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 چکیده
سعی بر آن داشته است تا با مطالعه، در سطح کالنشهر مشهد  هاآبخوریحاضر با هدف توزیع عادالنه  پژوهش  

بررسی و نیازسنجی مناطق شهر مشهد بر اساس استانداردها و محاسبه سرانه های مورد نیاز در سطوح مختلف 

 مقاله این های یافته. پردازدب، به مکانیابی Fuzzy &AHPاز مدل  گیریبهرهو با  تحلیلی -با روش توصیفیشهری 

توزیع فضایی  متناسب با نیاز جمعیت ساکن در مناطق مختلف آن نیست. هاآبخوریسرانه : که است آن بیانگر

موجود از لحاظ مکانی  آبخوریهای. باشدمیمواجه  هایینارسائیبه صورت عادالنه نبوده است و با  آبخوریها

 و معیارهای مطلوب مکانیابی نبوده و موجباب بروز مشکالت فراوانی را فراهم آورده است. هاشاخصمتناسب با 

 

 ، کالنشهر مشهد& Fuzzy  AHP، مکانیابی ، مدل هاآبخوریمستحدثات شهری،   کلید واژه:

  

                                                           
 کارشناس مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر مشهد، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران. 1 

 ریزی و نظارت بر امور خدمات شهری شهرداری مشهد، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری پژوهشکده شاخص پژوه . مدیر برنامه2 

 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران. 3 

 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی تهران. 4 



 

 

 مقدمه: -1
رشد سریع جمعیت و توسعه فیزکی نامتناسب در شهرهای بزرگ، مشکالت پیچیده و حل ناشدنی را به وجود آورده است. توسعه 

شهری شده است. این در حالی است که  هایزمینقبل چنان بود، که منجر به عدم تعادل در چگونگی استفاده از  هایدههشهری در 

نموده است  ترسنگینصورت گرفته و بهبود این وضعیت، مسئولیت برنامه ریزان شهری را  ریزیبرنامهبیشتر این عملیات بدون 

   (.2: 9831)فاضل نیا و دیگران، 

عوامل  ترینمهمدر نتیجه، توزیع مناسب و بهینه امکانات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی در میان مناطق و نواحی، یکی از 

 .(Marcotullio, 2001, 577ف توسعه و توزیع فضایی مناسب جمعیت در پهنه سرزمین است )و شکا هانابرابریجلوگیری از 

ترین وظایف مدیریت شهری در هر شهری و با هر دسترسی آسان و سریع شهروندان به امکانات و خدمات شهری یکی از مهم

در سطح شهر دسترسی شهروندان به امکانات شهری  هاآبخوریهای الزم نظیرکمبود جمعیتی است، امروزه فراهم نبودن زیرساخت

، مسئله نیاز سنجی و باشدمیت، آنچه که در این زمینه عالوه برتامین نیاز شهروندان حائز اهمیت را با مشکل مواجه کرده اس

 .باشدمیبه عدالت فضایی  یابیدستجانمایی این مستحدثات در سطح شهر و مناطق شهری برای 

میلیون نفر در آن ساکن هستند  8که جمعیت تقریباً لب فوق و با توجه به این که مشهد دومین کالنشهر ایران بوده و با عنایت به مطا

میلیون نفر زائر مواجه است، فاقد خدمات و تجهیزاتی که الزمه چنین جمعیتی است  98و این که ساالنه به طور متوسط با حدود 

نیاز خود و خانواده ناچارند تا با مشکالت ناشی از نابسامانی خدمات و تردد مواجه گردند  ، شهروندان همه روز برای تأمینباشدمی

و  هاشاخصهر چند برخی راهکارها به مرحله اجرا گذاشته شده است اما برخی توسعه چندانی نداشته و یا اجرای آن بدون توجه به 

 و یا چنین راهکارهائی به شکلی نامناسب نمودار گشته است.معیارهای تأثیرگذار عملکرد پایداری را در پی نداشته  است  

و اعمال     & Fuzzy  AHPیهامدل با بهره گیری ازضمن بررسی و نیازسنجی مناطق چندگانه شهر  در این راستا پژوهش حاضر

و جانماایی   بهیناه  یاابی مکاان باه  مرباو   تهیه شده براساس اطالعات فضاایی و تحلیال مکاانی     ییانقشه هاییهالبر روی  هامدلاین 

( و نظر سانجی از متخصصاین، نخبگاان و    Morgan Sampleمورگان ) گیرینمونهاز پرسشنامه با روش  گیریبهرهبا  هاآبخوری

برای شناسایی مناطق بهینه بر اسااس تجاارب داخلای وجاود      هاییشاخصاز آنجایی معیارها و پرداخته است.  شهروندان شهر مشهد

شامل  یابیمکانو معیارهای  هاشاخصو مطالعات و تجارب انجام گرفته در کشورهای دیگر،  هاپژوهشنداشت، با مطالعه و بررسی 

دسترسای کاارا باه ایان      ( وGreed; 2004:3)همجواری با مناطق با ترافیک باالی سواره و پیاده، همجواری باا منااطق توریساتی)   

و همچنین شناسایی حد بهینه جمعیت تحت پوشش این خدمات بر اساس گزارش باناک جهاانی    (URL2; 2011) هاکاربری

(World Bank, 2005  و سایر معیارهای دیگر نیز بر اساس تجارب مذکور نیز  شناسایی شدند که در نهایت به منظور دساتیابی )

شهر مشهد بر اساس معیارهاای شناساایی شاده، ایان معیارهاا بار اسااس نظارات متخصصاین، نخبگاان و           به نتیجه متناسب با واقعیت 

 شدند. سازیبومیشهروندان شهر مشهد 

نقش موثری در جهت ارتقا سطح خدمت رسانی مستحدثات مذکور به مردم داشته باشد تا با توجه به آن  تواندمینتایج این پژوهش 

 مدیران و برنامه ریزان شهری به اتخاذ سیاست مدیریتی مطلوب جهت ارتقا کیفیت محیط شهری و رضایت شهروندان اقدام نمایند.
 

 اهداف تحقیق -2
از انجام طرح نیاز را  تریفرعیدو هدف عمده و اهداف  توانمیسطح شهر مشهد با توجه به اهمیت موضوع و شرایط موجود در 

 دنبال کرد: هاآبخوریسنجی و امکان سنجی و جانمایی 

 استاندارد هایسرانهو برآورد میزان نیاز مناطق چندگانه شهر مشهد بر اساس  هاآبخوریبررسی و ارزیابی وضع موجود  (9

  هاآبخوریبهینه برای استقرار  هایمکانتعیین   (2



 

 

 تحقیق ، ابزار و تکنیکهایروش -3
. پژوهش در مورد نیازسنجی، امکان شودمیانتخاب  تحقیقموضوع  هایویژگیبر اساس اهداف، نوع و  تحقیقهر  شناسیروش

. در این پژوهش هاستآن علّیروابط  تحلیلو  ذهنیو  عینیاز عوامل  ایمجموعهمستلزم مطالعه  هاآبخوری سنجی و جانمایی

بهینه از روش توصیفی و تحلیلی و با تاکید بر جنبه کاربردی آن استفاده شده  هایمکانجهت ارزیابی وضع موجود و شناسایی 

 است. 

چند  اییخوشهبر اساس شیوه نمونه گیری  به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه اول شهروندان شهر مشهد جامعه آماری این پژوهش

پرسشنامه برای کل مناطق شهر مشهد در نظر گرفته شد که  044(، تعداد Morgan Samplesو جدول مورگان ) ییامرحله

برای روایی پرسشنامه از نظرات متخصصین و کارشناسان شهرداری و برای پایایی آن از روش آلفای کرانباخ و انتخاب حداقل 

استفاده شده است. گروه دوم نیز با توجه به  هاپرسشنامهن و محاسبه پایایی از این جامعه آماری به عنوان نمونه برای پیش آزمو 9%

چند معیاره  گیریتصمیم هایتحلیلماهیت تحقیق و استفاده از نظرات متخصین، کارشناسان و نخبگان شهر مشهد برای انجام 

(MCDM تعداد ،)ش میزان اهمیت معیارها و وسنج بندیاولویتبرای  هاآننفر متخصص جهت استفاده از نظرات  04

 انتخاب شدند.  هاآبخوری یابیمکانموثر در  هایشاخص

 هایروشو    SPSS, ARCGIS10, Excelشیوه انجام تجزیه و تحلیل اطالعات در این پژوهش استفاده از نرم افزارهای

 .باشدمی هاپرسشنامهو اطالعات جمع آوری شده  هادادهتحلیل تصمیم گیری چند معیاره به منظور ارزیابی و سنجش 

اساتفاده   GISدر تلفیق با   Fuzzy Logicو  AHPتلفیقی هایمدلو  هاروشاز  هاآبخوریبهینه برای  هایمکانجهت شناسایی 

 شده است. 

 نمودار فرایند روش کار پژوهش :1نمودار 

 
 
 
 



 

 

 :و پیشینه تحقیق مبانی نظری -4

 مبانی نظری و تئوریک تحقیق  -4-1

 ریزیبرنامه  (.9834)رستمی،  شودمیاطالق  اراضیو حفاظت  توزیعاستفاده،  چگونگیبه  زمین کاربری ریزیبرنامه

جامعه  نیازهایو  هاخواستهبراساس  شهری عملکردهایو  هافعالیت فضاییو  مکانی ساماندهی، شهری زمین کاربری

)متکا و همکاران،  کندمی یابیمکانو  بندیرا طبقه  زمیناست و انواع استفاده از  شهری ریزیبرنامه  اصلیو هسته  شهری

 این نظریه های عبارتند از : ترینمهم(.922-929: 9831

 

(1333نظریه های کاربری اراضی شهری) علی زاده و همکاران ، ترینمهم:  2شکل شماره   

 یک ارزیابیبه  کهاست  فرایندی یابیمکان. های موجود نظریه مکانیابی استیه نظر ترینمهمبر اساس شکل فوق یکی از 

موضوع  .( Weber,1929)پردازدمیاست،  انسانی هایفعالیتاز  پشتیبانیو  شرایط کننده تامین که فیزیکی محیط

، افراد شناسی زمین، شهرسازیچشم انداز،  معماری، مهندسی هایحرفهافراد مختلف  کهاست  ایوظیفه یابیمکان

چند نظام است. هدف عمده  دارای یابیمکان بنابراین. اندسهیمدر آن  اجتماعیو علوم  اقتصادیمتخصص در علوم 

انسان با  هایفعالیتدر آنجا توسعه و گسترش  شویممطمئن  کهاست  این برای، زمیناستفاده خاص از  برای مکان ارزیابی

 ( .Hakimi,1965)دارد  هماهنگیو  سازگاری طبیعی زیست محیط، هامحدودیتو  امکاناتتوجه به 

 سایرو ارتبا  آن با  کافیمناسب و  زمینمنطقه را از لحاظ وجود  یک هایتواناییو  هاقابلیت کهاست  فعالیتی یابیمکان

 هایشاخص. دهدمیقرار  تحلیلو  تجزیهخاص مورد  کاربری برایمناسب  مکانیانتخاب  برای شهری هایکاربری

 که باشدمی نیازمند مکاناز  کاملو  صحیحبه اطالعات  هاشاخص ایناستفاده از  کهدارند  کاربرد فرایند ایندر  زیادی

وجود دارد.  مکانی گیری تصمیم امکان هاآن ارزیابیشده و با  آوریاطالعات جمع  این تحلیلو  تجزیهپس از 

(Hansen,2003 :12-20.) مطابق شکل  توانمیرا  هاآن ترینمهممطرح هستند که  هائیتئوریدر خصوص مکانیابی

 زیر نشان داد.



 

 

 

مکانیابی)نگارندگان( هایتئوری ترینمهم:  3شکل شماره   

 کلی، به طور زمین درکاربری مکانی معیاریکی دیگر از پارامترهای مهم و اساسی در مکانیابی معیارهای مکانیابی است . 

هر نوع استفاده  مکانی معیارهای. گیردمیدر شهر مورد سنجش قرار  کاربری یک بهینه مکانبا آن  کهاست  استانداردی

از آن بهره مند  آیندهدر  کهاست  مردمی همچنینشهرها و  کالبدیو  اقتصادی، اجتماعی وضعیت انعکاس، زمیناز 

 تعیینمستقر در شهر، اساس  ادهاینهشهر و موسسات  ساکنان احتیاجاتو  محلی، مشخصات عبارتیخواهند شد. به 

 (.Mendelsohn,1996:70) رودمیبه شمار  شهری زمین کاربری مکانی معیارهای

 .کرد تقسیمبه دو دسته  توانمیرا  یابیمکاناین  معیارهایاساس  اینبر 

 اندازه،قیمت ،مالکیت نظیر معیارهاییشامل  که زمین فیزیکیو  کالبدی ویژگیهایبه  شودمی؛ مربو   معیارها -مکان( 9

 .گرددمیو...  کاربری ،دسترسی، شیب و ابعاد،

، نزدیکی: نظیر ،شودمی تعریف هاکاربری سایردر ارتبا  با  که شودمی پارامترهایی؛ شامل  معیارها -موقعیت( 2

 و.. سازگاری ،همجواری
 

 

 

 

 

 

 

 

(1331و همکاران ،  علی زادهمعیارهای مکانیابی ):  4شکل شماره   

معيارهاي مكانيابي

يموقعيت

سازگاري

شعاع 
عملكرد
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چهار عامل اصلی تاثیر گذارند . هاآبخوریگفت در مکانیابی های شهری از جمله  توانمیدر مجموع   

 
)نگارندگان( هاآبخوریعوامل اصلی مکانیابی در :  5شکل شماره   

و اداره امور مختلف شهرها با  مدیریت کهاست  گردیدهمشخص  شهری مدیرانامروزه بر عموم متخصصان و 

در  کمی تکنیکی جغرافیاییاطالعات  هایسیستم بین ایندر  (.0: 9838،عزیزی)باشدمی ممکن غیر سنتی ابزارهای

و در سطوح مختلف برنامه  مکاندر مطالعات مربو  به  توانندمی کهاست  مکانیابیروندها و  تعیین، هاگیری تصمیم

 کاراترینامروزه از جمله  جغرافیائیاطالعات  هایسیستمبه  رویکرد (.04-80: 9839،سماعیلیاشوند) کارگرفتهبه  ریزی

 بنابراین، رودمیبه شمار  شهری هایطرح اجرایو  ریزیبهبود برنامه  نیزو  هاگذاری سیاست ارتقای برایها  شیوه

 هاآبخوری مکانیابیو  ریزیبرنامه  برایرا  زمینه بهترین کاملو  پیشرفته جغرافیائیاطالعات  شبکه یکاز  برخورداری

 .آوردمیفراهم 

. باشدیمیکی از اجزای تعیین کننده کیفیت فضاهای عمومی شهر، مبلمان و نحوه ارایه خدمات در این فضاها  آبخوری

برخوردارند. عواملی چون بهداشت  ییاژهیوشهری در تمام نقا  دنیا به لحاظ نیاز استفاده کنندگان از اهمیت  یهایآبخور

زیبایی و همچنین الزامات جانمایی و نگهداری در طراحی، ساخت و اجرای این محصول دارای  محیطی، مصالح مناسب،

 اهمیت بوده است.

گفت آن چه در ساخت این عنصر مبلمان شهری واجد اهمیت است کاربرد آن در ارایه آبی سالم و عاری  توانیمدر مجموع  

هر گونه اقدامی که یکی از این موارد را در نظر نداشته   باشدیماز هر گونه آلودگی به کلیه شهروندان عبوری در سطح شهر 

به کاربرد اصلی این عنصر مبلمان شهری، تعریف آن بر مبنای کاربرد  مورد تایید قرار گیرد. بنابراین با توجه تواندینمباشد 

 :باشدیماصلی آن بدین شرح 

 :باشدیمو معموالٌ در انواع زیر موجود آبخوری، محل نوشیدن آب آشامیدنی سالم در فضاهای عمومی شهر بوده 

 داخل جداره ساختمانی مشرف به معبر، تک وجهی : 



 

 

 محوطه یا لبه پالک دسترسی از سمت پیاده رو و داخل محوطه.: داخل دیوار دو وجهی 

 یک سمت چسبیده به بدنه ساختمان و سه وجه دیگر مشرف به فضای عمومی.سه وجهی : 

 کامالٌ مستقل، با چهار نما.چهار وجهی : 

 بایستی موارد ذیل را در نظر گرفت: هاآبخوری جانمایی در خصوص

 شهری مناسب و محورهایی که عابرین به چنین خدماتی نیاز دارند، باید شناسایی گردند. هایموقعیت -9

باشد که خود آبخوری و تجمع افراد در اطراف آن جهت نوشیدن آب، مزاحمتی بری  ایگونهآبخوری باید به  یابیمکان -2

 پیرامونی ایجاد ننماید. هایفعالیت

 .باشدمی، بررسی عرض معبر و نوع کاربری آن ضروری روهاپیادهدر  هاآبخوری یابیمکاندر  – 8

 حریم مسیر عابرین در معابر در صورت نصب آبخوری باید حفظ گردد. -0

 آبخوری نباید مانع حرکت روان عابرین گردد. یابیمکان -0

محیطی و ایجاد فضاهای  هایآلودگیدور از دید، به دلیل عدم امکان نگهداری مناسب، تجمع  هایمکاندر  هاآبخورینصب  -6

 .گرددنمیناخوشایند در اطراف آن، توصیه 

 شهری و حفظ و نگهداری آن، باید مشخص و در مسیر دید همگان باشد. هایآسیبمکان انتخابی به دلیل محافظت در برابر  -1

 هماهنگ باشد. سازیکفباشد که با مدل  ایگونهمکان دقیق قرارگیری آبخوری باید به  -3

 مکان آبخوری نباید در معرض تابش مستقیم نور خورشید باشد و امکان استفاده از گردش هوای تازه را داشته باشد. -1

 تأمین نور مناسب محیطی در شب جهت دیده شدن آبخوری ضروری است. -94

مخابرات، گاز و ... رعایت  مربو  به کلیه تأسیسات و تجهیزات شهری اعم از برق، هایحریمآبخوری باید  گذینیمکاندر  -99

 گردد.

 از آبخوری در نظر گرفته شود. برداربهرهآبخوری نباید در مجاورت معبر سواره باشد و همواره باید ایمنی فرد  -92

بین آبخوری و جداره فاصله باشد که امکان رفت و  ایاندازهمکان قرارگیری آبخوری یا باید کامالً به جداره چسبیده و یا به  -98

 آمد و نظافت در این فاصله میسر گردد.

 

 تحقیق و تجارب پیشینه -4-2
که  ایپیچیدهشده است. در چنین محیط  توجهیبیجدایی ناپذیر از زندگی انسان بوده که هر از چند گاهی به آن  اییپدیدهشهر 

فرهنگی و ... ازضروری ترین عواملی هستند که  -، عوامل محیطیآیدمیدر اثر ساخت و ساز و دخل و تصرف انسانی بوجود 

. مبلمان شهری از اجزای نمایندمیاز محیط فراهم  گیریبهرهارتبا  انسان و محیط طبیعی را برقرار ساخته و نیاز حیاتی بشر را برای 

افزایش چشمگیری داشته است. این تجهیزات  هاآنو در سالیان اخیر تعداد و تنوع  روندمیوامع به شمار ضروری و جدایی ناپذیر ج

عالوه بر کاربرد اصلی خود موجب حفظ هویت ویژه هر  توانندمیدر صورتی با در نظر گرفتن فاکتورهای هر ناحیه طراحی شوند، 

 .(90لی و بنیادی، .توس) به شهر انسجام و یکپارچگی بخشند ناحیه شوند و

، به بیان تجارب خارجی کشورهای دیگر باشدیمدر این پژوهش  هایآبخوربا عنایت به مطالب فوق و تاکیدی که بر اصل موضوع 

مکانیابی )موضوع  این با مطالعات جامعی تجارب و که باشدیم به ذکرالزم  .پردازیمیم هایآبخور یابیمکاندر رابطه با 

 .باشدیمدر این خصوص  هادستورالعملدر شهرهای ایران وجود نداشته و مستندات موجود تنها شامل برخی ضوابط و  (هایآبخور

 



 

 

  نیویورک 

و برای هر ناحیه، استاندارد مورد نیاز برای  اندکرده بندیناحیه، کل سطح شهر نیوریک را هاآبخوریبهینه  یابیمکانجهت 

آبخوری را درنظر  2-8، که به ازای هر ناحیه اندگرفتهرا درسطح شهر، بدین گونه در نظر  (Drinking Fountains)هاآبخوری

   در نظر گرفته است: شامل: هاآبخوری، معیارهایی زیر را  برای مکانیابی . همچنیناندگرفته

 .همجواری با مراکز حمل و نقل و عمومی 

 ابر پیاده.همجواری با مراکز با ترافیک باال و همچین مسیرهای ع 

  ،هاراهعمومی، گذر  هایمیدانهمجواری با فضاهای عمومی همانند 

  حمل و نقل  هایایستگاههمجواری با 

  هاپارکهمجواری با ( و مراکز ورزشی و تفریحیprojects.org-www.pilot.) 

 ایالت متحده 

(، توسط کمیته هنرهای این شهر انجام گرفته USAدرجنوب شرقی مینه سوتا در )  Minneapolisدر شهر 2443طرحی در سال  

 است

 :گرددمیاین موارد در زیر اشاره  ترینمهم، که برخی از اندداده، مجموعه معیارهایی را پیشنهاد هاآبخوری یابیمکانبرای 

 ( هایپیستهمجواری با محورهای عابر پیاده، مسیرهای عبور دوچرخه .)دوچرخه سواری 

  ،عمومی و دیگر مراکز تجمع عمومی. هایمیدان، هاکتابخانههمجواری با مدارس 

  هاییمکانهمجواری با ( که دسترسی و  انتقال آب از آنجا آسان باشدprojects.org-www.pilot.) 

  

 لندن 

مناسب  هایآبخورکه برای استقرار و ایجاد  ییهامکانلندن انجام گرفته، بهترین  یزیربرنامهدر پژوهشی که توسط دپارتمان 

 هستند، را به شرح ذیل عنوان کرده است:

 عمومی و اصلی شهر هاییدانمهمجواری با  -

 ورزشی و تفریحی یهامکانقرار گیری در  -

 همجواری با فضاهای سبز -

 نزدیکی به مراکز توریستی -

 پرترافیک و پر تردد هاییابانخهمجواری با  -

 هاپارکو   هاباغهمجواری با  -

 

 ژاپن 

فرهنگی و اقتصادی  –و شرایط زیست محیطی، اجتماعی  هایژگیوبا توجه به  هایآبخور یابیمکاندر کشور ژاپن برای استقرار و 

 :شودیمکه در زیر به شرح آن پرداخته  اندگرفتهدر نظر  هایآبخور یابیمکاناین کشور مجموعه معیارهایی برای 

 هاهتلنزدیکی به مراکز اقامتی و  -

  هایدانمنزدیکی به  -

  هاکتابخانههمجواری با  -

 و مراکز پر تردد هایابانخو نزدیکی به  هاموزههمجواری با مراکز تاریخی و  -

http://www.pilot-projects.org/
http://www.pilot-projects.org/


 

 

 هایآبخورکه در پژوهشی دیگر در این شهر صورت گرفته است، استانداردهای الزم برای طراحی  ییامطالعههمچنین بر اساس 

  .اندگرفتهبرای افراد معلول را هم در نظر 

 

 هند  

در سطح شهری، برای اینکه  هایآبخوربرای  هامکاندر هند، بهترین  هایآبخوراساس مطالعات انجام گرفته در زمینه مکان گزینی 

 عملکرد بهتری داشته باشد، به قرار زیر هستند:

 همجواری با مراکز آموزشی -

 هاینالترمهمجواری با  -

 هاپارکهمجواری با  -

 هافرودگاههمجواری با  -

 عابر پیاده یرهایمسهمجواری با  -

 یافته های تحقیق: -5

 مناطق شهر مشهد  نیازسنجی -5-1
در  هاآبخوریبرای شهرداری مشهد تهیه شده است. مقرر گردیده که سرانه  19-14با توجه به اسناد برنامه میان مدتی که در سال 

نفر یک آبخوری وجود  2244نفر افزایش یابد، یعنی درواقع به ازاء هر  9044چشمه به ازاء هر  63/4به  04/4سطح شهر مشهد از 

 داشته باشد.

باشد. در  ترنزدیکتغییر یابند تا نتایج به واقعیت  تواندمیاشاره شد بسته به شرایط مناطق شهری این سرانه ها  ترپیشهمانطور که 

گانه شهر مشهد، به لحاظ مرکزیت، شلوغی، میزان جمعیت ثابت، میزان جمعیت متحرک، ضریب ایستایی و پویایی  98بین مناطق 

به جای در نظر گرفتن لذا چشمگیری هست.  هایتفاوتن وارد شده به شهر مشهد جمعیت و سهم مناطق از زائران و گردشگرا

 نفر در مناطق مختلف استفاده نماید. 6444تا  2444نفر، از سرانه متغیر هر آبخوری به ازاء  2244سرانه ثابت هر آبخوری به ازاء 

 هایمدل. استفاده از نتایج باشدمیمورد نیاز  هایریآبخویکی دیگر از نیازهای که در فرآیند نیاز سنجی مناطق شهر مشهد برای 

(SWOT و )Antropy  باشدمیبرای فرایند نیاز سنجی( بنابراین مشاور با کاربرد مدل تحلیلی .SWOT و مدل )«و  « آنتروپی

بهینه، میزان نیازمندی هر کدام از مناطق با توجه  هایمکانمورد استفاده جهت تحلیل و شناسایی  هایشاخصبر  هامدلاعمال این 

 هایتکنیک، در ارتبا  با کاربرد هاآبخوریمحاسبه شد، نکته قابل ذکر و شاخص در بخش نیازسنجی  هاآنبه شرایط خاص 

همانند)میزان بهینه  هایمکانمورد استفاده جهت شناسایی  هایشاخص، که تمامی مناطق شهر مشهد با توجه باشدمیمذکور این 

فضای سبز، مراکز آموزشی، مراکز بهداشتی  هایکاربریدر مناطق، سرانه  هاآبخوریگردشگر پذیر بودن مناطق، کیفیت و کمیت 

در ارتبا  با  هاآنضع موجود و ...(، مورد ارزیابی قرار گرفتند و ضریب اهمیت هر کدام از مناطق با توجه شرایط شرایط و

 .مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت، و ضریب اهمیت هر منطقه بر این اساس نیز محاسبه شد فوق الذکر  هایشاخص

 در سطح مناطق شهر مشهد محاسبه شده است.  هاآبخوریدر این بخش از تحقیق میزان نیاز و کمبود 

آبخوری در  916کسر تعداد  آبخوری وجود دارد که با 392. با توجه به نتایج این محاسبات مشخص شد که در شهر مشهد نیاز به 

آبخوری کمبود وجود دارد. بنابراین با توجه به نزدیکی این عدد به میزان واقعی نیاز مناطق شهر مشهد، در  686وضع موجود، تعداد 

 پیشنهادی از این میزان کمبود استفاده خواهد شد. هایآبخوریمکانگزینی نقا  

 



 

 

 گردشگر و زائر جمعیت گرفتن نظر در با مناطق در آبخوری تعداد سنجی ، نیاز2جدول

 منطقه
 روز 8 زائر تیجمع

 ثابت تیجمع و

سرانه جمعیت 

در مناطق  هایآبخور

 مختلف

ضریب اهمیت بر 

اساس امتیاز مدل 

 آنتروپی

تعداد آبخوری 

 مورد نیاز

تعداد آبخوری 

 موجود

کمبود 

 آبخوری

 09 6 01 9199 0،444 910،011 9منطقه 

 16 1 30 9149 6،444 018،090 2منطقه 

 62 99 18 9191 0،444 841،429 8منطقه 

 20 91 02 9149 6،444 206،319 0منطقه 

 91 94 21 4111 6،444 962،164 0منطقه 

 82 2 80 9144 6،444 244،910 6منطقه 

 33 83 926 9103 8،444 228،619 1منطقه 

 86 94 06 9149 8،444 991،291 3منطقه 

 12 6 13 9196 0،444 821،062 1منطقه 

 86 20 64 9190 0،444 206،834 94منطقه 

 01 93 60 9196 0،444 298،629 99منطقه 

 4 6 6 4113 6،444 80،913 92منطقه 

 10 91 998 2104 2،444 82،309 ثامن

 686 916 392 - -  2،390،009 جمع

 ، یافته های تحقیق9812و گردشگری خراسان رضوی در سال مأخذ: شهرداری مشهد و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

در وضعیت موجود هاآبخوری: پراکنش فضایی 9نقشه   



 

 

 هاآبخوری یابیمکان -5-2

 معیارهای مکان یابی  

بنابراین سازماندهی فضایی متعادل در شهرها نوعی از پایداری شهری است و زمانی محقق خواهد شد که هماهنگی و سازگاری 

به وجود آید. توزیع خدمات در شهرها بر توزیع جمعیت در مناطق و  شهرهامنطقی بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در 

توزیع مناسب و بهینه امکانات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی در میان  نواحی شهری تاثیر گذار بوده است. در نتیجه،

و شکاف توسعه و توزیع فضایی مناسب جمعیت در پهنه سرزمین  هانابرابریعوامل جلوگیری از  ترینمهممناطق و نواحی، یکی از 

تا در  کندمیب، رعایت اصل عدالت در دسترسی به مراکز خدماتی ایجاب بدین سب .(Marcotullio, 2001, 577است )

مناسب،  هایمکانو خدمات در  هافعالیتاستقرار بهینه و توزیع متعادل این فضاها شرایط و ضوابط رعایت شود. زیرا  یابیمکان

 ,Queiruga et al) کندمیرا تضمین  هاآنو پایداری  شودمی هافعالیتموجب دستیابی به کارایی باال و توجیه اقتصادی 

2008:185.) 

های نقشه الیه صورت بهها بایست عوامل موثر، معیارها و محدودیتیابی در سامانه اطالعات جغرافیایی میبدین منظور جهت مکان

رجی و همچنین تجارب ه براساس مطالعات و تجربه های کشورهای خاتهیه شده و مورد پردازش و تحلیل قرار گیرند. در این مطالع

و شناخت شرایط  (AHP)داخلی و نظر سنجی از متخصصان و کارشناسان و متناسب با نوع مدل کاربردی در این تحقیق 

شناسایی   هاآبخوری فیزیکی منطقه مورد مطالعه، عوامل موثر) معیارها( در در مکانیابی -اقتصادی و کالبدی -جغرافیایی، اجتماعی

  . شدند

 هاآبخوری یابیمکانشناسایی شده برای  هایشاخص:  8جدول شماره 

 Indicators for Drinking Fountains Distances of criteria 

 X0 ≥  500 m آبخوری مکانیابی شود 8تا  2برای هر ناحیه شهری بایستی  9

 X ≥ 500 m همجواری با مراکز حمل و نقل و عمومی 2

 X ≥ 500 m ترافیک باال و همچین مسیرهای عابر پیاده همجواری با مراکز با 8

عمومی، گذر  هایمیدانهمجواری با فضاهای عمومی همانند،  0

 هاراه

X ≥ 500 m 

 X ≥ 500 m همجواری با فضاهای ورزشی 0

 X ≥ 500 m  هاپارکهمجواری با  6

 X ≥ 500 m همجواری با مدارس 1

 X ≥ 500 m ورزشیهمجواری با مراکز تفریحی و  3

 X ≥ 500 m هاکتابخانههمجواری با  1

 X ≥ 500 m عمومی و فضاهای عمومی هایمیدانهمجواری با  94

 (projects.org-www.pilot( ،)board.gov/adaag/html/adaag.htm-http://www.access) :منبع

 

  با استفاده از مدل  معیار هاینقشهاستاندارد سازیAHP 
را با استفاده  هاالیهرا استاندارد کنیم. یعنی  یابیمکانموثر)معیارها( در  هایالیه بایستمی، هانقشهو ادغام نمودن  یابیمکانجهت 

بدین منظور از روش تحلیل  (.1:9833ادغام کرد)شهابی،را با یکدیگر  هاآنبه مقیاسی تبدیل شوند که بتوان  گیریتصمیماز قواعد 

                                                           
5 : Indicators for site selection 

http://www.pilot-projects.org/
http://www.access-board.gov/adaag/html/adaag.htm


 

 

باشد: تجزیه، قضاوت تطبیقی و (، بر مبنای سه اصل میAHPسلسله مراتبی استفاده شده است. روش فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی)

به سلسله مراتبی تجزیه شود که عناصر در سطح  گیریتصمیمزم است که مسأله در اصل تجزیه ال (.satty,1980ا)هسنتز اولویت

های مکانی دارای مقیاس معین ساختار سلسله مراتبی، با در نظر گرفتن منشأ آن در سطوح باالتر دارد. اصل سنتز هر یک از اولویت

ترین ها را برای عناصر در پایینبی از اولویتدهد و مجموعه مرکنسبتی تعیین شده را در سطوح متعدد سلسله مراتب بدست می

 ,کند. با معلوم بودن اصول، روش تحلیل سلسله مراتبی شامل مراحل اصلی زیر استها( ایجاد میسطح سلسله مراتب )یعنی گزینه

2003) (Ghodsipoor. 

های نسبی دو معیار بکار تعیین میزان اولویتبرای  1تا  9الف( تولید ماتریس مقایسه دوتایی: یک مقیاس اساسی را با مقادیر از 

 گیرد.می

 های معیارب( محاسبه وزن

 .(Malczewski, 1999)ج( تخمین نسبت توافق

 

  هاآبخوری یابیمکانموردنیاز)معیارها( برای  هایالیهتهیه  

)فرج هاستدادهاین مرحله فرایندی است که شامل اخذ داده، تغییرات فرمت، زمین مرجع نمودن، تنظیم کردن، و مستند سازی 

و  رقومی کاربری اراضی وضع موجود هایازنقشهکه به سیستم اطالعات جغرافیای وارد شده، عبارتند  هاییداده(. 3: 9830زاده،

که با  باشدمیونی، آموزشی، فرهنگی، رودخانه، اداری، صنعتی، آموزشی، فرهنگی، نظامی مراکز مسک هایالیهنقشه رقومی از 

فاصله از مراکز مسکونی، فاصله از مراکز فرهنگی، فاصله از مراکز  نقشه هایجدیدی مانند، هایالیهموجود،  هایدادهاستفاده از 

ز مراکز درمانی، فاصله از مراکز اداری، فاصله از مراکز بهداشتی، نظامی، فاصله از مراکز تجاری، فاصله از مراکز صنعتی، فاصله ا

بر اساس ضوابط شناسایی شده در  هاالیهآمدند. نکته بسیار مهم در این مرحله، کالسه بندی به دست و ... فاصله از رودخانه 

طرح جهت تطبیق ضوابط شناسایی  و همچنین در این باشدمیتجربیات و مطالعات انجام گرفته دیگر تحقیقات داخلی و خارجی 

به کار  هایالیهشده با واقعیت موجود شهر مشهد، از نظرات کارشناسان و متخصصان استفاده شده است و در نهایت برای تک تک 

 (، مبنا قرار گرفتند: 0ده جهت تحلیل در این پژوهش، جدول شماره)گرفته ش

  



 

 

 هاآبخوری هایشاخصشناسایی شده برای  هایوزن:   فواصل و   0جدول شماره

وزن 

 طبقات
 طبقات

وزن 

 معیار

R 
 

 معیار
وزن 

 طبقات
 طبقات

وزن 

 معیار

R 
 

 معیار
وزن 

 طبقات
 طبقات

وزن 

 معیار
R معیار 

4120 2444+  

0.06
5 

8 

نزدیکی به 

ایستگاهها

ی اتوبوس، 

مترو و 

 تاکسی

4120 2444+  

0.06
1 

0 

نزدیکی به 

پارکینگها

 ی عمومی

4120 2444+  

0.07
2 

 

9 

نزدیکی به 

  انهیپا

 یها

یاتوبوسران

 ، 

مترو، 

 فرودگاه

4119 2444 4119 2444 4119 2444 

41946 9044 41946 9044 41946 9044 

41968 9444 41968 9444 41968 9444 

41208 104 41208 104 41208 104 

41838 044 41838 044 41838 044 

4120 2444+  

0.05
0 

9

9 

نزدیکی به 

 هاگورستان

4120 2444+  

0.05
3 

1 

نزدیکی به 

بازارهای 

روزانه، 

هفتگی و 

میادین میوه 

و تره بار و 

 خشکبار

4120 2444+  

0.06
1 

0 

 

 

نزدیکی به 

 مراکز 

تجاری 

 )خطی و 

 متمرکز(

4119 2444 4119 2444 4119 2444 

41946 9044 41946 9044 41946 9044 

41968 9444 41968 9444 41968 9444 

41208 104 41208 104 41208 104 

41838 044 41838 044 41838 044 

4120 2444+  

0.06
1 

0 

نزدیکی به 

و  هاپارک

فضاهای 

سبز تجهیز 

 شده

4120 2444+  

0.05
2 

9

4 

نزدیکی به 

کتابخانه 

های 

 عمومی

4120 2444+  

0.05
6 

1 

 

نزدیکی به 

 مقبره 

 ها

4119 2444 4119 2444 4119 2444 

41946 9044 41946 9044 41946 9044 

41968 9444 41968 9444 41968 9444 

41208 104 41208 104 41208 104 

41838 044 41838 044 41838 044 

4120 2444+  

0.05
6 

1 

نزدیکی به 

معابر 

پرتردد و 

 اصلی

4120 2444+  

0.04
2 

9

8 

نزدیکی به 

مراکز مهم 

اداری و 

 خدماتی

4120 2444+  

0.05
9 

 

6 

نزدیکی به 

 مراکز 

تفریحی  

 ورزشی

4119 2444 4119 2444 4119 2444 

41946 9044 41946 9044 41946 9044 

41968 9444 41968 9444 41968 9444 

41208 104 41208 104 41208 104 

41838 044 41838 044 41838 044 

4120 2444+  

0.06
6 

2 

استقرار در 

مناطق با 

تراکم 

 جمعیتی باال

4120 2444+  

0.05
4 

3 

نزدیکی به 

 یهامکان

گردشگری 

)مراکز 

اقامتی و 

 پذیرایی(

4120 2444+  

0.06
3 

 

0 

نزدیکی به 

 معابر 

فرعی 

 شهری

4119 2444 4119 2444 4119 2444 

41946 9044 41946 9044 41946 9044 

41968 9444 41968 9444 41968 9444 

41208 104 41208 104 41208 104 

41838 044 41838 044 41838 044 

4120 2444+  

0.04
5 

9

2 

 به  یکینزد

 شبکه

 فاضالب

4120 2444+  

0.06
5 

8 

به  یکینزد

 یمنتهمعابر 

 به حرم

4120 2444+  

0.06
3 

0 

 

به  یکینزد

  نیادیم

 شهر یاصل

4119 2444 4119 2444 4119 2444 

41946 9044 41946 9044 41946 9044 

41968 9444 41968 9444 41968 9444 

41208 104 41208 104 41208 104 

41838 044 41838 044 41838 044 

 

 



 

 

تحلیلی مورد نظر درمحیط سیستم اطالعات جغرافیایی ایجاد  هایتکنیکمورد نیاز برای تحلیل در  هایالیهدر ادامه در این مرحله، 

 مورد نیاز ایجاد شدند. هایالیه، 0بر اساس اطالعات مندرج در جدول در نهایت شدند. 

  تحلیال   در روش هاا یآبخورمکانیابی برای انجام تحلیل و شناسایی مکان بهینه برای  هایهالاستاندارد سازی

 فازی و منطق (AHP)سلسله مراتبی 

توجاه باه    برای انجام این روش، ابتدا تک تک معیارهای مورد بررسی را مقایسه نموده و میزان اهمیت نسبی هار جفات نسابت را باا      

را محاسابه  ( CR)و نسابت توافاق    هاا وزن. پاس از آن  کنیمیمو آن را در یک ماتریس وارد  در نظرگرفته 0جدول شماره یازبندیامت

. در صورتی کاه نسابت   کنیمیممحاسبه شده را استخراج  یهاوزنها قابل قبول و باشد، مقایسه 419نموده، چنانچه این نسبت کمتر از 

. عملیاات  کنایم یما بیشتر باشد، آنگاه با اعمال تغییراتی در ماتریس مقایسه دوتایی آن را برای حاد قابال قباول تنظایم      419 توافق ما از

انجاام   Expert Choiceتوساط نارم افازار     ،ArcGISو محاسبه نسبت توافق با توجاه باه ضاعیف باودن نارم افازار        هاوزنه محاسب

از  (CR)انجام شده، قابل قبول باشند، نتیجه اعالم خواهد شد. شر  این اعالم نتیجه نیز کمتر بودن نسبت  هاییسهمقا. چناچه گیردیم

قابال قباول    دهناده نشاان بدست آمد که  419ما کمتر از  یهادادهبرای  (CR)شایان ذکر است این نسبت(. 9833)شهابی، باشدیم 419

و باا   باوده  یاابی مکاان الزم به ذکر است در این پژوهش با توجه به اینکه تمام معیارهاا دارای ارزش متفااوت در     .باشدیمبودن نتیجه 

، آن ضاروری  باشندیمهر کالسه در هر الیه )معیارها(، نیز دارای ارزشی متفاوت و از طرفی  باشدیمتوجه هر الیه کالسه بندی شده 

کارامد علمی محاسبه کارد، کاه در ایان پاژوهش بارای       یهاروشکه وزن هر الیه و وزن هر طبقه را در هر الیه را بر اساس  باشدیم

محاسبه وزن هر کالسه در هر الیه از روش مقایسه زوجی ساعتی و جدول ساعتی در تکنیک تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده اسات  

فتاه بودناد و از طرفای    طیف متفاوت مورد بررسی و نظر سنجی قرار گر 0، با توجه به اینکه هر شاخص در هایهالو برای محاسبه وزن 

از روش  طلبیاد یمطیف متفاوت نظرات متفاوتی داشتند، پس  0متفاوت در  هاییهالمتخصصان و کارشناسان مختلف، هر کدام برای 

 یاابی مکانموثر در  هایالیهبه دست آمده در  هایوزندر نهایت با ضرب ، استفاده کنیم. یارهامع هاوزنآنتروپی شانون برای محاسبه 

 هاا آبخاوری بارای ایجااد    داراولویات  هاای مکاان  Raster calculatorدر  داروزن هاای الیاه و ادغاام   Weighted overlayر د

 شناسایی شدند. 

( کاه بیاان   μx) گیارد مای ، مقدار عضویتی کندمی( رعایت Xهر منطقه با توجه به مقداری که هر معیار مورد نظر ) در منطق فازی

. بدین معنی که هر ناحیه با مقدار عضویت باالتر، از مطلوبیت باالتری برخورداراست. در ایان  باشدمیکننده میزان مطلوبیت آن ناحیه 

مطلوبیت بیشتری خواهناد   تربزرگاعدا  هامقیاس. در این گیرندمیمنطق هر الیه در مقیاسی بین صفر و یک و یا کسری از یک قرار 

کاه   گیرناد مای و طیفی از مقادیر بین این دو عدد قرار  باشدمیو عدد صفر فاقد مطلوبیت  یعنی عدد یک از باالترین مطلوبیتداشت، 

ناوع تاابع    بایسات مای فاازی   هاای نقشه. عالوه برانتخاب مقیاس جهت تهیه یابدمی، مطلوبیت افزایش شودمی ترنزدیکهر چه به یک 

 Linearتواباع باه   تاوان مای را برای معیار مورد نظر انتخاب نمود. از توابع مشهور  ترمناسباده و تابع فازی را نیز مورد بررسی قرار د

,Gusian, Near, Small, Large  وJ-Shape   اشاااره کاارد (Etesam, 1997.)     توابااع ذکاار شااده در محاایط

با توجه به نیاز خود، تابع را نیز تعریف نماید ) شکل)  تواندمیوجود دارد و عالوه براین توابع کاربر  IDRISو  ArcGIS10منتخب

A, B, C.) هاای معیاار باا اساتفاده از ایان تواباع در محایط نارم افازاری          )در پژوهش حاضر نقشهARCGIS10    اساتاندارد شاده و

 (ای از صفر تا یک تبدیل شده استها به واحدهای قابل مقایسههای آنارزش



 

 

 
 هاا یاه ال، با توجه به اینکه هم مقیااس ساازی   باشدیمبسیار مهمی که در ارتبا  با انتخاب نوع توابع در این مرحله بسیار مهم  ینکته

، بایستی این نکته را مدنظر داشت کاه ناوع تاابع انتخاابی باه عناوان م اال در        شودیممختلف در این تحقیق انجام  هاییکاربربرای 

، پس ناوع تاابع   باشدیمباشد؛ کاراتر  هایآبخورزدیکی به هر چه در فاصله ن هایکاربرجه به این که این سازگار، با تو هاییکاربر

انتخابی برای این کاربری بایستی بر این مبنا تعریف شده باشد که بر مبنای طبقه بنادی انجاام شاده بار اسااس ضاوابط مکاان یاابی،         

یکای  . همچناین  باشاد یما   Small ، پس این تعریف متناساب باا تاابع   کنندپایین ارزش بیشتری دریافت  Distanceبا  یهاکالس

اماا  . شاود یما نقاا  کنتارل نیاز گفتاه      هاا آنکه به  باشدیمفازی تعیین حد آستانه  یهانقشه یاستانداردسازدیگر از عوامل موثر در 

 & Valizadeh) باشاد یما جاه نماود، ناوع کاهشای یاا افزایشای باودن آن        که بایستی در انتخاب تابع باید به آن تو دیگر یانکته

Shahabi, 2008،و منظور از افزایشی حداک ر شونده یا صعودی  (. در این جا منظور از کاهشی، حداقل شونده یا نزولی بودن تابع

 باشدیمتابع  بودن

  



 

 

 
 معیار در منطق فازی یهانقشهنوع تابع فازی، جهت استاندارد سازی مقادیر آستانه و  :0 جدول 

 

Name function 

Fuzzy 

 

Sort function 

fuzzy 

Threshold quantity  

Name criterion 

 

Row 

D  or  b C  or  a 

Linear Degressive 500  + 2000  ترو، ، میاتوبوسران یها انهیپانزدیکی به

 فرودگاه

9 

Linear Degressive 500  + 2000  مقبره هانزدیکی به  2 

Small Degressive 500  + 2000 8 نزدیکی به مراکز تفریحی  ورزشی 

Small Degressive 500  + 2000 0 نزدیکی به معابر فرعی شهری 

Small Degressive 500  + 2000 شهر یاصل نیادیمبه  یکینزد  0 

Small Degressive 500  + 2000 6 نزدیکی به پارکینگهای عمومی 

Linear Degressive 500  + 2000 نزدیکی به بازارهای روزانه، هفتگی و 

 میادین میوه و تره بار و خشکبار

1 

Linear Degressive 500  + 2000 3 نزدیکی به کتابخانه های عمومی 

Linear Degressive 500  + 2000 1 نزدیکی به مراکز مهم اداری و خدماتی 

Small Degressive 500  + 2000  ز گردشگری )مراک یهامکاننزدیکی به

 اقامتی و پذیرایی(

94 

Small Degressive 500  + 2000 به حرم یمنتهبه معابر  یکینزد  99 

Small Degressive 500  + 2000  رو و اتوبوس، مت یهاستگاهیانزدیکی به

 تاکسی

92 

Small Degressive 500  + 2000  هاگورستاننزدیکی به  98 

Small Degressive 500  + 2000  و فضاهای سبز  هاپارکنزدیکی به  90 

Linear Degressive 500  + 2000 90 نزدیکی به معابر پرتردد و اصلی 

Linear Degressive 500  + 2000 االاستقرار در مناطق با تراکم جمعیتی ب  96 

Small Degressive 500  + 2000 فاضالب شبکهبه  یکینزد  91 

 

 هایروشبر اساس  هاآبخوری یابیمکانشناسایی شده برای  هایپهنه ( تحلیل سلسله مراتبیAHP و منطق )

 (Fuzzy Logicفازی )

و اطالعات موجود ، اقدام به پهنه بندی سطح شهر مشهد گردید و پهنه های مطلوب و  هاشاخصدر این مرحله بر اساس 

 هایمکان، نامطلوب بودن  هابندیوضع موجود  و تطبیق آن با پهنه  هاآبخوری  با بررسی مکان نامطلوب شناسائی گردد.

 گردید. هاآبخوریوب جهت استقرار موجود مشخص گردید. بر این اساس در نهایت اقدام به شناسائی نقا  مطل



 

 

 
 

 
 

 

 AHP در کالنشهر مشهد با  استفاده از روش  هاآبخوری: شناسایی پهنه های اولویت دار برای مکانیابی 2نقشه 

 AHP در کالنشهر مشهد با  استفاده از روش  هاآبخوری: شناسایی پهنه های اولویت دار برای مکانیابی 8نقشه 

 کامال نامتاسب

 نامناسب

 تقریباٌ مناسب

 مناسب

 کامال مناسب



 

 

 
 

 

 نتیجه گیری: -5

، بر اساس نظرات کارشناسان، متخصصان و نخبگان شهری بر اساس میزان هاآبخوریپهنه های شناسایی شده برای مکانیابی 

که دارای  هاییپهنهشهری با معیارهای مورد استفاده اولویت بندی شده است. بدین لحاظ  هایزمینحداک ر سازگاری و تطابق 

 را دارند.  هاآبخوریی برای نقا  پیشنهاد گزینیمکان، حداک ر میزان کارایی و کیفیت را برای باشندمیاولویت باال 

مکان یابی شده توزیع فضایی مناسبی داشته و با لحاظ استانداردهای الزم، از لحاظ سهولت دسترسی و هزینه در  هایآبخوری

به گونه ای مکان یابی شده که  دسترسی شهروندان به این مراکز به راحتی صورت گرفته و  اندشدهانتخاب  هامکانبهترین 

 معضالتی از قبیل ترافیک و شلوغی و ازدحام و سایر تبعات حاصل از این امر به حداقل برسد. 

به مردم داشته باشد تا با توجه به آن مدیران  هاآبخورینقش موثری در جهت ارتقا سطح خدمت رسانی  تواندمینتیجه این پژوهش 

 و برنامه ریزان شهری به اتخاذ سیاست مدیریتی مطلوب جهت ارتقا کیفیت محیط شهری و رضایت شهروندان اقدام نمایند.

  

 Fuzzy  Logic در کالنشهر مشهد با  استفاده از روش  هاآبخوری: شناسایی پهنه های اولویت دار برای مکانیابی 0نقشه 

 کامال متاسب

 مناسب

بتقریباٌ مناس  

 نا مناسب

بنا مناسکامال   



 

 

 منابع:
 دانشگاه ، شهری ریزی برنامه دیدگاه از( شهری درون هایپارک)سبز فضای کاربری تحلیل و بررسی ،(9839)اکبر ،اسماعیلی –

 .تبریز

 کارشناسی پایاننامة ،کرمانشاه شهر در ساج از استفاده با شهری آموزشی مراکز گزینی مکان و ارزیابی ، (9834) مسلم. رستمی –

 .یزد دانشگاه ارشد

سنندج با  -امداد و نجات جاده سقز هایایستگاه یابیمکان(. بررسی فاکتورهای موثر در 9833شهابی، ه. خضری، س. نیری، ه ) –

 استفاده از مدل ترکیب خطی وزنی. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و پدافند غیرعامل در پایداری ملی .

 و بهداشتی مراکز شبکه تحلیل و فضائی توزیع ،مکانیابی در GIS جغرافیائی اطالعات سیستم کاربرد ،(9838)،منصورعزیری –

 .تبریز دانشگاه جغرافیای گروه ارشد، کارشناسی نامه پایان مهاباد، شهر موردی نمونه ،یدرمان

(، بازارچه های مرزی و مکانیابی نامناسب 9814، پرستو علی زاده ، کبری سرخ کمال و مریم بیرانوندزاده) دانا سید. زاده علی -
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