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ساماندهی مکانی پارك و فضاي سبز شهري با استفاده از مدلهاي ارزیابی چند معیاره و
( GISنمونه موردي :منطقه  6تهران)
احمد پور احمد 1،صالح اسدی 2،محمد موالئی قلیچی 3،بهمن نجف پور4
چکیده
امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز قابل تصور نیست  .پیامتدهای توستهه شتهری و پیچیتدیی هتای مهضت ت
زیس

محیطی آنها ،موجودی

فضای سبز ویسترش آنرا برای همیشته اجتنتا

ناپتییرررده است  .هتد

از انجتام ایتن

تحقیق انتخا بهترین مکان برای ایجاد فضای سبز و پارک در منطقه  6تهران می باشتد .بترای ایتن من تور از متدل مجمتو
ساده وزنی ( )SAWدر محیط نرم افزار  Arc Gisاستفاده شده اس  .روش تحقیق از نو توصتیفی -تحلیلتی بتوده است .
در این تحقیق با بررسی و ارزیابی مهیارهای مورد نیاز در مکان یزینی پارک ها و فضای سبز اقدام به تهیه نقشه و ایجاد الیه
اط عاتی برای هر یک از مهیارها در محیط  Gisیردید ،سپس به من ور مدل سازی ،به هر ردام از الیه هتای اط عتاتی بتر
اساس مدل  AHPوزن مناسبی اختصاص داده شد .نقشه ها با استفاده از مدل  SAWره یکی از روش های تصتمیم ییتری
چند مهیاره اس با یکدیگر تلفیق شده و بهترین مکان برای فضای سبز و پارک در محدوده مورد مطالهه پیشنهاد یردید.
واژگان کلیدي :فضای سبز ،مکان بهینه ،ارزیابی چند مهیاره ،SAW ،منطقه  6تهران
 - 1استاد و عضو هیئ علمی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران 09122123920 apoura@ut.ac.ir
 - 2دانشجوی رارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
 -3دانشجوی رارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربی مدرس
 - 4دانشجوی رارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربی مدرس
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مقدمه
شهرنشینی و توسهه شهری از پدیده های ویژه دوران مهاصر اس  .چنانکه قرون
صنهتی و قرن حاضر را قرن انق

ییشته قرون انق

شهری می نامند .رشد سریع

شهری در رشورهای رو به توسهه مشک ت اجتماعی ،اقتصادی و فیزیکی فراوانی پدید
آورده اس

ره از می توان به جمله افزایش فقر در شهرها ،دسترسی نارافی به مسکن و

خدمات اصلی شهری ،بیگانگی شهروندان از هم ،ایجاد زاغه ها و مسکن غیر رسمی،
افزایش آلودیی و راهش فضای سبز در شهرها و ن ایر آنها اشاره نمود.
با افزایش جمهی

و توسهه و یسترش شهرنشینی انسان ها به تدریج از طبیه

شده اند و ترارم بیش از حد جمهی
انسان ساخ

نیازهای زیس

و دخال

دور

در محیط طبیهی و ایجاد محیط های

محیطی ،جسمی و روحی انسان را بیشتر بروز داده اس

برای رفع این نیاز انسان شهرنشین اقدام به ایجاد باغ ها و فضای سبز مصنوعی در داخل
شهرها ررده اس  .فضای سبز (پارک ها) بخشی از سیمای شهر را تشکیل می دهد
(محمدی ،1382 ،ص  )16و از مهم ترین سیستم های حیات بخش انسان به شمار می
رود و از دیرباز تارنون تکیه یاه استواری بر تداوم و ارتقاء سطح ریفی زیس
هنوز هم وفادارانه خدمات بی دریغ خود را به بشری
ره اهمی

ضروری اس

او بوده و

عرضه می رند ذرر این نکته

حیاتی فضای سبز در دنیای امروز نه به دلیل ارزش های
زیس

اقتصادی بلکه به دلیل اهمی

محیطی آن اس  .باید اعترا

نمود در هیچ برهه

ای از تاریخ حضور آن تا این حد برای انسان سودمند و حیاتی نبوده و از طر
هیچ یاه موجودی
انتخا

آن در سطحی این چنین یسترده مورد تهدید واقع نشده اس .

بهترین موقهی

و در این رابطه بهترین مکان جه

سرمایه ییاری همواره

از مهمترین وظایف برنامه ریزان بوده اس  ،لیا تکنیکهای متهددی از طر
به من ور انتخا

دیگر

بهترین موقهی

برنامه ریزان

مورد استفاده قرار یرفته اس  .یکی از رارآمد ترین

روشها ،مدل مجمو ساده وزنی یا  SAWاس

ره در این روش امتیاز هر یزینه از
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طریق تجمیع ارزش های آن یزینه در مهیارهای مختلف با احتسا
بدس

وزن هر مهیار

می آید به طوری ره وزن های نسبی بصورت مستقیم توسط تصمیم ییرنده داده

می شود.
بیان مسأله

امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر در اشکال یونایون آن دیگر
قابل تصور نیس  .پیامدهای توسهه شهری و پیچیدیی های مهض ت زیس
آنها موجودی

فضای سبز و یسترش آن را برای همیشه اجتنا

شهرها به عنوان رانونهتای تمررتز ،فهالیت

محیطتی

ناپییر رترده است .

و زنتدیی انستان هتا بترای اینکته بتواننتد

پایداری خود را تضمین رننتد چتاره ای جتز پتییرش ستاختار و رتاررردی متتثثر از
سیستم های طبیهی ندارند (حسین زاده و همکار1387 ،ص  .)21در این میان فضتاهای
سبز به عنوان جزء الینفک و ضروری پیکره شهرها در متابولیسم آنهتا نقتش اساستی
دارند ره رمبود آنها می تواند اخت الت جدی در حیات شهرها به وجود آورد.
رارشناسان فضای سبز ،طرح جامع برای ایجاد فضای سبز شهری را از ملزومات هر
شهر عنوان می رنند و می یوینتد همته شتهرها بته ویتژه شتهرهای نوستاز و یتا در حتال
یسترش باید به این مسئله توجه جدی داشته باشند .زیرا همین رونتد ستاخ

و ستاز بتی

رویه و بدون توجه به لزوم فضای سبز ره بساز بفروشها و سودجویان در پیش یرفته انتد
شهرها را به تدریج به شکل خوابگاه های عمومی در خواهد آورد .این در حتالی است
ره امروزه در شهرهای مدرن جهان قبل از ایجاد هر شتهر یتک طترح جتامع بتا در ن تر
یرفتن سطح خیابان ها ،پیاده روها ،فضای سبز ،منازل مسکونی و مررز شتهرها ،تتدوین
می شود تا شهری پویا و زنده داشته باشند (خوش نمک1381 ،ص .)109
مکان یابی نادرس

فضاهای سبز شهری در نهای

منجر به ایجاد ناهنجاریهایی از

جمله استفاده رم راربران از فضاهای سبز ایجاد شده ،ایجاد محدودی
مهماری مناسب ،ایجاد محدودی

در انتخا

در ارائه طرح

و چیدمان ییاهی مناسب ،آشفتگی در
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سیمای شهر ،مشک ت مربوط به آبیاری و اص ح خاک ،عدم تهام ت اجتماعی
مناسب ،مشک ت مدیری

و نگهداری ،راهش امنی

روانی و اجتماعی و غیره

خواهد شد (رحمانی1383،ص .)17
با پییرفتن این نکته ره فضای سبز به عنوان ریه های تنفسی شهر به شمار رفته و
فقدان آن به مهنی عدم وجود س م

جسمی و روانی در شهرها محسو می شود و به

موازات توسهه صنهتی ره روندی بی بازیش

می باشد اهمی

فضای سبز ملموس تر

می یردد .در محدوده مورد مطالهه ،فضای سبز شهری (پارک ها) از اصل توزیع
عادالنه تبهی

نمی رنند و به طور مناسب در دسترس همه افراد شهر قرار ندارد .هد

از تحقیق حاضر تهیین بهترین موقهی
می باشد .با توجه به هد

جه

ایجاد فضای سبز و پارک در این محدوده

تحقیق و طرح مسثله مهم ترین سوال تحقیق عبارت اس از:

 به ن ر می رسد پارک ها و فضاهای سبز در منطقه مورد مطالهه در مکان های مناسباستقرار نیافته اند و نیاز به ساماندهی دارند؟
مبانی نظري تحقیق
عملکردهاي فضاي سبز شهري

فضای سبز شهری و پارک های موجود در شهر نه تنها ارزش تفریحی داشته و
محل مناسبی برای سپری رردن اوقات فراغ

مردم به شمار می آید ،بلکه این فضاها در

موارد بسیاری از توسهه بی قواره و نسنجیده شهرها نیز جلوییری می رند .امروزه با
توجه به سرطان زایی محیط شهری بر اعتبار و اهمی
افزوده شده اس

فضاهای سبز و پارک های شهری

(مهدی نژاد1372 ،ص  .)29استفاده از ییاهان به عنوان حریم بصری،

ا ستفاده از درختکاری به عنوان حریم حفاظتی ،استفاده از فضای سبز بر اساس طراحی
مناسب جه

عملکردهای اجتماعی ویژه ،استفاده از فضای سبز جه

هدایتی ،می تواند راربردی مناسب داشته باشد (لقائی 1373 ،ص .)9

ایجاد مسیرهای
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عملکردهای فضای سبز شهری را بطور رلی به سه دسته عمده تقسیم بندی ررده
اند:
عملکردهاي فضاي سبز در ساخت کالبدي شهر

با توجه به تقسیمات رالبدی شهر ،عملکرد فضای شهری نیز تغییر خواهد ررد و از
لحاظ رالبدی به رده های مختلف واحد همسایگی ،محله ،ناحیه و منطقه تقسیم می شود
و تهدادی از راربری های خدماتی متناسب با آن در این تقسیمات رالبدی ینجانده می
شود .از جمله خدمات قابل استقرار در واحد همسایگی ،بوستان رودک و رودرستان و
واحد تجاری اس  .در مقیاس محله مدارس ابتدایی ،واحد تجاری و بوستان محله ای
های تجاری در حد ناحیه و

مستقر می شود .در مقیاس ناحیه ،مدارس راهنمایی ،فهالی

راربری ورزشی و پارک ناحیه ای مستقر می شوند .در مقیاس منطقه نیز فهالی
فرهنگی ،باشگاه ورزشی ،فهالی

های

های درمانی ،پارک منطقه ای ،دبیرستان می تواند

مستقر شوند (باروقی1383 ،ص .)17
عملکرد اکولوژیک

تنو زیستی و حفاظ

از محیط زیس  ،راهش آلودیی هوا و صوتی ،مهتدل

رردن هوا ،سایه افکنی و تن یم میکرورلیما ،رمک به آرام رردن جریانات سیل و
ریفی

آ  ،ایجاد سطح نفوذپییری برای جی

آ

و ایجاد فرص

هایی برای

مطالهات تاریخی و محیطی ،از عملکردهای مهم ارولوژیک فضای سبز شهری می باشد
(اسکاتیش.)2 :1981 1،
عملکرد اجتماعی -روانی

ایجاد مکان های مناسب برای ورزش ،تفریح ،در جه

سالم نگه داشتن س متی

انسان و در دسترس بودن این فضاها برای همه سارنان شهر و به وجود آوردن محیط

1. Scottish
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های آرام در شهر می تواند به عنوان عاملی مهم در جه
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س متی اجتماعی و روانی

عمل رند(همان.)4 :
در بیشتر بحث ها بر پارک ها و فضای سبز شهری به عنوان یک راهکار بسیار مهم
ره می تواند ریفی

زندیی اجتماعی شهری را باال ببرد ،تثرید شده اس

1

(ییراردت،

 .)25 :1992فضای سبز می تواند خدمات اجتماعی و روانی بسیار زیادی ارائه دهد و به
عنوان عاملی ره می تواند نقش بسیار مهمی در توانمند ساختن شهرهای جدید و
همچنین سارنان آنها داشته باشد عمل رند (یوریچ.)2 :1981 2،
معیارهاي مکان گزینی فضاي سبز شهري

اصوالً بدترین پارک های دارای مشکل ،آن هایی هستند ره در مکان هایی ره
مردم از آن ها نمی ییرند و تمایل به چنین راری ندارند ،قرار دارند (سهیدنیا1379 ،ص
.)87
مهیارهایی ره در تهیین بهینه مکانی فضاهای سبز باید رعای

شوند ،به شرح زیر

اس :
الف) مررزی
راربری فضای سبز عمومی باید در مرارز شهری ،اعم از مرارز مح ت ،مرارز
ناحیه و مناطق شهری مکان یابی شوند.
) سلسله مراتب
فضای سبز عمومی باید متناسب با موقهی

راررردی خود برحسب همسایگی،

محله ،ناحیه و منطقه مکان یابی شوند و از جانمایی پارک های با مقیاس فرا محله ای در
داخل مح ت باید در حد امکان جلوییری شود.
ج) دسترسی

1. Girardet
2. Urich
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هر یک از پارک های شهری باید از چهار سو به شبکه ارتباطی دسترسی داشته
باشد تا بدین طریق هم امکان جی
اجتماعی و امنی

جمهی

بیشتر فراهم شود و هم امکان ن ارت

پارک افزایش یابد ،در عین حال امکان بهره برداری دیداری از جلوه

های زیبای پارک برای رهگیران از چهارسو فراهم باشد (همان ،ص .)88
در بیشتر ممالک انتخا مکان مناسب به رمک طراحان باغ صورت می ییرد ،مث ً
طراح باغ ،منطقه ای را مناسب باغ ییاه شناسی و باغ تفریحی و ناحیه ای را مناسب
منطقه ی مسکونی تشخیص داده و انتخا می رند .ت ش رنونی مسئوالن در این اس
ره در مناطق پرجمهی
ترارم جمهی

و شلوغ فضایی را اختیار ررده و پارری احداث نمایند تا از

راسته و به بهسازی محیط زیس

منطقه رمک ررده باشند (روحانی،

1371ص .)116
فاصله ای را ره مردم طی می نمایند تا به یک محل تفرجگاهی برسند با ترارم
جمهی در منطقه نسب

مستقیم دارد و با فرمول زیر اندازه ییری می شود:
=

 = Aفاصله مناسب
 = Eجمهی شهر به هزار نفر (صدر نوری1371 ،ص .)21
توزیع مکانی فضای سبز به یونه ای باشد ره دس

یابی به آن به آسانی صورت

ییرد .برخی زمان دسترسی را ده دقیقه ،ره مهادل  400تا  500متر از نواحی مسکونی
اس  ،برآورد می رنند (مجنونیان.)57 :1374 ،
فرایند تصمیم گیري چند معیاره ()MCDM

بسیاری از تصمیم ها دارای مهیار های یونایون رمی و ریفی بوده ره در پاره ای
از مواقع در تهارض با یکدیگر می باشند ،این نو تصمیم ییری را تصمیم ییری
چندمهیاره می نامند (مومنی و همکار1385 ،ص  .)232در این تصمیم ییری بجای
استفاده از یک مهیار سنجش از چندین مهیار ممکن استفاده می شود.
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این مدل ها به دو دسته تقسیم می شوند:
 -1مدل چند هدفه
 -2مدل های چند شاخصه
مدل های چند هدفه به من ور طراحی و جستجو بکار رفته و اصوالً مدل های فرآیند
مدار هستند .در این مدل ها مهیارها توسط اهدا

تهریف و تهداد یزینه های ممکن

نامحدود می باشد .از جمله بهترین روش تصمیم ییری چند هدفه می توان به برنامه
ریزی آرمانی اشاره ررد (اصغرپور1384 ،ص .)43
مدل های چند شاخصه به من ور ارزیابی و انتخا

به رار رفته و اصوالً مدل های نتیجه

مدار هستند .در این مدل مهیارها توسط صفات تهریف و تهداد یزینه های ممکن
محدود می باشد .بهترین یزینه در یک مدلِ  MCDMیک یزینه فرضی خواهد بود
ره ارجح ترین ارزش مطلوبی

از هر مهیار موجود را تثمین می نماید (همان ،ص.)43

روش های مختلفی برای پشتیبانی از فرایند تصمیم ییری چند مهیاره ارائه شده ره می
توان آن ها را به دو دسته جبرانی (روش های  )WP ،TOPSIS ،SAWو غیر جبرانی
(روش رضای

بخش عام ،روش رضای

بخش خاص ،روش تسلط و روش ترتیبی

اولویتی) تفکیک ررد .مدل های جبرانی در برییرنده روش هایی اس

ره مبادله در

بین شاخص ها در آن ها مجاز می باشد .یهنی بطور مثال تغییر (احتماالً روچک) در
یک شاخص می تواند توسط تغییری مخالف در شاخصی دیگر جبران شود .مدل غیر
جبرانی شامل روش هایی اس

ره در آن ها مبادله در بین شاخص ها مجاز نمی باشند.

از این رو ضهف در یک شاخص توسط شاخص های دیگر جبران نمی شود (فتحهلی و
همکار1388 ،ص  .)5بنابراین در این روش ها هر شاخص مستقل از شاخص های دیگر
در تصمیم ییری موثر اس  .با توجه به نو مهیارهای مکان یابی پارک و فضای سبز
شهری در این پژوهش از دسته جبرانی مدل ( SAWمجمو وزنی ساده) استفاده
یردیده اس .
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مواد و روش ها

روش مطالهه در این تحقیق توصیفی -تحلیلی اس  .برای جمع آوری اط عات و داده
های مورد نیاز از بررسی های اسنادی و رتابخانه ای و مطالهات میدانی استفاده شده و
با توجه به اط عات به دس

آمده ،به بررسی محدوده مورد مطالهه از لحاظ مهیارهای

فاصله از راه ارتباطی درجه 1و درجه  ،2دوری از یسل ،ترارم جمهی

و فاصله از

فضای سبز موجود پرداخته شده ،همچنین برای وزن دهی به مهیارها ،از مدل  AHPدر
محیط نرم افزار Expert choice 11استفاده شده اس  .سپس با استفاده از مدل
تصمیم ییری  SAWدر محیط نرم افزار Arc Gis 9.3به ارزش ییاری مهیارها در
محدوده مورد مطالهه و تهیه نقشه های متناسب با مهیارها پرداخته و در نهای
ترریبی از مهیارها ره نشان دهنده بهترین مکان جه
این محدوده اس

نقشه

احداث فضای سبز و پارک های

استخراج می شود.

تشریح مدل وزن دهی تحلیل سلسله مراتبی AHP

فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامع ترین سیستمهای طراحی شده برای
تصمیم ییری با مهیارهای چندیانه اس

و بنا به تهریف عبارتس

از :یک روش

تصمیم ییری ره توسط آن می توان تصمیماتی ره وابسته به مهیارهای مختلف اس
را اتخاذ نمود .این رویکرد امکان فرموله رردن مسثله را به صورت سلسله مراتبی
فراهم می رند و همچنین امکان در ن ر یرفتن مهیارهای مختلف رمّی و ریفی را در
مسثله دارد (قرایوزلو 1387 ،ص .)5
این فرایند طی دو مرحله ذیل انجام می ییرد:
 .1ساختن سلسله مراتبی
 .2انجام مقایسات زوجی و محاسبه وزن ( وزن دهی)
تشریح روش (1 SAWمجموع ساده وزنی)
- Simple Additive Weighted

1

ساماندهی مکانی پارک و فضای سبز شهری  / . . .احمد پوراحمد ،صالح اسدی و . . .

113

این روش از ساده ترین و پر راربردترین روش تکنیک های تصمیم ییری چند مهیاره
اس  .در این روش امتیاز هر یزینه از طریق تجمیع ارزش های آن یزینه در مهیارهای
می آید به طوری ره وزن های نسبی بصورت

مختلف با احتسا وزن هر مهیار بدس

مستقیم توسط تصمیم ییرنده داده می شود .اولین مرحله روش وزن دهی تجمهی ساده
تهریف وزن مهیارهاس  .مجمو وزن مهیارها باید یک باشد ،از این رو مطابق مهادله،1
هر وزن بر مجمو وزن ها تقسیم می شود تا وزن نرمال شده بدس

آید .در این مهادله

 Wjوزن نرمال شده ی مهیار  jام n ،تهداد مهیارها و  Wjوزن اولیه هستند .مرحله ی
بهدی وزن دهی به آلترناتیوها نسب

به هر ردام از مهیارهاس

ره به طور مستقیم بر

اساس قضاوت های رارشناسانه تصمیم ییر انجام می شود .از آنجا ره وزن نهایی هر
یزینه از مجمو وزن های آن یزینه در مهیارهای مختلف بدس

می آید ،وزن طبقات

مختلف در هر ردام از مهیارها باید بی مقیاس باشد .روش های متفاوتی برای استاندارد
سازی وزن ها وجود دارد ،به عنوان مثال مهادله  2یکی از ساده ترین این روش هاس
ره در آن  ijوزن استاندارد شده طبقه  iام از مهیار  jام و  aijوزن اولیه طبقه  iام از
مهیار  jام اس  .مرحله نهایی در روش مجمو ساده وزنی تلفیق داده می باشد ره امتیاز
نهایی هر یزینه مطابق مهادله  3از حاصل جمع وزن های آن یزینه در مهیارهای مختلف
به نسب وزن هر مهیار بدس

می آید .در این مهادله  Aiوزن نهایی هر یزینه Wj ،وزن

نرمال شده ی مهیار  jام (مومنی.)2006 ،
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بنابراین برای استفاده از روش  ،SAWمراحل زیر ضروری اس :
 .1رمّی رردن ماتریس تصمیم ییری
 .2بی مقیاس سازی خطی مقادیر ماتریس تصمیم ییری (طواری و دیگران،
1387ص .)76
ایر مهیار جنبه منفی داشته باشد از رابطه زیر استفاده می شود:
)(4

و ایر مهیار جنبه مثب

)x (min
j
xij

rij 

داشته باشد از رابطه زیر استفاده می شود( :شفیهی و دیگران،

1388ص .)46
)(5

x

ij
)(max
j

x

rij 

 .3ضر ماتریس بی مقیاس شده در اوزان مهیار ها ( اوزان بدس

آمده از

.)AHP

شکل  -1مراحل مکان یابی فضای سبز شهری با رویکرد MCDM-GIS
مثخی :نگارندیان
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محدوده مورد مطالعه

منطقه شش شهرداری تهران جزء مناطق مررزی شهر تهران اس

ره از حد

شمالی به بزریراه هم  ،از حد شرقی به بزریراه مدرس و خیابان شهید مفتح ،از حد
جنوبی به محور انق

-آزادی و از حد غربی به بزریراه شهید چمران محدود می

شود .همچنین از شمال با منطقه  ،3از شرق با منطقه  3و  ،7از جنو
12و از غر
مساح

با منطقه  2همجوار اس

(دانش شهر1390 ،ص .)44این منطقه با

 3176/2هکتار (طرح جامع تهران ،)1386 ،جمهی

جای داده اس

با منطقه  11و

 237292نفر را در خود

(مررز آمار ایران.)1385 ،

منطقه شش از سویی به دلیل استقرار در مررزی
سوی دیگر به لحاظ موقهی

جغرافیایی شهر تهران و از

و همجواری با مررز ثقل قدیمی شهر یهنی محدوده

بازار ،میدان ارگ و توپخانه ،تح

تثثیر اقداماتی ره پهلوی اول در خصوص توسهه
تدریجی موقهی

شهر تهران انجام داد و با انتقال و حرر
شمال و شمال غربی از دهه چهل مررزی

مررز شهر تهران به سم

فضایی پیدا نمود .در این میان با احداث

عناصری چون وزارت رشاورزی در بلوار رشاورز رنونی ،ساختمان های اداری در
محورهای طالقانی و ایرانشهر و مرارز جدید شهری در مقیاس های عملکردی
محدودتر در طول محورها یا محل ت قی محورهای اصلی شهر مانند میدان انق
ولیهصر ره در منطقه شش واقع بوده اند ،رالبد منطقه موقهی

و

مضاعف مررزی به

خود یرف (دانش شهر 1390 ،ص (، )44شکل .)2
یافته هاي تحقیق
به من ور تهیین مکان بهینه جه

احداث پارک ها و فضای سبز شهری از مدل

 SAWاستفاده شده اس  .مدل ( SAWمجمو ساده وزنی) یکی از پرراربردترین
روش های تصمیم ییری چند مهیاره می باشد .با محاسبه اوزان مهیارها ،می توان براحتی
از این مدل استفاده ررد .در این تحقیق از روش  AHPاستفاده شده (شکل  )3و نتایج
حاصل از وزن مهیارها بشرح زیر بود (جدول :)1
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شکل  -2محدوده مورد مطالهه
جدول  -1وزن مهیارها
مهیار
وزن

فاصله از

فاصله از

راه ارتباطی

راه ارتباطی

درجه1

درجه2

0/260

0/104

دوری از

ترارم

یسل

جمهی

0/079

0/438

ضریب سازیاری مقایسه مهیارها نیز  0/08اس

فاصله از
فضای سبز
موجود
0/119

ره از حد قابل قبول  0/1در

AHPرمتر بوده و مناسب اس .

شکل -3وزن دهی مهیارها با استفاده از AHP

جمع امتیازها
1
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محاسبات حاصل از تحقیق نشان می دهد ره به لحاظ مهیار فاصله از راه ارتباطی
درجه  1محدوده های واقع در رنار این راه ها بهترین موقهی

را دارا می باشند.

در واقع راهها عامل ارتباط دهنده تاسیسات مختلف شهری اس
اهمی

و از این ن ر

آنها در سطح شهرها ،قابل توجه اس  .با توجه به اینکه پاررهای شهری باید

از چهار سو به شبکه ارتباطی دسترسی داشته باشد تا امکان جی
فراهم شود و هم امکان ن ارت اجتماعی و امنی

بیشتر جمهی

پارک افزایش یابد و در عین حال

امکان بهره برداری دیداری از جلوه های زیبای پارک برای رهگیران از چهار سو
فراهم باشد (صابری و دیگران1390 ،ص  .)5با توجه به سازیاری این عامل در مکان
یزینی پاررها و فضای سبز ،به فواصل نزدیکتر به مهابر اصلی ارزش بیشتری داده
شد (شکل .)4
همچنین درباره مهیار فاصله از راه ارتباطی درجه  2قضاوتی مشابه در ن ر یرفته
شد ،بطوریکه به فواصل نزدیکتر به مهابر درجه  2نیز امتیازی بیشتری تهلق یرف
(شکل .)5

شکل  -4ارزش ییاری بر حسب فاصله از راه ارتباطی درجه1

نقشه استخراج شده از مهیار فاصله از راه ارتباطی درجه  1نشان می دهد ره مناطق
نزدیک به این راه ها اولوی

باالتری برای تهیین مکان بهینه فضای سبز و پارک در
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محدوده مورد مطالهه را دارا می باشد .هم چنین در مورد مهیار راه ارتباطی درجه ،2
چنین تفسیر می شود ره محله هایی ره ارتباط نزدیکی با راه درجه  2دارند ارزش
باالتری دارند.

شکل  -5ارزش ییاری بر حسب فاصله از راه ارتباطی درجه2

فاصله از یسل مهیار دیگری اس

ره در این تحقیق به من ور تهیین بهینه مکانی

فضای سبز در ن ر یرفته شده اس  .طبیهتاً هر اندازه فاصله از یسل بیشتر باشد مطلوبی
بیشتر می شود .طبق نقشه فاصله از یسل در محدوده مورد مطالهه ،جنو
جنو غر

و بویژه

از یسل فاصله بیشتری دارد (شکل .)6

با توجه به اینکه پاررها و فضای سبز یکی از خدمات شهری مهم در شهرها می
باشد ،در نتیجه این یونه خدمات باید در مناطقی از شهر مکان یزینی شود ره در آن
مناطق رمبود احساس می شود و همچنین در آن مناطق میزان جمهی
ترارم جمهی

بیشتر باشد.

از مهمترین عوامل در تخصیص فضا و تثسیس راربریهای مختلف

خدمات رسانی شهری می باشد .عامل جمهی

باعث بهره وری مناسبتر از تثسیسات و

تجهیزات شهری بوده و در عین حال مناطق فاقد این امکانات نیز نمی توانند عملکرد
خدماتی خود را به نحو مناسبی انجام دهند .زیرا در یک سیستم پویای شهری وجود
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باعث ایجاد رندی ،وقفه و در مواردی اخ ل در رل سیستم

شهری می شود (امامی1387 ،ص .)127نقشه حاصل از این مهیار نشان دهنده این اس
ره مررز منطقه و جنوبغر

منطقه ترارم باالتری از جمهی

را بخود اختصاص داده

اس (شکل .)7

شکل  -6ارزش ییاری بر حسب فاصله از یسل

شکل  -7ارزش ییاری بر حسب ترارم جمهی
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از دیگر عوامل مؤثر در مکانیابی پاررها و فضای سبز ،فاصله از پاررها و فضای
سبز موجود در سطح شهر می باشد .به من ور جلوییری از تمررز پاررها و فضای سبز
در مناطق خاصی از شهر و بهره وری تمام مناطق شهری از این امکانات ،الزم اس
در مکان یزینی بهدی این نو از خدمات شهری رعای

تا

فاصله از پاررها و فضای

سبز مد ن ر قرار ییرد .نقشه حاصل از فاصله فضای سبز موجود نشان می دهد ره بر
عکس مهیارهای قبلی ره بهترین موقهی

را در مررز و جنوبغر محدوده مورد مطالهه

داشتند ،در این مهیار شمال شرق منطقه بهترین موقهی را دارا می باشد (شکل .)8
در نهای

نیز به من ور تهیه نقشه نهایی مکان بهینه پارک ها و فضای سبز شهری

منطقه  6تهران ،الیه های بدس

آمده از مدل  SAWدر محیط  Arc Gisبا هم تلفیق

شدند و مشخص شد ره موقهی

بهینه مکانی -فضایی بیشتر در مررز و جنو (جنو

غر

) این منطقه قرار دارد و بهنوان بهترین مکان برای احداث فضای سبز و پارک

پیشنهاد می شود (شکل .)9

شکل  -8ارزش ییاری بر حسب فاصله از فضای سبز موجود
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شکل  -9مکان های مستهد احداث فضای سبز و پارک در منطقه  6تهران
نتیجه گیري

یکی از مهمترین عوامل موثر در احداث فضای سبز موقهی

مکانی اس ،

بنابراین ،تهیین مکان بهینه ،رارایی فضاهای سبز را به حدارثر می رساند و خدمات
بهتری را برای استفاده رنندیان ارایه می نماید .بنابراین ،عنای

به این نکته ره

فضاهای سبز باید به نحو شایسته ای در سطح شهر مکان یزینی یردند ضروری به ن ر
می رسد .در این پژوهش برای مکان یابی بهینه پارک ها و فضای سبز محدوده مورد
مطالهه ابتدا مطالهات اولیه و شناسایی مهیارهای تثثیر ییار بر انتخا

محل بهینه فضای

سبز انجام ،و سپس در قالب تکنیک های تصمیم ییری چندمهیاری ) (MCDMبا
استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPوزن دهی مهیارها انجام سپس به ارایه
الگوی بهینه مکانی فضاهای سبز منطقه  6تهران در قالب مدل  SAWدر محیط نرم
افزار  Arc Gisپرداخته شد .در نهای
اط عاتی ،نقشه نهایی بدس
مورد مطالهه اولوی

با تلفیق و روی هم قرارییری الیه های

آمد و مشخص یردید ره مررز و جنو

غر

محدوده

و امتیاز بیشتری به من ور احداث فضای سبز دارا می باشد.

نتایج تحقیق نشان می دهد سیستم تصمیم ییری چندمهیاری ( )MCDMبه همراه
 GISمی تواند بهنوان ابزاری رارآمد در مکان یابی محل پارک ها و فضای سبز مورد
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استفاده قرار ییرد .قرار یرفتن فضاهای سبز در جوار راه های ارتباطی و مح ت
پرترارم جمهیتی بخوبی قابلی

مدل مورد ن ر این پژوهش را به اثبات می رساند.
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