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تحلیل مکان مناسب فضاي سبز شهري با استفاده از فرایند تحلیلی سلسله مراتبی

(AHP)  وGIS  

  )شهر بیرجند: مطالعه موردي(

:چکیده

در حال پیشرفت سریع بوده، تحلیل مکان مناسـب و نحـوة    اي پدیدهپدیده شهرنشینی 

انتخاب مکان . آینده شهر بسیار مهم است توزیع جغرافیایی فضاي سبز شهري در توسعه و

که از مؤترین عناصر شـهري بـر تـداوم     -ها و فضاهاي سبز شهري  مناسب براي پارك

هـاي   یک فرایند پیچیده است که نـه تنهـا نیازمنـد توانـایی    -کیفیت زندگی مردم هستند

و سیاسی تکنیکی فراوانی است، بلکه نیازهاي فضایی کالبدي، اقتصادي، اجتماعی، محیطی 

گیـري، از   هایی ناگزیر استفاده از ابزارهاي متعـدد تصـمیم   چنین پیچیدگی. طلبد را نیز می

ــالیز تصــمیم و روش) GIS(قبیــل سیســتم اطالعــات جغرافیــایی ــد  هــاي آن گیــري چن

MCDA1(معیاره
AHP2(همچون استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی) 

.طلبـد  ، را مـی )

درصـد در   13اسـتان خراسـان جنـوبی بـا رشـد جمعیتـی        عنوان مرکـز  شهر بیرجند به

در تحقیق حاضر، تـالش شـد   . وگسترش بی رویه افقی مواجه شده است 85تا82هاي سال

 AHPهاي شهري به کمک ابـزار   مدلی براي ارزیابی مکان مناسب و ممکن براي پارك

یج این تحقیـق بـا   نتا. ریزان شهري ارائه شود گیران و برنامه فضایی، براي پشتیبانی تصمیم

دهد که فضاي سبز شـهري موجـود جوابگـوي نیازهـاي      استفاده از مدل مذکور نشان می

                                               
1 -Multi-Criteria Decision Analyses 
2 -Analytical Hierarchy Processing 
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هاي مطلوب کارکردي سلسـله مراتبـی    جمعیتی در آینده نبوده، فضاهاي سبز فعلی از الگو

هاي احداث فضاي سبز، به ترتیـب اولویـت در منـاطق     کند ومناسبترین مکان پیروي نمی

هاي خالی در محدوده مصوب خدمات  افت فرسوده ونیز مزارع وزمینمصوب تخریب در ب

  .شهري هستند

گیري چند معیاره  ، آنالیزهاي تصمیم)GIS(مناسب پارك، سیستم اطالعات جغرافیایی مکان :هاي کلیدي واژه

)MCDA( فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،AHP.  

  

  :ـ مقدمه1

با افزایش  1382رکز استان شدن در سال شهر بیرجند طی ده ساله اخیر بویژه پس از م

بـر   1383جمعیت شـهر در سـال   . جمعیت شهري و رشد گسترده افقی زیادي مواجه شد

نفـر   240.000بـه   1385نفر بوده است که در سال  186893اساس آمار سازمان مدیریت، 

و بـا  نفر به جمعیت شهر  26000طور متوسط هر سال  بنابراین، به. افزایش پیدا کرده است

در این میان سرعت رشد فیزیکی شهر بر توسعه . درصد افزوده شده است 13رشد سالیانه 

  .فضاي سبز غلبه کرده است

  

  :ـ هدف تحقیق2

هـاي مناسـب بـراي احـداث فضـاي سـبز و        هدف اصلی تحقیق پیدا نمودن مکـان  

 ها بر اساس طراحی یک مدل ارزیـابی چنـد عاملـه و کمـک بـه      بندي این مکاناولویت

  .ریزان وتصمیم گیران استبرنامه

  

  :ـ بیان مسأله3

هاي شهري در سطح شهر بر مبنـاي اسـتانداردها و مـدل کمـی      تاکنون توزیع پارك 

هاي فضایی براي احداث انواع پارك در مناطق مختلف  ریزي نگردیده است و اولویتپایه

ت مسـکن و نیـز   هاي فرسوده شهر طبق مصـوبات وزار  شهر نامعلوم است، خصوصاً بافت
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. شهرداري اجباراً باید تخریب شود و هنوز میزان فضـاي سـبز در آنهـا مشـخص نیسـت     

کـارگیري معیارهـاي    بنابراین، براي رفع این مسائل باید الگویی طراحی شود کـه بـا بـه   

هاي شـهري انجـام پـذیرد و     استاندارد مکانیابی پارك، انتخاب بهترین مکان براي پارك

  .ها براي احداث پارك نیز انجام شود کاناولویت بندي این م

  

  :ـ پیشینه تحقیق4

توان به مطالعات بنایی وکاشانی هاي تحقیقاتی در سطح جهانی می به عنوان اولین نمونه

عمـده  ). 1989،98بنـاي کاشـانی،  (به تحلیل قابلیت اراضی اشـاره کـرد   AHPدر زمینه 

) 2001،63داي،(پذیرفتـه اسـت   انجـام   90مطالعات جهانی در این زمینه در اوخـر دهـه  

  ).2008،35،دانگ(و

در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در تحلیل فضاي سبز شـهري، از  ) 2003،60مانلوم،(

GIS  وAHP آلودگی هوا،آلـودگی آب  :بهره برده است و معیارهاي انتخابی وي، عوامل

درجـه  9سطحی،آلودگی آب زیرزمینی وآلودگی صوتی بـوده و در قضـاوت بـه جـاي     

و GISاسـتفاده از  . درجۀ اهمیت در روش مقایسه زوجی استفاده نموده است 3اهمیت از 

AHP    هـاي مسـکونی و نیـز دفـع پسـماند بترتیـب توسـط         براي مکـان گزینـی خانـه

در ایـران اسـتفاده از ارزیـابی    . نیز انجام شده است) 746،2007بنر،(و ) 2007،73الشلبی،(

) 1382،9زبـر دسـت،  (و )1372،21توفیـق ، (ردي، همچون توان به موا چند معیاري را می

هـاي   و استفاده از امکانـات و قابلیـت   GISاماترکیب ارزیابی چند معیاري با . اشاره نمود

شـکوهی، (و) 21: 1382احمـدي زاده، (شـود کاري جدیدتر محسـوب مـی   GISمحیط 

ده از فن آوري و ضرورت این نوع تحقیق، استفا)22،2008عزیزي،(و ) 1383،53نوریان،

براي متخصصان جغرافیاي شـهري و تبـدیل   ) 388،2008وانگ،(ریزي شهرينو در برنامه

) 1983،219بلتـون، (فاکتورهاي کیفی اقتصادي و اجتماعی به فاکتورهـاي کمـی اسـت    

گیري  ال، ساعتی براي تصمیم از سوي پرفسور توماس  AHPتکنیک ).131،2008لیوي،(و

کاربردهاي محیطی و شهرسازي به علـت پیچیـده   ). 7: 1980تی،ساع(و ارزیابی ابداع شد 
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ــتفاده        ــوبی اس ــتم بخ ــن سیس ــه از ای ــاي چندگان ــف و معیاره ــابع مختل ــودن من ب

  ).111،2008چن،(و) 2004،35مالکوزکی،(نمایند می

  

  ـ روش تحقیق5

خوانـده شـده  نیـز  Spatial AHPکـه   GISو  AHPدر تحقیـق حاضـر بـا تلفیـق     

گیـري چنـد معیـاري     هاي پشتیبان تصمیم هاي سیستم از زیربخشو ) 1996،517صدیقی،(

تـوان   را مـی  AHP.ریـزي گردیـد   هاي شهري پایه است، مدلی براي مکان گزینی پارك

بندي پتانسیل مناطق براي اختصاص آنها به یک کاربري خـاص   عنوان روشی براي رتبه به

عنـوان   بـه  GISه اغلب از اگرچه در سه دهۀ گذشت). 17: 1999مالکوزکی،(استفاده نمود 

شود، اما همیشه بر سر این موضوع که آیـا ایـن    گیري نام برده می سیستم پشتیبان تصمیم

برد، بحـث اسـت    گیري مناسب بهره کافی می هاي سیستم پشتیبان تصمیم سیستم از قابلیت

هـاي فعلـی داراي     GISاز آنجـایی کـه   ). 55،2008کردي،(و ) 1995،255جانکوزکی،(

کـار گیرنـدتا    گیري نیستند، لذاباید اصولی را به هاي پشتیبان تصمیم هاي قوي سیستم نسخه

از ). 1991،327کـارور، (گیري و قضاوت آمـاده نماینـد    بتوانند این ابزار را براي تصمیم

هاي اطالعات جغرافیـایی   سازي سیستم ها تلفیق و یکپارچه هاي این سیستم دیگر محدودیت

بنابراین، در ایـن تحقیـق   ). 2004،36مالکوزکی،(ها است  گیري صمیمها، در ت  با ارجحیت

هـاي اطالعـات    هاي یاد شـده از تلفیـق سیسـتم    سعی بر این شد که براي رفع محدودیت

ریـزي   فضایی پایه AHP.گیري استفاده شود هاي دیگر پشتیبان تصمیم جغرافیایی با سیستم

  :ودش شده در تحقیق حاضر پنج مرحلۀ زیر را شامل می

ـ تعیین معیارها 1ـ5
3

هدف اصلی انتخاب فضـاي مناسـب    :گیري و یا فاکتورهاي تصمیم

با توجه به کمبود منابع اطالعاتی، فقـط  . گزینی براي پارك است وانتخاب معیارهاي مکان

عنـوان معیارهـاي    هاي اطالعاتی از آنها میسر شده، بـه  معیارهاي زیر که قابلیت تهیه الیه

                                               
3 -Decision factor
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  : خاب شدگیري انت تصمیم

ها بر اساس معیـار مکـانی    ـ شعاع عملکردي پارك3ـ آلودگی هوا؛ 2ـ تراکم جمعیت؛ 1

ــ وضـعیت منظـر ویـا     6هاي موجـود؛   ـ حوزه نفوذ پارك5ارزش زمین؛   ـ 4مرکزیت؛ 

  .انداز توپوگرافی منطقه چشم

:معیارهاي فوق معیارهاي سطح اول و هرکدام داراي زیر معیارهایی هستند

در الگـو، تـراکم   . از عوامل مهم در انتخاب فضـاي سـبز اسـت   : معیتتراکم ج-1-1ـ5

جمعیت به چهار سطح کم تراکم، تـراکم متوسـط، تـراکم زیـاد و تـراکم خیلـی زیـاد        

  .بندي شد طبقه

در . مراکز آلودگی یا مجاورآن نیاز به فضاي سبز بیشـتري دارنـد  : آلودگی هوا-2-1ـ5

الیـه   GISاج الیه آلودگی هوا در محیط هاي مورد استفاده براي استخر تحقیق حاضر الیه

هاي صنعتی در سطح شـهر و تعـداد شـاغالن افـراد درون ایـن       ترافیک شهري و کارگاه

منطقـه آلـودگی کـم، آلـودگی متوسـط،      : شهر به چهار زیر معیار. ها بوده است کارگاه

  . بندي گردید زیاد طبقه آلودگی زیاد و آلودگی خیلی

هـاي شـهري بـر اسـاس      بندي پـارك  طبق طبقه :هاي موجود حوزه نفوذ پارك-3-1ـ5

هاي مشخص و نوع خدمات رسانی به همسایگان خود و یـا محـالت و یـا منـاطق      مقیاس

وزارت . (اطراف خود ویا کل شهر به چهار گـروه بـه شـرح زیرتقسـیم بنـدي گردیـد      

).202، 1374سازمان مدیریت ، (و ) 1369،10کشور،

هـاي   ـ پارك4هاي ناحیه اي؛ ؛ ـ پارك 3ايحلههاي م ـ پارك2هاي همسایگی؛  ـ پارك1

ايمنطقه

نمودار (هاي مذکور بر اساس فواصل حوزه نفوذ به طبقات یا زیر معیارهایی که در  پارك

هاي مذکور بـر اسـاس ایجـاد     الیه).1383،11سعیدنیا،. (بندي شدندآمده است نیز طبقه)1

ايهاي فاصله حاشیه
4
ته شدند و درون هر طبقۀ فاصـله  هاي موجود شهر ساخ اطراف پارك 

دهندة این است که هرچقدر  معیارنشان. هاي خود را دریافت نمودند هاي مکانی وزن سلول

                                               
4 -Buffer distance 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  93ش  -فصلنامه تحقیقات جغرافیایی  102

ها بیشتر شود، مقبولیت بیشتري براي استقرار پـارك شـهري بوجـود     فاصله از این پارك

دسـت   هـاي در  هاي موجود و پارك انتخاب این معیار از تداخل شعاع نفوذ پارك. آید می

.گردد ها در سطح شهر می کند و باعث ایجاد تعادل در توزیع پارك مطالعه جلوگیري می

این معیار بـه عکـس   : ها بر اساس معیار مکانی مرکزیت شعاع عملکردي پارك-4-1ـ5

هاست و هر چقدر از مرکز یک محله به سمت خارج شـعاع عملکـردي    حوزه نفوذ پارك

مـذکور بـر اسـاس     الیه. ها کمتر خواهد بود آن طی شود، ارجحیت براي مکانیابی پارك

شکل گرفـت؛ بـدین صـورت کـه      GISهاي مصوب شهري در محیط   مرکزیت محدوده

اي  اي و منطقـه اي، ناحیـه  مرکز هر محدوده یا چند ضلعی، همچون مراکز همسایگی، محله

ـ     استخراج و طبقات فاصله تا مراکزاین مناطق به اده صورت ایجاد حاشـیه بـه دور آنهـا پی

  .دهی گردیدند سازي و وزن

تر باشد، ارجحیت بیشتر براي خرید و تبدیل  ها ارزان هر چقدر زمین: ارزش زمین-5-1ـ5

هاي خالص در سطح شهر مناطق شهري به  با توجه به عدم وجود قیمت. به فضاي سبز دارد

چهار منطقه ارزان قیمت، متوسط، گران و خیلی گران تقسیم شدند وهر منطقه وزن خـود  

  .دست آورد به AHPا ازمدل ر

این معیـار بـا اسـتفاده از نقشـه     : وضعیت منظر ویا چشم انداز توپوگرافی منطقه-6-1ـ5

 20هاي تـراز   بر اساس مدل رقومی ساخته شده از منحنی. توپوگرافی منطقه انتخاب گردید

بندي نامنظم مثلثیمتري شهري و با استفاده از روش شبکه
5
مدل رقومی ارتفاعی زمـین در   

شکل گرفت و سپس طبقات آن به چهار طبقـه عـالی، خـوب،     Arcviewحیط نرم افزارم

  .متوسط وضعیف تفکیک گردید

  :ـ مرحله دوم ساختاربندي معیارها در یک فرایند تحلیلی سلسله مراتبی2ـ5

  .)1نمودار(شوند  بندي می صورت سلسله مراتبی طبقه فضایی معیارها به AHPدر روش 

در  :گیـري  عیین وزن معیارهـا یـا اهمیـت نسـبی فاکتورهـاي تصـمیم      ت: ـ مرحله سوم3ـ5

                                               
5 -Triangulated Irregular Network (TIN) 
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ــا اســتفاده از جــدول مقایســه زوجــی    ــا ب ــراي محاســبه وزن معیاره تحقیــق حاضــر ب

،1384قدسی پـور، (وزن معیارها محاسبه شد ) 1جدول(، به شرح )20و1980ساعتی(معیارها

ارهـاي آلـودگی در   اي از محاسبات صورت گرفته براي تعیـین وزن زیـر معی   نمونه). 27

  .آورده شده است) 2جدول(ماتریس ارزیابی و یا 

  

  1980ساعتی،مقایسه زوجی آنها،جدول یا ماتریس میزان ارجحیت نسبی معیارها در) 1(جدول

درجه ارجحیتهمیت نسبی یک معیار نسبت به معیار دیگر در مقایسه زوجی

1اهمیت برابر دو معیار

3ارجحیت متوسط

5ويارجحیت ق

7ارجحیت بسیار قوي

9ارجحیت بسیار شدید

8، 6، 4، 2هاي میانی اعداد فرد ارجحیت

  

ماتریس ارجحیت نسبی معیارها نسبت به همدیگر و تعیین وزن نسبی معیارآلودگی و زیر ) 2(جدول

  معیارهاي آن

  

  

وزن معیار

وزن برداري 

ردیفی

آلودگی 

  خیلی زیاد

A4

آلودگی 

  زیاد

A3

آلودگی 

  متوسط

A2

  آلودگی کم

A1

آلودگی کم380/0074/06/14/12/11

آلودگی متوسط707/0138/04/12/112

آلودگی زیاد414/1275/02/1124

آلودگی خیلی زیاد632/2513/01246

مجموع وزن1
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تعیین نرخ ناسازگاري
6
  :ماتریس مقایسۀ زوجی معیارها 

بـود و   1/0هـا کمتـر از    انجام گرفته نرخ ناسازگاري تمـام مـاتریس   بر اساس محاسبات

  .وزن برداري برپایه نرمال سازي محاسبه گردیدها سازگار و  بنابراین، ماتریس

n AAAAEgenvector 4.3.2.1  

براي محاسبه وزن نهایی هر معیار وزن برداري ردیفی نرمـالیزه گردیـد؛ یعنـی وزن هـر    

در تحقیـق حاضـر، بـراي    . ها در ستون مربوطه گردیـد  یفردیف تقسیم بر وزن کلّ رد

افزارهـاي کـاربردي سیسـتم     که از نرم Expert choiceافزار  محاسبه وزن معیارها از نرم

AHP آورده شـده  )1(نتایج حاصل از وزن معیارها در نمودارشماره .است، استفاده گردید

  .است

  

  ها انتخاب گزینه براي 7طراحی یک شاخص شایستگی: ـ مرحله چهارم4ـ5

یک شاخص شایستگی پارك شهري یا مناسب بودن هر سلول بـراي ایـن هـدف بـا     

در هـر سـطح سـاختار    ) RIWs(هاي ارجحیت نسبی عوامـل  استفاده از میزان توافق وزن

هـاي رسـتري بـه صـورت      شاخص مناسب براي همه سلول. گردد سلسله مراتبی تعیین می

معادلـه  . مشـخص مـی شـوند    GISها در محـیط  نقشههمزمان با استفاده ازعملیات جبري 

:یر محاسبه می شودمربوطه براي ساختار چهار سطحی این تحقیق به صورت ز

SI:                       شاخص شایستگی وزنی  

   









2 3
432 .*

N

i

N

j
ijkiji

i

RIWRIWRIWSI  

2
N:تعداد معیارهاي سطح دوم

i
N

3
ام سطح دوم   iصورت مستقیم در ارتباط با معیار رهاي سطح سوم که بهتعداد زیرمعیا: 

  .باشند می

2
iRIW: وزن نسبی معیـارi   3     2ام سـطح

ijRIW:   وزن نسـبی زیرمعیارهـايj    از   3سـطح

                                               
6 -Inconsistency Rate
7 -Suitability index
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  ام سطح دوم iمعیار

4
ijkRIW : وزن نسبی زیرمعیارK زیرمعیـار از )هـا  طالعات توصیفی پیکسـل ا(سطح چهارمj  

ام سطح دوم iسطح سوم از معیار

در ایـن مرحلـه   ):فضایی AHPبراي حصول  GISو  AHPترکیب : (ـ ادامۀمرحلۀ چهارم

بنـابراین، در  . شـود  هاي اطالعاتی تخصـیص داده مـی   به الیه AHPهاي مستخرج از وزن

هـا بـا دقـت پیکسـلی      ، نقشـه  ArcViewافزار  از نرم  Spatial Anaylseمحیط نرم افزار

m1×1 متر مربع 1و هر پیکسل یا سلول شبکه بیانگر . هاي رستري تبدیل گردیدند به نقشه

سپس براي هر الیه، وزن مربوطه با استفاده از فرمول شـاخص شایسـتگی محاسـبه    . است

ر سلول هایی است که ه حاصل عملیات انجام شده الیه. گردید و به الیه تخصیص داده شد

هـا،   آن یک وزن براي انتخاب پارك را داراست و حاصل جمع جبـري تمـام ایـن الیـه    

  .دهد براي انتخاب پارك را نشان می هاي شایستگی مجموع وزن

  

 GISها با استفاده از منطق بولین در محیط  اعمال ضوابط و محدودیت:ـ مرحله پنجم5ـ5

  .هایی مناسب پاركهاي ن ها و استخراج مکان بندي کاربري و امتیاز

هایی وجود داردکـه نمـی تـوان آنهـا را تغییـر       ها، مکان با توجه به وجود محدودیت

هـاي   هاي تاریخی شهر و یا کـاربري  کاربري داد، همچون مناطق میراث فرهنگی و بافت

بـراي   GISبنابراین، از منطق بولین در محـیط  . بهداشتی درمانی آموزشی اداري و مذهبی

هـاي محـدودیت    در این روش، زمین. ها استفاده گردید در الیه کاربري اعمال محدودیت

ازطرفی، . را دریافت نمودند 1و بقیه ارزش  0دار براي تغییر کاربري به فضاي سبز ارزش 

هـاي   با توجه به مصوبات شهرداري در سفر اول و دوم هیأت دولت و لزوم تبدیل زمـین 

امتیازبنـدي   1تـا   0بز شهري، این اراضی بین هاي فرسوده به فضاي س بایر وتخریب بافت

ها را با توجه به ضوابط شهرداري،  گذاري بر الیه کاربرياین نحوه ارزش). 3جدول(شدند 

ربري امتیاز بندي شـده در الیـه وزن دار نهـایی    حاصلضرب مقادیر الیه کا. دهد نشان می
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یـراین موضـوع را نشـان    معادله ز. دهد هاي نهایی مناسب پارك را نشان می پارك، مکان

:دهد می

Suitability Map = Σ [factor map(cn) * 
weight(wn)]*[constraint(b0/1)*ranking map]

Suitability Map :نقشه نهایی مکان مناسب پارك

factor map:مثالً الیه آلودگی(الیه معیار مربوطه   (Cn:سلول رستري استاندارد شده  

weight(wn) ه از جدول مقایسه زوجی معیارها براي هر معیاروزن استخراج شد  

constraint b0/1 :1و 0هاي  الیه مستخرج ازالیه کاربري با ارزش  

ranking map :هاي امتیاز بنـدي شـده نسـبت بـه     الیه مستخرج ازالیه کاربري با ارزش 

  ضوابط شهري 

  

  شهر ها با توجه به قوانین و ضوابط نحوه ارزش گذاري الیه کاربري) 3جدول(

نوع کاربريامتیازنوع کاربريامتیاز

1

هاي مصوب قابل انتقال به خارج  پادگان

هاي بدون کـاربري   از محدوده ـ زمین 

خاص و پیشنهادي

0

اداري ـ مـذهبی ـ میـراث فرهنگـی ـ        

بهداشتی ـ درمانی ـ نظامی ـ آموزشـی و     

).1هاي کد  کاربري.(معابر

9/0هاي خالی ـ مزارع ـ باغات  زمین1

واقـع در   1هاي بـه غیـر از کـد     کاربري

محدوده اولویت دار تخریب

2/0

هاي واقع در شـهر همچـون    سایر زمین

000مسکونی و

7/0

واقـع در   1هاي بـه غیـر از کـد     کاربري

محدوده فرسوده مصوب

  

  :ها ـ نتایج ویافته6

که با اسـتفاده از   مترمربع بوده است 1226724هاي چهار گانه شهر بیرجند مساحت پارك

نقطه به شرح  97ها در  پارك. استخراج گردیده استGISنقشه کاربري اراضی در محیط 

  :اند پراکنده) 4جدول (
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  هاي چهار گانه شهر بیرجند مساحت پارك)4جدول (

M2مساحتهاي موچود نوع پارك
هاي  نوع پارك

موچود

M2مساحت

61145يهاي ناحیه ا پارك342129هاي همسایگی پارك

705371هاي منطقه اي پارك118079هاي محله اي پارك

  

دار از  اي وزنـی ارزش  در تحقیـق، نقشـه  GISو AHPمدل حاصل از روش تلفیقـی  

در این الیه، اعـداد بزرگتـر   . ها در سطح شهر است هاي مناسب انتخاب انواع پارك مکان

هـاي وزنـی ایـن الیـه     نشان از ارجحیت آن مکان براي احـداث پـارك اسـت و ارزش   

این نوع امتیاز بندي هم درصد امتیـاز و هـم اولویـت    . امتیاز بندي شد100تا 0درمقیاس 

نقشۀ مناطق مناسـب کـاربري فضـاي سـبز را در شـهر      ) 1شکل. (دهد امتیاز را نشان می

از خصوصیات این نقشه ومدل مذکور در این اسـت کـه بـراي هـر     .دهد بیرجند نشان می

دهد و با توجـه   براي احداث پارك نشان می 100تا 0هر ارزش آنرا بین متر ش1×1پیکسل 

به متصل بودن هرنقطه به اطالعات توصیفی خود در سـامانه اطالعـات جغرافیـایی، نـوع     

هاي عمرانی شهري را مشخص و تصمیم گیـران   کاربري فعلی و قرار گیري آن در برنامه

هـاي   در نقشـه مـذکور بـاالترین ارزش   .دنمای را در ساختن یا نساختن پارك پشتیبانی می

بـه محـدوده بسـیار پـر تـراکم وداراي      ) درصـد   100ارزش (مناطق مناسب فضاي سبز 

آلودگی زیـاد در بافـت فرسـوده مصـوبی کـه در اولویـت تخریـب قـرار دارنـد  بـه           

مترمربع تخصیص یافته است که در حال حاضر فاقد هرگونه فضـاي سـبز    61376مساحت

توانند بـا مـدل مـذکور تصـمیم      ر هنگام تخریب این مناطق براحتی میاست و مدیران د

هاي موجود با الیه مناطق مناسب کـاربري فضـاي سـبز مـورد      الیه پارك. گیري نمایند

هـاي   همپوشانی قرار گرفتند که حاصل این همپوشانی گزارش خالصه اي آماري ازارزش

ـ  هـاي پـارك   وزنی الیه مناسب کـاربري پـارك در محـدوده    اي موجـود اسـت کـه    ه

  :آمده است) 5جدول(در
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  نقشۀ مناطق مناسب کاربري فضاي سبز) 1شکل(

  

الیه مناطق مناسب کاربري پارك، در 100تا 0هاي بین  خالصۀ آماري از ارزش) 5جدول(

هاي موجود پارك

هاي  نوع پارك

موچود

m2مساحت

کمترین 

مقدار 

ارزش

بیشترین 

مقدار

ارزش

دامنه 

تغییرات 

ها ارزش

میانگین 

ها ارزش

انحراف معیار 

ها ارزش

342129197/39185/82987/42582/56405/10هاي همسایگی پارك

118079197/39507/79309/40739/59818/8هاي محله اي پارك

61145596/62569/72973/9147/67879/2هاي ناحیه اي پارك

705371791/40856/72065/32159/61772/7هاي منطقه اي پارك

1226724
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درصد  82تا 39هاي همسایگی فعلی بین  دهد که پارك این جدول براي مثال نشان می

ها در حالت سلسه مراتب عملکردي  درصد با وضعیت استاندارد پارك 56طور متوسط و به

بـا  درصـد، منطبـق    67تـا  56هاي موجود در شهر بـین   همچنین همه پارك. تطابق دارند

  . هاي الگوي استاندارد طراحی شده هستند ارزش

آمده است که نشـان  )1نمودار(ها در  زیر معیارها و هاي استخراج شده براي معیار وزن

در ایـن  . دهد بیشترین وزن به عامل تراکم و سپس به عامل آلودگی تعلق گرفته است می

کمک بـه تصـمیم گیـري     براي. است 1ها در سطح دوم برابر  نمودار، مجموع وزن معیار

براي انتخاب نوع پارکی که باید احداث شود براي هر نـوع پـارك تلفیقـی بـین معیـار      

هـا آن در الیـه    ها و حوزة نفوذ آنها به عمل آمده و حاصـل جمـع ارزش   عملکرد پارك

بـا انتخـاب ایـن روش، از تـداخل شـعاع نفـوذ       .کاربري امتیاز بندي شده ضرب گردید 

دست مطالعه جلوگیري شده، باعـث ایجـاد تعـادل در     هاي در پاركهاي موجود و  پارك

هاي مناطق مناسـب بـراي    نقشه) 5(تا)2(اشکال. گردد ها در سطح شهر می توزیع پارك

  .دهد هرنوع پارك را نشان می
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  .ساختار سلسله مراتبی و وزن معیارهاي استخراج شده براي معیارهاي انتخابی فضاي سبز) 1نمودار(
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نقشه )2شکل(

هاي مناسب  مکان

نقشه )3شکل(

هاي مناسب  مکان

نقشه )5شکل(

هاي مناسب  مکان

نقشه )4شکل(

هاي مناسب  مکان
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  ـ بحث و نتیجه گیري7

هاي موجود با مدل طراحی شده از جداول  به منظور بررسی میزان توافق کاربري پارك

توافقی
8

بدین منظور الیه مکان مناسب براي پـارك  . استفاده گردیدArcViewدر محیط  

هاي موجود  پاركبندي شدند و با طبقه) 75-100و50-75و25-50و0-25(در چهار کالس 

هاي قرار گرفته هر  میزان فراوانی مساحت). 6جدول شماره. (مورد همپوشانی قرار گرفتند

بر اسـاس جـدول   .دهد نوع پارك را در هر طبقۀ امتیاز الیۀ مکان مناسب پارك نشان می

قـرار نگرفتندکـه ایـن     0-25هاي موجود در طبقه کم ارزش  کدام از پارك مذکور، هیچ

  .دهد هاي موجود را نشان می تا حدي مناسب وضعیت پارك موضوع طراحی

قـرار    50-75درصد انطباق فراوانی مسـاحت در طبقـه    7/73هاي همسایگی با پارك

درصـد   24دهـد ولـی    ها را نشان مـی  گرفته اند طراحی توزیع تا حدي مناسب این پارك

درصد  20. فته استامتیاز یا متوسط قرار گر 25-50ها در محدوده طبقۀ  وسعت این پارك

درصد مساحت آنهـا   7/76اي در محدود امتیاز عالی قرار دارند و هاي محله مساحت پارك

 100حـدود  . دهد ها را نشان می در محدوده خوب قرار دارند که توزیع مناسب این پارك

امتیاز قرار گرفته انـد و   50-75هاي منطقه اي و ناحیه اي در طبقات درصد مساحت پارك

درصـد  ) 2(نمودار. ها با الگوي استاندارد دارد ان از طراحی توزیع خوب این پاركاین نش

) 6(اعـداد جـدول شـماره   .هاي موجود با طبقات امتیاز مدل را نشان می دهد انطباق پارك

کنـد،   ها مقایسه مـی  هاي موجود را با وضعیت ارزش هاي فعلی پارك گرچه توزیع فراوانی

بـراي تعیـین میـزان فاصـله از وضـع      . نمایند برآورد نمیاما وضعیت کمبودهاي آنها را 

مطلوب براي هر نوع پارك ویا کمبود فضاي آنها در شهر بایـد بـر اسـاس فاکتورهـاي     

برآورد سرانه میزان فضاي سبز مورد نیاز شهر را برآورد نموده، سپس در مـدل مربوطـه   

  .ورد نیاز را انتخاب نمودها از زیاد به کم، مناطق م براساس مرتب نمودن امتیازات سلول

هاي شـهر را بـر    این قابلیت را دارد که کل کاربريGISمدل طراحی شده در محیط 

هـاي   هاي اولویـت  اساس امتیاز مربوط به فضاي سبز مرتب نماید تا تصمیم گیران ازسلول

                                               
8 -Cross tabulate 
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باالي مناطق براي هر نوع پارك، مکان مناسب براي نوع پارك مد نظر خـود را انتخـاب   

  .دنماین

ترین حالت توزیـع خـود در شـهر ویـا      براي تعیین کمبودهاي هر نوع پارك، از مطلوب

ها با اولویت باالي مورد لزوم، ابتدا کل کمبود سرانه فضاي سـبز   تعیین نحوة توزیع پارك

براي هر نوع پارك شهري سـاخته  ) 75-100(اي از باالترین امتیاز  محاسبه شده سپس الیه

براي این منظور الیه کل فضاي سبز . از این الیه استخراج گردید شد و کمبود فضاي سبز

لذا ضریب . هکتار دارد 425از الیۀ کاربري اراضی استخراج گردید که مساحتی معادل با 

سرانه فضاي سبز مطابق رابطه زیـر  . است 29/0هاي موجود به فضاي سبز  مساحت پارك

  )1374بهرام سلطانی،(براي جمعیت شهر محاسبه گردید 

  

7/max  






 QeqQ rpQtسرانه فضاي سبز

  

Qt max:ضریب اقلیمی

Qeq
  

ضریب کیفیت محیط :

Q rp ضریب نفر در اتاق :/

  

  :بنابراین، سرانه فضاي سبز شهر بیرجند برابر است با

  ز شهر بیرجندسرانه فضاي سب) = 3+ 34/0+ 0*(7=3/23

لذا، مقدار زمین مورد نیاز براي مکان گزینی فضاهاي سبز شهري براي حدود  

 466مترمربع یا  3/23×200000=4660000هزار جمعیت دائم ساکن شهر بیرجند200

هاي  با اعمال ضریب پارك به فضاي سبز در این عدد، مساحت پارك. هکتارخواهد بود

هکتار زیر پوشش کاربري پارك  120ل حاضرحدودگردد که در حا هکتار می 135الزم 

 15هاي شهري  در نتیجه، مقدار مساحت مورد نیاز براي مکان گزینی پارك. شهري است

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  93ش  -فصلنامه تحقیقات جغرافیایی  114

ها  الیه مکان مناسب پارك 75این مقدارمساحت از الیه با امتیازات باالي . هکتار است

  .ه استاین موضوع نشان داده شد) 7جدول (و ) 6شکل (استخراج گردید که در

اولویت اول احداث انواع ) 6شکل(75-100الیۀ مکان مناسب پارك با امتیاز بین 

دهد که این موضوع انعطاف  ها به تفکیک، را در نقاط مختلف شهر نشان می پارك

وقابلیت باالي مدل طراحی شده در انتخاب هرمیزان مساحت مورد نیاز از هرنوع پارك را 

هاي منطقه اي برآورد شده  رین مساحت مورد نیاز، پاركکمت) 7جدول(در . دهد نشان می

گفته شد، به ) 6(طور که در توضیحات مربوط به جدول شماره  دلیل آن، همان. است

اما . هاي منطقه اي در وضعیت فعلی شهر مربوط است طراحی توزیع تاحدي مناسب پارك

توان از  شده، می اگر رشد جمعیت در نظر گرفته شود، میزان پارك مورد نیاز بیشتر

بیشترین ) 7جدول(در . ها استفاده نمود براي ایجاد این پارك 50-75مناطق با امتیاز 

ً در بافت فرسوده و ةهاي محله اي و آن هم عمد مساحت مورد نیاز به پارك، در پارك

در سایر نقاط شهر توزیع این مناطق عمدتاً . با اولویت اول تخریب برآورد گردیده است

با توجه به فقدان . یکی به مناطق عملکردي فاقد این نوع پارك برآورد شده استدر نزد

درصد از مساحت مورد نیاز به  2/12هاي فرسودة شهر،  اي در بافت هاي ناحیه پارك

هاي همسایگی در مناطق  پارك. اي برآورد شده است هاي ناحیه ها براي پارك پارك

یشترین مقدار آنها در این نقشه مربوط به بافت و ب) درصد  7/17(اند مختلف شهر پراکنده

ریزان شهري با توجه به مدل طراحی شده که بر  بنابراین، برنامه. شود فرسوده شهر می

ها طراحی شده، باید به تامین کسري سرانه فضاي سبز  اساس سطوح عملکردي پارك

  . هاي مختلف در بافت فرسوده توجه ویژه بنمایند واحداث پارك
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  هاي موجود با طبقات امتیاز مدل طراحی شده میزان درصد انطباق پارك)2نمودار(

  

  هاي موجود با طبقات امتیاز مدل طراحی شده میزان انطباق پارك)6(جدول شماره

طبقات امتیاز مجموع مساحت 

ها ودرصد پارك

نوع ومساحت و درصد انطباق 

هاي موجود پارك

25 -0

ضعیف

50 -25

متوسط

75 -50

خوب

100 -75

عالی

هاي همسایگی مساحت پارك 0 85072 252296 4761 342129

هاي  درصد انطباق پارك 0 9/24 7/73 4/1 100

هاي محله اي مساحت پارك 0 3883 90520 23676 118079

هاي محله  درصد انطباق پارك 0 3/3 7/76 1/20 100

ناحیه اي هاي مساحت پارك 0 0 61145 0 61145

هاي ناحیه  درصد انطباق پارك 0 0 100 0 100

هاي منطقه اي مساحت پارك 0 1665 703706 0 705371

هاي  درصد انطباق پارك 0 2/0 8/99 0 100

مجموع 1226724
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  خرج از مدلهاي با اولویت اول و مورد نیاز مست نوع و مساحت پارك)7(جدول شمارة

  

M2مساحتهاي نوع پارك
درصدمساحت 

260413/17هاي  پارك

904262/60هاي محله  پارك

183202/12هاي ناحیه  پارك

152111/10هاي منطقه  پارك

150000100مجموع

  

  .درصد 75الي هاي با هاي مکان گزینش شده با اولویت نقشه پارك: 6شکل شماره 
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