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  چکیده
افزایش اهمیت مراکز پستی به عنوان یکی از مهم ترین تجهیزات شهری و از ضروری ترین  سبب ارتباطات، سریع گسترش و رشدامروزه 

حوه ی توزیع واحدهای پستی به صورت توزیع از این نظر ن.خدمات شهری جهت رفع یکی از نیازهای اساسی بشر یعنی ارتباط است

 اهمیت مراکز پستی بهینه مکانیابی رهگذر، این در است بدیهی متناسب در سطح شهر و مکان یابی صحیح آن ، اهمیت ویژه ای دارد.

یزات شهری در سطح هدف این پژوهش دستیابی به بهینه ترین مکان ها  برای استقرار واحدهای پستی به عنوان تجه .باشد داشته بسیاری

و مصاحبه صورت گرفته با مسئولین اداره پست، واحد های یزد پژوهش با توجه به موقعیت واحدهای پستی در شهر  این درشهر می باشد. 

همه مناطق را تحت پوشش خود قرار نمی دهند و وضعیت برخورداری از خدمات پستی در برخی نواحی با مشکل  در شهر پستی موجود

منطقه امام شهر یزد که فاقد هرگونه مرکز پستی است مورد بررسی قرار داده  پژوهش این در و بسیار ضعیف عمل می کند.است روبه رو 

 از هدف این به نیل برای و کند در این محدوده مشخص پستی خدمات استقرار برای بهینه ای را های مکان تا است برآن پژوهش شد. این

است.پس از بررسی مبانی نظری در ارتباط  شده استفاده AHPمراتبی  سلسله تحلیل وزندهی روش و (GIS)جغرافیایی  اطالعات سیستم

وزن دهی به  AHPو با استفاده از مدل  همعیارهایی جهت مکان یابی مراکز پستی انتخاب گردید با این موضوع و گردآوری اطالعات،

 اتی مکان های بهینه برای استقرار مراکز پستی مشخص گردیده است.معیارها صورت گرفت.در انتها نیز با ادغام الیه های اطالع

 

 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی،محدوده امام شهر یزد مکان یابی ، مراکز خدمات پستی ، سیستم اطالعات جغرافیایی ،  کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
 مهاجرت و نیز شهرنشین مناطق عیتجم طبیعی رشد دلیل به شهرنشین کشور جمعیت سریع رشد اخیر های دهه در

 پیش تا که شهرها. است وجود آورده شهرها ای برای کشورها و  عدیده شهری و پیامدهای صنعتی شدن، مشکالت -روستا های

 . شدند مواجه پیچیده و جدید مشکالت از با انبوهی دوره این در کردند، می سپری را آرامی و بطئی رشدی نسبتاً مرحله این از

 شده کشور شهرهای در عمیقی به تحوالت منجر اخیر های دهه در شهرها شتابان رشد و ،سیاسی ،اجتماعی اقتصادی التتحو

 در مناسبی نتایج یافته تبلور شهرها فضایی توسعه و کالبدی تغییر شکل صورت به که وتحوالت تغییرات این اثرات . است

 .  است شده ها آن صحیح گزینی مکان عدم و خدمات نامناسب توزیع و باعث است نداشته کشور ی شهرها
 و به خدمات مناسب و مطلوب دسترسی شهرنشین، نیازهای جمعیت ترین اساسی حال عین در و مهمترین از یکی

 مختلف صور به آنرا توان و می است خوب شهر یك خصوصیات مهمترین از دسترسی یکی که چرا است شهری تسهیالت

 قابلیت[1]کرد. بندی تقسیم اطالعات و  امکانات به دسترسی منابع و کاالها به خدمات ، دسترسیها، فعالیت به دسترسی

 و خرید های مکان فضاهای تفریحی، خانه، شغل، تسهیالت، خدمات، به محصوالت، دسترسی توانایی عنوان به نیز دسترسی
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 مکان بعضی که چرا باشند نمی یکسان ها ه مکانهم دیدگاه این از.  است معقول زمان مدت در یك جنبی های فعالیت دیگر

 در وجود نابرابری به موضوع این. هستند دیگر های مکان با در مقایسه شهری خدمات به بیشتر دسترسی قابلیت ها دارای

به  فاصله عامل ،شود می مربوط زمان و فاصله شهرسازی به در دسترسی قابلیت [2.]شود می تفسیر خدمات به دسترسی

 مقصد به رسیدن باشد زمان بیشتر فاصله هرچه. یابد می بازتاب آن مانند بدنی و انرژی یا و سوخت مصرف سفر، هزینة صورت

 و نامناسب دسترسی معنی به و زمان فاصله یعنی عامل دو افزایش. شود می بیشتر هزینه ها نیز نتیجه، در و است بیشتر

 اصول اساسی از یکی زمان و فاصله کاهش و قابلیت دسترسی افزایش رو این از. است مناسب سیدستر به معنی آن دو کاهش

  [3.]شود می محسوب شهرسازی

 باشد داشته تغییرات جمعیتی و جمعیت فضایی جابجایی در مؤثری تواند نقش می شهری خدمات توزیع چگونگی و میزان

است،  شهری امکانات و خدمات متوازن توجه به توزیع اجتماعی، عدالت و شهری پایدار ارهای توسعةمعی از یکی که آنجایی از و

 مکان انتخاب در آنچه حال به هر [4.]شود برقرار فضایی عدالت باشد که ای گونه به باید شهری خدمات توزیع بنابراین ،

 و تعادل مسأله باشد، می اهمیت حائز مراکز خدماتی فضایی الگوی تحلیل ینهمچن و جدید مرکز خدماتی یك برای مناسب

  [5]باشد. می عدالت برقراری دیگر عبارت به یا تساوی و

محل  تعیین در و نیست مستثنی قاعده این از شهروندان نیز نیاز مورد خدمات از یکی عنوان به مراکز پستی یابی مکان

 به بتواند که و تکنیکی مدل از گیری بهره رو این از. دارند دخالت ضعف متفاوت و شدت با بسیاری عوامل آنها هینةب استقرار

 ترین بدیهی از بپردازد، جدید بهینة مراکز یابی مکان نیز و مؤثر عوامل تلفیق و دهی عملیات وزن انجام به مطلوب ای گونه

 ها سیستم تکنیك ترین کارآمد حال عین در و بهترین یکی از منظور این برای .شود می محسوب شهری برنامه ریزی نیازهای

 را امکان این شهرسازی های عرصة فعالیت در جغرافیایی اطالعات سیستم های از تکنیك استفاده.  است جغرافیایی اطالعات

 و سیستم های شهری زیر زمینة در تری دقیق ریزی تا برنامه است آورده فراهم شهری مسایل گران تحلیل ریزان و برنامه برای

 یابی مکان برای جغرافیایی اطالعات از سیستم گیری بهره [6.]دهند انجام های شهری کاربری یابی مکان زمینة در خصوص به

 مراکز خدماتی، اییفض توزیع طریق از دسترسی قابلیت در مجموع.  میشود محسوب آن بارز های توانایی از قابلیت دسترسی و

 [7. ]شود تعیین می مکان یك در شده انجام های فعالیت نقش کیفیت و میزان مرکز، هر به دسترسی سهولت

 به نیاز که ای به گونه است گردیده تغییراتی دستخوش پستی به خدمات نیاز ارتباطی، وسایل سریع گسترش با امروزه

 پستی مراکز یعنی باالتر سطوح به مقابل نیاز در و است شده کمتر پستی های صندوق پست مانند مراتب لسلهس پایین سطوح

این روند سریع گسترش ارتباطات و از طرفی رشد سریع جمعیت سبب ایجاد نامتوازنی هایی در توزیع .یافته است افزایش

 این با  ها وکاربری فضاها توزیع و ،توسعه رشد هر یزدکه است و از جمله ش شده کشور شهرهای از خدمات شهری در بسیاری

 شهرها جزءاساسی در امکانات و استقرارمنابع برای مکان بهترین پیداکردن مسأله همچنین.و است نبوده همگام جمعیت رشد

 درحالت ولی.نیست کارآسانی یك منبع مکان بهترین وتشریح تعریف.است بوده ای منطقه و شهری ریزی برنامه مراحل ترین

 حال و در عین(ازنظرکمی) استفاده ترین بیش به در آن بتوان که است منبع، مکانی یك استقرار برای مکان بهترین کلی

 شناخت و موجود وضع بررسی تحقیق این انجام از بنابراین هدف [8. ]رسید ذکرشده ازمنبع( کیفی ازنظر) استفاده بهترین

 و ضوابط و بهینه الگوی به دستیابی بعد مرحله در همچنین و باشد می پستی خدمات مراکز یابی مکان یتوضع از کامل

 شعاع شهر یزد ، پستی مراکز موقعیت که این فرض با پژوهش این باشد. در می فضاها این یابی مکان جهت خاص مقررات

است  شده آن بر سعی کند، نمی فراهم را م شهرپوشش محدوده اما تحت جمعیت مطلوب دسترسی جهت استاندارد دسترسی

 منظور به مناسبی یابی مکان ها، معیار تلفیق و دهی وزن زمینة در جغرافیایی اطالعات سیستم ی ها قابلیت از گیری بهره تا با

 با .یردگ صورت مدت بلند دورة یك در  خدمات این از محروم ی منطقه در پستی مراکز استقرار های مکان بهترین تعیین

 مناطق دسترسی میزان نقشه پست، اداره مسئولین با گرفته صورت مصاحبه و شهر در پستی واحدهای موقعیت به توجه

 اکرمیه و آباد شهر،اکرم شمالی،آزادشهر،امام مناطق فهمید توان می که است شده بندی طیف پستی واحدهای به شهر مختلف

 مناطق.کند می عمل ضعیف بسیار و است رو روبه مشکل با آنجا در پستی دماتخ از برخورداری وضعیت که هستند مناطقی از
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 وضعیت شرقی جنوب نیزدر هم مناطقی و هستند مناسبی وضعیت دارای شهر یزد غربی جنوب قسمتهای و شهر مرکز

به اصول مکان یابی، دارند که در این پژوهش هدف ، مکان یابی بهینه مراکز خدمات پستی با توجه  را مناسبی نسبتا دسترسی

 در محدوده ی امام شهر یزد است.

 

 پژوهش نظری مبانی -2

 شهری خدمات-2-1

 مسایل حل و شهری رفاه زندگی و توسعه منظور به محلی و مستقل نسبتاً که واحدی است خدمات از وسیعی بخش 

 برای کشور از ای یا منطقه محدود ای ه جامع در که اقداماتی از اند خدمات عبارت این [9.]گردد ارائه می شهری زندگی

 نزدیك ارتباط محلی مسایل با و شودی م ناحیه انجام آن مردم بعضی یا شهر سطح در که و اقداماتی نیازها تأمین و آسایش

  [11.]آید می وجود محل به همان اهالی کمك به که است سازمانی آن و مجری دارد

 پست-2-2

 رین ت مناسب با به گیرندگان آن تسلیم و فرستندگان مرسوالت قبول به که نسبت ای گسترده و عمومی ارتباطی شبکة 

سفارشات  انواع انجام جهت در الزم ایجاد تسهیالت به مبادرت حال، عین در و نماید می اقدام و ایمنی دقت سرعت، قیمت،

  [11.]ندک می مردم اقتصادی و اجتماعی فرهنگی،

 پستی خدمات-2-3

 بین تجهیزات فناوری، بر قوانین، ی مبتن پستی شبکة در آمده فراهم پستی و تسهیالت امکانات از عبارت پستی خدمات 

و  یمشتر انتخاب حسب بر گوناگون مزایای نیز دارای و عملیات فرآیند در تنوع دارای که است نیازهای مشتریان و المللی

 [11.]است پست شرکت برای مختلف تعهدات

 فضایی پراکندگی-2-4

 سطح یك در ویژه استقرار دارای محل عینی، های واقعیت این از یك هر که است های عینی واقعیت از ای مجموعه

 و الگویابی تراکم، نظر زا توان می که است آرایش یافته سان بدین عینی های واقعیت فضایی پراکندگی . باشد می مشخص

 [4پرداخت.] مرتبط قوانین تدوین و تحلیل به پخش آنها

 فضایی تحلیل-2-5

 تاثیر پراکنش الگوی بر که عواملی دارد و ها پدیده مکانی پراکنش بررسی بر تاکید زیادی که جغرافیا به مربوط رهیافتی

 [12.]گذارند می

 شبکه تحلیل مدل-2-6

 انتقال آن امتداد در یا شوند می افراد منتقل و کاال مواد، آن طریق از که است مرتبط عوارض خطی از ای مجموعه شبکه، 

همتاهای  های ویژگی و ها مؤلفه از انتزاعی های در سازی ای شبکه های مدل. گیرد می GIS نماد مثابة صورت به اطالعات

  [6.]هستند واقعی جهان در خود

 شبکه عملیات و تحلیل-2-7

 ایفا شهری درون های جابجایی در و بنیادینی اساسی نقش که شهری های خیابان و معابر بر شبکة مبتنی ی ها تحلیل در

 اطمینان درجة از تحلیل نوع این از حاصل نتایج دلیل به همین یشوند، م برده کار به خطی عوارض صورت به نمایند و می

 پردازند می نقطه بین دو مسیر بزرگترین تعیین به فضایی صورت به که فقط فضایی های تحلیل به نسبت باالیی بسیار

  [6.]هستند برخوردار
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 معیارها به دهی وزن-2-8

 دادن وزن خصوص در ریگی دلیل تصمیم همین به و باشند می متفاوت بسیار ها یابی زمینة مکان در موجود های معیار 

 جمله که از دارد وجود معیارها به دهی وزن منظور به ی بسیاری ها مدل.  است مشکل بسیار موجود های و شاخص معیارها به

 دهی وزن روش در. برد مراتبی نام سلسله تحلیل روش نیز و نسبتی یا بندی دهی درجه وزن روش به توان ی م آنها مهمترین

 از هرکدام نهایت در و شود می گرفته نظر در 111 تا 1 بین وزنی اهمیت، میزان به توجه با ها از معیار كی هر به بندی درجه

 [13آید. ] می دست به معیار آن شده نرمال وزن و شود تقسیم می معیارها امتیازات مجموع بر جداگانه صورت معیارها به

 سلسله تحلیل فرآیند. است مراتبی تحلیل سلسله فرآیند یا زوجی مقایسة روش پژوهش در این استفاده مورد روش اما 

 های مطالعه وزن مورد هدف به توجه با معیارها، و ها دویی شاخص به دو مقایسة زمینة در موثر ابزاری به عنوان  مراتبی

 سازد. می مرتفع حد زیادی تا را مشابه ایه داده به دهی وزن مشکل واقع، و در گیرد می نظر در معیارها برای را مطلوبی

 به دو مقایسة زمینة فرآیند در از استفاده در آن قابلیت جغرافیایی سیستم اطالعات های قسمت ترین کاربردی از یکی

(AHP )برای که مراتبی سلسله تحلیل فرایند . است ها مکان به نهایی وزن دادن و ها شاخص مراتبی دویی سلسله تحلیل 

 پیچیده کاربرد مسائل حل جهت در شود؛ می خوانده این نام به خاطر همین به و شد مطرح ساعتی ال توسط توماس بار اولین

 معیارة گسترده، چند گیری تصمیم مشکالت رفع برای حل ابداعی راه یك عنوان به AHP اخیر ،  نوشته های در[14]دارد.

 استقرار بهینه مکان تعیین جهت مؤثر، تکنولوژی یك عنوان به AHP فرآیند .شده است پیشنهاد قعیوا جهان پیچیدة و پویا

 موضوعی چند مسایل در را پارامترها ارزش و ضریب موضوعی و است شده استفاده معیاری چند های بین شاخص از تأسیسات

  [15.]نماید می مشخص

 وزن. می باشند 9 تا 1 طیف در شده منظور های وزن دو معیارها، به دو مقایسة هنگام مراتبی سلسله تحلیل در روش

.  ندارد برتری دیگری بر هیچ کدام و دارند یکسانی اهمیت مقایسه مورد معیار که دو باشد می نکته این دهنده نشان شماره

وزن  در.  باشد می دارا دیگر معیار به نسبت را ینهایت برتر نظر مورد معیار که باشد می مطلب این نشان دهنده 9 شماره وزن

باالترین وزن یعنی وزن   معکوس را وزن، کمترین نهایت، در و برعکس شده ها داده ترتیب، همین به نیز معکوس های دهی

 .است منظور شده آنها های ویژگی همراه به های وزن (1) در جدول.  میدهد اختصاص خود به 9/1

 

 

 

 دفاتر ارتباطی)پیشخوان دولت( -2-9

شود که دولت ایران برای ارائه خوان، به دفاتری گفته مییا دفتر پیش عمومی و دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش

است. کلیه دستگاههای اجرایی دولتی ایران موظفند خدمات  خدمات الکترونیك به مردم در سطح کشور احداث کرده

 را از راه این دفاتر ارائه دهند.الکترونیکی خود 

 توضیح معنی امتیاز

 هردو فعالیت اثر یکسانی را بر هدف خواهند داشت. اهمیت یکسان 1

 تجربه یا داوری قویا یکی را بر دیگری ترجیح می دهد. اهمیت اندک یکی بر دیگری 3

 تجربه با داوری قویا یکی را بر دیگری ترجیح می دهد. اهمیت اساسی یا زیاد 5

دیگری به اثبات رسیده است.در عمل،اولویت یکی بر  اهمیت به اثبات رسیده 7  

 اولویت یکی بر دیگری در حداکثر میزان مثبت خود قرار دارد. اهمیت فوق العاده زیاد 9

 امتیازات میانی نشان دهنده حال های میانی هریك از حاالت مقایسه ای فوق است. 8،6،4،2

 AHP ، [16 ]: مقیاس مقایسه زوجی در 1 جدول
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آمار دقیقی از تعداد این دفاتر دستگاه های دولتی بیان شده است. کاریاز موازیری ز دالیل تشکیل این دفاتر جلوگییکی ا 

هزار دفتر پیشخوان خدمات با عناوین مختلف، در ایران مشغول به  16اما حدود .دهند وجود نداردو تعداد خدماتی که ارائه می

ای، امور واحد دیگر در شهرها قرار دارند. امور بیمه هزار 6هزار واحد آن در روستاها و حدود  11فعالیت هستند که نزدیك به 

های دانشجویی، فروش بلیت های مختلف اعتباری و کارتسجلی و گواهینامه و تخلفات رانندگی و گذرنامه، شارژ کارت

از  …های بین شهری، پرداخت الکترونیکی قبوض، امور مربوط به اسقاط خودرو، خدمات گمرکی، خدمات مخابراتی واتوبوس

 جمله خدمات قابل عرضه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت است.

 

 استانداردها و ضوابط-3
محله،  مراکز ارتباطی، راههای مخابرات، مانند تأسیسات مواردی پست، تأسیسات استقرار به منظور مناسب ی ها همجواری

 در را شهری از فضاهای دسته آن نیز نامناسب ی ها همجواری و شود شامل می را عمومی توقفگاههای و شهری منطقه ناحیه،

 پست تأسیسات سرانة متوسط طور به [17.]داده شوند تشخیص نامرتبط پست تأسیسات به قرارگیری نسبت که گیرد می بر

 که تضروری اس پست ادارة یك جمعیت نفر 1111 هر ازای  به و است شهری ساکن هر برای مترمربع 1.2تا  1.1بین 

 برای را مترمربع 1.1می توان  ایران شهرهای سطح در که شود می گرفته در نظر مترمربع 4111 تا 2111 بین آن مساحت

 از جدول مستخرج پست ادارة شعب اداری های واحد شده برای تعریف نوسان دامنه [18.]گرفت  نظر در پستی تاسیسات

 مترمربع 751 تا 651 با شود، برابر می محسوب نیز پژوهش این نظر مورد که موضوع شهر، یك کالبدی دهنده تشکیل عناصر

 [19] است.

 

 پژوهش پیشینه-4
 که است جغرافیایی، مبحثی اطالعات سیستم در اطالعاتی های تلفیق الیه شیوة از گیری بهره با پستی مراکز یابی مکان

 شهری، های کاربری و انواع خدمات یابی مکان خصوص در است.  اما شده انجام این زمینه در اندکی بسیار مطالعة تاکنون

 شود :  می پرداخته آنان معرفی به زیر در که انجام شده چندی مطالعات

 پست،)شهری  تجهیزات و تأسیسات بررسی به خود کارشناسی ارشد نامة پایان در(:  1383)  خواه، سعیدی -

 نموده پیشنهاد شهر مشهد جدید و قدیم بافت در را آنها ایجاد برای بهترین مکان و پرداخته(  نینشا آتش مخابرات،

 (1383 خواه، سعیدی) است

 با مطالعة شهری آموزشی مراکز گزینی مکان و ارزیابی با عنوان پژوهشی در:  ( 1383)  همکاران و زاده فرج  -

،(GIS) اطالعاتی های تلفیق الیه طریق از کرمانشاه، معلم شهرک: دیجغرافیایی مور اطالعات سیستم از استفاده 

 دهد می نشان آموزشی تفکیك مقاطع به را شهر سطح در آموزشی مراکز های ایجاد مکان بهترین زمینه این در مؤثر

 (1383 همکاران، و زاده فرج)

 اطالعات از سیستم استفاده با یشهر سبز فضاهای یابی مکان با موضوع ای مقاله در(:  1387)  همکاران و وارثی  -

 به مناسب اراضی بندی نقشة پهنه نهایت در و اند داده قرار بررسی مورد را خرم آباد شهر سبز فضاهای جغرافیایی،

 (1378 همکاران، و وارثی) اند داده نشان آباد خرم شهر سطح در سبز را فضای ایجاد منظور

 و زمینة تجزیه در جغرافیایی اطالعات سیستم قابلیت از با استفاده ای مقاله در(:  1389)  همکاران و هادیانی، -

 هادیانی،) نمایند پیشنهاد می مکان 5 در را قم شهر در نشانی آتش ایجاد مراکز مکانهای بهترین شبکه، ی ها تحلیل

1389) 
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 شهر 6 و 5 مناطق: موردی مطالعة)جغرافیایی  اطالعات سیستم از استفاده با پستی مراکز یابی مکان و فضایی تحلیل -

 بلند مدت، و میان کوتاه، های دوره با زمانی محدودة کیومرثی.دراین مقاله در زنگی آبادی ، حسین علی -(اصفهان

 2 مدت کوتاه دورة که شد اصفهان پیشنهاد شهر 6 و 5 مناطق مناسب در ی ها مکان در جدید پستی مرکز 11

 در مؤثر عوامل کلیة رعایت با جدید مرکز پستی 5 مدت بلند دورة در تنهای در و مرکز 3 میان مدت دورة مرکز،

 ها، معیار تلفیق و دهی وزن زمینة در اطالعات جغرافیایی سیستم ی ها قابلیت از گیری بهره با مراکز پستی زمینة

استفاده و   فهاناص شهر 6 و 5 مناطق در پستی استقرار مراکز های مکان بهترین تعیین منظور به مناسبی مکان یابی

 پیشنهاد شد.

 

 پژوهش روش-5

 عوامل ابتدا در که است طریق این به پژوهش انجام شیوه و است تحلیلی -توصـیفی نـوع از گرفتـه صـورت پژوهش روش

 حریم بعد مرحلة در. شد تبدیل shape file فرمـت بـه اطالعـاتی هـای الیـه صورت به پستی مراکز مکانیابی زمینة در مؤثر

 آنجـا از. شد منظور( ارزش باالترین) 5 و( ارزش کمتـرین) 1 بـین وزنـی کـدام هـر بـه و تعیین ها الیه از کـدام هـر مطلـوب

 و ها الیه مقایسـة نیـز و نیسـتند مـؤثر پسـتی مراکـز یابی مکان در میـزان یك به استفاده مورد اطالعاتی های الیه همة کـه

 فرایند یا AHP تکنیك از منظـور ایـن برای رسید، می نظر به مشکل معیارها، بـودن زیـاد دلیـل بـه کـدام هر ارزش تعیین

 به اطالعــات جغرافیایی سیســتم در تلفیــق و. گردید استفاده ها الیه تلفیق و دهی وزن زمینـة در مراتبی سلسله تحلیل

 این در آمده دست بـه خروجـی.نمایند کسب را ارزش باالترین مساحتها بیشترین کـه گیرند می قرار استفاده مورد گونه ای

 متوسط، زیاد، زیاد، بسیار مطلوبیت میـزان با دسته 5 در پستی مراکز استقرار جهت اراضی بنـدی پهنه نقشة صورت به مرحله

 .گردید پیشنهاد ارائه خدمات پستی برای جدید پستی مراکز استقرار مکان بهترین نهایت در. باشد می کم بسیار و کم

 

 پژوهش مورد محدوده-6 
اداره پست وجود دارد که تمامی خدمات مرتبط با پست را ارائه می دهند،اداره پست مرکزی نیز،اداره  6در سطح شهر یزد 

پذیرد.با توجه به پست واقع در بلوار دانشجو می باشد که خدمات مربوط به مرسوالت خارجی تنها توسط این اداره صورت می 

موقعیت واحدهای پستی)هم اداره های پست و هم دفاتر پیشخوان( در شهر و مصاحبه صورت گرفته با مسئولین اداره 

پست،ابتدا نقشه موقعیت های واحدهای پستی تدوین و سپس نقشه میزان دسترسی مناطق مختلف شهر به واحدهای پستی 

اطق شمالی،آزادشهر،امام شهر،اکرم آباد و اکرمیه از مناطقی هستند که وضعیت پهنه بندی شده است که می توان فهمید من

برخورداری از خدمات پستی در آنجا با مشکل روبه رو است و بسیار ضعیف عمل می کند.مناطق مرکز شهر و قسمتهای جنوب 

 ا مناسبی را دارند.غربی شهر دارای وضعیت مناسبی هستند و مناطقی هم نیزدر جنوب شرقی وضعیت دسترسی نسبت

اســاس سطح پوشش آنها ،  و بــر. گردیـد نقشه مشخص روی موجود شهر یزد بر پسـتی مراکـز پژوهش، از مرحلـه این در

و یکی از دالیل انتخاب این محدوده برای پژوهش، . را داشته است کمبـود جزء مناطقی که بوده بیشـترین محدوده امامشهر

دیگری نظیر آزادشهر محل هایی برای استقرار واحدهای پستی در نظر گرفته شده است،اما برای این است که محدوده های 

پهنه بندی میزان دسترسی مناطق مختلف شهر یزد را به خدمات ( 1)امامشهر هنوز مکان مناسبی منظور نشده است.نقشه 

 شده داده نشان ( موقیعت آن 2در نقشه ) کـه اسـت امامشهر شهر یزد این پژوهش، مورد مطالعه پستی نشان می دهد.محدودة

 .است
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محدوده مورد پژوهش: 2نقشه   

یزداطق به واحدهای پستی شهر : موقعیت واحدهای پستی در شهر یزد و میزان دسترسی من1نقشه   
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  GIS محـیط در تحلیلی مدل تشکیل-7

 هر در سناریو های مطلوب یا نظر مورد ارزش های تعریف -ب بـه موضوع مربـوط نقشـه هـای و داده ها آوری جمع -الف

 .GIS وسـیلة بـه مکـانیـابی -ث دیگریکـ با مطلـوب نقشه ها سـناریوهای ادغـام -پ نقشه

 بـه موضوع مربـوط هـای نقشـه و ها داده آوری جمع-7-1

 همجـاور کـاربریهـای معـابر، شبکة مانند پستی مرکز موقعیت در تعیین گـذار تـأثیر عوامـل پـژوهش، از مرحله این در

 جدول در جمع اوری شده اند که ،GIS در اسـتفاده وردم اطالعاتی صـورت الیه های سازگار و ناسازگار و مرکز هندسی بـه

 است. شده داده نشان( 2)

 

 

 نقشه هر در سـناریوهای موجود یـا نظـر مورد ارزش های تعریف-7-2

 بـه خاصی ارزش کاربریها از دوری یا در نزدیکی گیـری قـرار نسبت به مطالعه مورد محدودة اطالعاتی، اراضی الیه های در

حریم هـا به این صورت است که  به دهی الیه هایی مانند معابر شریانی درجه دو اصلی و فرعی وزن بقیة در. گیرند ـود میخ

 فواصـل اطالعـاتی، الیه های( 3) جـدول شمارة در. کننـد مـی هرچه نزدیکتر به مرکز پست باشند ارزش باالتری کسب

( اولویت بندی 8( تا شکل شماره )1شکل).است شده نشـان داده حریم ها از مکدا هر گذاری ارزش و متر بـر حسب حـریم هـا

 فواصل از کاربری های سازگار و ناسازگار و همچنین مرکز هندسی و شبکه معابر را نشان می دهد.

 

 

 سری داده های مورد استفاده معیارها

 نزیدکی به مراکز آموزشی ، اداری، فرهنگی و مذهبی کاربری همجوار سازگار

 دوری از مراکز کارگاهی و صنعتی کاربری همجوار نا سازگار

 به مرکز محدوده نزدیکی مرکز هندسی محدوده

 نزدیکی به راه های شریانی درجه دو اصلی و درجه دو فرعی شبکه معابر

 5 4 3 2 1 ارزشگذاری معیارها

 20-0 40-20 60-40 80-60 80+ شریانی درجه دو اصلی

 20-0 40-20 60-40 80-60 80+ شریانی درجه دو فرعی

 100-0 200-100 300-200 400-300 400+ مراکز آموزشی

 100-0 200-100 300-200 400-300 400+ مراکز اداری

 100-0 200-100 300-200 400-300 400+ مراکز فرهنگی

 100-0 200-100 300-200 400-300 400+ مذهبی

 400+ 400-300 300-200 200-100 100-0 کارگاهی

 100-0 200-100 300-200 400-300 400+ مرکز هندسی

استفاده مورد داده های سری و معیارها : 2جدول  

 

شده داده وزن های و حریم ها اطالعاتی، الیه های :3 جدول  
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اولویت بندی فواصل از مراکز آموزشی  :2شکل   

 

  ولویت بندی فواصل از مراکز مذهبیا :1شکل 
 

فرهنگیاولویت بندی فواصل از مراکز  :3شکل   

 

ادارییت بندی فواصل از مراکز اولو :4شکل   

 

اصلی 2معابر شریانی درجه اولویت بندی فواصل از  :5شکل   

 

مراکز کارگاهی و صنعتیاولویت بندی فواصل از  :6شکل   
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 یکـدیگر بـا نقشه ها مطلوب سناریوهای ادغام -7-3

یـا  الیـه یـك اسـت ممکـن و نیست مساوی بــا همدیگر معیارهــا از هرکــدام بــرای شــده منظــور وزن هــای 

 میزان و تعیین معیارها به دهی وزن منظور به پژوهش از در این مرحله. باشـد داشته دیگری به نسبت باالتری ارزش معیار

 استفاده (AHP)سلســـله مراتبی تحلیـــل فرآینـــد در دو بـــه دو روش مقایســـه از همـدیگر بـه نسبت الیه ها ارزش

 نهــایی خروجــی و ترکیــب بـا همــدیگر قسـمت ایـن در کـرده کسـب وزن هـای اساس تی براطالعا الیه های و است شده

الیــه  دو بــه دو مقایســه مــاتریس( 4) جــدول در .اسـت شده داده نشان اراضی بندی پهنه نقشة بــه صورت را پــژوهش

 است. شده نشـان داده مراتبـی سلسله تحلیل فرآیند طریق از( معیارها)هــا 

 

 معیارها
مرکز 

 محدوده

راه شریانی 

اصلی 2درجه   

راه شریانی 

فرعی 2درجه   
 مذهبی اداری فرهنگی آموزشی

 صنعتی

و 

 کارگاهی

وزن 

 نهایی

 7227 2 3 3 3 3 3 3 1 مرکز محدوده

راه شریانی 

اصلی 2درجه   
1.33 1 5 3 3 4 3 2 

7222 

راه شریانی 

فرعی 2درجه   
1.33 1.2 1 3 3 4 3 2 

7215 

 7212 3 2 4 2 1 1.33 1.33 1.33 مراکز آموزشی

 7279 3 3 4 1 1.5 1.33 1.33 1.33 مراکز فرهنگی

 7275 2 2 1 1.25 1.25 1.25 1.25 1.33 مراکز اداری

 7274 1.33 1 1.5 1.33 1.5 1.33 1.33 1.33 اماکن مذهبی

 مناطق صنعتی

 و کارگاهی
1.5 1.5 1.5 1.33 1.33 1.5 3 1 

7276 

فرعی 2معابر شریانی درجه  اولویت بندی فواصل از :7شکل   

 

مرکز هندسی محدودهاولویت بندی فواصل از  :8شکل   

 

ماتریس مقایسه زوجی معیارهای در نظر گرفته شده :4 جدول  
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 سازگاری به نسبتبنابراین  ،باید صورت گیرد وزن ها گیری کار از به قبل و دهی وزن از بعد سازگاری میزان محاسبة

 کمتر باشد1.1 از مقدار این چنانچه، سازگاری، نرخ در تحلیل. شود محاسبه سازگاری نرخ و شود حاصل اطمینانباید مقایسات 

 از [21.]آید عمل به تجدیـد نظر مقایسـات در باید صورت این غیر در و وردار استبرخـ قبـولی قابـل سـازگاری از مقایسـات

گردیــد،  محاســبه GIS محــیط در Extention AHP از اســتفاده بــا ســازگاری، نــرخ پــژوهش، ایــن که در آنجا

 در. گردید خودکـار محاسبه صورت به موجود سازگاری میزان و شتوجـود ندا مشـکل و پیچیـده محاسـبات بـه نیاز بنابراین

 در رفته کار به داده های میـزان سازگاری مقبولیـت دهنـده نشـان کـه باشد می 1.181 برابـر با سازگاری میزان پژوهش این

 .الیه هـا است ادغام مرحلة

 GIS وسـیلة بـه یابی مکان-7-4

 محدوده امامشهر اراضی بندی پهنه نقشة مـی شود، محسـوب نیز کار فرآیند آخر تقسم که از پژوهش مرحلـه ایـن در

 منظـور ایجاد بـه محدوده امامشهر اراضی میـزان مطلوبیت دهنـده نشان نقشه، این. است شده آورده مراکـز پستی ایجاد جهت

 که گونه همان. است کـم بسـیار و کـم متوسـط، زیاد، زیاد، بسیار درجـة مطلوبیت بـا دسـته 5 در پسـتی مراکـز اسـتقرار و

متری امام شهر  31بلوار کارگر و  شهریور ، 17بلوار  اطـراف در زیـاد بسـیار قابلیت با میشـود، اراضی مشاهده( 3)نقشه  در

 تعریف نداردهایاستا در که آنجا مرکزی نیز اراضی با قابلیت بسیار باال به چشم میخورند. از محدودة در مشخص گردیده است.

 از مرحله این در. شود می شامل متــر را 1111تا  751 شــعاع حدود پســتی مرکــز هــر پوشــش مسـاحت تحــت شده

در محدوده امامشهر صورت بگیرد بدین منظور  پستی بهینة مراکز توزیع مناسب الگوی تا است گردیده آن بر پـژوهش سعی

متر مربع  611مشخص می شود که این مراکز باید دارای حداقل مساحت  2کز پستی درجه بهترین مکان ها برای انتخاب مرا

نیز باشند.این نکته نیز نباید فراموش شود که برای تحت پوشش قرار گرفتن هرچه بهتر محدوده از خدمات پستی عالوه بر 

برای ادارات پست  منزله کاربری کمك دهندهاتر پیشخوان که به توجه به ایجاد مرکز پستی در این محدوده باید به ایجاد دف

این پژوهش عالوه بر اینکه بهترین مناطق برای ایجاد مراکز مشخص می شود،اراضی با قابلیت باال  هستند،توجه شود.بنابراین در

 عایتر شاملسه معیار  جدید پستی مراکز برای استقرار دفاتر پیشخوان نیز مشخص می گردد.به طور کلی بـرای مکان یابی

شبکه  نزدیکی در گیری قرار نیز و شهری و نواحی محـالت مرکـز در گیـری قـرار بـا کاربریهای مجاور، همخـوانی و تناسب

کــاربری  بــا همخـوانی یعنــی اول اصـل منظـور رعایـت بـه. مورد توجه است شهری یك درجة و شریانی هـای ارتباطی

 الیـة بلوک های. اسـت شـده اسـتفاده گردید، تهیه پژوهش مراحـل قبلی در که اراضی مطلوبیت میزان نقشه از هــای مجاور،

 یابی مکان برای خیابـان هـای مستعد و شـهر نواحی و محالت مراکز ترتیـب موقعیت بـه نیـز معـابر شبکة نیز و مسکونی

 .اند گرفته قرار استفاده پسـتی مورد مراکـز یـابی مکان مراحل در دهـد که مـی نشان را پستی مراکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه قابلیت اراضی برای ایجاد مراکز پستی: 3نقشه   
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دفاتر پیشخوان پیشنهادی و نواحی تحت پوشش آن ها را نشان می ( موقعیت واحد پستی جدید و همچنین 4نهایتا نقشه )

 دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری-8

هیزات شهری در محدوده عدم وجود مرکز پستی به عنوان یکی از تج کـه مـیدهـد نشـان پـژوهش این از حاصل نتایج

امام شهر موجب تحت پوشش قرار نگرفتن این محدوده از نظر دسترسی به خدمات پستی شده است و عالوه بر تحمیل هزینه 

هایی برای شهروندان ساکن این محدوده به منظور دسترسی به خدمات پستی می تواند موجب تشدید مشکالت ترافیکی در 

ن نارضایتی ساکنین را به دنبال خواهد داشت. بنابراین در این پژوهش با تعیین معیارهای سایر مناطق شهری شده و همچنی

مناسب برای تعیین مکان بهینه مراکز پستی، مناطق مناسب برای استقرار مراکز پستی در این محدوده مشخص شده 

کاربری کمك کننده به یك به عنوان   مراکز پستی پیشنهاد می گردد که دفاتر پیشخوانمکان اند.همچنین عالوه بر تعیین 

محل های می تواند در این محدوده در ارائه خدمات واحد های پستی و افزایش دهنده دسترسی و رفاه افراد به خدمات پستی،

 تحت پوشش خدمات پستی قرار گیرد. محدوده امامشهرنحو مطلوبتری به مکان گزینی شوند تا مناسب 
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