیدوضعیت ههم
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معتقد به ارتباط بین عناصر بود. در ، گیری در این بود که این مدلهای تصمیمبا سایر مدل ANPهمان طور که گفتیم تفاوت مدل 
بلکه حتی عناصر بر خودشان و بر دیگر ، گذارندگزینه بر عناصر و... تأثیر می، ها بر عناصر و عناصر بر گزینهنه تنها خوشه ANPمدل 
تعیین روابط استفاده  هنامه و مدل ویژباشد تأکید بر این است که از پرسشی از مراحل مهم میها نیز اثرگذارند. این مرحله چون یکخوشه

 گیرد.نامه این امر صورت میباشد که از طریق پرسشمیدیماتل، شودشود. مدلی که برای تعیین روابط بین عناصر استفاده می

 شد:بامراحل کلی تعیین روابط با مدل دیماتل به صورت زیر می

 مربوط به دیماتل برای تعیین ارتباطات بین عناصر؛ هنامپرسش هیهت .0
 ؛Matlabو  Excel هنامه از طریق مدل در برنامنتایج پرسش همحاسب .3

 ها.اعمال نتایج به دست آمده در عناصر و خوشه .2

 دهد.سوپرماتریس وزنی مربوط به مدل را نشان می، 0جدول
  سوپرماتریس وزنی. الف -4جدول

   اقتصادي موقعيتی همجواري

ی
ش

ي ورز
ي ها

صله از کاربر
فا

ی 
ي فرهنگ

ي ها
صله از کاربر

فا
 

ي موجود
ک ها

صله از پار
فا

 

ی
ی و انتظام

صله از مراکز نظام
فا

 

ی
سکون

صله از مراکر م
فا

 

صله از
فا

 
ی

مراکز مذهب
 

ی
ی و درمان

شت
صله از مراکز بهدا

فا
 

ی
ش

صله از مراکز آموز
فا

 

صله از
فا

 
ن

ستا
آرام

 

وجو
ی

ن باير و خال
د زمي

شهر 
ی 

صل
ن ا

صله از ميادي
فا

ی 
ي ارتباط

شبکه ها
صله از 

فا
 

صله از
فا

 
ی و کارگا

صنعت
ي 

ي ها
کاربر

 ه

ن
ش زمي

ارز
 

  

113/1 112/1 100/1 111/1 113/1 031/1 111/1 111/1 111/1 101/1 112/1 113/1 111/1 111/1 
 فاصله از

 آرامستان

ی
وار

مج
ه

 

111/1 111/1 111/1 111/1 110/1 111/1 111/1 111/1 111/1 131/1 103/1 131/1 111/1 111/1 
 فاصله از

مراکز 

 آموزشی

102/1 112/1 132/1 111/1 130/1 103/1 111/1 111/1 111/1 113/1 103/1 101/1 111/1 100/1 

 فاصله از

مراکز 

بهداشتی و 

 درمانی

111/1 111/1 103/1 111/1 112/1 111/1 111/1 123/1 111/1 101/1 113/1 111/1 111/1 110/1 
 فاصله از

 مراکز مذهبی

133/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 131/1 121/1 111/1 101/1 
 فاصله از

مراکر 

 مسکونی

101/1 111/1 111/1 111/1 102/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 122/1 130/1 111/1 101/1 
 فاصله از

نظامی  مراکز

 و انتظامی

102/1 111/1 111/1 111/1 101/1 111/1 111/1 111/1 111/1 131/1 100/1 100/1 111/1 103/1 
 فاصله از

پارک هاي 

 موجود

111/1 111/1 111/1 0 112/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 110/1 110/1 111/1 110/1 
فاصله از 

کاربري هاي 

 فرهنگی

111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 222/1 111/1 111/1 131/1 111/1 111/1 111/1 111/1 
فاصله از 

کاربري هاي 

 ورزشی

 

                                                 
12 . Dematel 
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 سوپرماتریس وزنی ب.-4جدول 
  اقتصادي موقعيتی همجواري

ی
ش

ي ورز
ي ها

صله از کاربر
فا

ی 
ي فرهنگ

ي ها
صله از کاربر

فا
 

ي موجود
ک ها

صله از پار
فا

 

ی
ی و انتظام

صله از مراکز نظام
فا

 

ی
سکون

صله از مراکر م
فا

 

صله از
فا

 
ی

مراکز مذهب
 

ی
ی و درمان

شت
صله از مراکز بهدا

فا
 

ی
ش

صله از مراکز آموز
فا

 

صله از
فا

 
ن

ستا
آرام

ی 
ن باير و خال

وجود زمي
شهر 

ی 
صل

ن ا
صله از ميادي

فا
ی 

ي ارتباط
شبکه ها

صله از 
فا

 

صله از
فا

 
ی و کارگا

صنعت
ي 

ي ها
کاربر

 ه

ن
ش زمي

ارز
 

ي ورز
ي ها

صله از کاربر
فا

ی
ش

 

 

 ارزش زمين 111/1 111/1 313/1 010/1  112/1 111/1 132/1 111/1 111/1 200/1 111/1 111/1 111/1 200/1

ی
صاد

اقت
 200/1 312/1 312/1 111/1 200/1 312/1 111/1 111/1 111/1 031/1  020/1 313/1 111/1 133/1 

 فاصله از

کاربري هاي 

صنعتی و 

 هکارگا

111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1  313/1 111/1 111/1 011/1 
 فاصله از

شبکه هاي 

 ارتباطی

ی
عیت

وق
م

 133/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 013/1 111/1 331/1  111/1 333/1 111/1 133/1 
فاصله از 

ميادين اصلی 

 شهر

133/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 103/1 111/1 111/1  121/1 110/1 111/1 131/1 
وجود زمين 

 باير و خالی

 

 بردار وزنی عمومی يا سوپرماتريس حدي  محاسبه
به توان  (. ماتریسی که در نتیجه3 هد )رابطشوزن عمومی مشخص  بردار، براساس ماتریس به دست آمده، سوپرماتریس وزنی، بعد در مرحله

باشد. اگر مقادیر هر سطر آن با هم برابر می، باشد. در این ماتریسمی، 1جدولماتریس حدّی ، آمدرسیدن و ماتریس وزنی به دست 
 (. 2 هماتریس داشته باشیم )رابطممکن است دو یا چند سوپر، واری داشته باشدسوپرماتریس اثر زنجیره

 KW∞→Klim            .3 هرابط

 ikW∑ ( )∞→nlim          .2 هرابط
  پرماتریس حدیسو. الف-5جدول 

 

   اقتصادي موقعيتی همجواري
ي

ي ها
صله از کاربر

فا
 

 
ی

ش
ورز

 

ي
ي ها

صله از کاربر
فا

 

 
ی

فرهنگ
 

ي 
ک ها

صله از پار
فا

موجود
 

ی 
صله از مراکز نظام

فا
 

ی
و انتظام

 

ی
سکون

صله از مراکر م
فا

 

صله از
فا

 
ی

مراکز مذهب
ی  

شت
صله از مراکز بهدا

فا

ی
و درمان

 

ی
ش

صله از مراکز آموز
فا

 

صله 
فا

 از
ن

ستا
آرام

ی 
ن باير و خال

وجود زمي
 

ن 
صله از ميادي

فا
 

شهر
ی 

صل
ا

 

ي
شبکه ها

صله از 
فا

 

 
ی

ارتباط
 

صله از
فا

 
ي 

ي ها
کاربر

 

ی و کارگا
صنعت

 ه

ن
ش زمي

ارز
 

  

 ارزش زمين 001/1 111/1 001/1 001/1 001/1 001/1 001/1 001/1 001/1 001/1 001/1 001/1 001/1 001/1

ی
صاد

اقت
 021/1 021/1 021/1 021/1 021/1 021/1 021/1 021/1 021/1 021/1 021/1 021/1 111/1 021/1 

 فاصله از

کاربري هاي 

صنعتی و 

 هکارگا

110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 111/1 110/1 
 فاصله از

شبکه هاي 

 ارتباطی

ی
عیت

وق
م

 110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 111/1 110/1 
فاصله از 

ميادين اصلی 

 شهر

132/1 132/1 132/1 132/1 132/1 132/1 132/1 132/1 132/1 132/1 132/1 132/1 111/1 132/1 
وجود زمين 

 باير و خالی
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  سوپرماتریس حدی. ب-5جدول 

   اقتصادي موقعيتی همجواري

ي ه
صله از کاربر

فا
ی

ش
ي ورز

ا
ی 

ي فرهنگ
ي ها

صله از کاربر
فا

 

ي موجود
ک ها

صله از پار
فا

 

ی
ی و انتظام

صله از مراکز نظام
فا

 

ی
سکون

صله از مراکر م
فا

 

صله از
فا

 
ی

مراکز مذهب
 

ی
ی و درمان

شت
صله از مراکز بهدا

فا
 

ی
ش

صله از مراکز آموز
فا

 

صله از
فا

 
ن

ستا
آرام

ی 
ن باير و خال

وجود زمي
شهر 

ی 
صل

ن ا
صله از ميادي

فا
 

ص
فا

ی
ي ارتباط

شبکه ها
له از 

 

صله از
فا

 
ی و کارگا

صنعت
ي 

ي ها
کاربر

 ه

ن
ش زمي

ارز
 

  

131/1 131/1 131/1 131/1 131/1 131/1 131/1 131/1 131/1 131/1 131/1 131/1 111/1 131/1 
 فاصله از

 آرامستان

ی
وار

مج
ه

 

113/1 113/1 113/1 113/1 113/1 113/1 113/1 113/1 113/1 113/1 113/1 113/1 111/1 113/1 
 فاصله از

مراکز 

 آموزشی

123/1 123/1 123/1 123/1 123/1 123/1 123/1 123/1 123/1 123/1 123/1 123/1 111/1 123/1 

 فاصله از

مراکز 

بهداشتی و 

 درمانی

110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 110/1 111/1 110/1 
 فاصله از

 مراکز مذهبی

100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 100/1 111/1 100/1 
 فاصله از

مراکر 

 مسکونی

103/1 103/1 103/1 103/1 103/1 103/1 103/1 103/1 103/1 103/1 103/1 103/1 111/1 103/1 
 فاصله از

مراکز نظامی 

 و انتظامی

111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 
 فاصله از

پارک هاي 

 موجود

133/1 133/1 133/1 133/1 133/1 133/1 133/1 133/1 133/1 133/1 133/1 133/1 111/1 133/1 
فاصله از 

کاربري هاي 

 فرهنگی

130/1 130/1 130/1 130/1 130/1 130/1 130/1 130/1 130/1 130/1 130/1 130/1 111/1 130/1 
فاصله از 

کاربري هاي 

 ورزشی
 

 هانتايج ماتريس خوشه
سازی نرمالها و نتایج ماتریس خوشه محاسبه، آخرین مرحله برای تعیین ارزش و ضریب نهایی عناصر، یسوپرماتریس حد هپس از محاسب

ها نامیده ها که جدول اوزان گروهمقایسات زوجی بین گروه نتیجه، شدباها میضریب عناصر در سوپرماتریس حدی توسط ضریب خوشه
 آورده شده است:، 1جدول در که  شودمی

 هاگروهوزن های  ماتریس. 6جدول 
 همجواری موقعیتی اقتصادی گروه ها
 132200/1 123100/1 133031/1 اقتصادی
 033301/1 331310/1 331211/1 موقعیتی

 001311/1 012030/1 131031/1 همجواری

 

 نهايی عناصر نتيجه

ها مشخص نهایی عناصر و اولویت آن نتیجه، ها نرمال شده و در نهایتضرایب سوپرماتریس در ضرایب ماتریس خوشه، آخر در مرحله
 دهد.را نشان می ANPنهایی مدل  جهینت، 1جدولگردید. 
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 فضای سبز شهری در سطح شهر اردبیل یابیمکانجهت  ANPنتایج نهایی مدل . 7جدول

  خوشه هاي نرمال شده محدوده

 ارزش زمين 31301/1 001/1

 شبکه هاي ارتباطی فاصله از 03011/1 110/1

 فاصله از ميادين اصلی شهر 03333/1 110/1

 وجود زمين باير و خالی 01110/1 132/1

 آرامستان فاصله از 13101/1 131/1

 مراکز آموزشی فاصله از 13131/1 113/1

 مراکز بهداشتی و درمانی فاصله از 01113/1 123/1

 مراکز مذهبی فاصله از 01011/1 110/1

 مراکر مسکونی فاصله از 12332/1 100/1

 مراکز نظامی و انتظامی فاصله از 01222/1 103/1

 پارک هاي موجود فاصله از 13013/1 111/1

 از کاربري هاي فرهنگی فاصله 33311/1 133/1

 فاصله از کاربري هاي ورزشی 13110 130/1

 هکاربري هاي صنعتی و کارگا فاصله از 13130/1 021/1

 

 یابیمکانین ارزش و اهمیت را برای تربیش، 021/1های صنعتی با ضریب عنصر فاصله از کاربری، در بین عناصر، طبق نتایج این مدل
عناصر  133/1های فرهنگی با ضریب و فاصله از کاربری 001/1عناصر ارزش زمین با ضریب ، فضای سبز شهری دارد و بعد از آننه بهی

 شوند. برتر و مهم تلقی می
 

 فضاي سبز در شهر اردبيل يابیمکاننهايی  نقشه هيهت
معیار یا عنصر  00باشد. در این پژوهش از اطالعاتی برای عنصر می هساخت الی، اول همرحل، فضای سبز شهری یابیمکان نقشه هیهبرای ت

سپس با استفاده از ضرایب نهایی مدل  گردید.سازی بندی و رستری کرده و با استفاده از تابع فازی استانداردرتبهها را سپس آن. استفاده شد
ANP ، همان عنصر با استفاده از تابع  به نقشهضریب هر عنصر راRaster Calculater های اطالعاتی با ضرب نموده و با ترکیب الیه

سطح شهر اردبیل را به ، نهایی حاصل از روش تحقیق نشان داده شده است گونه که در نقشه(. همان00ه گردید )شکل یهنهایی ت نقشه، هم
  گردید.بندی طبقهکم و بسیار کم ، متوسط، زیاد، به پنچ گروه با اولویت بسیار زیاد، ای سبز شهریفض بهینه یابیمکانلحاظ 

 
 ANPفضای سبز شهری در سطح شهر اردبیل با استفاده از مدل  یابیمکاننقشه . 11شکل 
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  گیریبحث و نتیجه
اطالعات  ستمی( و سANP) یاشبکه لیتحل ندیبا استفاده از مدل فرآ لیسبز شهر اردب یفضا نهیبه یابیهدف از مطالعه حاضر مکان

 یبا استفاده از توابع همپوشان ANPدر قالب مدل  یو همجوار یتیموقع ،یاقتصاد یارهایاز مع د،یبوده است و تالش گرد ییایجغراف

 شود.  هیارا ل،یبز شهر اردبس یاحداث فضا یمناسب برا های¬مکان ،ییایاطالعات جغراف ستمیس
ای از خدمات های متراکم و آلوده هستند. فضای سبز شهری طیف گستردهای در حال تبدیل شدن به شهرطور فزایندههای جهان بهشهر

ها کمک تی آنخصوص سالمههای شهری مبارزه کند و به بهبود زندگی ساکنان بتواند با بسیاری از آسیبکند که میاکوسیستم را فراهم می
شمار نشینی امروز بهترین عوامل پایداری حیات طبیعی و انسانی در شهرهای شهری را باید در زمره اساسیتردید فضای سبز و پارککند. بی

 سازی جسم و روح تاثیرات مطلوبی خواهند داشت. در سالم، ریزی شوندصورت صحیحی برنامهآورد که اگر به
اما از توزیع غیرعادالنه ، که در ایجاد فضای سبز با داشتن شرایط و موقعیت خاص از استعداد مناسبی برخوردار استاین شهر اردبیل با وجود

ها تعداد مناسبی هکه در برخی از محل ایگونهبه، بردهاست از فقر فضای سبز رنج میها برخوردار است و سالو نامناسب فضای سبز و پارک
ریز و ههای کوچک با بافت دانجود انبوه ساختمانو هیچ پارکی در دسترس ندارند. در این مناطق، اما در برخی دیگر از محالت ،پارک وجود دارد

حال حاضر در توان با آن مقابله کرد.ها هوای ناپاکی را ایجاد کرده است که جز با افزایش فضای سبز نمیشمار اتومبیلساکنان فراوان و تردد بی
این مقدار ، رساندمتر مربع به ازای هر نفر می 1که سرانه کل فضاهای سبز را به  ساحت فضای سبز شهری موجود در شهر اردبیل طوری استم

 مربع برای هر نفر برسد.متر 03( پیش بینی شده است که به 0231در برنامه چهارساله )پایان سال 
باشد. این موضوع باعث آن می نهیبهگزینی چنین در مکانها و همساختهری وابسته به زیرهای شعملکرد هر یک از سیستم، بنابراین

گزینی عناصر و اجزای شهری شده است. استفاده از روشی نوین در این پژوهش که ترکیبی از مدل های نوین در مکانگرایش به روش
ANP  وGIS FUZZY شده است.  یهدر وزنباالی از اطمینان د منجر به سطح، باشدمی 

اطالعاتی برای  هبه ساخت الی از طریق مطالعه منابع اسنادی و نظرات متخصصین امرثر ؤمهای در این پژوهش پس از انتخاب معیار
سپس با استفاده از ضرایب نهایی  د.گردی با استفاده از تابع فازی استاندارد سازی، بندی و رستری کردهرتبهها را سپس آن، عنصر پرداخته شد

های اطالعاتی ضرب نموده و با ترکیب الیه Raster Calculaterهمان عنصر با استفاده از تابع  هضریب هر عنصر را به نقش، ANPمدل 
سطح شهر اردبیل را ، ستنهایی حاصل از روش تحقیق نشان داده شده ا گونه که در نقشه(. همان02ه گردید )شکل یهنهایی ت نقشه، با هم

طبق شکل و  گردیدبندی طبقهکم و بسیار کم ، متوسط، زیاد، به پنچ گروه با اولویت بسیار زیاد، فضای سبز شهری نهیبه یابیمکانبه لحاظ 
دهند و با بری فضای سبز در شهر اردبیل نمایش می( باالترین اولویت را جهت استقرار کار1)کالس  پر رنگهای با رنگ سبز محدوده ،02

 شود. از کیفیت مکان جهت استقرار کاربری فضای سبز کاسته می 0حرکت به سمت کالس 
بررسی این موضوع است که مناطق ، های شهری باید مورد توجه قرار گیردکاربری یابیمکانترین مسائلی که پس از انتخاب و از مهم

فضای سبز  یابیمکاندست آمده از الگوی ارائه شده در هن شده تا چه حد با واقعیت و شرایط منطقه تطابق دارد. به منظور تطبیق نتایج بتعیی
 ر دردست آمده الگوی مذکوهه شده و نتایج بهت GISنقشه کاربری اراضی آن در محیط ، موجود در محدوده مورد پژوهش هایتشهری با واقعی

مشخص ، نقشه کاربری اراضی محدوده مورد مطالعهو مقایسه آن با  ANP. با توجه به نقشه خروجی مدل .نقشه کاربری اراضی منعکس گردید
 هشبک ،مسکونی، ها نزدیک به مراکز آموزشیاین مکان، های مناسب برای ایجاد فضای سبز تناسب زیادی با کاربری اراضی دارندشد که زمین

بندی نشان داده باید توجه داشت که اولویت های موجود فاصله مناسبی دارند.های دیگر مانند پارکارتباطی و مراکز فرهنگی هستند و از پارامتر
در وضعیت موجود ، االهای دارای امتیاز بآمده است. با این اوصاف اگر پهنهدست به، هاهای مورد استفاده و بار وزنی آنشده به تناسب معیار

های دارای اولویت برای استقرار ترین امتیازات مکانهای بعدی رفت. از مهماند بالطبع باید سراغ اولویتهای دیگر اشغال شدهتوسط کاربری
عناصر ، همیت و بعد از آنین ارزش و اتر بیش، 021/1های صنعتی با ضریب عنصر فاصله از کاربری، فضای سبز در محدوده مورد مطالعه

 شوند. عناصر برتر و مهم تلقی می 133/1های فرهنگی با ضریب و فاصله از کاربری 001/1ارزش زمین با ضریب 
های شهر بهترین مکان بندی و تعیینسیستم اطالعات جغرافیایی در اولویتو ANP م از مدلأاستفاده تودهد که نتایج حاصله نشان می

نتایج شهری ریزی برنامههای همدیگر را از بین برده و در مدیریت و کاستی زیرا ؛شدبامی توانمندیروش بسیار ، هاتعیین کاربریبرای 
قدرت  چه را باید در حد ابزار کار در نظر گرفت. هر، افزارهابا این حال نباید از نظر دور داشت که فنون و نرم. آورندوجود میرا بهی بخشرضایت

 تری همراه باشد.رود که استفاده از این فنون و ابزار با نتایج مثبت و برجستهمی تر باشد به همان نسبت انتظارگران قویکارشناسی پژوهش
 

 راهکارها
 می گردد:  نتایج تحقیق راهکارهای زیر پیشنهادبا توجه به 
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 ؛توزیع فضاهای سبز متراکم و فشرده باز  
  ؛در سطح مناطق یسبز شهر یپراکنش متعادل فضااد جهت ایجریزی برنامهتخصیص بودجه و  
 ؛توزیع متناسب و متعادل فضای سبز شهری برای ایجاد مطلوبیت و مطبوعیت برای همه شهروندان 
 های ناسازگار در مجاورت مکان های انتخاب شده.ضرورت اجتناب از صدور مجوز تاسیس کاربری 
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سازی برای توسعه بندی عملکرد مدیریت شهری در بسترارائه الگوی مناسب در سطح(. 0231) عطاالنده، یگ یغفارافروز، بهنوش و 
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00(0) ،033-013. 
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 .031-003، (0)00، انسانی
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