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 GIS در محيط AHP مدلسازي محالت مسكوني مناسب شهر اردبيل به روش
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  چكيده

برخي از معضالت خاص بشر  بنابراين،اند، از شهرنشيني تاثير پذيرفتهامروزه اغلب فرايندهاي فيزيولوژي، جسمي و رواني انسان 
افزايش وسائل نقليه  توسعه بي رويه شهري،. ندخوابي، اضطراب، افسردگي، خستگي رواني و غيره از اين امر ناشي مي شواز جمله بي

شهروندان در مقابل تصادفات، عـدم   فقدان ايمني .كالبدي شهر وارد كرده است-بر ساختار محيطيزيانباري  آثارزوال محيط زيست،  و
هـاي  در محـيط  نهـاي مـزم  گسست اجتماعي در محالت شـهري از بيمـاري   انزوا، افسردگي و ،مسكوني امنيت در فضاهاي شهري و

بر سالمت عمومي شهروندان و ارتقاي زندگي سـالم شـهري    ،مسكن بنابراين شناسايي اثرات نامطلوب توسعه شهري و. هستندشهري 
هـدف اصـلي ايـن    . كه اتمام آن بيش از يك سال طـول كشـيده اسـت    استپژوهش حاضر برگرفته از طرح تحقيقاتي . ضروري است

در هدف فرعي نيز به تعيين فاكتورهاي مناسب بـراي محـالت   . استسب شهر اردبيل به منظور سكونت هاي مناپژوهش، تعيين محله
 Index(هـا  گـذاري اليـه  و منطق ارزش) AHP(در اين پژوهش تلفيق مدل تحليل سلسله مراتبي . سكونت پرداخته شد برايشهري 

Overlay ( با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي)GIS( مكانيابي محالت مناسب به منظور سكونت در شهرسـتان   برايمدلي ، به
كه در  استانطباق وضعيت اجتماعي و اقتصادي محالت شهري با درجه مطلوبيت آنها  نشان دهندهاين مطالعه . اردبيل منتج شده است

  .شهر اردبيل قابل مشاهده استزندگي روزمره 
  .AHP( ،GIS(مناسب سكونتي، اردبيل، تحليل سلسله مراتبي هاييابي، محلهمكان :هاي كليديواژه

  
  مقدمه

سازمان بهداشت جهاني براي تامين سالمت انسـان  
ارتقـاي   ها،عالوه بر ايمن سازي افراد در برابر بيماري

. كيفيت محيط زندگي را نيز تعيين كننده دانسته اسـت 
از نگاه سازمان بهداشت جهاني عـالوه بـر متغيرهـاي    

ــن و ــ س ــنس و وراج ــاختار  ت،ث ــدگي، س ــبك زن  س
وضـعيت   سكونت فرد و اجتماعي محلي، محيط كار و

 در محيطـي  فرهنگـي و  -اجتماعي -عمومي اقتصادي
كيفيت پـايين  . است موثر تعيين وضعيت سالمت افراد

آلودگي هوا، مديريت نامناسب ضايعات  محيط شهري،

نيــز اثــرات زيانبــار مــواد  آلــودگي صــوتي و شــهري،
و جيـوه  ، فلزات سنگين مانند سـرب  سمي و شيميايي

د زندگي نتوانميهمچنين مخاطرات ژئومورفولوژيكي 
 طراحـي و  تـاثير  .دنـ را تهديـد كن ها ساكنان كالنشـهر 

سـالمت   كيفيت بصري محيط شهر بـر رفتـار مـردم و   
رواني آنـان در تحقيقـات طراحـان محيطـي از جملـه      

بـه اثبـات    الكساندر و كوين لينچ اپليارد، ويليام وايت،
به اعتقاد محققان علوم بهداشت محيطـي  . رسيده است

حمـالت   ،هـا ها مانند سرماخوردگيبسياري از بيماري
مرگ زودرس با ارتباطـات   افسردگي و ،سرطاني، قلب
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. متقابـل دارنـد   رابطـه مذهبي  خانوادگي و اجتماعي و
ــ   ــعيف نظي ــاعي ض ــدهاي اجتم ــد و ر پيون ــدم تعه  ع

-عدم عضـويت در گـروه   پذيري اجتماعي ومسئوليت

 بـر  رفتارهـاي زيانبـار   بروز خيريه در هاي داوطلبانه و
مـواد مخـدر،    سالمت مانند مصرف مشروبات الكلي و

ــون،  ــي، جن ــتالالت روان ــي   اخ ــكيزوفرني، گرفتگ اس
حتي خـود كشـي مـوثر     هاي قلب، تصادفات و شريان
با توجه به مطالب مذكور هر  .)2003جكسون، ( است

ي كردن در محالتي كه با بهتـرين  شهروندي حق زندگ
در ايـن  . دباشـ دارا مي شرايط زيستي مواجه هستند را

توانـد در كمـال   صورت است كـه يـك شـهروند مـي    
آرامش و سالمتي به آمـال و آرزوهـاي واالي انسـاني    

با توجه به اين موارد، لزوم مطالعه بر روي . خود برسد
. شـود نظور سكونت دو چندان ميمحالت مناسب به م

در پژوهش حاضر به بررسي و تعيين محالت مناسـب  
. شهر اردبيل به منظور سـكونت پرداختـه شـده اسـت    

شهر اردبيل طي چند سال گذشته به دليل مركز اسـتان  
واقع شدن، توسعه مراكز صـنعتي و درنتيجـه ازدحـام    

اي روبرو بوده با توسعه كالبدي قابل مالحظهجمعيت، 
تـي در نظـام شـهري    است كه اين امـر باعـث اختالال  

ي محالت با توجه به رشد و توسعه. اردبيل شده است
در اين شهر كه به سرعت در حال توسـعه و گسـترش   

باشد، تعيـين محـالت مناسـب سـكونتي و     فيزيكي مي
گـر  توانـد ارائـه  ي پارامترهاي مربـوط بـه آن مـي   ارائه

ريـزان  الگويي مطلوب براي ساكنين، مـديران و برنامـه  
در اين پژوهش حتي االمكان سعي شـده   .شهري باشد

ي مناسـب  هاي موثر در تعيين محلهاست تا اغلب اليه
بـدين منظـور در   . توليد شود GISسكونتي، در محيط 

هـا از مـدل تحليـل سلسـله     گـذاري اليـه  جهت ارزش

سازي اسـتفاده  هاي مدلو انواع تكنيك) AHP(مراتبي 
  . شده است

ورد مطالعه، به پژوهش حاضر با توجه به موضوع م
. باشددنبال يك هدف اصلي و نيز يك هدف فرعي مي

هدف اصلي، تعيين محالت مناسـب شـهر اردبيـل بـه     
به طوري كه يك شهروند در آن . منظور سكونت است

محله بتواند به دور از كمترين مزاحمتي و بـا آسـايش   
در بخش . دردسر خود مشغول باشدخيال به زندگي بي
ي نيز به تعيين پارامترهاي موثر در مربوط به هدف فرع

امر تفكيك محالت مناسب از لحاظ زيسـتي در شـهر   
هـاي  بـه ايجـاد اليـه    بنابراين،. شوداردبيل پرداخته مي

اطالعاتي در محيط سيستم اطالعات جغرافيايي بـراي  
  .پردازدپارامترهاي تعيين شده مي

  

  پيشينه تحقيق
خارج از  تحقيقات متفاوتي چه در ايران و چه در 

انجام شده  GISيابي در محيط كشور در رابطه با مكان
ي وارد حيطه GISآوري چند سالي است كه فن. است
ريزي شهري شده و كمك شايان ذكري در برنامه

اما با توجه به . ي اين رشته نموده استجهت توسعه
مطالعات نگارنده تاكنون در ايران اين موضوع در 

تواند موضوعي جديد مي شهرها كمتر كار شده و
مطالعاتي كه در مورد محالت شهرهاي . بشمار آيد

-ي محلهمختلف صورت گرفته، بيشتر در مورد توسعه

منجمله . ي پايدار بوده استاي و رسيدن به توسعه
در  AHPيابي با مدل كارهايي كه در امر مكان

اند، مربوط به كارهايي ريزي شهري انجام شده برنامه
هاي ي احداث صنايع، دفن زبالهر زمينهاست كه د

ها و شهري و احداث اماكن مربوط به آتش نشاني
باشند كه به قرار زير ساير موارد از اين قبيل مي
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سنجي ، طي تحقيقي به امكان)1384(وحداني . هستند
رسيدن به توسعه  براياي هاي توسعه محلهظرفيت

 چيي موردي محله كلكتهمطالعه(پايدار شهري 
وي با استفاده از . پرداخته است) راسته كوچه تبريز(

به بررسي هر يك ) AHP(مراتبيفرايند تحليل سلسله
هاي چي تبريز پرداخته و ظرفيتها در كلكتهاز ظرفيت

موجود در اين محله را شناسايي و سهم هر يك در 
كنگاوري . توسعه محله را مشخص كرده است

هاي مسكوني در ايران ، به اصول طراحي محله)1378(
و طراحي محله مسكوني در چيتگر تهران پرداخته 

رود در يك محله وجود داشته است كه انتظار مي
باشند تا آن را محيطي مناسب و دلپذير براي زندگي 

نامه ، در پايان)1384(هودسني . ساكنين در خود نمايد
فضايي محالت شهري در  -خود به بهبود ساختاري

ي موردي محله نمونه(ي پايدار ه محلهچارچوب توسع
وي معتقد است كه با تاكيد بر . ، پرداخته است)جلفا

هاي ساختار فضايي پيشنهادي خود كه شاخص
توان زمينه بهبود پايداري در آن رعايت شده باشد، مي

تعامالت و روابط مناسب اجتماعي ميان ساكنان در 
. اشتچارچوب رويكرد اجتماعات محلي را انتظار د

هاي صورت گرفته گوياي اين نكته است كه ارزيابي
پذير منجر به اين تعامالت نيز در يك فرايند برگشت

بهبود ساختار فضايي محله و تقويت هويت محلي 
، با استفاده از مدل )2009(سول توديس. گرددمي

AHP  در محيطGIS  به امكان سنجي مناطق مستعد
طرات شهر آدانا در تركيه از لحاظ مخا
بندي ژئومورفولوژيكي پرداخته و در نهايت به كالسه
 Che .شهر از لحاظ مناطق مساعد اقدام نموده است

Lin,Kao ، يك مدل هوشمند سيستم خبره)Expert 

System ( را باGIS  برايتلفيق كرده و محيطي را 

 GISيابي دفن محل زباله با استفاده از  ارزيابي و مكان
در  AHPي بكارگيري روش زمينهدر . اندارائه كرده

، )1997( يابي محل دفن، كارنپرسيپ و همكاران مكان
اند كه در آن تلفيق روش اي انجام دادهنيز مطالعه

AHP ي فازي در محيط با تئوري مجموعهGIS ،
هاي دفن زباله ي مكانرستري براي غربال كردن اوليه
، با )1382(حيدر زاده . در تايلند به كار برده است

، به GISهاي چند معياره در محيط استفاده از روش
. يابي محل دفن مواد زايد جامد پرداخته استمكان

هاي ، با استفاده از روش)1389(مددي و همكاران 
AHPيابي دفن مواد زائد جامد ، فازي و بولين به مكان

شهر اردبيل پرداخته و نتايج تحقيق ايشان نشان دهنده 
هاي به كار رفته نسبت به ساير مدل AHPبرتري مدل 

   .است
  

  سواالت پژوهش
از آنجايي كه عوامل خاصي مانند آب و هوا،  

- مسائل انساني، ژئومورفولوژيكي و ساير موارد مي

ي مناسب موثر باشند، توانند در تعيين يك محله
پژوهش حاضر درصدد پاسخگويي به سواالت زير 

  ؛است
ي مناسب ك محلهمعيارهاي اساسي در انتخاب ي -

  براي سكونت كدامند؟
كدام يك از محالت شهر اردبيل داراي  -

  ي مناسب زيستي هستند؟ فاكتورهاي يك محله
  

  موقعيت جغرافيايي شهرستان اردبيل
عنوان مركز استان اردبيل در بخـش  ه اردبيل بشهر 

جنوبي حوزه آبريز قره سو و در ميانـه دشـت اردبيـل    
ــدليل همجــ  ــرار دارد كــه ب ــا كــوه ســبالن و ق واري ب
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هـاي شـمالي و    هاي آب گرم موجـود در دامنـه   چشمه
ــيار    ــيم بس ــورداري از اقل ــين برخ ــرقي آن و همچن ش

ها، گردشـگران بسـيار زيـادي را از     مناسب در تابستان
اين شـهر از  . نمايد گوشه و كنار كشور بخود جلب مي

 48◦ 17΄عيت مطلق در مشخصات جغرافيايي نظر موق
عرض شمالي واقع شده اسـت   38◦ 15΄و طول شرقي

ـ    بدليل ارتفاع زياد منطقه، وجـود كـوه   ه هـاي مرتفـع ب

خصوص كوهستان سبالن بـا بـرف دائمـي در قلـه و     
هـاي   ناي آن، نزديكي به دريـا و وزش جريـا  ه يخچال

ــواحي شــمالي، داراي آب و هــواي ســردتري   ســرد ن
بنـدي   نسبت به نقاط همجـوار بـوده و از نظـر منطقـه    

ي جزء اقليم نيمه خشـك و ماليـم در تابسـتان و    اقليم
  ).1شكل ( استاقليم سرد در زمستان 

  

 
  موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه - 1شكل 

  

  ي مناسبمعيارهاي انتخاب محله
هاي به عمل آمده و همچنين بر اساس بررسي

اي كه توسط نگارندگان اين تحقيق مطالعات كتابخانه
توانند به عنوان املي كه ميصورت گرفته، عو

ي مناسب از لحاظ تعيين محله برايمعيارهاي مناسب 

سكونتي در شهرستان اردبيل انتخاب شوند، به سه 
شوند كه هر كدام زير معيارهايي دسته تقسيم مي

 هستنداين معيارها و زيرمعيارها به قرار زير . دارند
). 2شكل(
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  يمعيارهاي محله مناسب سكونت - 2شكل 

 

  مواد و روش
در اين پژوهش به منظور تعيين عوامل موثر در 
مطلوبيت محالت مسكوني شهر اردبيل از روش 
اسنادي و همچنين مصاحبه با متوليان امر خصوصاً 
صاحبنظران مراكز علمي در زمينه موضوعات 

هايي همچون نيروي تخصصي ايشان و نيز ارگان
نداري، انتظامي، سازمان مسكن و شهرسازي، استا

هاي ذيربط و همچنين شهرداري و ساير ارگان
از سوي ديگر به . مشاورين امالك استفاده شده است

منظور تعيين وزن عوامل مستقل موثر در مطلوبيت 
. محالت، روش تحليلي، علّي مدنظر قرار گرفته است

 GISبدين منظور، به ايجاد پايگاه اطالعاتي در محيط 
از زيرمعيارهاي موجود در و تشكيل اليه براي هر يك 

ي كاربري اراضي نقشه بنابراين،. ، اقدام گرديد2شكل 
شهري اردبيل از اداره مسكن و شهرسازي استان 
اردبيل و نقشه كاربري اراضي طبيعي نيز از اداره كل 

ها با ايجاد بافر اكثر اليه. منابع طبيعي استان تهيه گرديد
شده و در ي مورد مطالعه ترسيم در سطح محدوده

هاي رستري ذخيره پايگاه اطالعاتي به صورت اليه

هاي ي ساير زير معيارها از دادهبراي تهيه اليه. گشتند
ي به طور مثال، براي تهيه. سازمان مربوطه استفاده شد

ها و ي مربوط به ميزان جرم و جنايت از دادهاليه
اطالعات اداره كل نيروي انتظامي استان و براي تهيه 

هاي سازمان آب هاي زيرزميني از دادهيه سطح آبال
ها بر اساس بافر اليه. استان اردبيل بهره گرفته شد

در . بندي شدندقسمت اولويت 5الي  4ايجاد شده به 
مواردي كه نزديكي محالت به معيار مورد نظر به 

هاي مثل نزديكي به راه(عنوان مزيت به شمار آيد 
يت بوده و ارزش ، سطوح نزديك در اولو)اصلي

عكس در مواردي كه  كنند و بربيشتري دريافت مي
نزديكي محالت نسبت به معيار مورد مطالعه جزء 

) نزديكي به گورستان(معايب آن محسوب شود 
سطوح دورتر از معيار، ارزش و امتياز بيشتري دريافت 

   .كنندمي
  

  فرايند تحليل سلسله مراتبي
) 1980(ساعتي  روش مقايسه دوتايي به وسيله ال

. در زمينه فرايند سلسله مراتب تحليلي ارائه شده است
اين روش شامل مقايسه دوتايي به منظور ايجاد يك 
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كه يك ورودي به صورت  استماتريس نسبت 
هاي نسبي را به عنوان هاي دوتايي دارد و وزنمقايسه

روش ). 1384پور، قدسي(نمايد خروجي توليد مي
با توجه به ) AHP(مراتبي  فرآيند تحليل سلسله

سادگي، انعطاف پذيري، بكارگيري معيارهاي كيفي و 
طور همزمان و نيز قابليت بررسي سازگاري ه كمي ب

تواند در بررسي موضوعات مربوط ها، ميدر قضاوت
اي كاربرد مطلوبي داشته ريزي شهري و منطقهبه برنامه

و اي را براي تحليل همچنين اين روش زمينه. باشد
تبديل مسائل مشكل و پيچيده به سلسله مراتبي منطقي 

ريز آورد كه در چارچوب آن برنامهتر فراهم ميو ساده
ها را با كمك معيارها و زير بتواند ارزيابي گزينه

مدلي ). 1380زبردست، (معيارها به راحتي انجام دهد 
كه به منظور تلفيق اطالعات مذكور مورد استفاده قرار 

 AHPاصل يك مدل وزني بر اساس مدل گرفته در 
در اين مدل براي هريك از زيرمعيارها ماتريس . است

بدين صورت كه در اين روش . هندسي تشكيل شد
براي تعيين  9تا  1يك مقياس اساسي با مقاديري از 

ابتدا . گيردهاي نسبي دو معيار بكار ميميزان اولويت
شد، يعني كنيم كه ماتريس مقايسه دو طرفه بافرض مي

ارجحيت داشته باشد،  Bدو برابر معيار  Aاگر معيار 
بنابراين . ارجح است Aبه اندازه نصف معيار  Bمعيار 

برسد، معيار B نسبت به 2به امتيازي برابر  Aاگر معيار 
B  در مقايسه باA  خواهد گرفت 5/0ارزشي معادل .

هاي سمت چپ ماتريس اين منطق براي كليه گوش
در هر ماتريس . وتايي بكار گرفته شدهاي دمقايسه

شود كه را منجر مي 1مقياس هر معيار با خودش امتياز 
در قطر اصلي  1بنابراين عدد . ارجحيت معادل نام دارد

بدين ترتيب ماتريس هندسي . شودماتريس منظور مي
اين روش معموالً در ). 1389محمودزاده (تكميل شد 

فاقد ساختار هستند  رود كهمورد معيارهايي به كار مي
گذاري بر اساس ترجيهات تصميم سازي و ارزش

براي افزايش دقت و ). 1387فرجي سبكبار، (باشد 
ها در هر سطح، زير معيارها به امكان مقايسه داده

صورت زوجي نسبت به سطح باالتر مقايسه شده و 
ديگر وزن نسبي هر يك از زير معيارها نسبت به هم

  . دست آمده ب
ظور تعيين وزن نسبي ماتريس معيارها و به من

  :زيرمعيارها مراحل زير انجام شد
جمع كردن مقادير هر ستون ماتريس دوتايي، ) 1

تقسيم نمودن هر مؤلفه ماتريس بر مجموع ستونش ) 2
) 3 ).ماتريس حاصل، ماتريس نرمال شده نام دارد(

ها در هر رديف از ماتريس محاسبه ميانگين مؤلفه
يعني تقسيم كردن مجموع امتيازات نرمال نرمال شده، 

ها اين ميانگين. شده براي هر رديف بر تعداد معيارها
تخميني از وزن نسبي معيارهاي مقايسه شونده را 

  .)1389محمودزاده، (كند ايجاد مي
  

  هابررسي سازگاري در قضاوت
هاي انجام شود كه مقايسهدر اين مرحله تعيين مي 

اين مرحله شامل عمليات . نه شده سازگار هستند يا
  زير 

تعيين بردار مجموع وزني به وسيله ) 1: است
ضرب كردن وزن نسبي اولين معيار در عدد اولين 

سپس ضرب نمودن . ستون ماتريس مقايسه دوتايي
، ...وزن نسبي دومين معيار در عدد دومين ستون و 

تعيين ) 2. سرانجام جمع نمودن اين مقادير در سطرها
توافق به وسيله تقسيم حاصل جمع بردار وزني بردار 
. است 1نسبي معياري كه در آن سطر ضريب  بر وزن
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پس از آنكه بردار توافق محاسبه شد نياز به محاسبه 
  مقادير دو عبارت ديگر

مقدار الندا . است) CI(و شاخص توافق ) ג(الندا 
. دار توافق استبه سادگي برابر با ميانگين مقادير بر

هميشه  גبر مبناي اين واقعيت است كه CIمحاسبه 
) n(بزرگتر يا مساوي تعداد معيارهاي تحت بررسي 

در صورتي است كه ماتريس مقايسه  = nג .است
- مي ג – nبنابراين . دوتايي يك ماتريس سازگار باشد

ي باشد كه به صورت رابطه تواند مالكي از سازگار
  .شودزير نرمال مي) 1(

  )1( رابطه

1−
−

=
n

nCI λ  
كه از آن به عنوان شاخص توافق ياد  CIعبارت 

. شودشود، مالكي براي انحراف از توافق تلقي ميمي
توان نسبت توافق را به طريق رابطه زير همچنين مي
  :محاسبه نمود

  )2(رابطه 

 
RI
CICR =   

، شاخص تصادفي بوده و به تعداد RIكه در آن 
n نسبت توافق به ). 1جدول (اعدادي ثابت هستند ها

باشد،  CR ≥1/0شود كه اگر صورتي طراحي مي
هاي دوتايي نشان سطح قابل قبول توافق را در مقايسه

هاي باشد، نشانگر قضاوت CR≤1/0اما اگر . دهدمي
باشد كه در چنين مواردي بايد در مقادير ناسازگار مي

اصلي ماتريس دوتايي تجديد نظر و اصالح شود 
  ).1389محمودزاده، (

  
  
  

  ) RI(شاخص پايداري تصادفي  -1جدول 
  ).1389محمودزاده، : منبع( 

)RI(  
 تعداد

)n(  
)RI(  

 تعداد
)n(  

)RI(  
 تعداد

)n(  
51/1 11 24/1 6 00/0 1 

48/1 12 32/1 7 00/0 2 

56/1 13 41/1 8 58/0 3 

57/1 14 45/1 9 90/0 4 

59/1 15 49/1 10 12/1 5 

  

  هاي تحقيق يافته 
  تحليل مسائل كالبدي) الف

  فاصله از راههاي اصلي
هاي ارتباطي ها و شريانها، كوچهامروزه خيابان 

-شهري ايفاء مينقش خاصي در حمل و نقل درون 

ها بر اساس عملكرد يا كيفيت كنند و اين نوع شريان
. شوندبندي ميبرداري و طرح هندسي طبقهبهره

راههاي اصلي شهر ترسيم كننده شكل فيزيكي شهر و 
. هستندهاي اراضي جدا كننده انواع خدمات و كاربري

ها بايد به نحوي طراحي و ساخته شوند كه اين خيابان
ي تسهيالت و امكانات شهري را تداخل كليهبا حداقل 

بايد گفت كه راههاي اصلي، . به هم مربوط سازند
هاي شهري مناطق مسكوني را با مراكز اصلي فعاليت

سازد و همچنين مانع ترافيك در خيابان و متصل مي
در اين مرحله پس  بنابراين،. شودهاي اطراف ميكوچه

اردبيل، بافر آن با ي راههاي اصلي شهر از ايجاد اليه
هاي اصلي فاصله فيزيكي موجود بين خيابانتوجه به 

ترسيم متري  1 -26000، در فواصل تا حواشي آن
در اين بين با توجه به مزاياي نزديكي محالت . گرديد

هاي اصلي، به محالتي كه در مجاورت آنها به خيابان
قرار داشتند امتياز بيشتري در هنگام استاندارد سازي 

ترين طبقه از بافر ترسيم شده در نزديك. علق يافتت
هاي اصلي قرار متري از خيابان 1 -500ي بين فاصله
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را در بين  5دارد كه با توجه به مطالب مذكور ارزش 
ي موجود در اين اليه به خود اختصاص داد پنج طبقه

  . )3شكل (
  

  هاي صنعتيدوري از حومه
هاي به زمينها بدليل قيمت كم زمين نسبت حومه

مكانيابي صنايع به  برايشهري، داراي امكانات الزم 
- يابي ميصورت قارچ گونه و گاهي با اصول مكان

زايش صنايع، كارخانجات واحدهاي توليدي، . باشند
شود و پذيري محيط زيست شهري ميمنجر به آسيب

اكولوژي شهري در مواجه با ساختارهاي صنايع بويژه 
هايي اينچنين حومه. شوندول ميصنايع آالينده، متح

معموالً طبقات پايين دست شهري، گروههاي مهاجر و 
ي در اليه. دهدنسبتاً متوسط الحال را در خود جاي مي

حاصله با توجه به اينكه دوري محالت از مراكز 
شود، وزن صنعتي به عنوان يك مزيت محسوب مي

ي زيادي دارند طبقاتي كه از مراكز صنعتي فاصله
  ).4شكل (بيشتر است 

  

  تراكم ساختماني
تراكم به معني انباشتگي است و در اصل شمار و  

ها، حيوانات، مردم، ساختمان(اي كميت هر پديده
. اي استدر واحد استاندارد ناحيه) ترافيك و غيره

اي كه با تراكم باال همراه ياشد، فضاي باز توسعه
با تراكم  اي كهولي توسعه. گذارداندكي بر جاي مي

پايين همراه باشد، براي هر واحد از زمين، چند 
هاي تراكم. گيردزيستگاه و يا ساختمان را در نظر مي

باالي ساختماني، مسكوني و جمعيتي به خودي خود 
آب، برق، (نياز به سطح باالتري از خدمات زيربنايي

را ..) فضاي سبز، آموزشي و (و روبنايي ...) گاز و 

بيني، نمايد كه در صورت عدم تامين و پيشايجاد مي
سيستم شهري و به دنبال آن زندگي و حيات شهري را 

و اختالل مواجه كرده و در نظمي با آشفتگي، بي
برنامه صورتي كه روند تراكم خود به خودي و بي

افزايش يابد، بدون ترديد عواقب آن كل حيات شهري 
ي مربوط به در اين قسمت اليه. را تهديد خواهد كرد

تراكم ساختماني تهيه و با توجه به مطالب مذكور 
مناطقي كه داراي تراكم كمي هستند، در هنگام 

اردسازي امتياز زيادي به آنها تعلق گرفت و استاند
  ).5شكل (برعكس 

  

 كيفيت ابنيه

هاي مسكوني، اداري، ي امالك، ساختمانكليه 
بهداشتي، درماني، آموزشي، صنعتي، نظامي، تجاري، 
- تاسيسات فرهنگي، مذهبي، تفريحي و ديگر ساختمان

شود، ابنيه يا هاي عمومي كه مورد استفاده واقع مي
واضح است كه ). 33واالئي، (گويند جات ميابنيه

هرچقدر كيفيت اين بناها در محالت بهتر و زيباتر 
انداز آن محله نيز باشد، به همان اندازه بر زيبايي چشم

ي حاصله مناطقي كه در نتيجه در اليه. شودافزوده مي
از لحاظ كيفيت ابنيه در وضعيت خوبي بودند، در 

بيشتري دريافت كردند  هنگام استانداردسازي ارزش
  ). 6شكل (

  

  فاصله از مركز شهر
با توجه به منطق حاكم بر اغلب شهرهاي كشور  

ها و به ، ميزان دسترسيهستند كه داراي بافت سنتي
تبع آن امكانات و تاسيسات زيربنايي و همچنين 

هاي بيروني خدمات شهري از مركز شهر به اليه
  ژوهش وزنرو در اين پ از اين. يابدكاهش مي

  ).7شكل(يابد مركز شهر كاهش مي از دورتر هاياليه 
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  دوري از گورستان
ها يكي از تجهيزات شهري گورستان يا آرامستان

هستند كه از جايگاه خاصي در فرهنگ و اعتقادات 
باشند و نگاه مردم به آنها، به عنوان مردم برخوردار مي

ين محل آرامش و سكون و يادآور خاطرات تلخ و شير
شك انتخاب مكان مناسب براي استقرار باشد و بيمي

تواند نقش بسزايي در حفظ جايگاه آنها داشته آنها مي
-از طرف ديگر استقرار نامناسب و بدون برنامه. باشد

ريزي آنها در محيط شهري باعث ايجاد اختالالت 
تواند بر شود كه ميترافيكي، بهداشتي و غيره مي

الت نزديك به استقرار آنها چگونگي چشم انداز مح
هاي بنابراين با توجه به اينكه آرامستان. تاثيرگذار باشد

يابي آنها شهر اردبيل در داخل آن مستقر است و مكان
ريزي بوده، در اين قسمت با توجه به بدون برنامه

ها ترسيم گرديد به مناطقي ميزان بافري كه از گورستان
شهر قرار دارند امتياز  هاي داخلكه دورتر از آرامستان

  ).8شكل (بيشتري قائل شديم 
  

  فاصله از مراكز آموزشي
مدرسه  دبستان، ي مراكز مهدكودك،شامل كليه 

ي ها، انستيتوها، و كليهراهنمايي، دبيرستان، دانشگاه
مراكز آموزشي باالتر از ديپلم و موسسات آموزشي 

لوغ كه محيطي ش) 341، واالئي(باشند غير انتفاعي مي
در اين  بنابراين،. شوندو پررفت و آمد را باعث مي

قسمت وزن طبقات با توجه به دوري از مراكز 
  ).9شكل (يابد آموزشي، افزايش مي

  هاي اداريفاصله از كاربري
هاي ها، نهادها و دستگاهي سازمانشامل كليه 

دولتي است كه در نقاط مختلف شهر بويژه در بخش 
  ها در اين نوع كاربري. اندمركزي پراكنده شده

هاي كاربري به رنگ خاكستري، سياه مشخص نقشه
ي هاي اداري شهر از نقشهكاربري بنابراين،. شوند مي

. موجود كاربري مميزي شده و بافر آن ترسيم گرديد
ها امتيازي واضح است كه نزديكي اين نوع كاربري

  ).10شكل (آيد براي محالت به حساب مي
  

  هاي تجاريكاربريفاصله از 
ها، فروشيي خردهكاربري تجاري شامل كليه 
ها، ها، دفاتر خصوصي، خدمات، بانكفروشيعمده
ها و غيره است كه ها، اغذيه فروشيها، رستورانهتل

درصد از فضاي شهري را به خود  5تا  2حدوداً بين 
داري و ضمناً تاسيسات هتل. دهنداختصاص مي

ي غيردائمي نيز در اين رديف جهانگردي و بازارها
با توجه به موارد ذكر شده كه جزو . شوندمطالعه مي

هاي تجاري محسوب شدند، واضح است كه كاربري
تواند امتياز بزرگي نزديكي اين كاربري به محالت مي

  ) .11شكل (براي محالت به شمار آيد 
  

فاصله از (گذران اوقات فراقت  هايكاربري
ي به اماكن ورزشي، نزديكي فضاهاي سبز، نزديك

  )به سطوح آبي
آوري و كوتاه شدن ساعات كار، هاي فنبا پيشرفت

ريزي براي گذران اوقات فراقت اهميت بيشتري برنامه
: تفريحات سالم در ساعات بيكاري عبارتند از. يابدمي

استراحت، سرگرمي، زشد شخصي و اجتماعي، گذران 
مراكز . هاي فنيهاي اجتماعي و بهبود مهارتآموزش

گذران اوقات فراقت را بايد بر اساس ظرفيت، 
وسعت، جاذبه فضايي، ميزان استفاده و شعاع دسترسي 

. بندي كره و تجهيزات مناسب را فراهم آوردطبقه
تواند براين اساس تجهيزات اوقات فراغت محله مي
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هاي كوچك يا شامل فضاي سبز، همانند باغچه
ابخانه يا امكانات ورزشي امكانات فرهنگي مانند كت

پور محمدي، (مانند استخر يا زمين ورزشي باشد 
شك يكي از پارامترهاي موثر در بدون  ).102، 1386

زيبايي محالت شهري وجود فضاهاي سبز در حاشيه 
همچنين نزديكي محالت و . باشدو اطراف آنها مي

ي خاصي از مناطق مسكوني به سطوح آبي جلوه
در اين  بنابراين،. بخشدرا به آنها ميآرامش و زيبايي 

ي مربوط به اين پارامترها تهيه و استاندارد تحقيق اليه
  ).14، 13، 12هاي شكل(سازي شدند 

  

  تحليل مسائل اجتماعي و اقتصادي) ب
  قيمت زمين

قيمـت   هـايي كـه بيشـترين   در تحقيق حاضر اليـه 
 هـــاي مســـاعد شـــناخته را دارا بودنـــد جـــزء اليـــه

  .)15شكل (اند شده
  ميزان جرم و جنايت

هاي متكـي بـه روش علمـي و مبتنـي بـر      بررسي 
ــيط   اصــول و روش ــاط مح ــون ارتب ــار پيرام ــاي آم ه

جغرافيايي و جرم براي اولـين بـار در نيمـه اول قـرن     
. نوزدهم به وسيله كتله و گري صـورت گرفتـه اسـت   

كتله فيزيكدان و منجم بلژيكي به كمك اعداد و ارقام، 
ارتباط محيط جغرافيايي و جـرم را نشـان   همبستگي و 

به اعتقـاد وي جـرايم ارتكـابي در يـك جامعـه و      . داد
نوسانات متناوب آن مانند يك تابع رياضي وابسـته بـه   
تغييرات شرايط اقتصـادي و اجتمـاعي زمـان و مكـان     

در تحقيــق حاضــر بــه ). 216، 2000انســلين، ( اســت
ر شـهر  ي مربوط به جـرم و جنايـت د  منظور تهيه اليه

اردبيــل از آمــارو اطالعــات اداره تحقيقــات كــاربردي 
بـدين  . نيروي انتظامي شهر اردبيل كمـك گرفتـه شـد   

هـا  صورت كه مرز حوضه عملكرد هريك از كالنتـري 
در شهر اردبيل پليگون بندي و در نهايت سهم هركدام 

ها در ميزان جـرم و جنايـت، در درون اليـه    از پليگون
ب كه تعداد جرايم فارغ از انواع به اين ترتي. اعمال شد

ـ  متعدد آن در داخل هركدام از پليگـون  صـورت  ه هـا ب
 ،بنـابراين . بنـدي شـد  فيلدي جداگانه تعريف و كالسه

كـه   اسـت بديهي است كه مكاني براي زندگي مناسب 
دور و يا حداقل كمترين ميزان وقوع جرم و جنايت ه ب

  . )16شكل (را داشته باشد 
   تراكم جمعيت

ي بين تعداد افراد و فضاي كم جمعيت از رابطهترا 
اين اصـطالح بـراي   . آيدتحت اشغال آنها به دست مي

توسط شخصي به نام هنري دريوري هارنس  اولين بار
به هنگامي كه در خطوط راه آهن ايرلند  1837سال در 

از آن . كرد به كار برده شدي چارت كار ميروي نقشه
اي جمعيت به عنوان وسيلهزمان به بعد اصطالح تراكم 

هـاي  ي تـراكم براي ارزيابي افزايش، كاهش و مقايسـه 
درخصـوص اليـه   . مساحتي جمعيت به كار گرفته شد

تراكم جمعيت بايستي اذعـان نمـود كـه نمـود اصـلي      
از . ازدحام شهري تراكم هاي جمعيتي بـاال مـي باشـد   

ي حاصله براي اين پـارامتر وزن طبقـاتي   اينرو در اليه
اراي تــراكم جمعيــت كمتــري هســتند، افــزايش كــه د
   .)17شكل (يابد  مي

  

   تحليل مسائل ژئومورفولوژيكي) ج
  فاصله از گسل

بـار در  زلزله خسارت 27متوسط هر ساله  به طور 
 26هزار نفـر تلـف و    19دهدكه طي آن جهان رخ مي
ها در اغلب منـاطق  زلزله. شوندخانمان ميهزار نفر بي

اپايــداري ســاختار زمــين، خطــري ايــران بــه لحــاظ ن
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شهر اردبيل در مـوقعيتي  . شوندهميشگي محسوب مي
ايـن  . باشـد هاي متعددي مـي قرار دارد كه داراي گسل

شمار ه تواند تهديدي جدي براي شهروندان بعامل مي
ــد ــه. بياي ــه در زلزل ــدرت   28/2/1297اي ك ــا ق  1/6ب

 طـي . اسـت ريشتري اردبيل را تكان داد، موئد اين امر 
نفـر زخمـي و دو    2600نفـر كشـته،    965اين حادثـه  

روستا تخريب شدند و تعداد زيادي نيز آسيب ديدنـد  
  . )18شكل ( )106، 1386روستايي و جباري، (

  

  هاي زيرزمينيفاصله از سطح آب
عوامل محيط طبيعي در رابطه با كـاربري اراضـي    

مثالً . كننداي ايفاء ميشهري و توسعه شهر، نقش عمده
ــا ــان ب ــي و جري ــدن ســطح آبهــاي زيرزمين هــاي ال آم

زيرقشري ممكن است بعضي از مناطق را تحت تـاثير  
هاي ديگـر را متـاثر   قرار داده و عوامل اقليمي محدوده

هاي ديگر را، از لحاظ ژئومورفولوژيك سازند و بخش
ــزش( ــد) لغــزش، فرونشســت و ري ــد كنن ــن . تهدي اي

سـازند  مـي  ي شهر را با مشكل مواجـه ها توسعه پديده
از طـرف ديگـر بـا    ). 178، 1386روستايي و جبـاري، (

توجه به مشاهدات ميـداني نگارنـده در شـهر اردبيـل،     
هاي زيرزميني در مسـير سـاختمان   شاهد مزاحمت آب

سازي در بعضي از مناطق براي شـهروندان بودنـد كـه    
. لزوم مطالعه بر روي ايـن اليـه را دوچنـدان سـاخت    

هـاي  بـاال بـودن سـطح آب    در اين پـژوهش  بنابراين،
زيرزميني به عنوان مشكلي بر سر راه ساختمان سـازي  

  . )19شكل (شود تلقي مي
  

  جنس زمين
گيرد توسعه شهر بر روي سطح زميني صورت مي 

ايـن  . اي به وجود آمده اسـت كه از مواد و اشكال ويژه

هـاي  مواد و اشكال ممكـن اسـت ذاتـاً بـراي فعاليـت     
هرها را در مراحـل مختلـف   خاصي مناسب باشند و ش

مـثالً تشـكيالت   . توسعه با مخـاطرات روبـرو سـازند   
آهكي از دو نظر براي توسعه شـهر محـدوديت ايجـاد    

نخست از طريق شرايط خـاص آب شـناختي   : كنندمي
آنها، زيرا آلودگي آبها در تشكيالت آهكي بـه راحتـي   

پذير است و دوم به دليـل نحـوه تحـول خـاص     امكان
هـايي رخ  ممكن است طي آن فرونشـيني  آنها، چرا كه

شــهر اردبيــل از لحــاظ ). 21، 1386روســتايي، (دهــد 
، Ng2هـاي  ، ولكانيكNg2ليتولوژي بر روي رسوبات 
هـاي مربـوط بـه فعاليـت     سنگهاي ولكانيكي و نهشـته 

آتشفشان سبالن، رسوبات آذر آواري سبالن، رسوبات 
متر  15كه شامل آهكهاي متخلخل با ستبراي ( كواترنر

است كه در يك محـيط رسـوبي درياچـه آب شـيرين     
و ) Qt1(پادگانـه هـاي آبرفتـي كهـن     . اندتشكيل شده

ــل   ــت اردبي ــوبات دش ــتر  ) Qt2(رس ــاي بس و آبرفته
) از ديگر واحدهاي كـواترنر اسـت  ) Qal(رودخانه ها 

در اين بين مناطقي كه حاوي مارن و . قرار گرفته است
مثـل  (د نيستن براي ساخت و ساز مناسب هستندآهك 

Ng c3  وNg m3، Otr .( هــاي آبرفتـي كهــن  پادگانـه
)Qt1(   با توجه به قدمت آنها و تكميـل ليتولـوژي آن ،

شكل (تواند مكان مناسبي براي ساخت و ساز باشد مي
20( .  

  

  شيب
هاي تعيين بهترين محله به منظـور  در ميان شاخص

ــا      ــرين پارامتره ــيب از مهمت ــاخص ش ــكونت، ش س
ي شـهري،  بـر اسـاس آئـين نامـه    . شـود محسوب مـي 

هاي شهري انجام توان فعاليتدرصد مي 15حداكثر تا 
گـذاري زيـاد از   زيرا باالتر از آن به لحاظ سـرمايه . داد
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ــودن تاسيســات و    ــاده نم ــين و پي لحــاظ تســطيح زم
و . تجهيــزات شــهري مقــرون بــه صــرفه نيســت     

 اسـت درصد  6ترين شيب براي شهر سازي تا  مناسب

ــا شــيب ــو ت ــي  9اي حــداكثر ه ــز م ــوان درصــد ني ت
هاي مسكوني و تاسيسات و تجهيزلـت شـهري    مجتمع

  ). 21شكل ) (324،1387واالئي،(ساخت 
  

، نقشه استاندارد شده راههاي اصلي 3شكل  ، نقشه استاندارد شده مراكز صنعتي4شكل  ، نقشه استاندارد شده تراكم ساختماني5شكل

  ، نقشه استاندارد شده كيفيت ابنيه اردبيل6شكل  مركز شهر ، نقشه استاندارد شده فاصله از7شكل  ه از گورستانها، نقشه استاندارد شده فاصل8شكل
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 ، نقشه استاندارد شده مراكز آموزشي 9شكل ، نقشه استاندارد شده فاصله مراكز اداري 10شكل ، نقشه استاندارد شده فاصله از تجاري 11شكل

  ، نقشه استاندارد شده فاصله از فضاي سبز12شكل   ، نقشه استاندارد شده فاصله از سطوح آبي13شكل   فاصله از اماكن ورزشي د شده، نقشه استاندار14شكل

  ، نقشه استاندارد شده قيمت زمين15شكل   ، نقشه استاندارد شده ميزان جرم و جنايت16شكل   ، نقشه استاندارد شده تراكم جمعيتي17شكل
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  ، نقشه استاندارد فاصله از گسل18شكل   ، نقشه استاندارد شده سطح آب زيرزميني19شكل   شه استاندارد شده جنس زمين، نق20شكل 

 ، نقشه استاندارد شده ميزان شيب21شكل 
  

  هاتلفيق و تحليل داده
هاي رستري به بعد از استاندارد سازي، اليه 
 GIS9/3 Arcافزار نرم موجود در AHPمحيط

و براي هر يك از معيارهاي اصلي خوانده شده فرا
مسائل كالبدي، اجتماعي و اقتصادي، (

  با توجه به زير معيار آنها، بر اساس  )ژئومورفولوژيكي

  
  

در زير اين . ي تهيه گرديدي خروجاليه AHPمدل
الزم . ي حاصله ارائه شده استماتريس و اليهطبقات 

هاي در هر يك از ماتريس CRبه ذكر است كه مقدار 
هاي اعمال بوده كه ميزان دقت ارزش 1/0زير كمتر از 

  . كندها را تاييد ميشده براي هريك از اليه
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 هاي كالبد شهريمحاسبه زوجي اليه -2 جدول

  
  

  هاي مربوط به عوامل اقتصادي و اجتماعيمحاسبه زوجي اليه -3 جدول

  
  

 هاي مربوط به مسائل ژئومورفولوژيكييهمحاسبه زوجي ال -4 جدول
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، نقشه خروجي مسائل كالبدي بر اساس 22شكل 
  AHPمدل 

، نقشه خروجي عوامل اجتماعي و 23شكل 
  AHPبر اساس مدل  اقتصادي

، نقشه خروجي عوامل ژئومورفولوژيكي بر 24شكل 
  AHPاساس مدل 

  
براي به دست آوردن ضريب اهميت معيارهاي 

ن مراحلي كه براي به دست آوردن ضريب اصلي، هما
ماتريس . دهيماهميت زير معيارها طي شد انجام مي

مربوط به معيارهاي مسائل كالبدي، مسائل اجتماعي و 

اقتصادي و همچنين مسائل ژئومورفولوژيكي نيز كه به 
زير معيار تشكيل شده است، به  4و  3، 12ترتيب از 

  ). 5جدول (قرار زير است 

  

  هامحاسبه زوجي اليه -5 جدول

  
  

  
  نقشه مطلوبيت مسكوني مناطق مختلف شهر اردبيل -25شكل 
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 گيريبحث و نتيجه

اهميت كاربري هاي مسكوني از تمـامي كـاربري    
بـدين  . هاي موجود در مناطق شهري بيشتر مـي باشـد  

ترتيب در اغلب مراكز شهري، سـهم قابـل تـوجهي از    
تصاص مي يابـد،  فضاهاي شهري به اين كاربري ها اخ

به نحوي كه عمده تـرين كاركردهـاي شـهرها را مـي     
كم و كيف  بنابراين،. توان كاركرد سكونتي آنها دانست

فضاهاي مسكوني يكي از چالش برانگيزتـرين مسـائل   
كه از ابعاد مختلفي قابل  استدر ادبيات شهري جهان 

ــاطق  . بحــث اســت يكــي از ابعــادي كــه موضــوع من
ــ ــرار مــي دهــد، تحليــل  مســكوني را مــورد تحلي ل ق

مطلوبيــت منــاطق مختلــف يــك شــهر بــا توجــه بــه  
ــي باشــد  ــف م ــاي مختل ــق حاضــر، . معياره در تحقي

مطلوبيــت منــاطق مختلــف شــهر از لحــاظ معيارهــاي 
اقتصـادي و كالبـدي بـا     -ژئومورفولوژيكي، اجتماعي 

بـا   AHPاستفاده از تلفيق مدل تحليل سلسـله مراتبـي   
در محيط  Overlay Indexمنطق ارزش گذاري اليه ها 

GIS    نقطـه قـوت تحقيـق    . مورد تحليـل قـرار گرفـت
معيار مختلف براي امر  19حاضر، بهره گيري از تعداد 

باشـد كـه نتـايج    مدلسازي محالت مناسب شهري مـي 
حاصله در نقشه نهايي تلفيق شده با نقشه راههاي شهر 

بررسـي نقشـه فـوق و    . اردبيل نشان داده شـده اسـت  
با شرايط موجـود محـالت مختلـف شـهر،     مقايسه آن 
بـدين  . مقبوليت نتايج حاصـله مـي باشـد    نشان دهنده

ترتيــب كــه محالتــي همچــون ميــدان بســيج، حــافظ، 
رضوان، آزادگان و آزادي كه جزو مطلوبترين محـالت  

باشند، در نقشه حاصـله نيـز   شهري در شهر اردبيل مي
) هاي فوق الذكر بدست آمده استكه بر مبناي روش(

انــد و در كالســه منــاطق بســيار مطلــوب آورده شــده
برعكس مناطق منتهي به شمال جغرافيايي شهر كـه در  

نقشه فوق جزو مناطق بسيار نامطلوب شهري ملحـوظ  
اند در وضعيت موجود نيز شرايط بسيار نامطلوب شده

ساير مناطق شهري هـم  . زيست محيطي را دارا هستند
قشـه نهـايي   كم و بيش وضـعيت زيسـتي منـدرج در ن   

بنــابراين . مدلســازي طــرح حاضــر را دارا مــي باشــند
كاربرد روشهاي مورد استفاده در تحقيق حاضـر نتـايج   
قابل اطميناني را براي امر مدلسازي محالت مسـكوني  

  . مناسب سكونتي در پي خواهد داشت
  

  منابع 
، برنامه ريزي كاربري )1386(پورمحمدي، محمدرضا، 

  .102، 38 ،54اراضي شهري، سمت، ص 
سنجش « ،)1387(جعفر بيگلو، منصور، مباركي، زهرا، 

تناسب اراضي استان قزوين براي كشت زعفران بر 
مجله » گيري چند معيارههاي تصميماساس روش

، صص 66هاي جغرافياي طبيعي، ش ژوهش پ
119- 102 .  

يابي محل ، معيارهاي مكان)1382(نيما،  حيدرزاده،
ري، تهران، انتشارات دفن مواد زايد جامد شه

  .هاي كشورسازمان شهرداري
، )1386(روستايي، شهرام، جباري، ايرج، 

و  178ژئومورفولوژي مناطق شهري، سمت، ص 
180.  

زاده، حسين، صحنه، فرجي سبكبار، حسنعلي، كريم
الگوسازي «، )1388(حسين،  بهنام، كوهستاني،

ه يابي دفن زباله در نواحي روستايي با استفادمكان
ي موردي مطالعه-از سيستم اطالعات جغرافيايي

، نشريه »نواحي روستايي شهرستان بستان آباد«
. 14، سال )دانشگاه تبريز(ريزي جغرافيا و برنامه

  .17-45، صص 1388، بهار 27ش 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  
  

 1390 زمستان، 4شماره  ،44پي ، پيا22ريزي محيطي، سال جغرافيا و برنامهمجله   196

  

 

، فرايند تحليل سلسله )1384(قدسي پور، حسن، 
مراتبي، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتي امير كبير 

  .20، ص )كنيك تهرانپلي ت(
هاي ، اصول طراحي محله)1378(كنگاوري، معصومه، 

مسكوني در ايران و طراحي محله مسكوني در 
. شاه پاكزاداستاد راهنما دكتر جهان. چيتگر تهران

دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده معماري و 
  . شهرسازي، گروه شهرسازي

 ArcGIS، كاربرد نرم افزار )1389(محمودزاده، حسن، 
ريزي شهري، انتشارات علميران تبريز، در برنامه

   .91 -  95صص 
يابي دفن ، مكان)1389(، مددي، عقيل، آزادي، محمد
، منطق فازي و AHPهاي زباله با استفاده از روش

، )مطالعه موردي شهرستان اردبيل(منطق بولين 
  . 20طرح پژوهشي دانشگاه محقق اردبيلي، ص 

هاي سنجي ظرفيتامكان ،)1384(وحداني، حسن، 
رسيدن به توسعه پايدار  براياي توسعه محله

). چي تبريزمطالعه موردي محله كلكته(شهري 
استاد راهنما آقاي مجتبي . پايانامه كارشناسي ارشد

  .رفيعيان، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده هنر
فضايي  -، بهبود ساختاري)1384(هودسني، هانيه، 

وب توسعه محالت محالت شهري در چارچ
، پايان نامه )نمونه موردي محله جلفا(پايدار

استاد راهنما دكتر مجتبي رفيعيان،  كارشناسي ارشد،
  .دانشگاه تربيت مدرس دانشكده هنر

Anselin, Lue (2000), Spatial Analysis of Crime, 
National Institutc of justic(NIJ) From the 
World Wide Web: http//:www.nij.com. case 

study Adana-Turkey, Bull Eng Geol 

Environ, DOI 10.1007/s10064 -009 -0247 -
5. 

Health, Well-Being and Open 

Space Literature Review.Morris, Nina. 
(2003), 
Available at  :> http//:www.Open 

space.each.ac.uk/PDF/Health Wellbeing. 
PDF 
Jackson, L, E. The relationship of urban 

design to human health and 
cindition.Landscape And Urban Planning. 

2003:64191 -200. Available 

http//:www.Elsevier.com/locate/landurbplan

. 15- Kao, J .Lin, H., Chen, W., (1997). 
Network Geographic information System 
for Landfill Siting, Waste Management 
&Research, V, 15. No .3, (June), pp .45-49.  

Sullivan W.C, Kuo F.E Depooter, S.F, (2004). 
The Fruit of Urban Nature, Vital 
Neighnorhood Spaces.Environment and 

Behavior, pp 678-700 . 
Tudes, S .Yigiter, N, D., (2009). Preparation of 

land use planning model using GIS based on 
AHP 

 

www.SID.ir

www.SID.ir

