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راتبی مکان یابی شهرک مسکونی پیرامون شهر شهرکرد با استفاده از مدل تحلیل سلسله م
AHP 

 
 

 1,* شیخ شبانی رضا ابراهیمی

 ebrahimi2611@yahoo.com_Reza. دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه علوم تحقیقات تهران -1

 

 

  صهخال

 

شهرکرد را همچون سایر شهرهای  ازدیاد جمعیت و افزایش میزان شهرگرایی و شهرنشینی مردم در سال های اخیر، 
ی کمبود مسکن و نیز رشد پرسرعت افقی بافت شهر رو به رو نموده است، این مسأله و نیز در نظر کشور به تدریج با مسأله

شهر را در زمینه های کالبدی،اجتماعی،اقتصادی و...با تهدیداتی مواجه  گرفتن مشکالتی که به تبع همین مساله آینده ی

خواهد نمود  باعث شده تا محقق به فکر راه حلی برای حل این موضوع باشد، هدف از شکل گیری این پژوهش مکان یابی 
رزیابی های چند که ابزاری برای ا AHPیک شهرک مسکونی در اطراف شهر شهرکرد با استفاده از مدل سلسله مراتبی 

باشد و به نظر محقق راه حلی برای مسائل ذکر شده و نیز مشکالت مدیریتی، برنامه ریزی و همچنین طراحی معیارانه می

ی این پژوهش از میان سه مکان  ارائه شده ی شهری پیش روی شهر می باشد. در نهایت در نتیجه گیری و یافته

د که در اطراف شهر به منظور این مکان یابی پیش بینی شده است  محدوده ی منظریه،رحمتیه و محدوده ی دانشگاه آزا
منظریه به دلیل برخورداری بیشتر و بهتر از کیفیت های مورد نیاز به عنوان سایت برگزیده به منظور احداث شهرک 

  مسکونی انتخاب شده است.
 

 .شهرکرد -AHPمدل -شهرک مسکونی -مکان یابیکلمات کلیدي: 

 

 

 مقدمه   .1

دانش در ایران سابقه ای طوالنی دارد.در گذشته های دور بناهای توان گفت که اینیابی میرابطه با دانش مکان در
عمومی بسیار بزرگ و قابل توجهی ساخته شده اند که در ساخت هر کدام یکسری اصول و قواعد خاص در انتخاب مکان 

وسه پل اشاره کرد که با رعایت توان به مجموعه تخت جمشید و سیناها میآن ها به کار گرفته شده است. از جمله این ب

در حال حاضر نیز از دانش و فنون جدید در این امر استفاده می شود. در این پژوهش نیز  اند.اصولی خاص ساخته شده
تالشی صورت گیرد،و سعی شده با رعایت اصول مربوط به مکان یابی،در جهت تعیین مکان علمی و بهینه شهرک مسکونی 

 های یک تحقیق خوب برخوردار باشد.امید است که این تحقیق از ویژگی

                                                 
فارغ التحصیل رشته رشته مهندسی شهرسازي از دانشگاه آزاد نجف آباد و دانشجوي کارشناسی ارشد طراحی شهري دانشگاه * 

 علوم و تحقیقات تهران
Email: ebrahimi2611@yahoo.com 
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ای می باشد که بهترین امکان در قرن اخیرتصمیم گیری درمورد مکان یابی تابع عوامل و روش های خاص و شناخته شده

ذارند. در واقع با علمی تر شدن این مسأله گرا برای تعیین و انتخاب مکان بهینه در اختیار محقق و یا تصمیم گیرنده می
در پژوهش حاضر  گیرد که در بخش های بعد به آن اشاره شده است.مراحل این کار به صورت کامال محاسباتی صورت می

)مدل AHP سعی شده است پس از اتمام مطالعات اولیه و جمع آوری  داده های میدانی با استفاده از مدل مکان یابی

  مراتبی(،انتخاب مکان مناسب برای احداث شهرک مسکونی پیرامون شهر شهرکرد بعمل آید. تحلیل سلسله

افزایش جمعیت و نیز مهاجرت به شهر در سال های اخیر از طرفی و کمتر بودن مسکن از حد کافی از 

سأله باعث شده تا محقق کم با مساله مسکن و نیز رشد افقی بی رویه شهر رو به رو نموده و این مدیگر،شهرکرد را کمطرف
جمعیت  0931انجام گرفته از سوی مرکز آمار ایران در سال حلی برای حل این مساله باشد،بر اساس سرشماریبه فکر راه

 نفر میباشد. 013551شهر شهرکرد 

معیت فوق با توجه به تعداد کل واحدهای مسکونی قابل سکونت موجود در شهرکرد، که کمتر از میزان الزم برای اسکان ج

 الذکر برای این شهر است. کمبود مسکن درشهرکرد از مسائل روز پیش روی مدیریت شهری محسوب می شود.

افزایش جمعیت موالید و نیز افزایش بی رویه جمعیت مهاجران به این شهر از طرفی و کمبود ذکر شده نظیرمسائل

در خود از طرف دیگر و همچنین موقعیت و مورفولوژی واحدهای مسکونی در شهر برای گنجاندن این جمعیت رو به رشد 
خاص شهرکرد که مانع رشد افقی شهر می شود عوامل مهمی هستند که ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش که راه حلی 

 برای حل مشکل مسکن در این شهر می باشد را روشن می کند.

یابی شهرک صنعتی،پارکینگ و.. تحقیقات داخلی و یابی در موضوعات گوناگون نظیر مکاندر رابطه با موضوع مکان

یابی انجام گرفته، و در برخی خارجی متعددی صورت گرفته است. بیشتر این تحقیقات با استفاده از مدل های ریاضی مکان

بیشتر موارد نیز از روش های پژوهش عملیاتی نظیر برنامه ریزی آرمانی، برنامه ریزی صفر و یک و ... استفاده شده است. 
تحقیقات داخلی نیز با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی انجام گرفته و در چند مورد نیز ترکیب این روش با روش برنامه 

یابی شهرک مسکونی تا به حال کار چندانی صورت نگرفته ریزی صفر و یک مورد استفاده قرار گرفته است.اما در مورد مکان

های موجود ید در پیچیدگی خدمات، پیچیدگی بافت شهری و مناسب نبودن بیشتر روشو علت اصلی این امر را نیز با

 یابی برای این امرجستجو کرد.مکان

را میتوان با  AHPرا معرفی و پیشنهاد کردند که توانایی های  AHPای از روش  توسعه (0333کلمن و همکاران)

 بهبود بخشید.  OWAترکیب عملکرد های فازی 

برای  در مکان یابی مخازن ابی کشاورزی در استان لرستان GISو AHP-HS ( از روش 1385کاران )بهبهانی و هم

و  استفاده کرده اندنتخاب بهترین نقطه حوزه آبخیز برای احداث این مخازن به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری ا

 .س رتبه بندی و نقشه پراکنش تولید گردیددر پنج کال و محاسبه شده اولویت های احداث مخازن آبی در محدوده

 های مجتمع یابی مکان برای و ..AHP   معیاره چند گیری تصمیم روشهای از استفاده با( 0931رجبی و همکاران )
 زیست تأثیرگذار عوامل لحاظ با مسکونی های مجتمع احداث برای مناسب مناطق شناسایی بهتبریز شهر در مسکونی

 امکانو  شود می مهیا گیری تصمیم ریسک و پذیری جبران کنترل امکان  AHP با که داد نشان تایجن .پردازد می محیطی

  .شود می فراهم کارشناسان کمی آراء از مستقیم استفاده

به مکان یابی مجتمع های مسکونی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل شبکه  (0930پرنگ و همکاران)
انتخاب مکان های مناسب برای احداث مجتمع های مسکونی تحت تاثیر عوامل مختلفی از میدارند که و اعالم پرداخته 
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جمله شیب منطقه دسترسی فاصله از منابع آلودگی و... می باشد که در نظر گرفتن عوامل تاثیرگذار زیست محیطی باعث 

 .درست تر و منطقی تر انجام پذیرد ،میشود که مکان یابی بسیار مدرن تر

  GIS و AHP مراتبی سلسله تحلیل از استفاده با شهری ساختار پدافندی شناسی در آسیب (1393صیامی و همکاران)
 زون های مختلف آسیب پذیری میزان جغرافیایی اطالعات سیستم و مراتبی سلسله تحلیل از استفاده با گرگان در شهر

 بیشترین 11 و 7 نظامی زونهای حمله و جنگ وقوع صورت رد که میدهد نشان تحقیق کرده و یافته های را تعیین شهر

 شهر شمال به نسبت جمعیتی و زیاد ساختمانی تراکم بودن دارا علت به شهر جنوب .داشت خواهند را پذیری آسیب

 .میباشد آسیبپذیرتر
حلیل سلسله به ارزیابی ایمنی حمل و نقل مسیر، در دریای چین جنوبی بر اساس مدل ت (3109وانگ و همکاران )

 پرداختند. AHPمراتبی 

 فازی پرداختند.AHP ( به انتخاب بهترین بندر کردشگری در شرق آسیا با کمک مدل 3102وانگ و همکاران )

برداشتن گامی هر چند کوچک برای حل مشکل مسکن که به تدریج در شهرکرد نمود پیدا کرده و اکنون افراد و 

رو نموده است و نیز کاهش مسائل و مشکالت پیش روی شهر نظیرترافیک،کمبود روبههای زیادی را با این مسأله خانواده

های استاندارد شهری، افزایش تراکم در هکتار واحد های مسکونی، تهدیدهای ممکن برای به خطر افتادن سیمای سرانه

کند.عواملی هستند که هدف این میرو ریزی با مشکل روبهشهری و مسائلی از این قبیل که شهر را در بعد طراحی و برنامه

یابی اوالً تهیه یک مدل مناسب مکان از اهداف اساسی دیگر برای پیشبرد این پژوهش عبارتند از: مقاله را قوت می بخشند.

 برای قرارگیری آنها. های مسکونی با انتخاب مکان مناسبثانیاً افزایش کارایی شهرک .های مسکونییابی شهرکبرای مکان

 روش ها: واد و. م2

 . معرفی منطقه و جامعه ي آماري:2-1
و از نظر عرض  دقیقه 23درجه و  11دقیقه تا  33درجه و  23شهرکرد به لحاظ جغرافیای ریاضی در طول شرقی 

 شرایط به توجه با شهرکرد است.دقیقه قرار گرفته 90درجه و  99دقیقه تا  31درجه و  93جغرافیایی در عرض شمالی 

 اعتدالی فصل دو و معتدل های تابستان و سرد و مرطوب های زمستان با ای مدیترانه هوایی و آب دارای محلی و اقلیمی

متر از سطح دریامرتفع ترین شهر ایران است و به همین خاطر  3901تا 3111این شهر با ارتفاع بین  .باشد می پاییز و بهار

با توجه به وسعت جامعه آماری و نامعلوم بودن آن، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده به )بام ایران( معروف است. 

 .نفر از کارشناسان مرتبط و دارای تخصص های نزدیک به موضوع نظر خواهی گردیده است. 01شده واز تعداد 

 هاي مورد استفاده:. مدل2-2

 : (AHP). فرایند تحلیل سلسله مراتبی2-2-1
چند بندی راهکارها مطرح است،گیری که در آن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود و یا اولویتمیمدر علم تص

اند. از این میان روش جای خود را باز کرده« MADM»های چند گانه تصمیم گیری با شاخص سالی است که روشهای

ورد استفاده قرار گرفته است. فرایند تحلیل سلسله بیش از سایر روش ها در علم مدیریت م (AHP) تحلیل سلسله مراتبی
االصل در ساعتی عراقیالمراتبی یکی از معروف ترین فنون تصمیم گیری چند منظوره است که اولین بار توسط توماس

ئل ابداع گردید. فرایند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است. این تکنیک، مسا 0351دهه 

پردازد. دهد و آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده و به حل آن میپیچیده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسی قرار می

فرایند تحلیل سلسله مراتبی در هنگامی که عمل تصمیم گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم گیری روبروست 
تواند کمی و کیفی باشند. اساس این روش تصمیم گیری بر مقایسات می تواند استفاده گردد. معیارهای مطرح شدهمی
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کند. درخت سلسله مراتب تصمیم، زوجی نهفته است. تصمیم گیرنده با فرآهم آوردن درخت سلسله مراتبی تصمیم آغاز می

سات زوجی انجام دهد. سپس یک سری مقایهای رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان میعوامل مورد مقایسه و گزینه
دهد. در های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان میگیرد. این مقایسات وزن هر یک از فاکتورها را در راستای گزینهمی

سازد که ای ماتریسهای حاصل از مقایسات زوجی را با یکدیگر تلفیق مینهایت منطق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به گونه

 (. 0931)زبردست، تصمیم بهینه حاصل آید

 باشد:بکارگیری این روش مستلزم چهار قدم عمده زیر می

 ساختن سلسله مراتبی -0

 تعیین ضریب اهمیت معیار ها و زیر معیار ها  -3

 تعیین ضریب اهمیت گزینه ها -9

 (. 0931تعیین ضریب اهمیت اولویت ها)گزینه ها( )زبردست، -2 

 

 (1131مهرگان،ي تصمیم): نمایش سلسله مراتب یک مسأله1شکل 
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 . تجزیه وتحلیل اطالعات:2-1

معیارهای در نظر گرفته  .می باشد AHP سلسله مراتبی مدل اساس بر پژوهش این در اطالعات تحلیل و تجزیه روش

شده برای مکان یابی شهرک مسکونی در این پژوهش ،دسترسی،  قیمت زمین، دسترسی به آب و پستی و بلندی، می 
 ه مکان مختلف برای این مکان یابی در نظر گرفته شده است.باشد.و س

 

 
 

: نمودار درختی معیار ها و مکان هاي در نظر گرفته شده براي مکان یابی شهرک مسکونی2شکل   

  تعیین ضریب اهیت معیارها و زیر معیارها .2-4

دف، زیر معیار ها به معیار ها و دهی معیارهای اصلی نسبت به هدر این مراحل با توجه به نظر متخصصان به وزن

صورت  Expert chooiceهمچنین گزینه ها نسبت به زیر معیارها پرداخته شده .مقایسه زوجی این معیار ها در نرم افزار 

 گرفته است.
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 : وزن دهی معیار هاي اصلی نسبت به هدف1جدول

زمینقیمت  دسترسی به اب پستی و بلندی وزن   دسترسی 

135/1  دسترسی 0 9 2 1 

353/1  1 9 0 9/0  قیمت زمین 

090/1 1 0 9/0  2/0  دسترسی به اب 

120/1  0 1/0  1/0  1/0  پستی و بلندی 

 

 وزن دهی زیر معیار ها نسبت به معیار مربوطه .2-5

 زیر معیارهاي دسترسی به شهر و راه نسبت به معیار دسترسی هاي زوجی :  ماتریس مقایسه2ول دج

ترسی به راهدس دسترسی به شهر   وزن ها 

005/1 1 0 دسترسی به شهر  

1/0 دسترسی به راه  0 999/1  

 

 وزن دهی گزینه ها نسبت به زیر معیار ها. 2-6

 مکان ها نسبت به زیرمعیار دسترسی به شهر براي زوجی هاي :  ماتریس مقایسه1جدول 

 وزن ها دانشگاه آزاد رحمتیه منظریه 

030/1 5 2 0 منظریه  

2/0 رحمتیه  0 2 333/1  

5/0 دانشگاه آزاد  2/0  0 151/1  

 

 تعیین ضریب اهمیت اولویت ها: .2-7

رحمتیه و  با توجه به نتایج حاصل از وزن دهی ها و مقایسات زوجی برای مکان ها، به ترتیب مکان های منظریه،
 دانشگاه آزاد اولویت های مناسب برای احداث شهرک مسکونی در شهرکرد خواهند بود.

 نتایج .1
همانطور که گفته شد مکان یابی از اولین و مهمترین مراحل برای احداث هر پروژه ای محسوب میگردد و انتخاب مکان 

مناسب عاملی بسیار تاثیر گذار در موفقیت عملکردی یک پروژه و یا عدم موفقیت آن به حساب می اید. مکان یابی 

های مربوطه خواهد شد. از این رو استفاده از تکنیک های دقیق برای  نامناسب باعث ناکارآمدی و عدم پاسخدهی به نیاز

در  AHPمکانیابی کمک شایانی را در جهت انتخاب مکان مناسب و کارا  ارائه میدهند. به عنوان مثال استفاده از تکنیک 
ب مکان شهرک پژوهش حاضر  به مکان یابی صحیح از میان چند گزینه ی مورد بررسی کمک کرده است. برای انتخا

پس از طی مسیر مرحله به مرحله  در فرایند مقایسات زوجی و محاسبات دقیق در این فرایند، در نهایت همان مسکونی 

طور که در  نمودار زیر مشخص است از سه مکان پیشنهاد شده برای احداث شهرک مسکونی در پیرامون شهرکرد، مکان 

. درمحاسبات صورت گرفته،اولویت  اول و بهینه برای احداث شهرک در  033اول پیشنهادی با نام منظریه با کسب وزن 
. در محاسبات انجام شده، اولویت دوم برای 301این مکانیابی بوده و دومین مکان پیشنهادی با نام رحمتیه، با کسب وزن 
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ایت دانشگاه آزاد اسالمی با یابی خواهد بود. و همچنین مکان  سوم پیشنهادی با نام ساحداث شهرک در این فرایند مکان

. در نتیجه ی محاسبات، سومین و آخرین اولویت پیشنهادی برای احداث شهرک مسکونی در این فرایند 009کسب وزن 
 یابی می باشد.مکان

 

 : وزن نهایی هر یک از مکان ها1شکل 

 
 

وده منظریه مناسبترین مکان یعنی محد 0(  گزینه 9باتوجه به نتایج این تحقیق همانگونه که مشخص است )شکل 
 برای احداث این شهرک خواهد بود.

 

 منابع.4
و   HS-AHPمکان یابی مخازن آبی به کمک روش "(،0931) ، ب و نظری فر، م ه. نظری، م ر. بهبهانی. 0

GIS ) دانشگاه صنعتی اصفهان،دومین کنفرانس مدیریت منابع آب، " ) مطالعه موردی استان لرستان ، 
 .ان، انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایراناصفه

 و Fuzzy معیاره چند گیری تصمیم روشهای مقایسة "(،0931)م. ع.طالعی، م.منصوریان، رجبی،. 3
AHP_OWA ، AHPهفتم، و سی سال شناسی، محیط، "تبریز شهر در مسکونی های مجتمع یابی مکان برای 

 33-55 صفحة ، 31 بهار ، 15 شمارة

 از استفاده با شهری ساختار پدافندی شناسی آسیب "(0939لطیفی، غ.تقی نژاد،ک.زاهدی، ا. ).ق صیامی،. 9

 علمی صلنامه، ففضا جغرافیایی آمایش مجله، "گرگان شهر موردی مطالعه  GIS وAHPمراتبی  سلسله تحلیل

 دهم مسلسل شماره، سوم سال، گلستان دانشگاه پژوهشی

هنرهای زیبا "یند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه ایکاربرد فرا"(. 0931ا.) زبردست،. 2

01(،0000،)09-39. 
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 .تهران
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