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 فصلنامه مطالعات عمران شهری  9318 تابستان، منه وم، شمارهدوره س

 
 51/20/5931تاریخ دریافت: 

 51/21/5931تاریخ پذیرش: 

 

م های شهری در شهر تبریز با استفاده از سیستتحلیل فضایی و مکانیابی بهینه پارک

  (AHP) اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی

 تبریز( 3)مطالعه موردی: منطقه 

 
 3، امیر جداری2، وحید حسین حقی9شهریور روستایی

 

 چکیده
افزایش جمیعت، ازدیاد وسایل نقلیه موتوری، صنعتی شدن تغییرات اساسی در زندگی بشر ایجاد 

کرده است. اگرچه این تغییرات و تحولات کشور را در جهت پیشرفت و توسعه روزافزون سوق داده، اما 

حیط ا و مهای جدیدی چون کمبود مسکن، مسائل ترافیکی، آلودگی و ناپاکی آب و هومشکلات و گرفتاری

هایی از منابع طبیعی، انهدام منابع تفرجگاهی داخل و اطراف شهرها را به همراه زیست، نابودی قسمت

داشته است. بنابراین امروزه با افزایش جمیعت شهری و روند رو به رشد ساخت و سازهای شهری شاهد 

ه: از بین رفتن تعادل های مربوط به فضای سبز و بروز مشکلات ناشی از آن از جملکاهش سرانه

نظمی اکولوژیکی، بافت ناموزون شهری و همچنین عدم وجود فضاهای باز جهت محیطی و بیزیست

 تحلیلی و از نوع کاربردی بوده –گذران اوقات فراغت شهروندان و غیره هستیم. تحقیق حاضر توصیفی 

معیار اصلی )جمیعتی، کالبدی، ارزش که محور و اساس کار آن، بررسی محدوده مورد مطالعه بر اساس پنج 

و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. به این  GISافزار بندی خطرسیل( و استفاده از نرمزمین، طبیعی و پهنه

آوری گردید و در ادامه به منظور الگوسازی هرکدام از معیارها های مکانی )نقشه( جمعمنظور ابتدا، داده

یابی فضای سبز، وزن مناسبی برای هر معیار در نظر گرفته شد و نهایتاً براساس ارزش و اهمیت آن در مکان

وزن الگوی بهینه برای توسعه فضای سبز تعیین گردید. نتایج ارزیابی حاکی از آن هم پوشانی لایهاز هم

های شهری )به ویژه های شهری در قسمت غرب منطقه، مکانیابی پارکاست که به دلیل تجمیع پارک

ت یساکنین قسمت شرقی( از پراکنش مناسبی برخوردار نبوده و پاسخگوی نیازهای فعلی مردم منطقه و جمع

 آینده آن نیست.

های شهری، سیستم اطلاعات جغرافیایی، فرایند تحلیل سلسله مکانیابی بهینه، پارکواژگان کلیدی: 

 .مراتبی

 

                                                           
  srostaei@tabrizu.ac.irریزی شهری دانشگاه تبریز، ایران، . استادیارگروه جغرافیا و برنامه5 

 vahidhosseinhaghi21@gmail.comایران، ریزی شهری دانشگاه تبریز،. دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه0 

 amirjodari1@gmail.comاه تبریز،ایران ریزی شهری دانشگدانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه .9 
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 مقدمه

شهری در نتیجه صنعتی شدن و تغییرات اساسی در زندگی بشر  –های روستا افزایش جمیعت شهری به دلیل مهاجرت

هری های شگونه توسعهناموزون شهرها را در پی داشته است. یکی از عوارض اینهای شهری و توسعه گاه گسترش پهنه

های شهری یابی نامناسب کاربریتوان در توزیع و مکانکالبدی شهرها بوده که نمود عینی آن را می –آشفتگی فضایی 

مروزه کمبود و توزیع ناعادلانه های شهری که ا(. از جمله کاربری02: 5930مشاهده نمود )خادمی و جوکار سرهنگی، 

(. 051: 5931فر، های شهری است )حیدرمنش و بشارتیشود فضای سبز و پارکآن در شهرهای کشور ما احساس می

محیطی، های تفریحی و فرهنگی و زیستاند که علاوه بر دارا بودن جنبههای شهری بخشی از فضای سبز عمومیپارک

سو بر های شهری از یک(. پارک511: 5931ناطق مختلف شهر را نیز دارند )علوی و همکاران، دهی به مجنبه خدمات

کیفیت زندگی شهری و نیل به توسعه پایدار تأثیرگذارند و از سوی دیگر به دلیل بار مالی بدون بازگشت سرمایه و 

(. از طرفی روند رو به Manlun, 2003: 31) نهند، ارزش بررسی گسترده را دارندها به جای میسودی که برای شهرداری

ها به جهت هایی که در آندار به آپارتمانهای حیاطنشینی و تغییر الگوی تیپولوژی مسکن از خانهرشد زندگی آپارتمان

ها را تأمین فضای کافی برای پارکینگ خودروهای بیشتر، فضای سبز حذف شده است، ضرورت وجود کاربری پارک

(. به همین علت 0: 5931کند )اجزاءشکوهی و رزاقیان، های زندگی مردم بیش از پیش خاطرنشان میزدیکی محلدر ن

وجود کاربری فضای سبز در شهرها، توزیع مناسب آن و همچنین سرانه اختصاص یافته به آن براساس نیاز جمعیتی از 

هکتار و جمعیتی  11/0111دارای مساحت  منطقه سه تبریز شود.ریزی و مدیریت شهری تلقی میمباحث اساسی در برنامه

هکتار برآورد شده است. از  92/15های این منطقه اعم خصوصی و عمومی نفر است. وسعت پارک 912052بالغ بر 

آنجایی که قسمت جنوبی این منطقه کوهستانی و دارای شیب زیاد بوده و نیز یک مسیل در آن قرار دارد برای جلوگیری 

قه منظور رفع نیاز ساکنان این منطخطر سیل و فرسایش خاک، بررسی وضعیت مکانی فضای سبز و پارک شهری بهاز 

یابی صحیح فضای باشد مکانریزی شهری، سلامت و زیبایی میجا که اهداف اصلی برنامهحائز اهمیت است. از آن

سهم زیادی در مطلوبیت و مقبولیت فضا از نظر شهروندان ترین عناصر محیط شهری عنوان یکی از مهمسبزشهری نیز به

بندی این های مناسب برای احداث فضای سبز و اولویترو، هدف اصلی از انجام پژوهش تعیین مکاندارد. از این

ساس ا هایی که بر اینگیران است. سوالریزان و تصمیمها براساس طراحی یک مدل ارزیابی جهت کمک به برنامهمکان

یابی فضاهای سبز شهری بهینه در منطقه سه شهر تبریز مؤثر است؟ و مطرح است این است که چه عواملی در مکان

 ها و تشخیص نواحی محروم از فضای سبز، در محدودۀ مورد مطالعه چگونه است؟نحوه توزیع پارک

 

  ینظر یمبان

 فضای سبز و پارک شهری

 آن مختلف یهاگونه و فیتعار از یآگاه آن یبرا یزیربرنامه و یموضوع هر شناخت در هاگام نینخست از یکی

ه شده ارائ مختلف یهایبندگونه و فیتعار مرور نخست گام زین یشهر سبز یفضاها شناخت منظوربه است موضوع

  آن است. یبرا

 در شد. معماران مدرن سازیپارک سبک از عناوین مطرح در «تجردگرایی» به بازگشت و گراییسمبل بیستم، قرن در

 دوره این در دادند. قرار مدنظر را اسطوره و سمبل استعاره، پیکرنگاری، و پرداختند کلاسیک هاینظم مطالعه به دوره، این

 عینی ( که نمود551: 5931یافت )مرادیان و همکاران،  تنگاتنگی رابطه «شهری سبز فضای» واژه با شهر در ادغام طبیعت
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همکاران،  و )رسولی دهدمی پاسخ شهروندان جدید نیازهای به که است تفریحی هایباغ جای به های کاربردیباغ ایجاد آن

 مفاهیمی در توانمی را آن عملکردی تحولات و یافت بیشتری اهمیت شهرها در پارک بیستم، مفهوم قرن اواخر (. از9: 5931

 سبز یفضا نیب(. 01: 5932کرد )شایانی،  مشاهده اکولوژیکی هایپارک فناوری و هایپارک صنعتی، هایپارک همچون

 پرداختههری های شو پارک سبز یفضا فیتعر به نکته نیا به توجه با. دارد وجود تفاوت یکیاکولوژ نظر از سبز سطح و

 :شودیم

 که دباشیم ساخت انسان یاهیگ یها پوشش با یشهر نیزم یکاربر سطوح از ینوع یشهر سبز یفضاها از منظور

 (.95: 5923)سعیدنیا،  هستند یکیاکولوژ یبازده واجد هم و یاجتماع یبازده واجد هم

 درختان، پوشش زیر مصنوعی آن، اغلب یا طبیعی هایعرصه که است شهری باز فضای از بخشی شهری، سبز فضای

 و قوانین ضوابط، گرفتن نظر در با و انسان و مدیریت نظارت با که است گیاهانی سایر و چمن ها،گل ها،بوته ها،درختچه

 و حفظ احداث، غیرروستایی، جمعیتی مراکز و شهروندان رفاهی و شرایط زیستی بهبود برای آن با مرتبط هایتخصص

 (.50: 5915شوند )اسماعیلی، می نگهداری

 هایزمین و هاگردشگاه بازی، هایزمین نظیر امکاناتی با معمولاً که شهرها یا نزدیک داخل در است زمینی قطعه پارک،

 چمن در و زاردرخت بر مشتمل که گویندمی را زمینی قطعه همچنین و شود؛می تجهیز عمومی، یبرای استفاده ورزشی

 (.22: 5921)مجنونیان،  باشد شهرها پیرامون

 دیدگاه از و یافته تشکیل گیاهان از انواع که است شهر سیمای از بخشی شهری، سبز فضای شهرسازی، دیدگاه از

 در و معین محیطیزیست بازدهی از برخوردار و جنگلی ساحتی با گیاهان از متشکل بزرگی نسبتاً  فضای محیطی،زیست

  (.1: 5932)شایانی،  است شهر بر حاکم محیطیزیست شرایط خور

 تمام که شودمی سعی عمومی هایپارک در باشند.می عموم مردم استراحت و گردش برای شهری درون هایپارک

 های(. پارک901: 5903باشد )حکمتی،  داشته وجود سن و فکر سلیقه، برای هرگونه تقریباً رفاهی، و سرگرمی امکانات

 مطلوب محیطی روحی، هایبیماری درمان چون مزایای با هستند، اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی، نقش دارای شهری

 کیفیت ارتقای برای شاخصی حال عین در که ها،این نظایر و آسایش حفظ اجتماعی، یکپارچگی کودکان، برای پرورش

 .(Balram & Dragicevic, 2005: 149شوند )می محسوب جامعه توسعه اجتماعی و زندگی فضای

 صورتبه شهری بتوانند طبقات همه که کندمی حکم اجتماعی عدالت و شهری خدمات همگانی به دسترسی اصل

: 5911آبادی،  ملک و آبادی)زنگی برخوردار شوند فراغت اوقات هایمکان و هاپارک شهری، سبز و باز فضاهای از یکسان

 حایز شهری پایدار توسعه کلیدی نماگرهای از یکی عنوانبه شهری سبز فضاهای و هاپارک پراکندگی مطالعه (. بنابراین10

 آینده تواندمی خصوص این در ریزیو برنامه کمبود و هامحدودیت شناخت زیربنایی، مطالعات انجام و بوده فراوان اهمیت

 شده مطرح هاییدیدگاه و هانظریه زمینه موضوع، در (.553: 5939آورد )فنی و کرمی،  ارمغان به شهرها برای را بهتری

 و حال برای منابع نگهداری ارزشی و اصول بر رویکرد این نظری توسعه پایدار است. مبانیکه یکی از آنها، نظریه  است

شده است. یکی دیگر از  استوار تجدیدناپذیر منابع به ضایعات کمترین کردن وارد و زمین از بهینه استفاده از طریق آینده

 است. خود اکوسیستم یا محیط از جزئی بشر اکولوژیکی، دیدگاه اکولوژیکی است. از های مرتبط با موضوع نظریهنظریه

 باشد.او می جامعه و انسان جانوری، پوشش گیاهی، پوشش آب، خاک، فیزیکی، محیط همانند شامل اجزایی اکوسیستم این

 دتعدا پذیرش توانایی هر اکوسیستمی و دارد وجود بشر رشد، موجد و محیط بین متقابل ارتباط همواره اکوسیستم در

 هووارد های مرتبط نظریه باغشهرها ابنزرگویند. از دیگر نظریهمی پذیرش آن ظرفیت به که دارد را انسان محدودی
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 را شهر طبیعی مرز که سبز کمربند یک (5از:  که عبارتند دارد معینی اساسی هایبخش است. باغشهر هووارد انگلیسی

 شده واقع خرید مراکز و هاآموزشگاه آن مرکز در و آن، مجاورت در هاپارک شهر که مرکزی محدوده (0دهد. می تشکیل

( 1شده است.  واقع آن اطراف در آهن راه و مشجر، و پهن اصلی خیابان که مرکزی بخش مجاور هایقسمت (9است. 

تعاریف در پژوهش  (. پایه و اساس مفاهیم و553: 5939دارد )فنی و کرمی،  قرار شهر پیرامون در که صنعتی نواحی

 حاضر تکیه بر اصول پایدار با نگاهی به رویکردهای اکولوژیکی و باغشهرهاست.

 

 مکانیابی

 مناسب زمین وجود نظر خاص، از یمنطقه یک هایتوانایی و هاقابلیت آن در که شودمی گفته فعالیتی به مکانیابی اصولاً 

 تجزیه نظر، مورد کاربری جهت مناسب مکانی برای انتخاب روستایی و شهری هایکاربری سایر با آن بودن مرتبط و کافی و

 (.50: 5919نژاد، شود )روشنمی تحلیل و

 سایر و سکونت کار، فرهنگ، آن در که جایی عنوانبه ها؛پارک ویژه به عمومی سبز فضای ایجاد در مهم بسیار ینکته

 محلات، مراکز از اعم مرکزیت به توجه بنابراین، اجتماعی است؛ هایضرورت اساس بر آنها مکانیابی زند،می موج هافعالیت

 امکانات هم و بیشتر جمعیت جذب منظوربه هم عمومی، سبز فضای و کارکردهای ساختارها مراتب سلسله مناطق، و نواحی

 های زیبایجلوه از دیداری برداریبهره امکان که ایگونه به است؛ مهم بسیار ها،پارک امنیت افزایش اجتماعی و نظارت

 عمومی سبز فضاهای در مکانیابی آب و خاک نظر از زمین مطلوبیت بررسی این، علاوه بر باشد؛ فراهم رهگذران برای پارک

 نظر از عمومی سبز فضاهای گزینیمکان (. معیارهای33: 5939است )کریمی و شوهانی،  برخوردار خاصی اهمیت از

 از:  عبارتند سعیدنیا احمد

 شهری و مناطق نواحی محلات، مراکز از اعم شهری، مراکز در باید المقدورحتی عمومی سبز فضای مرکزیت: کاربری

 (.12: 5923شوند )سعیدنیا،  مکانیابی

 انطباقشهر،  فضایی ساختار با عمومی سبز فضاهای کارکردی ساختار که است این معیار این از مراتب: منظور سلسله

 منطقه، و ناحیه محله، واحد همسایگی، برحسب خود کارکردی موقعیت با متناسب باید عمومی سبز فضاهای باشد. داشته

 (.01: 5915شوند )اسماعیلی،  مکانیابی

 امکان هم طریقبدین تا باشند داشته دسترسی ارتباطی، شبکه به سو چهار از باید شهری هایپارک از یک دسترسی: هر

 برداریبهره امکان حال عین در و یابد پارک افزایش امنیت و اجتماعی نظارت امکان هم و گردد فراهم بیشتر جمعیت جذب

 (.11: 5923باشد )سعیدنیا،  فراهم از چهارسو رهگذران برای پارک زیبای هایجلوه از دیداری

ی، قتصاداهای شهری در نظر گرفته شد که عبارتند از یابی پارکمکانی برای مکان –در این پژوهش معیارهای فضایی 

 شود.ی که در ادامه به تشریح و تفسیر هر یک پرداخته میکالبدی و تیجم، (نیزم بی)شی عیطب، لابیس

 

 پیشینه تحقیق

رفته تحقیقات متعددی صورت گیابی فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در زمینه مکان

( اشاره کرد. نتیجه این پژوهش نشان داد که 5935توان به پژوهش پریزادی و همکاران )است. از جمله این تحقیقات می

شهر مشهد با توجه به معیارهای مکانیابی از پراکنش مناسبی برخوردار نبوده و از طرفی، فضاهای  3فضای سبز منطقه 

یابی بهینه ( پژوهشی با عنوان مکان5930نیازهای جمعیتی در آینده نیست. خادمی و جوکار )سبز موجود جوابگوی 
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های درون شهری شهر آمل انجام دادند. نتیجه کار ایشان نشان داد که الگوی پراکنش فضای سبز شهری شهر آمل پارک

 ها از میزان استاندارد بیشتر است. همچنینباشد و زمان دسترسی به پارکدر وضع موجود از الگوی مناسب برخوردار نمی

یابی ای به ارزیابی و مکان( در مقاله5939باشد. فنی و کرمی )ها مبتنی بر سلسله مراتب شهری نمیتوزیع فعلی پارک

شهر تهران پرداختند. نتیجه پژوهش ایشان نشان داد که سه نوع پهنه مناسب، متوسط و  2فضای سبز شهری در منطقه 

ترین آنها برای احداث فضای سبز جدید نامناسب برای ایجاد فضای سبز شهری در این منطقه وجود دارد که مطلوب

طبقه از بسیار  1یابی ایجاد فضای سبز در شهرستان تبریز ( در پژوهشی تحت عنوان مکان5931پیشنهاد شد. حجازی )

درصد از کل شهرستان تبریز 1نمود که مساحتی در حدود ضعیف تا بسیار مناسب برای ایجاد فضای سبز شهری تعیین 

یابی کاربری ای به ارزیابی و مکان( در مقاله5931ترین مکان تعیین شد. اجزاءشکوهی و رزاقیان )به عنوان مناسب

رای رسیدن مترمربع بوده است. ب 9/5های منطقه برابر شهرداری مشهد نشان داد که سرانه پارک 3های شهری منطقه پارک

هکتار از اراضی بایر در دو اولویت اول و دوم، مناسب  1/10مترمربع(، حدود  00/0به استاندارد پیشنهادی طرح جامع )

هایی که دارای بالاترین امتیاز نظیر ( مکان5930جهت احداث پارک ارائه شده است. در پژوهش چهرآذر و همکاران )

های مناسب برای ایجاد فضای سبز و به مراکز فرهنگی و آموزشی به عنوان مکانهای بایر، فضاهای باز و نزدیک زمین

یابی سازی مکانای با عنوان مدل( در مقاله5931فر )تهران مشخص شد. حیدرمنش و بشارتی 0پارک شهری در منطقه 

بت های مسکونی و آموزشی نسهای شهری شهر بندر امام خمینی )ره( به این نتیجه دست یافت که بیشتر کاربریپارک

ها در زده تناسب درصد از پارک 91ای در شهر بندر امام خمینی از سازگاری بیشتری برخوردارند که های محلهبه پارک

ها جهت مکانیابی باشد. همچنین، بهترین مکاندرصد جزو تناسب پایین می53درصد دارای تناسب متوسط و 19بالا، 

 باشد.شهری در بندر امام خمینی اراضی بایر جنوبی و شرقی شهر میهای توسعه پارک

این پژوهش نیز با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی بر آن است تا با استفاده از معیارهای 

ردمطالعه عیارها و محدوده موهای شهری منطقه سه شهر تبریز بپردازد که از نظر انتخاب مفضایی و مکانی به ارزیابی پارک

 از نوآوری برخوردار است.

 

 محدوده مورد مطالعه

هکتار مساحت، در  01121محدوده پژوهش منطقه سه شهر تبریز است. شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی با 

از سمت  912052هکتار و جمعیتی بالغ بر  11/0111با وسعتی معادل با  9جنوب غرب ایران واقع شده است. منطقه 

خیابان  -خیابان شهید زبردست -شهریور 52خیابان  -خیابان شهید قاضی -شهد یاغچیان -شمال، خیابان امام خمینی

بلوار ملاصدرا، از سمت غرب به  -خیابان شهید منتظری -بلوار آزادی -لاله، از سمت شرق به خیابان شهید جدیری

 (.5931شهر تبریز،  9شود )شهرداری منطقه وبی شهر منتهی میخیابان سهندیه و از سمت جنوب به محدوده جن
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 3(: موقعیت منطقه 9شکل )

 .5931، 9مأخذ: شهرداری منطقه 

 

 مواد و روش تحقیق

تحلیلی است محور و اساس کار در این پژوهش، بررسی  -تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و روش آن توصیفی 

تفاده بندی خطرسیل( و اسمحدوده مورد مطالعه بر اساس پنج معیار اصلی )جمیعتی، کالبدی، ارزش زمین، طبیعی و پهنه

در  آوری گردید وهای مکانی )نقشه( جمعاین منظور ابتدا داده و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است. به GISافزار از نرم

یابی فضای سبز، وزن مناسبی برای هر ادامه به منظور الگوسازی هرکدام از معیارها براساس ارزش و اهمیت آن در مکان

 .سبز تعیین گردیدوزن الگوی بهینه برای توسعه فضای پوشانی لایه هممعیار در نظر گرفته شد و نهایتًا از هم

 طور کلی شامل:به

 های توسعه شهری، طرحگیری ازاسناد و مدارک موجود که شامل کتب، مقالات، طرحای و بهرهتحقیقات کتابخانه -

 های مربوطه.جامع شهر و نقشه

 های میدانیمقاله وتحقیقات میدانی شامل بازدیدها و برداشت -

 باشد.ها می( جهت تجزیه و تحلیل دادهGISاطلاعات ) افزار سیستماستفاده از نرم -

 

  مکانیابی هایمدل و هاروش

 (AHPروش تحلیل سلسه مراتبی )

ای های پیچیدهگیری چندمنظوره برای وضعیتترین فنون تصمیمفرایند تحلیل سلسله مراتبی به عنوان یکی از معروف

بار  رود که اولینپذیر و در عین حال قوی به شمار میگیری نرمشابزار تصمیمهای چندگانه و متضادی دارند، که سنجه

گیری (، اساس این الگو در تصمیم51: 5911ابداع گردید )قدسی پور،  5322 الاصل در دههتوسط توماس ال ساعتی عراقی

جود دارد، ها ) آلترناتیوها( ورد جایگزینگر با اطلاعاتی که موبر مقایسات زوجی نهفته است؛ یعنی مبانی ارزشی تحلیل

 (.02: 5919آورد )سرور، ها برای ارزیابی پدید میگیری اولویتهای اندازهای از میزانآمیخته و مجموعهدرهم

 بکارگیری این روش مستلزم چهار مرحله عمده زیر است:

 مدل سازی -

باشند، سلسله مراتبی از عناصر تصمیم که با هم در ارتباط میگیری به صورت در این مرحله، مسئله و هدف تصمیم

له است. فرایند تحلیل سلس« های تصمیمگزینه»و « گیریهای تصمیمشاخص»شود. عناصر تصمیم شامل مشخص می

مراتبی نیازمند شکستن یک مسأله با چندین شاخص به سلسله مراتبی از سطوح است. سطح بالا بیانگر هدف اصلی 
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 های فرعیهای عمده و اساسی )که ممکن است به شاخصی شاخصدهندهگیری است. سطح دوم، نشانفرایند تصمیم

تب کند. در شکل زیر سلسله مراهای تصمیم را ارائه میتر در سطح بعدی شکسته شود( است. سطح آخر گزینهو جزئی

 (.522: 5919یک مسأله تصمیم نشان داده شده است )مهرگان، 

 

 
 (: سلسله مراتب یک مسئله2شکل )

 .522: 5919مأخذ: مهرگان، 

 قضاوت ترجیحی )مقایسات زوجی( -

های مختلف تصمیم، بر اساس هر در این مرحله بعد از طرحی سلسله مراتب مسأله تصمیم، مقایساتی بین گزینه

انجام مقایسات دو به دو بین عناصر تصمیم گیرد. این کار با ها، انجام میشاخص و قضاوت در مورد اهمیت شاخص

دهنده ارجحیت یا اهمیت بین دو عنصر تصمیم است، )مقایسه زوجی( و از طریق تخصیص امتیازات عددی که نشان

 گیرد.صورت می

شود اده میام استف jهای ها یا شاخصام نسبت به گزینهiهای ها یا شاخصبرای انجام این کار معمولاً از مقایسه گزینه

 ها نسبت به هم نشان داده شده است.گذاری شاخصکه در جدول زیر نحوه ارزش

 

 (: مقیاس مقایسه دوتایی5جدول)
 درجه ارجحیت اهمیت نسبی یک معیار نسبت به معیار دیگر در مقایسه زوجی

 5 اهمیت برابر دو معیار

 9 ارجحیت متوسط

 1 ارجحیت قوی

 2 ارجحیت بسیار قوی

 3 ارجحیت بسیار شدید

 1، 0، 0، 1 ارجحیت میانی اعداد فرد

 .02: 5911پور، مأخذ: قدسی

 

 های نسبیمحاسبات وزن -
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ای از محاسبات عددی مرحله بعدی در فرایند تحلیل نسبت به هم از طریق مجموعه« عناصر تصمیم»تعیین وزن 

های اولویت هر یک از عناصر تصمیم با استفاده از اطلاعات ماتریسسلسله مراتبی است. انجام محاسبات لازم برای تعیین 

 شود. خلاصه عملیات ریاضی در این مرحله به صورت زیر است.مقایسات زوجی انجام می

مجموع اعداد هر ستون از ماتریس مقایسات زوجی را محاسبه کرده، سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن 

 شود.ه مینامید« ماتریس مقایسات نرمال شده»آید، ماتریس جدیدی که بدین صورت بدست می کنیم.ستون تقسیم می

 کنیم. این میانگین وزن نسبی عناصر تصمیم بامیانگین اعداد هر سطر از ماتریس مقایسات نرمال شده را محاسبه می

 کند.سطرهای ماتریس را رائه می

 

 های نسبیادغام وزن -

بندی گزینه های تصمیم، در این مرحله باید وزن نسبی هر عنصر را در وزن عناصر بالاتر ضرب کرد تا  به منظور رتبه

 آید.وزن نهایی آن بدست آید. با انجام این مرحله برای هر گزینه، مقدار وزن نهایی بدست می

 

 هاسازگاری در قضاوت -

های انجام شده برای ضریب ی سازگاری در قضاوتهای فرایند تحلیل سلسله مراتبی امکان بررسیکی از مزیت

شود، احتمال ناهماهنگی در اهمیت معیارها و زیرمعیارها است. وقتی اهمیت معیارها نسبت به یکدیگر برآورد می

ضریبی  یها در نظر گرفته است، محاسبهها وجود دارد. مکانیزمی که ساعتی برای بررسی ناسازگاری در قضاوتقضاوت

 نام ضریب ناسازگاری است که شامل مراحل زیر است:به 

 ضرب کنید بردار« وزن نسبی»گام اول: محاسبه بردار مجموع وزنی: ماتریس مقایسات زوجی را در بردار ستونی 

 آورید، بردار مجموع وزنی بنامید.جدیدی را که به این طریق بدست می

ع وزنی را بر بردار اولویت نسبی تقسیم کنید. بردار حاصل گام دوم: محاسبه بردار سازگاری: عناصر بردار مجمو

 شود.بردار سازگاری نامیده می

 دهد.را به دست می max λ،میانگین عناصر برداری سازگاری max λگام سوم: بدست آوردن 

 شود:گام چهارم: محاسبه شاخص سازگاری: شاخص سازگاری زیر تعریف می

𝑐𝑙 =  
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
(:                                                                                                            5رابطه )  

 :n های موجود در مسأله.عبارت است از تعداد گزینه 

 آید.یمگام پنجم: محاسبه نسبت سازگاری: نسبت سازگاری از تقسیم شاخص سازگاری بر شاخص تصادفی بدست 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝐼𝑅
(:                                                                                                                  0رابطه )  

 (.522-529: 5919کند )مهرگان، یا کمتر سازگاری در مقایسات را بیان می 5/2نسبت سازگاری 

 
 دفیهای تصا(: شاخص2جدول )

52 3 1 2 0 1 1 9 0 5 N 

15/5 11/5 15/5 90/5 01/5 50/5 3/2 11/2 2 2 RI 

 .529: 5919مهرگان، 

 های پژوهشیافته
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 درون هایپارک سبز فضای مناسب مکان تعیین برای شد اشاره که همانگونه سبز فضای مکانیابی معیارهای بررسی

 بندی خط سیل بررسی شد.طبیعی و پهنه کالبدی، ارزش زمین،عیار اصلی جمیعتی، م 1 اساس بر 9 منطقه شهری

 معیار جمعیتی -

 دن جیکوب معتقیج رو نیا از است پارک جادیا اجتماع یهاضرورت یعموم سبز یفضاها یابیمکان در مهم یانکته

 ستا یمسکون و یبازرگان یهاتیفعال و فرهنگ کارزند است که پارک باید در جایی باشد که زندگی در آن موج می

 نارک از مردم که هستند ییهامکان در که هستند ییآنها هاپارک نیبدتر دیگویم گرید یجا در ا( ی12: 5919، یادنیسع)

 توجه اب یشهر سبز یفضا یابیمکان یبرا مهم یارهایمع از یک. یدارد قرار ندارند کار نیا به یلیتما و گذرندینم آنها

 شتریب هرچه یریگبهره و شهروندان استفاده یبرا یگرید پارک هر ای یامحله پارک که آنجا از است یتیجمع مسائل به

 تراکم پر یهامکان به توجه و یکاربر نیا به شهروندان از یشتریب تعداد یدسترس نیبنابرا شوندیم جادیا یانسان افراد

 شود تهگرف نظر در یامحله پارک یکاربر حضور تناسب سنجش یبرا یاریمع عنوانبه تواندیم یشهر تیجمع لحاظ از

 (.15: 5910)پورمحمدی، 

 اساس رب ادیز تراکم و متوسط تراکم ،کم تراکم سطح سه در تیجمع تراکم از یاهیلا زین لیتحل نیا در نیبنابرا

 است.تهیه گردیده  5935 سال مسکن و نفوس یعموم یسرشمار از آمده دست به یهاداده

 

 
 (: تراکم جمعیتی منطقه3شکل )

 ترسیم: نگارندگان

 

 معیار اقتصادی )ارزش زمین( -

های درون شهری توجه به مسائل اقتصادی است. ضرورت یابی بهینه پارکیکی از معیارهای اساسی دیگر برای مکان

ای ها باید به اثبات رسیده باشد تا مکان در شهر به فضو توجیه اقتصادی ایجاد فضای سبز در مقایسه با سایر کاربری

د بازده اقتصادی بیشتری داشته باشد، فضا بدان تخصیص داده شوسبز اختصاص یابد، در غیر این صورت هر کاربری که 

(. در پژوهش حاضر ارزش زمین به سه منطقه ارزان قیمت، متوسط و گران قیمت تقسیم شده است. 522: 5911)شیری، 
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ود را از ختر است که در ادامه هر منطقه وزن تر باشد برای خرید و تبدیل به فضای سبز مناسبهرچه زمین ارزان قیمت

 آورد.بدست می AHPمدل 

 

 
 (: ارزش اقتصادی زمین4شکل )

 ترسیم: نگارندگان

 

 معیار طبیعی -

افی سزایی در تعیین مکان بهینه فضای سبز داراست و توپوگرتوجه به مسائل درونی منطقه )معیارهای طبیعی( نقش به

(. عوامل طبیعی متعدد 90: 5921خادم، تأثیرگذار است )ثقفیهای حیاتی آن های شهر و زیرساختشهر در توزیع کاربری

 عنوان زیرمعیارهای آن بررسی شده است.خیزی منطقه بهاست که در پژوهش حاضر شیب زمین و وجود گسل و لرزه

حل برای کاربری زمین های شهری در کشور ما به عنوان آخرین راهتخصیص کاربری فضای سبز در برخی طرح

تناسب ها مها متناسب نباشد، آنگاه طراحان آن را به کاربریاست؛ یعنی هرگاه یک قطعه زمین برای سایر کاربریشهری 

توان دهند. شیب زمین از جمله این عوامل است که مینباشد، آنگاه طراحان آن را به کاربری فضای سبز اختصاص می

درصد  51-0های شهری ان شیب مناسب زمین برای احداث پارکها بهره جست. میزاز آن در ارزیابی تناسب کاربری

آید، ها پیش میدرصد به دلیل مشکلاتی که در زهشکی آب به جامانده از آبیاری فضای سبز پارک 0-2است. شیب 

 (.522: 5911مناسب نیست )شیری، 
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 بندی شیب منطقه(: طبقه5شکل )

 ترسیم: نگارندگان

 

 
 خیزی منطقه(: خطر لرزه6شکل )

 ترسیم: نگارندگان

 

 معیار کالبدی  -

در قرن حاضر تشدید مسایلی از قبیل افزایش جمیعت، نیاز به اسکان در شهرها، فکر استفاده بهتر از زمین با توجه 

به جایگزینی تراکم جمیعت در زمین کمتر، بازسازی و نوسازی عمران شهری، تقاضای مردم برای سکونت و یا کار در 

شوند که منجر به ساخت و ساز متراکم در محسوب میمحل خاص و جلوگیری از گسترش شهرها و ... جزء عواملی 

شهرها شده است. به دنبال افزایش تراکم در شهرها تأمین فضاهای عمومی، فرهنگی و اجتماعی حائز اهمیت 

رد های مو(. در پژوهش حاضر تراکم ساختمانی به عنوان معیار کالبدی بررسی شده است و لایه11: 5932است)بمانیان، 

به صورت تراکم ساختمانی کم، متوسط و زیاد نمایش داده شده است. بدیهی است در نقاطی که GIS ر محیط استفاده د
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ساس های عمومی و سبز بیشتر احتراکم ساختمانی و ساخت و ساز نسبت به سایر مناطق بیشتر است نیاز به فضای

 شود.می

 

 
 (: تراکم مسکونی منطقه7شکل )

 ترسیم: نگارندگان

 

 خیزیسیل -

 و سازدمی وارد هازیرساخت و مسکن ،شیالت ،کشاورزی بخش به را خسارت بیشترین سیل ،طبیعی سوانح میان در

. دهدمی قرار تأثیر تحت را افراد از شماریبی تعداد و گذاردمی تأثیر اقتصادی و اجتماعی هایفعالیت روی شدت به

 نیازهای از جدا را آن تواننمی و یافته ضرورت شهری خدمات از بخشی و شهرها بافت از جزیی عنوان به سبز فضای

 با و جامعه نیازهای ،شهر فیزیکی حجم با متناسب کیفی و کمی نظر از باید سبز فضای رواین از ،دانست شهری جامعه

 بازدهی فعال سبز فضای عنوانبه بتواند تا یابد سعهتو آن آتی گسترش روند و شهر اکولوژیکی شرایط به توجه

 مطالعه ضرورت هندهدننشا شهرها در مالی و جانی هایخسارت با توام سیل رخداد. باشد داشته مستمری زیستمحیطی

. باشدمی شهرنشینی یتوسعه سیالب بروز ثرؤم عوامل از یکی. است شهر به منتهی هایحوضه در زمینه این در جامع

 سیل بر تأکید با طبیعی مخاطرات از ناشی خسارات از جلوگیری در شهری سبز فضای نقش ،حاضر پژوهش از هدف

 رتصوبه و توصیفی پیمایشی ،تحقیق روش حیث از و کاربردی ،هدف نظر از حاضر تحقیق. است بوده تنکابن شهر در

 مربوط اطالعات ،ذیربط مراجعه به مراجعه با آن طی که بوده تحقیق آماری جامعه عنوانبه تنکابن شهر. باشدمی مقطعی

 اکسپرت افزارنرم طریق از و آوریجمع موردنیاز اطالعات. گردید آوریجمع ،شهر این سیل و شهری سبز فضای به

 خسارات کاهش با گیاهی پوشش ارتباط ،تحقیق فرضیه طبق که داد نشان نتایج. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد چویس

 در تواندمی آن تراکم حتی و اندازه ،مساحت ،سبز فضای مکانیابی اینکه و شده اثبات مدل و فضایی هایتحلیل کمک با

)متولی و شاهری، گردید  ارایه کاربردی پیشنهادات ،تحقیق هاییافته اساس بر. باشد کنندهمقابله سیالب مخاطرات برابر

5931 :1.) 
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 بندی خطر سیل منطقه(: پهنه8شکل )

 نگارندگانترسیم: 

 

 سیماتر قالب در که رندهیگمیتصم هیاول قضاوت اساس بر یمراتب سلسله لیتحل ندیفرا به مربوط محاسبات یتمام باًیقرت

 و هانهیگز نیب تیاهم نییتع و سهیمقا در یناسازگار و خطا هرگونه و ردیپذیم صورت شودیم ظاهر یزوج ساتیمقا

 .سازدیم مخدوش را محاسبات از آمده دست به یینها جهینت هاشاخص

 

 
 (: ساختار سلسله مراتبی معیار های مکانیابی فضای سبز1شکل )

 

 اساس بر را جفت هر ینسب تیاهم زانیم و نموده سهیمقا را یبررس مورد یارهایمع تکتک ابتدا روش نیا انجام یبرا

 (.0. )جدول شماره میکنیم وارد سیماتر کی در سبز یفضا یابیمکان در آن تیاهم و ارزش زانیم
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 (: مقایسه زوجی معیارها3جدول )

 طبیعی سیلاب اقتصادی معیارها

 )شیب زمین(

وزن برداری  کالبدی جمیتی

 ردیفی

وزن نهایی 

 معیار

 59/2 01/2 02/2 1/2 5 1/5 5 اقتصادی

 95/2 01/5 9 0 9 5 02/2 سیلاب

 01/2 90/5 1 9 5 99/2 5 )شیب زمین( طبیعی

 05/2 55/5 1 5 99/2 1/2 0 جمیتی

 52/2 11/2 5 02/2 01/2 99/2 9 کالبدی

 

 بندی وزن نهایی معیارها(: رتبه4جدول )

 معیارها نهاییوزن 

 سیلاب 95/2

 طبیعی)شیب زمین( 01/2

 جمیتی 05/2

 اقتصادی 59/2

 کالبدی 52/2

 

 به معیارها اهمیت ضریب تعیین از پس هاگزینه و زیرمعیارها نسبی هایوزن محاسباتدر پژوهش حاضر وزن معیار 

 نییتع یبرا شدهانجام محاسبات از یانمونه ادامه در که گرددمی تعیین نیز هاگزینه و زیرمعیارها اهمیت ضریب روش همین

 .است شده آورده هانهیگز و ارهایمع ریز وزن

 
 (: مقایسه زوجی معیارها5جدول )

 وزن نهایی معیار وزن برداری ردیفی خطر زیاد خطر متوسط خطر کم خطرسیلاب

 01/2 20/0 2 9 5 خطر کم

 01/2 53/5 1 5 99/2 خطر متوسط

 22/2 95/2 5 0/2 51/2 خطر زیاد

 
 (: مقایسه زوجی معیارها6جدول )

 شیب

 )درصد(

وزن برداری  24-64شیب  92-24شیب  5-92شیب  0-5شیب 

 ردیفی

وزن نهایی 

 معیار

 21/2 91/9 9 2 0 5 2-1شیب 

 51/2 23/2 0 9 5 52/2 1-50شیب 

 21/2 90/2 1 5 99/2 51/2 50-01شیب 

 22/2 90/2 5 0/2 1/2 99/2 %01-01شیب 
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 (: مقایسه زوجی معیارها7جدول )

 معیار وزن نهایی وزن برداری ردیفی تراکم جمعیتی زیاد تراکم جمعیتی متوسط تراکم جمعیتی کم جمعیتی

 15/2 10/5 0 9 5 تراکم جمعیتی کم

 92/2 99/5 2 5 99/2 جمعیتی متوسطتراکم

 50/2 15/2 5 51/2 1/2 تراکم جمعیتی زیاد

 

 (: مقایسه زوجی معیارها8جدول )

 وزن نهایی معیار وزن برداری ردیفی زمین با ارزش زیاد زمین با ارزش متوسط زمین با ارزش کم اقتصادی

 01/2 25/0 1 1 5 ارزش کمزمین با 

 02/2 51/5 0 5 01/2 زمین با ارزش متوسط

 21/2 90/2 5 52/2 0/2 زمین با ارزش زیاد

 
 (: مقایسه زوجی معیارها1جدول )

 وزن نهایی معیار وزن برداری ردیفی تراکم مسکونی زیاد تراکم مسکونی متوسط تراکم مسکونی کم کالبد

 10/2 11/5 1/5 0 5 تراکم مسکونی کم

 11/2 10/5 2 5 1/2 مسکونی متوسطتراکم

 59/2 10/2 5 51/2 0 تراکم مسکونی زیاد

 
 (: مقایسه زوجی معیارها90جدول )

 وزن نهایی معیار وزن برداری ردیفی خطر زیاد خطر متوسط خطر کم )لرزه خیزی( طبیعی

 11/2 51/0 0 1 5 خطر کم

 92/2 50/5 2 5 0/2 خطر متوسط

 55/2 15/2 5 51/2 1/2 خطر زیاد

 

 عناصر وزن در را عنصر هر نسبی وزن باید مرحله این در تصمیم هایگزینه بندیرتبه منظور به نسبی هایوزن ادغام

)جدول  دیآیم دست به یینها وزن مقدار نهیگز هر یبرا مرحله نیا انجام باآید  دست به آن نهایی وزن تا کرد ضرب بالاتر

55.) 
 (: تعیین گزینه نهایی90)جدول 

امتیاز 

 نهایی

 کالبدی طبیعی جمیعت
پهنه بندی 

 خطر سیل
 اقتصادی

 گزینه

 شیب تراکم جمیعت کم
لرزه 

 خیزی
 ارزش زمین سیلاب تراکم ساختمانی کم

 5 ارزش اقتصادی کم زیاد تراکم مسکونی زیاد خطرزیاد 1-2 تراکم جمیعت زیاد 02/2

 تراکم جمیعت متوسط 01/2
1-

50 

خطر 

 متوسط
 0 ارزش اقتصادی متوسط متوسط تراکم مسکونی متوسط

 9 ارزش اقتصادی زیاد کم تراکم مسکونی کم خطر کم >50 تراکم جمیعت کم 1/2
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 در ناهماهنگی احتمال شودمی برآورد یکدیگر به نسبت معیارها اهمیت که هنگامی هاقضاوت در سازگاری بررسی

 به یبیضر محاسبه است گرفته نظر در هاقضاوت در یناسازگار یبررس یبرا یساعت که یزمیمکان. دارد وجود هاقضاوت

 را شده محاسبه یهاوزن و قبول قابل هاسهیمقا باشد دهم کی از کمتر نسبت نیا چنانچه .است یناسازگار بیضر نام

 را آن ییدوتا سیماتر در یراتییتغ اعمال با آنگاه باشد شتریب دهم کی از ما توافق نسبت که یصورت در میکنیم استخراج

بدست آمده است که کمتر  21/2های ما برای داده (CR)کنیم که نسبت . خاطر نشان میمیکنیم میتنظ قبول قابل حد یبرا

 ی قابل قبول بودن نتیجه است.دهندهباشد و نشانمی 5/2از 

 

 
 ناسازگاریها و ضریب (: نمودار محاسبه وزن90شکل)

 

 گیری بحث و نتیجه

های و سازی محیطمحیطی در شهرها و کاهش سطح عمومی زندگی مردم، سالمهای زیستبا توجه به بروز بحران

یابی به های توسعه فضایی برای دستهای آینده اهمیت بسیاری دارد. بنابراین در برنامهزیست برای نسلحفظ محیط

های از جایگاه ممتازی برخوردار است. در زمان حاضر که آلودگیتوسعه متعادل، متوازن و پایدار، توجه به فضای سبز 

ها و فضاهای سبز شهری نقش محیطی در اکثر شهرها درحال افزایش است، گسترش هماهنگ و عادلانه نه پارکزیست

و  GISرد ربیابی فضاهای سبز شهری با کاکند. در پژوهش حاضر، مکانمؤثری در ایجاد پایداری زیستی شهرها ایفا می

شهر تبریز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.  9های منطقه در راستای ارائه الگوی بهینه و مؤثر توزیع پارکAHP مدل 

گذاری هر یک از این پارامترها، نیاز به زمان رو هستیم و ارزشاز آنجا که در این پژوهش با پارامترهای متفاوتی روبه

نگر این های جامعدر ارزشیابی چندمنظوره و تحلیل GISبا توجه به این که خاصیت اصلی  طولانی و دقت فراوان دارد و

سازد، بنابراین گیری قطعی را میسر میشمار تصمیمترین شکل با پردازش پارامترهای بیاست که در کمترین زمان و دقیق

 ها و فضای سبز شهری به ما کمک فراوانی نماید.گر پارکنگزینی دقیق و جامعتواند در مکاناستفاده از این سیستم می

ان های تحلیل مکانی و سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تعیین مکبنابراین با توجه به معیارهای انتخابی استفاده از روش

 مناسب برای احداث پارک و فضای سبزشهری مؤثر است.

-2 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0

جمعیتی

اقتصادی

سیالب

شیب

(لرزه خیزی)طبیعی

کالبد

CR
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  پیشنهادات

یستماتیک ای سگذاری برای تهیه برنامهریزی )توجه به سیاستی شاخص برنامههااین پیشنهادها با توجه به ویژگی

یابی، اجرا، ها(، مکانهای عینی و ملموس عناصر و پدیدهریزی )توجه به جنبهو منظم برای رسیدن به اهداف(، طرح

 نظارت و مدیریت ارائه شده و عبارتند از:

ای که همه شهروندان بتوانند از فضای سبز در سبز در سطح شهر، به گونه ی فضایاهمیت دادن به توزیع عادلانه -

 کمترین زمان و حداقل هزینه، استفاده نمایند.

 توجه به جمیعت، فرهنگ، مسائل اجتماعی و اقتصادی مورد مطالعه. -

 های فضاهای شهری.ها و محدودیتلحاظ نمودن پتانسیل -

ریزی کاربری اراضی )سازگاری، آسایش، کارآیی، مطلوبیت، سلامتی، مهیابی در برناتوجه به معیارهای مکان -

 استانداردهای ایمنی(.

یابی فضای سبز مانند سیستم اطلاعات های به روز در تجزیه و تحلیل اطلاعات و مکاناستفاده از ابزار و روش -

 جغرافیایی.

های جیه و تبیین آن برای کارشناسان طرحها و توبررسی اثرات اجتماعی و روانی فضای سبز عمومی و پارک -

 شهری.

 تغییر رویکرد و نگرش مدیران شهری از رویکرد عرضه محور به تقاضا محور -

 
 برای پارک های شهری 3(: درجه تناسب اراضی منطقه 99جدول )

 امتیاز درجه تناسب

 02/2 خیلی خوب

 01/2 خوب

 1/2 متوسط

 

 
 3گذاری اراضی منطقه ارزشبندی و (: اولویت99شکل )
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 منابع

 ( .5931اجزاءشکوهی، محمد؛ رزاقیان، فرزانه« .)شهرداری مشهد با  3های شهری منطقه یابی کاربری پارکارزیابی و مکان

 .51-5(، 9)پیاپی  0، شماره 0، دوره مجله جغرافیا و توسعه فضای شهری(«. Network Analysisاستفاده از تحلیل شبکه )

 ،ریزی شهری )نمونهبرنامه دیدگاه از شهری( درون های)پارک سبز فضای کاربری تحلیل و بررسی(. »5915اکبر. ) اسماعیلی 

 .هنر دانشکده مدرس، تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان(«. تبریز شهرداری 1 و 5 مناطق موردی:

 یشهرها و بلند یهاساختمان یاجتماع و یفرهنگ راتیتأث لیتحل شهر و بلند یهاساختمان» (.5932) .محمدرضا ،انیبمان 
 .تهران( یشهردار یهنر ی)وابسته به سازمان فرهنگتهران  شهر نشر ،«بزرگ

 سمت انتشاراتتهران:  ،«یشهر یاراض یکاربر یزیربرنامه(. »5910. )محمدرضای، پورمحمد. 

 های درون شهری( با استفاده از مکانیابی فضای سبز شهری )پارک(. »5935پور، مریم. )پریزادی، طاهر؛ شیخی، حجت؛ ابراهیم

 9، شماره 0، دوره ریزی فضاییمجله علمی پژوهشی برنامه، «کلانشهر مشهد( 3سیستم اطلاعات جغرافیایی )مطالعه موردی: منطقه 

 .591-555(، 2)پیاپی 

 ها و مراتع.، مؤسسه تحقیقات جنگل«بررسی پوشش گیاهی منطقه مشهد(. »5921خادم، فریده. )ثقفی 

 مکانیابی پارک و فضای سبز شهری با استفاده از اطلاعات جغرافیایی »(. 5930سعید. ) ،کریمی؛ فائزه ،چهرآذر ؛یحیی، چهرآذر

، 5، شماره 0 . دورهمطالعات علوم محیط زیست («.هران)منطقه شش ت ارزیابی چند معیاری نمونه موردی AHP به روش سیستم
93-10. 
 ( .5931حجازی، سیداسدالله« .)نشریه ، «مکانیابی ایجاد فضای سبز در شهرستان تبریز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

 .519-502، 15، شماره 53، دوره ریزیپژوهشی جغرافیا و برنامه –علمی 

  .تهران: نشر سیاه تیری.«طرح باغ و پارک(. »5903)حکمتی، جمشید ، 

 های شهری )مطالعه موردی: شهر بندر امام خمینی یابی پارکسازی مکانمدل(. »5931فر، صادق. )حیدرمنش، صبری؛ بشارتی

 .001-059، 9، شماره 3، دوره ای(ریزی منطقهفصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا )برنامه، «)ره((

  ،شهری با استفاده از های درونیابی بهینه پارکمکان(. »5930امیرحسین؛ جوکار سرهنگی، عیسی. )خادمیGIS  و مدلAHP 

 .29-13، شماره اول، 1، دوره های طبیعی ایرانفصلنامه علمی پژوهشی اکوسیستم، «)مطالعه موردی: شهر آمل(

 ،فضای  و شهری هایپارک یتوسعه کیفی بررسی»(، 5931، )ساداتعاطفه میرکاظمی، محسن؛ درخشنده، سیدحسن؛ رسولی

 معماری عمران، در نوین هایپژوهش المللیبین کنفرانس دومین ،«ساری شهر در آن از شهروندان استفاده سازیدر بهینه شهری سبز

 .5-09 تهران، شهرسازی، و

 با استفاده از ییمدارس ابتدا یابیمکان یمناسب برا ییارائه الگو» (.5919. )دینژاد، عبدالحمروشن GIS» ،ینامه کارشناسانیپا 

 .نیدانشکده علوم زم ،یبهشت دیارشد، دانشگاه شه

 پیام ماهنامه ،«طراحی ابعاد انسانی به نوگرایانه رویکردی و سبز فضای شهرها،(. »5911) آبادی.ملک مختاری علی؛ آبادی،زنگی 

 .30-12، 10شماره  ،سبز

 روش از استفاده» (.5919) .میرحر، سرو AHP ییایجغراف یهاپژوهش ،«اندوآبیم شهر مطالعه مورد یایجغراف یابیمکان در ،

 .91-53، 13 شماره ،90دوره 

 یشهر یزیر برنامه مطالعات مرکز ، جلد دهم،«یشهردار سبز کتاب یشهر سبز یفضا(. »5919. )احمد، ایدنیسع 

 ( .5923سعیدنیا، احمد« .)ریزی شهری وزارت کشور.، انتشارات مرکز مطالعات برنامه«فضای سبز شهری 

  ،و هاپارک سازمان (،5تهران، )جلد  سبز فضای پژوهش ،«شهری سبز فضای و پارک همگون توسعه(. »5932مهدی. ) شایانی 

 تهران. سبز فضای
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 فصلنامه مطالعات عمران شهری  9318بهار ، هشتموم، شماره دوره س

 

 از استفاده با یشهر سبز یفضا نهیبه یابیمکان یالگو ارائه(. »5911. )لیاسماعی، ریش GIS زنجان شهر یهاپارک نمونه مورد»، 

 .زنجاندانشگاه  ارشد یکارشناس نامهانیپا

 سبز با استفاده از مدل یمراکز فضا یابیکانم» (.5931. )محمد ،یمیمحدثه، ابراه ،یبهبود، معززبرآباد ،یجعفر ،یدعلیس ،یعلو 

، 0 دوره ،یشهر یزیرمجله پژوهش و برنامه («.: منطقه هشت تهرانیموردمطالعه ) ییایاطلاعات جغراف ستمیدر س یفاز منطق

 .510 – 593 ،02شماره 

 ( .5939فنی، زهره؛ کرمی، اعظم« .)یابی فضای سبز شهری با استفاده از ارزیابی و مکانGIS  و روشAHP  :مورد مطالعه(

 .519-552، 1، شماره 0دوره ، ریزی شهریفصلنامه مطالعات برنامه، «شهرداری تهران( 2منطقه 

 سوم چاپ ،ریرکبیام دانشگاه انتشارات ،«ارهیچندمع یریگمیتصم در یمباحث(. »5911) .حسن ،دیس پوریقدس. 

 یابی پارک با رویکرد توسعه پایدار در پر کردن اوقات فراغت )مورد مکان(. »5939اشرف؛ شوهانی، محمد. )کریمی، علی

 .555-31، 11و  11، شماره 51، دوره فرهنگ ایلام، «مطالعه: شهروندان ایوان(

 یافض و هاپارک سازمان انتشارات: تهران ،«هاتفرجگاه و سبز یفضا و هاپارک رامونیپ یمباحث(. »5921. )کیهنر ،انیمجنون 

 ی.شهر سبز

 های شهری در پایداری اجتماعی ارزیابی نقش پارک(. »5931زاده فرد، علیرضا. )رو، مهدی؛ عبداللهکلثوم؛ رخشندهمرادیان، ام

 .501-559، 92، شماره پیاپی 52، سال ریزی شهریفصلنامه پژوهش و برنامه، «شهر شیراز( –شهرها نمونه موردی )پارک آزادی 

 اول چاپ ی،دانشگاه کتاب انتشارات ،«شرفتهیپ یاتیعمل پژوهش» (.5919) .محمدرضا ،مهرگان. 

 ( .نقش5931متولی، صدرالدین؛ شاهری، مریم« .) با طبیعی مخاطرات از ناشی خسارات از جلوگیری در شهری سبز فضای 

 شهری. توسعه و معماری ،عمران المللی بین کنگره چهارمینتنکابن(«.  شهر: موردی )مطالعه سیل بر تأکید
 Manlun, Yang, (2003), “Suitability Analysis of Urban Green Space System Based on GIS”, ITC.pp 1-110. 

 Balram, S., Dragicevic, S., (2005), “Collaborative Geographic Information Systems: Origins, Boundaries, and 

Structures”. In: Balram, S., Dragicevic, S., (eds.) Collaborative Geographic Information System, pp. 1-22. Idea Group 

Publishers, Hershey, PA (2006). 

 

 


