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  GIS ای ویابی فضای سبز شهری با استفاده از فرآیند تحلیل شبکهمکان

 (جهرم : شهری)مطالعه مورد
 

 8داود اکبری

 

 چکیده
های خدماتی در نظام شهرنشینی، مسأله چگونگی پراکنش روزافزون فعالیتامروزه با توجه به نقش 

 ای برخوردار است. از جملهمراکز خدماتی و نحوه دسترسی به خدمات این گونه مراکز از اهمیت فرآینده

شود فضای سبز خدمات شهری که امروزه کمبود و توزیع ناعادلانه آن در شهرهای کشور ما احساس می

ن گیری و ارزیابی بهتریهای تصمیمهای مکانی برای فضای سبز با مدلت. در شهر جهرم اولویتشهری اس

پردازد. های بهینه فضای سبز شهری جهرم میروش انجام نشده است. این پژوهش به بررسی مکان

طی، ایابی فضای سبز به عواملی همچون معیارهای فضای سبز موجود، تراکم جمعیت، شبکه ارتبمکان

این منظور در این تحقیق با  ها وابسته است. برایهای بدون استفاده و سایر کاربریدسترسی به زمین

های مربوطه ها در لایه(، وزنGIS( و سیستم اطلاعات جغرافیایی )ANPای )استفاده از فرآیند تحلیل شبکه

ها به سه طبقۀ مطلوبیت کم، متوسط و پهنههای خالی، بندی زمینگردید. برای پهنه استخراج اعمال و مدل

و مطلوبیت بالا و کم به  ها، در ردۀ اولدرصد از مساحت زمین 54/54بالا تقسیم شد. مطلوبیت متوسط با 

مطلوبیت، آسایش، جمعیتی و  خوشۀ چهار در معیارها ANPدر روش  های بعدی قرار دارند.ترتیب در رده

های های نزدیکی به مراکز مسکونی و فاصله از پارکین روش شاخصهمجواری سازماندهی شدند. در ا

های ابعاد زمین و دسترسی بیشترین میزان اهمیت و شاخص 839/8و  983/8موجود به ترتیب با ضرایب 

ی برای شناسایی ریگمیتصمکمترین میزان اهمیت را در فرآیند  880/8و  880/8به ترتیب با ضرایب 

ها بر اساس نتایج بدست آمده بهترین مکان ضای سبز شهر جهرم اختصاص داده شد.های مناسب فپهنه

های آتی، اراضی بایر جنوبی و شرقی واقع در ناحیۀ دو و اراضی بایر جنوب غربی و شمال برای پارک

یت های بایر در شهر از درجه مطلوبدرصد زمین 90باشد. حدود شرقی ناحیۀ سه از منطقه موردمطالعه می

 . ها از مطلوبیت بالایی برخوردارنددرصد زمین 04/98متوسط و 

 . ، شهر جهرمANP ،GISگیری چندمعیاره، فضای سبز شهری، تصمیم یابیمکان: کلیدیهای واژه

  

                                                           
 davoodakbari@ut.ac.irبرداری، دانشگاه زابل، زابل، ایران، پست الکترونیک:: استادیار گروه مهندسی نقشهنویسنده مسئول، . 8

mailto:davoodakbari@ut.ac.ir


02 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری  8931 تابستان، نهموم، شماره دوره س

 

 مقدمه

وء های مختلف بر زندگی انسان تأثیر سیکی از مشکلات اساسی شهرها، کمبود فضای سبز شهری است که از جنبه

های توسعه یافتگی جوامع عنوان یکی از شاخصگذارد. اهمیت فضاهای سبز در محیط شهری تا آن حد است که بهمی

 Che, etتوان از فضاهای سبز به عنوان منابع و منافع اقتصادی برای شهروندان بهره جست )باشد. همچنین میمطرح می

al, 2009: 645; Senvar et al, 2016:1142های تنفسی شهر به شمار رفته و فقدان آن به معنی به عنوان ریه (.فضای سبز

تر شود؛ به موازات توسعه صنعتی، اهمیت فضاهای سبز ملموسنبود سلامت جسمی و روانی در شهرها محسوب می

و  ؛ وارثی850: 8938 نیا و همکاران،فاضل؛ 93: 8930احمدی و همکاران، ؛ 44: 8938احمدی و همکاران، شود )می

ترین عوامل پایداری حیات طبیعی های شهری را باید در زمره اساسیتردید فضای سبز و پارک(. بی08: 8935همکاران، 

صورت صحیحی ( که اگر به00: 8938طاهرپور، ؛ 884: 8903و انسانی شهرنشینی امروز به شمار آورد )حسینی، 

های شهری (. پارک93: 8938ات مطلوبی خواهند داشت )شیری، سازی جسم و روح تأثیرریزی شوند در سالمبرنامه

خدماتی شهر نقش بسزایی در ارتقای شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی  -ترین فضاهای عمومیعنوان یکی از مهمبه

 ,Abebe and Megento, 2017: 97; Santé-Riveira et al, 2008: 264; Zhu et alمحیطی نواحی شهری دارند )و زیست

وان یک نیاز عنهای تفریحی انسان است و اگرتفریح به(. پارک و فضای سبز یک نماد بسیار مهم برای فعالیت67 :2019

 (. 39: 8933ری، بریم )امیها برای تسهیلات تفریحی پی میمهم به شمار آید به اهمیت نقش پارک

ها است که با بررسی بیش از یک معیار به ای از روش، مجموعه8(MCDM) گیری چندمعیارههای تصمیمروش

: 8903و همکاران،  آبادی؛ نخعی کمال35: 8903 باشد )نجفی،حل میگیری پرداخته و به دنبال بهترین راهاجرای تصمیم

و اهمیت  توان نقشمی 2(GIS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی گیری چندمعیارهتصمیمهای (. با بکارگیری روش00

های صحیح توسط مدیران داشته باشد. تواند نقش مهمی در اتخاذ تصمیممعیارهای گوناگون را لحاظ نمود که این امر می

گیری چندمعیاره معروفترین فنون تصمیمبه عنوان  4(ANP) ایو فرآیند تحلیل شبکه 9(AHP) مراتبیفرآیند تحلیل سلسله

؛ 383:8930، بشارتیو  رمنشحیدهای چندگانه و متضادی دارند، کاربرد دارد )ای که سنجههای پیچیدهبرای وضعیت

گیری بر مقایسات زوجی معیارها نهفته (. اساس این الگوها در تصمیم09:8903؛ زبردست، 08:8903ای، دری و حمزه

ها )آلترناتیوها( وجود دارد، در هم آمیخته و گر با اطلاعاتی که در مورد جایگزیناست؛ یعنی مبانی ارزشی تحلیل

(. در انتخاب محل Monica et al, 2009: 65آورد )ها برای ارزیابی پدید میگیری اولویتاندازه هایای از میزانمجموعه

فضای سبز شهری به معیارهای متعددی از قبیل فضای سبز موجود، تراکم جمعیت، شبکه ارتباطی، دسترسی به  بهینه

(. Millward and Sabir, 2011: 180; Pokhrel, 2019: 62ها نیاز است )های بایر و بدون استفاده و سایر کاربریزمین

 شوند، درهای چندمعیاره همه پارامترها بصورت یکجا با هم مقایسه نشده و معیارها دو به دو با هم مقایسه میدر روش

های نقشه صورت مکانیزه و در قالببایست بهگیرد. بعلاوه این معیارها میدهی با دقت بیشتری انجام مینتیجه وزن

ها نیاز است سازی و آنالیز دادهیکپارچه و بانک اطلاعاتی متصل به نقشه انجام پذیرد، لذا به یک ابزار قدرتمند برای آماده

 . (Çetin, 2015: 4) باشدمی GIS ترین آنهاترین و مناسبکه مهم

                                                           
1. Multi Criteria Decision Making 
2. Geographic Information System  
9. Analytical Hierarchy Process  

5. Analytic Network Process 
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الشعاع های اخیر همراه با گسترش شهر، کاربری فضای سبز را تحتشهر جهرم در نیمه جنوبی استان فارس در سال

خود قرار داده است. پایین بودن سرانه فضای سبز در شهر، توزیع نامناسب آن و عدم رعایت سلسله مراتب کالبدی 

ت به توسعه شهری از مواردی است که نیاز به بحث و کنکاش )محله، ناحیه و منطقه( و ارزیابی توسعه فضای سبز نسب

بهترین  گیری و ارزیابیهای مختلف تصمیمهای مکانی برای فضای سبز بر مبنای مدلدارد. در شهر جهرم تاکنون اولویت

لاعات ریت اطگیری چندمعیاره در مدیهای تصمیمها انجام نشده است. قابلیت سیستم اطلاعات جغرافیایی و روشروش

گیری، موجب شده که در عملیاتی نظیر اولویت مکانی فضای سبز توجه بسیاری مکانی و ایجاد بستر مناسب برای تصمیم

 ها و فضای سبز شهری درهای بهینه پارکرا به خود جلب کند. بنابراین در این پژوهش به بررسی و شناسایی مکان

 باشیم.ال پاسخ به سوالات زیر میشود و بدنبسطح شهر جهرم پرداخته می

 جوابگوی نیازهای مردم است؟ جهرمآیا فضای سبز موجود در شهر  -8

 گزینی بهینه است؟دارای مکان جهرمآیا فضای سبز موجود در شهر  -3

 

 نظری و پیشینۀ پژوهشمبانی

دهی باشد که هم واحد بازفضای سبز شهری، نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش گیاهی انسان ساخت می

ا های طبیعی یاجتماعی و هم واحد بازدهی اکولوژیکی هستند. در واقع آن بخشی از فضای باز شهری است که عرصه

ها و سایر گیاهانی است که بر اساس نظارت ها، چمنها، گلها، بوتهاغلب مصنوعی آن، زیر پوشش درختان، درختچه

های مرتبط با آن برای بهبود شرایط زیستی و رفاهی و مدیریت انسانی با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین، تخصص

شوند. فضای سبز شهری از نظر مالکیت به سه شهروندان و مراکز جمعیتی غیر روستایی، احداث و حفظ نگهداری می

د. آینهای شهری جزو فضاهای سبز عمومی به شمار میعمومی، خصوصی تقسیم گردیده و پارکمومی، نیمهدسته ع

های درون یک در حل مسائل و ارزیابی اهمیت تجمعی کلی همه شاخص AHPهای به دنبال محدودیت ANPمدل 

؛ نجفی، 30: 8938ارائه شد )طاهرپور، گیری مدل ارزیابی با ترکیب ارتباطات و بازخوردها در داخل یک سیستم تصمیم

8903 :55 .)ANP های گیری دقیق با استفاده از اطلاعات تجربی و یا قضاوتروش جامع و قدرتمندی برای تصمیم

 دهی معیارهای متفاوت و ارزیابیشخصی هر تصمیم گیرنده در اختیار نهاده یا با فراهم کردن یک ساختار برای سازمان

کند. این فرآیند یک مدل گیری را آسان میها، فرآیند تصمیمها نسبت به گزینهر یک از آناهمیت و ارجحیت ه

شناسانه انسان بنیان گذاشته شده و با ساختار اساسی ذهن گیری است که بر مبنای ریاضیات و الگوریتم روانتصمیم

است که روابط بین  AHPمدل از کلی شکل  (. این مدل08: 8903آبادی و همکاران، انسان منطبق است )نخعی کمال

(. در 333: 8930، بشارتیو  حیدرمنش)کند یطات و مسیرهای عناصر بیان ماعناصر را همانند یک شبکه با توصیف ارتب

 نآ رد. بنابراین شودیمابتدا یک هدف یا یک گره واقع شده که در انتها به یک گره یا خوشه مقصد ختم  AHPساختار 

ای، یک تر و یا بالاتر وجود دارد. ولی در حالت شبکهساختار خطی، از بالا به پایین و بدون بازگشت از سطوح پایین

ودش خ. به علاوه در یک خوشه اجازه تأثیرپذیری یک خوشه از شوندینمصورت منظم توزیع به شیهاخوشهشبکه و 

طور وابستگی داخلی( یا تأثیرگذاری بر خوشه دیگر )وابستگی خارجی( وجود داشته باشد و همچنین اجازه بازگشت به)

ای ممکن است یک سیستم از یک مستقیم از خوشه دوم یا عبور از طریق خوشه میانه وجود دارد. در ساختار شبکه

طور دلخواه به کننده بهطوری که یک جفت از اجزای مرتبطمراتب با افزایش تدریجی ارتباطش شکل بگیرد، بهسلسله

با توجه به توضیحات  .(30: 8938طاهرپور، باشند )ای درونی داشته هم مرتبط گردند و برخی از اجزایش وابستگی حلقه
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پذیری، همگنی، وابستگی و از معکوس اندعبارتکه  AHPان نمود که از چهار شرط مطرح در فرآیند توان بیفوق می

، نقض گرددیمنقض  ANPدر مدل  -مراتبی استکه همان شرایط سلسله -(، شرط سوم50: 8903انتظارات )نجفی، 

دانست. چرا  AHP پیچیده نسبت بهی هاطیمحرا تکنیکی قدرتمندتر در ساخت  ANPتا بتوان  گرددیماین شرط باعث 

آبادی و نخعی کمالدهد )تنوعی از تعاملات و ارتباطات را مورد توجه قرار  تواندیمکه در این صورت، این روش 

را  هاقضاوتای بالقوه، خطاهای ناشی از که به گونه دینمایمساختاری را ایجاد  ANP( در ضمن 08: 8903همکاران، 

 .(30: 8938طاهرپور، دهد )یمکاهش « اطمینان از پردازش اطلاعات»از طریق  (بینی استبل پیشتر نیز قا)که پیش

ی هاقضاوتاز مقیاس نسبی تمامی تأثیرات و  AHPمراتبی ندارد اما همانند اگرچه این فرآیند نیازی به ساختار سلسله

 :Pokhrel, 2019) ردیپذها صورت مینآ بارابطه  بینی دقیقی درها پیشافراد اخذ گردیده است و به وسیله این مقیاس

ی مقایسه دودویی و هاسیماتراز سه گام اساسی ایجاد مدل و ساختار موضوع، تشکیل  ANPطور کلی فرآیند به .(77

در ادامه به بررسی  (.Monica, et al, 2009: 66ها و تشکیل ابرماتریس تشکیل شده است )استخراج بردار اولویت آن

 پردازیم.ای از تحقیقات صورت گرفته در گذشته میپاره

ای با هدف ارائه خدمات به جامعه، روش پیشنهادی یک فرآیند میلادی در مطالعه 3880در سال و همکاران  8سنوار

یک  انتخاب محل مناسب برای گیران امکانگیری چندمعیاره را به کار بردند، با اجرای این روش به تصمیمجدید تصمیم

 بیمارستان جدید در استانبول داده شد.

های های تحلیل چند معیار سیستم اطلاعات جغرافیایی، مکانبا استفاده از روش میلادی 3880سال در  3تفای و مگنتو

 های مکانی و غیرفضاییمناسب برای احداث فضای سبز شهری را مورد ارزیابی قرار دادند. برای این منظور مجموعه داده

فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی انتخاب مناسب  و GIS های مختلف به دست آمد و با استفاده از ابزارشماری از سازمانبی

 سایت صورت گرفت.

های فیزیکی همچون سازگاری، دسترسی، شیب، مساحت، با استفاده از شاخص 8903تیموری و همکاران در سال 

مکانی  - های اجتماعی همچون تراکم جمعیت، تراکم و بعد خانوار به ارزیابی تناسب توزیع فضاییمجاورت، و شاخص

اند تا ضمن بررسی وضعیت چگونگی توزیع آنها )از لحاظ شهرداری تبریز پرداخته 3ای در سطح منطقه های محلهپارک

 5/90ها مشخص شود. نتایج حاصله نشان داد که پارکفیزیکی و اجتماعی( در وضع موجود، درجه تناسب هر کدام از 

های باشند و نیز بررسی وضعیت تناسب پارکهای همجوار خود کاملاً سازگار میای با کاربریهای محلهدرصد از پارک

نها درصد دارای تناسب متوسط و ت 9/30مکانی بالا،  -درصد دارای تناسب فضایی 0/05ای نشانگر آن است که محله

 باشند.درصد دارای تناسب پایین می 8/3

ای را مورد مطالعه قرار داد. نتایج نشان ریزی شهری و منطقهدر برنامه ANPکاربرد روش  8903زبردست در سال 

های جدی آن، از جمله در نظر تواند بر محدودیتمی AHPهای روش، ضمن حفظ کلیه قابلیتANPداد که روش 

طرفه است مراتب و یکهای متقابل بین عناصر تصمیم و فرض اینکه ارتباط بین عناصر تصمیم، سلسلهنگرفتن وابستگی

 فایق آمده و چارچوب مناسبی را برای مسائل شهری فراهم آورد.

سعی  AHPو روش  GISشهرداری اهواز با استفاده از  0در پژوهشی در منطقه  8938احمدی و همکاران در سال 

ی نمودند. یابی و نیازهای جمعیتمناسب توزیع بهینۀ فضای سبز منطقه مورد مطالعه بر اساس ضوابط مکان در ارائه الگوی

                                                           
8 . Senvar 
3 . Tesfaye Abebe & Megento 
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های با درجه خیلی خوب، بندی کرده و مشخص شد زمینهایی را برای ایجاد فضای سبز اولویتدر این مطالعه زمین

 اند.وزشی واقع شدهخوب و متوسط در فاصله نزدیکی از مراکز مسکونی، فرهنگی و آم

های شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله بندی پارکتحقیقی با عنوان اولویت 8938نیا و همکاران در سال فاضل 

و سیستم اطلاعات جغرافیایی در مورد شهر الشترانجام دادند. نتایج نشان داد که پارک شهید استوایی با  TOPSIS مراتبی

در اولویت دوم، پارک شهید رجایی  059/8ای با رتبه در اولویت نخست قرار دارد، پارک صخرهبهترین و  009/8رتبه 

 در اولویت چهارم قرار گرفته است. 808/8در اولویت سوم و پارک شهید باهنر با رتبه  438/8با رتبه 

های ع بهینۀ پارکبه بررسی توزی GISدر محیط  TOPSISو  ANPبا استفاده از تلفیق روش  8933امیری در سال 

معیار در قالب سه خوشۀ زیست محیطی،  88درون شهری منطقه یک شهرداری بندرعباس پرداخت. در این تحقیق از 

، به ANPهای و با در نظر گرفتن وزن TOPSISفضایی استفاده شده است. با استفاده از روش  –اجتماعی و کالبدی

های دهد که مناطق مناسب و بسیار مناسب جهت پارکنتیجه پژوهش نشان میبندی منطقه در پنج کلاس پرداخته شد. رتبه

اند، ایجاد پارک در این مناطق به همراه آتی در شهرک گاز، شهرک طلائیه و اطراف بزرگراه شهید رجایی واقع شده

 ها را تضمین کند.تواند توزیع بهینۀ پارکهای موجود، میپارک

ات سپس مقایس نمودند،یابی پارک و فضای سبز استخراج های مؤثر در مکانشاخص 8934و همکاران در سال  معرب

ت های اطلاعاتی بدسدر ادامه لایه. گرفترتها صوزوجی با کمک متخصصان مربوطه برای تعیین اهمیت و وزن شاخص

ها در های فازی تهیه شده با در نظر گرفتن وزن آنبه صورت فازی تهیه شدند. در نهایت نقشه آمده استانداری سازی و

شهرداری تهران  0ت احداث پارک و فضای سبز شهری در منطقه جه بهینه هایمکان رویهم گذاری شدند تا GIS محیط

 فضای سبز شناخته شده و یابی پارک ودر این پژوهش عملگر جمع به عنوان عملگر مناسب برای مکان. مشخص شود

  .بندی شدا تناسب خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف طبقهب هایبه پنچ طبقه، زمین

یابی بهینه مکانبه  GISو گیری چند معیارههای تصمیمروش، با استفاده از 8930در سال  بشارتی و حیدرمنش

های بایر محدوده زمین ، ابعادArcGISدر این پژوهش در محیط پرداختند. امام خمینی)ره( بندردر شهر های شهری پارک

ریزی شوند در پنج طبقۀ نامناسب، ضعیف، متوسط، مناسب و بسیار های آتی برنامهبایست برای پارکمورد مطالعه که می

های مسکونی و آموزشی نسبت به نتایج تحقیق نشان داده که بیشتر کاربری .بندی و ارزش گذاری شدندمناسب تقسیم

 .ندر امام خمینی از سازگاری بیشتری برخوردارندای در شهر بهای محلهپارک

های فرآیند و روش GISتوان به اهمیت استفاده از به طور کلی با بررسی تحقیقات صورت گرفته تاکنون می

 GISگیری چندمعیاره جهت مکانیابی پی برد. در این پژوهش سعی گردید برای نخستین بار با استفاده از سیستم تصمیم

 های مناسب جهت ایجاد فضای سبز در شهر جهرم پرداخته شود.مکان ANPو روش 

 

 هامواد و روش

تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات بر پایه دو  -تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق در آن توصیفی

 ها،پایانامه مقالات، ها،کتاب در مرحله اول منابع موجود از جملهباشد. ای و میدانی استوار میروش مطالعات کتابخانه

میدانی به توزیع  در روشگرفته است. های موجود شهر مورد مطالعه قرار آمار و اسناد و نقشه طرح تفضیلی و جامع،

 تجزیه و تحلیل در این تحقیق ابتدا معیارهای لازم ومتخصصین پرداخته شده است. جهت پرسشنامه و مصاحبه با 

استفاده شده  ANPدهی از روش و سپس جهت انجام وزنشناسایی  جهرمگزینی فضای سبز شهری تأثیرگذار در مکان

http://jest.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=28163&_au=%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1++%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.jgeoqeshm.ir/?_action=article&au=322540&_au=%D8%B5%D8%A8%D8%B1%DB%8C++%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B4
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های بدست آمده در فرمت است. در تحقیق حاضر آمار، داده و اطلاعات مورد نیاز از شهرداری جهرم اخذ گردید. نقشه

به فرمت  ArcGISافزار استفاده از نرمهای فضایی، با ( بوده، که با توجه به نیاز پژوهش برای تحلیلDWGاتوکدی )

نفر از متخصصین  34ها در قالب یک ماتریس مقایسه زوجی معیارها ارائه و توسط ( تبدیل شد. پرسشنامهshpشیپ فایل )

استفاده گردید.  Super Decisionsافزار از نرم ANPبرای اجرای روش  سپسگیری تصادفی تکمیل شد. به روش نمونه

 باشد.بیانگر روند جریانی تحقیق حاضر می( 8شکل )

 

 
 (: روند جریانی تحقیق8شکل )

 پژوهش هاییافته: منبع

 

یابی فضاهای سبز شهری در منطقه مطالعاتی های مکانعنوان شاخصپارامتر به 3شود تعداد همانطور که مشاهده می

گیری، هر معیار به صورت یک لایه نقشه، تحت عنوان نقشه معیار های تصمیمتعیین شدند. سپس جهت ارزیابی گزینه

به این  8هابا تابع همپوشانی شاخص ANP های حاصل از روشآماده شد. سپس وزن GISهای مبتنی بر در پایگاه داده

منظور ارزیابی نتایج و ارائه مدل بهینه، ها اعمال و نتایج به صورت نقشه نهایی خروجی نشان داده و در نهایت بهلایه

 مطالعات میدانی انجام شده است.
 

 (ANPای )فرآیند تحلیل شبکه

توانند به شوند. همه عناصر میمی دهیسازمانش، ابتدا عناصر مؤثر بر موضوع در داخل چند خوشه در این رو

تواند به یک خوشه یا یک عنصر دیگر وابسته عناصر داخل هر خوشه و به عناصر دیگر مرتبط باشند. یک عنصر می

                                                           
8 . Index overlay 
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 به عناصر وابسته باشند. مقایسات زوجی باید بین همه عناصر و توانندیمگیری نیز ی تصمیمهانهیگزباشد. ضمن اینکه 

 :Mears and Brindley, 2019: 26; Tesfaye Abebe and Megento, 2017) ی مرتبط به هم صورت گیردهاخوشه

 AHPتوانند عناصر اصلی، عناصر میانی و عناصر سطوح پایین باشند. مقایسات زوجی همانند می ANP. عناصر در (231

: اهمیت یکسان، 8) 3تا  8و بر پایه میزان اهمیت و برتری یک عنصر یا خوشه بر عنصر یا خوشه دیگر و از دامنه امتیازی 

 ANPطور کلی . به(89: 8934و همکاران،  معرب)باشد ترین( میاهمیت: با3: برتری ضعیف یکی از متغیرها بر دیگری 3

های مقایسه زوجی و بردارهای اولویت، تشکیل ماتریس دهی مسأله، ماتریساز چهار مرحله ساختن مدل و سازمان

 زوجیی مقایسه هاسیماترمرحله تشکیل (. در 333: 8930و بشارتی،  حیدرمنشها تشکیل شده است )تصمیم و گزینه

شود )امیری، میاستفاده ( R. I)و شاخص تصادفی  (C. I)نرخ سازگاری از دو پارامتر شاخص سازگاری  محاسبۀبرای 

8933 :34.) 

 

(8) 𝐶. 𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
 

8/8 

 است. تعداد عوامل در ماتریس مقایسه nو  Aمقدار ویژه در ماتریس مقایسه  λشاخص سازگاری،  C. Iکه در آن 

 

(3) 
𝐶𝑅 =

𝐶. 𝐼

𝑅. 𝐼
{

≤ سازگار 0/1

> ناسازگار 
 

  

 نرخ سازگاری است. C. Rو  شاخص تصادفی R.Iکه در آن 

 

 محدوده مورد مطالعه

عنوان مرکز شهرستان جهرم در نیمه جنوبی (. به8938هکتار )شهرداری جهرم،  5308شهر جهرم با مساحتی بالغ بر 

کیلومتری شهر شیراز )مرکز استان فارس( قرار گرفته است. این شهر در مختصات  804استان فارس و در فاصله 

دقیقه و  93درجه و  49ثانیه عرض شمالی و  48دقیقه و  98درجه و  30ثانیه تا  84دقیقه و  33درجه و  30جغرافیایی 

(. شکل 08: 8938ثانیه طول شرقی واقع شده است )سالنامه آماری استان فارس،  88دقیقه و  94درجه و  49ثانیه تا  54

 دهد.( موقعیت جغرافیایی شهر جهرم را نشان می3)

 

http://jest.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=28163&_au=%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1++%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://jest.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=28163&_au=%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1++%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.jgeoqeshm.ir/?_action=article&au=322540&_au=%D8%B5%D8%A8%D8%B1%DB%8C++%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B4
http://www.jgeoqeshm.ir/?_action=article&au=322540&_au=%D8%B5%D8%A8%D8%B1%DB%8C++%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B4
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 شهر جهرمموقعیت جغرافیایی  :(2شکل )

 نگارندگان.: منبع

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

ها و معیارهای مختلف شاخص، هت بررسی تناسب مکانی فضای سبز شهری در سطوح مختلف شهریج

 ضوابط نیز و منابع بررسی به توجه با .بایست مدنظر قرار گیردفضایی و غیره می-کالبدی، اجتماعی، محیطیزیست

 هر داخل در .شدند سازماندهی همجواری و جمعیتی آسایش، مطلوبیت، خوشۀ چهار قالب در معیارها ها،پارک سازمانی

 برخی هستند، ارتباط دارای خوشه درون در آنکه ضمن خوشه هر عناصر .گرفتند جای مربوطه معیارهای و عناصر خوشه

 مختلف هایخوشه عناصر و هاخوشه بین روابط موضوع این .باشند مرتبط نیز هاخوشه سایر عناصر با است ممکن هاآن از

 .دهدمی نشان را مدل ایشبکه ساختار (9) شکل .کندمی مشخص را

 

 
 Super Decisions افزارنرم در ارهایمع و هاخوشه نیب یوابستگ و ارتباط (:9) شکل

 پژوهش هاییافته: منبع
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 (. 8شود )جدول محاسبه می معیارها نهایی وزن ها،خوشه وزن به توجه با

 
 ارهایمع یینها وزن(: 8) جدول

 وزن نهایی وزن عمومی عناصر هاوزن خوشه هاخوشه
 

 آسایش
 

850/8 
 883/8 880/8 دسترسی

 885/8 895/8 سازگاری

 890/8 830/8 تراکم ناخالص جمعیتی 305/8 جمعیتی
 

 مطلوبیت
 

880/8 
 8880/8 880/8 ابعاد زمین

 880/8 840/8 شیب

 

 

 همجواری

 

 

508/8 

 803/8 839/8 های موجودفاصله از پارک

 808/8. 899/8 نزدیکی به معابر

 898/8 803/8 نزدیکی به مراکز آموزشی

 883/8 853/8 نزدیکی به تجاری

 850/8 983/8 نزدیکی به مسکونی

 پژوهش هاییافته: منبع

 

 هایلایه شده،تعیین هایبراساس شاخص و شد ایجاد مکانی هایداده پایگاهسطح شهر جهرم،  در مدل سازیپیاده برای

 سازیمدل فرایند تحلیلی، و اطلاعاتی نیازهای به با توجه گرفتند. سپس قرار داده پایگاه در نیاز مورد اطلاعاتی مختلف

ها به دست آمد. در محیط ایی لایهها و معیارها، وزن نهشد. نهایتًا براساس اهمیت خوشه انجام هاداده روی فضایی

ArcGIS  با استفاده از ابزارRaster Calculator سلول در نقشه نهایی هر شدند. ارزش ترکیب هم با اطلاعاتی هایلایه 

 (.5 شکلشد ) سازی نرمالمشخص و به روش فازی

 

 
 ANPهای تحقیق با روش (: همپوشانی لایه4شکل )

 پژوهش هاییافته: منبع
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های با کمترین تا عبارتی مکانو به 8تا  8ای از اعداد بین دهندۀ دامنه(، نشان5) شکلشود طور که مشاهده میهمان

های مناسب را شناسایی کرد آنکه بتوان مکان دهد. برایهای خالی در منطقه را نشان میبیشترین ارزش در بین زمین

 ،Reclassifyطبیعی موجود در ابزار  هایشکست روش از کرد. بنابراین با استفاده بندی مجددلازم است تا آن را طبقه

شد. بهترین  بندیهای جدید تقسیممحل احداث پارک پتانسیل نظر با مطلوبیت کم، متوسط و بالا از طبقۀ سه به هاپهنه

بایر جنوب غربی و شمال شرقی ناحیه سه آتی، اراضی بایر جنوبی و شرقی ناحیه دو و اراضی  هایها برای پارکمکان

های مناسب برای احداث بندی مکان(. مدل اولویت4 شکلباشد ))حدفاصل ناحیه سه و چهار( از منطقه موردمطالعه می

 های جدید طبق رابطه زیر اجرا شد: پارک

 
Park= ((Maskoni" * .147) + ("Green_spase" * .089) + ("Street" * .061) + ("Density_pop" * .036) + 

("Education" * .031) + ("Joinery" * .019) + ("Sazegari" * .004) + ("Network" * .002) + ("Slope" * .006) + 

("Land_area" * .0006)) 

 

 
 های خالی جهت احداث فضای سبز در شهر جهرم(: مطلوبیت زمین5شکل )

 پژوهش هاییافته: منبع

 

ها و فضای سبز در شهر جهرم بندی شده از لحاظ قابلیت احداث پارکدهندۀ مساحت مناطق طبقه( نشان3جدول ) 

 04/98های بایر در شهر از درجه مطلوبیت متوسط و در مرتبه دوم با درصد زمین 90شود که حدود باشد. مشاهده میمی

 درصد آنها از مطلوبیت بالایی برخوردارند.
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 ANPسبز با روش  یبه منظور احداث فضا نیزم تیمساحت درجات مطلوب (:2) جدول

 مساحت درجات مطلوبیت

 درصد هکتار

 9/98 359888 کم

 84/90 984888 متوسط

 04/98 349088 بالا

 888 188388 جمع

 پژوهش هاییافته: منبع

 

 گیریبحث و نتیجه

نظران بدون توجه به استانداردهای بهینه در بهسازی، نظر صاحبریزی و طراحی فضای سبز شهری به امروزه برنامه

ریزی طراحی فضای سبز شهری یکی از موارد مهم های شهری غیرممکن است. بعبارت دیگر برنامهتوسعه و طراحی

دخالت در زندگی و سازمان شهری است که بر اساس شناخت و تجزیه و تحلیل نیازهای جامعه شهری از یک سو و 

شود؛ بنابراین معیارها، ضوابط و استانداردهای ها و نیازهای محیطی از طرف دیگر، سازمان داده میکانات، محدودیتام

و  توان نقشمی GISو  گیری چندمعیارههای تصمیمالعاده برخوردار است. با بکارگیری روشمربوطه از اهمیت فوق

های صحیح توسط مدیران تواند نقش مهمی در اتخاذ تصمیممر میاهمیت معیارهای گوناگون را لحاظ نمود که این ا

داشته باشد. میزان تناسب پارامترهای مورد مطالعه از طریق انجام مطالعات تحلیلی، پیمایش میدانی و بررسی خصوصیات 

ضای سبز تولید یابی فها ترکیب شده و نقشه نهایی مکان، نقشهANPدهی با روش گیری و از طریق وزنمسأله تصمیم

های موجود به ترتیب با ضریب ها نزدیکی به مراکز مسکونی و فاصله از پارکترین شاخصمهم ANPشود. در روش می

کمترین میزان  880/8و  880/8های ابعاد زمین و دسترسی به ترتیب با ضریب اهمیت و شاخص 839/8و  983/8اهمیت 

ها و فضای سبز در محدوده شهری جهرم به خود های مناسب پارکشناسایی پهنه ی برایریگمیتصماهمیت را در فرآیند 

 مدل سازیپیاده محاسبه شده است. برای معیارها نهایی وزن ابرماتریس حد، در هاخوشه اعمال وزن با اختصاص دادند.

 مورد اطلاعاتی مختلف هایلایه شده، تعیین هایبراساس شاخص و شد ایجاد مکانی هایداده سطح شهر جهرم، پایگاه در

ها به دست آمد. ها و معیارها، وزن نهایی لایهگرفتند. در آخرین گام، براساس اهمیت خوشه قرار داده پایگاه در نیاز

با مطلوبیت کم، متوسط و  طبقۀ سه به هاپهنه ،Reclassifyطبیعی موجود در ابزار  هایشکست روش از بنابراین با استفاده

های آتی، اراضی بایر جنوبی ها برای پارکشد. بهترین مکان بندیهای جدید تقسیممحل احداث پارک پتانسیل نظر ازبالا 

 90باشد. حدود و شرقی واقع در ناحیۀ دو و اراضی بایر جنوب غربی و شمال شرقی ناحیۀ سه از منطقه موردمطالعه می

ها از مطلوبیت بالایی برخوردارند. بطور درصد زمین 04/98متوسط و  های بایر در شهر از درجه مطلوبیتدرصد زمین

ه اهمیت استفاده توان بکلی بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق در مقایسه با تحقیقات صورت گرفته در گذشته می

  د.اشاره کر مراتبی در مکانیابی فضای سبزای در مقایسه با فرآیند تحلیل سلسلهاز فرآیند تحلیل شبکه

 

 پیشنهادات

 شود:با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه می
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های جدید حاصل از پژوهش حاضر، تری در مناطق انتخابی جهت احداث پارکمطالعات تفصیلی و جامع -8

 انجام شود.

شود ها، در صورت داشتن محدودیت ایجاد پارک، پیشنهاد میدر مناطق خارج از شعاع عملکردی پارک -3

 مطالعات تغییر کاربری انجام پذیرد. 

 استفاده شود.ها یابی پارکمکانبرای  Fuzzy TOPSIS و ANPاز روش تلفیقی  -9

ه شهری استفاده شود و به مقایس گزینی فضای سبزگیری چندمعیاره جهت مکانهای مختلف تصمیماز روش -5

 . بین نتایج آنها پرداخته شود
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