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مکانیابی پارکها با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ()GIS
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چکیده
پاركها و فضاي سبز شهري از جمله کاربريهایی است کهه وززیهو و پهراکآن در سر سههر شههر
اهمیت زیاسي سارس .با وزجه به وززیو نامآاسب پاركها و فضاي سبز شهرساري مآهقه  ،10سر این وحقیق
والش شده است ضمن ودوین بانک جامو اطالعات مکانی پاركها و فضاي سبز شههرساري مآهقهه ،10
وضعیت سسترسی به ومام سهر مآهقه بر اساس استاندارسهاي مزجزس بررسی شده است و پس از وعیهین
مآاطق ،کمبزس و با سرنظر گرفتن سایر عزامل شهري مؤثر سر مکاریابی ،با ارائه الگهزیی مآاسهب ،سرپهی
وززیو بهیآه پاركها سر شهرساري مآهقه 10با استفاسه از  GISاست .براي نیل به این هدف از معیارههاي
واقو شدر سر زمینهاي با کاربري مآاسب مانآد وراکم جمعیت ،کمبهزس فضهاي سهبز ،مراکهز دمززشهی و
فرهآگی و سسترسی به شبکه اروباطی استفاسه شد .سپس ،براي هر یک از عزامل وأثیرگذار سر مکاریابی
پاركها الیههاي اطالعاوی سر محیط  GISوهیه و براي هر یک از الیهها وزرسهی انجام شد .سپس بهه
مآظزر الگزسازي ،به هر یک از الیههاي اطالعاوی بر اساس میزار اهمیت درها سر مکاریابی پاركها با
استفاسه از مدل ( AHP6فردیآد وحلیل سلسله مراوبهی وزر مآاسهبی اتتاهاد ساسه شهد .نتهایف ولفیهق
الیههاي اطالعاوی ،انتخاب مکارهاي مآاسب براي احداثپارك است.
واژگان کلیدي :سیستم اطالعات جغرافیایی ،مدیریت ،مکاریابی ،پارك ،مدل .AHP
واریخ سریافت مقاله ،1394/04/04 :واریخ پذیرش مقاله1394/07/12 :
1. Geographic Information System

 .2استاسیار ،عضز هئیت علمی سانشگاه دزاس اسالمی واحد وهرار مرکزي.
 .3استاس سانشکده جغرافیا ،سانشگاه دزاس اسالمی واحد وهرار مرکز.
 .4سانندمزتته رشته مدیریت اجرایی ،سانشگاه دزاس اسالمی واحد وهرار مرکز.
E-mail: Mostafatavakoli16@gmail.com

 .5سانندمزتته رشته جغرافیاي سیاسی ،سانشگاه دزاس اسالمی واحد گرمسار.
6. Analytical Hierarchy Process
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 .1مقدمه

اثرات فضاي سبز شهري از سیدگاه زیستمحیهی مزارسي چزر کاهن دلزسگی هزا ،کهاهن
دلزسگی صزوی ،بهبزس شرایط بیزکلیماویک سر شهر ،افزاین نفزذپذیري تهاك و وهأثیر متبهت بهر
چرته دب سر محیطزیست شهري و افزاین کیفیت دبهاي زیرزمیآی را شامل میشهزس .فضهاي
سبز میوزاند بهطزر قابلوزجهی سماي هزا را کاهن سهد و یها بهه ولهیهو ههزا کمهک کآهد .سر
بررسی اثرات روانی  -اجتماعی فضاي سبز باید گفت که انسار ،سر هر شرایهی ،روزانه بهه چآهد
ساعت فضاي ساکت و درام نیاز سارس که فضاي سبز میوزانهد ایهن فضها را وهأمین نمایهد (بههرام
سلهانی. 1371 ،
شهرها مراکز مهم وجمو انسارها و محل بروز رویداسهاي اجتماعی ،کالبدي ،ومدر انسانی و
وبلزر ذهآی و فآاورانه بشر هستآد .مهالعه سهزح و رشد شهرنشیآی مآعکسکآآهده ایهن واقعیهت
است که رشد جمعیت شهرها به سرعت سر حال افزاین است (سیوالدیآی. 1375 ،
رشد سریو شهرنشیآی و رشهد جمعیهت ،هرسهاله افهزاین مهییابهد .سر چههار سههه گذشهته
بهگزنهاي صزرت پذیرفته که متآاسب با وجهیزات ،فضاهاي شهري و وزسعه زیرساتتها نیسهت
و عمالً مشاغل مزلد مزرس نیاز ایجاس نشده است .بیشهترین اثهر رشهد شهرنشهیآی و رشهد سهریو
شهرها ،بهتازد ماسرشهرها سر هم ریزي نظام وززیو تدمات و نارسایی سیستم تدماوی اسهت
که بدور استتآا سر ومام شهرهاي ایرار مشاهده میشزس (عزیزي. 1383،
پزشن سبز شهري ،بخشی از فضاي باز شههري اسهت کهه عرصههههاي طبیعهی یها اغلهب
ماآزعی در ،زیر پزشن سرتتار ،سرتتچهها ،بزوهها ،گلها ،چمنها و سایر گیاهانی است که بر
اساس نظارت و مدیریت انسار ،با سرنظر گرفتن ضزابط ،قزانین و وخاه ههاي مهروبط بها در،
براي بهبزس شرایط زیستی ،زیستگاهی و رفاهی شهروندار و مراکز جمعیتی غیر روستایی ،حفظ و
نگهداري یا احداث میشزند.
سر سالهاي اتیر سر کشزر ما دنچه بین از هرچیز سر بخن مدیریت فضاي سبز شهرساريها
مهرح شده ،ایجاس فضاهاي سبز جدید و وزسعه درها بزسه اسهت؛ گرچهه سر ایهن راسهتا ،وخریهب
بخشی از فضاهاي سبز طبیعی مشاهده شده است.
با وزجه به ایآکه محدوسه مزرس مهالعه (مآهقه  10شهرساري وههرار بهه لحها پهاركهها از
بیوعاسلی و ناهماهآگی بیشتري از بعد وززیهو فضهایی و پراکآهدگی در بها وزجهه بهه جمعیهت و
مساحت مآهقه برتزرسار است ،برنامهریزي و وززیو عاسالنه و اسهتفاسه بهراي کلیهه شههروندار از
تدمات عمزمی (پاركهاي شهري ؛ یعآی رعایت عدالت اجتماعی انگیزه اصلی براي انجهام ایهن
وحقیق بزسه است.
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اهمیت موضوع تحقیق :ضرورت و اهمیت این وحقیق با وزجه به مشکالت شهري و صهآعتی-
شدر جزامو و همچآین نیاز شهروندار به کاربري فضاي سهبز از لحها روحهی وکسهب درامهن
روانی به لحا گرفتار شدر سر زندگی ماشیآی و ضرورت در بههعآهزار یهک چشهمانهداز زیبهاي
شهري و یک کاربري مهم شهري است.
مفاهیم واصطالحات

سیستم اطالعات جغرافیایی ،سامانه اطالعات مکانی ،یا جیآياس ( :)GISیک سیستم
اطالعات (معمزالً کامپیزوري است که به وزلید ،پرسازش ،وحلیل و مدیریت اطالعات جغرافیهایی
(اطالعات مکانی میپرسازس .به عبارت سیگر ،جیدياس یک سیستم کامپیزوري براي مهدیریت و
وجزیهووحلیل اطالعات مکانی است که قابلیهت جمهو دوري ،ذتیهره ،وجزیههووحلیهل و نمهاین
اطالعات جغرافیایی (مکانی را سارس (سیستم اطالعات جغرافیهایی ،پایگهاه ملهی ساسهههاي علهزم
زمین کشزر  .هدف نهایی یک سیستم اطالعات جغرافیایی ،پشتیبانی جهت واهمیمگیهريههاي
پایهگذاريشده بر اساس ساسههاي مکانی میباشد و عملکرس اساسی در بهسست دورسر اطالعهاوی
است که از ورکیب الیههاي متفاوت ساسهها بها روشههاي مختلهو و بها سیهدگاهههاي گزنهاگزر
بهسست میدیآد (سیستم اطالعات جغرافیایی ،پایگاه ملی ساسههاي علزم زمین کشزر .
یک سیستم اطالعات جغرافیایی :واژه جغرافیهایی 1عبهارت اسهت از مزقعیهت مزضهز ههاي
ساسهها ،برحسب مختاات جغرافیایی.
واژه اطالعات 2نشار میسهد که ساسهها سر  GISبراي ارائه سانستههاي مفید ،نه وآها بههصهزرت
نقشهها و وااویر رنگی بلکه بهصزرت گرافیکهاي دماري ،جداول و پاسخهاي نمایشی متآهزعی
بهمآظزر جستوجزهاي عملی سازماندهی میشزند.
واژه سیستم 3نشارسهآده این است که  GISاز چآدین قسمت پیزسته و مهروبط بهه یکهدیگر
براي کارکرسهاي گزناگزر ،سهاتته شهده اسهت و از وفکهر سیسهتمی برتهزرسار اسهت (سیسهتم
اطالعات جغرافیایی ،پایگاه ملی ساسههاي علزم زمین کشزر .
مدیریت :مدیریت فرایآد بهکارگیري مهؤثر و کاردمهد مآهابو مهاسي و انسهانی سر برنامههریهزي،
سازماندهی ،بسیف مآابو و امکانات ،هدایت و کآترل است که براي سستیابی به اهداف سهازمانی و
بر اساس نظام ارزشی مزرس قبزل صزرت میگیرس (رضاییار. 1389 ،
1. Geographic
2. Information
3. System
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مکانیابی :انتخاب مکار مآاسب براي یک فعالیت سر سهر شهر یکهی از واهمیمات پایهداري
براي انجام یک طرح گسترسه است که نیازمآد وحقیق سر مکار از سیدگاههاي مختلهو اسهت؛ از
دنجاکه مکار یابی نیاز به اطالعات و اهمیت زیاسي سارس ،حجم بزرگی از اطالعهات جزئهی بهراي
معرفی مکارهاي مختلو باید جمودوري ،ورکیب و وجزیهووحلیل شزند وها ارزیهابی صهحیحی از
عزاملی که ممکن است سر انتخاب وأثیر ساشته باشآد ،صزرت پهذیرس؛ بآهابراین سر مقیهاس شههر،
مکاریابی فعالیتی است که قابلیتها و وزاناییهاي یک مآهقه را از لحا وجزس زمهین مآاسهب و
کافی و اروباط در با سایر کاربريهاي شهر براي انتخاب مکانی مآاسب براي کاربري تاد مزرس
وجزیهووحلیل قرار میسهد (کریمی. 1382 ،
پارک :اغلب دنچه از وفرجگاههاي معمزلی ،وازر میشزس این است که وفرجگاه ،مآهقهاي اسهت
با سرتتزارهاي پراکآده با فضاي باز و کوپزش چمآی که بهصزرت ماآزعی یا طبیعی احهداث و
وآها به سستکاري و دراین در اکتفا شده است .این نز فضاسازي سر شهرها بهراي وفهرع عامهه،
جاافتاسهورین شیزه براي احداث وفرجگاهها به شمار میروس .امروزه سر وعریو پارك جدا از سیماي
فیزیکی در« ،وفرع» نقن اساسی سارس.
 :AHPفردیآد وحلیل سلسله مراوبی 1سر علم وامیمگیري که سر در انتخاب یک راهکار از بهین
راهکارهاي مزجزس و یا اولزیتبآدي راهکارها مههرح اسهت ،چآهد سهالی اسهت کهه روشههاي
وامیمگیري با شات هاي چآدگانه » «MADMجاي تزس را باز کرسهاند .از ایهن میهار ،روش
وحلیل سلسله مراوبی بین از سایر روشها سر علم مدیریت مزرس استفاسه قرار گرفته است.
فرایآد وحلیل سلسله مراوبی یکی از شآاتتهشدهورین فآزر وامیمگیري چآد مآظهزره اسهت
که اولین بار وزسط وزماس ال .ساعتی عراقی االصل سر سههه  1970ابهدا شهد .فرایآهد وحلیهل
سلسله مراوبی ،مآعکسکآآده رفتار طبیعی و وفکر انسانی است .این روش ،مسائل پیچیهده را بهر
اساس دثار متقابل درها بررسی میکآد و درها را به شکلی ساسه وبهدیل مهیکآهد و بهه حهل در
میپرسازس.
 .2پیشینه تحقیق

ه صاسقیار ( ، 1390سر پژوهشی به بررسی وبیین و وحلیل فضاي سبز مآهقه 9وهرار با اسهتفاسه
از  GISپرساتت.

1. AHP
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ه اکبر پرهیزگار ( ، 1376سر پژوهشی به بررسی ارائه الگزي مآاسب مکار گزیآی مراکهز تهدمات
شهري با وحقیق سر مدلها و  GISشهري پرساتت.
ه میترا غالمی کرزانی ( ، 1382سر پژوهشی به بررسهی مکهاریهابی فضهاي سهبز بهرورشههري
شهرستار کرع با استفاسه از  GISپرساتت.
معرفی محدوده مورد مطالعه :شهرساري مآهقه  10با  817هکتار مساحت ،کزچکورین مآهقه
شهرساري وهرار بعد از مآهقه  17محسهزب مهیشهزس و ساراي  3ناحیهه و  10شهزرایاري اسهت.
جمعیت مآهقه سر حدوس  320هزار نفر و با وراکم ناتال جمعیتی حدوس  420نفهر سر ههر هکتهار
است که از این نظر ،از متراکمورین مآاطق شهر وهرار سر بین مآاطق  22گانه محسزب میشهزس
و جمعیت در چهار برابر حد استاندارس و سو برابر میانگین وراکم سر شهر وهرار است .ایهن مآهقهه
به لحا مزقعیت جغرافیایی از شمال به تیابار دزاسي ،از جآزب به تیابهار قهزوین ،از شهره بهه
بزرگراه شهید نزاب صفزي و از غرب به تیابار شهیدار مآتهی میشهزس .مآهقهه  ،10سر بخهن
غربی شهر وهرار واقو و با مآاطق ( 2شمال ( 9 ،غرب ( 17 ،جآزب و ( 11شره همجزار اسهت.
این مآهقه از  27بزستار با وسعتی بین از بیست هکتار برتزرسار است.

شکل  :1موقعیت جغرافیایی منطقه 10

دادههاي مورد استفاده :ساسهههاي مهزرس اسهتفاسه سر ایهن پهژوهن بهه سو قسهمت مکهانی و
غیرمکانی یا وزصیفی وقسیم میشزند ،از مآابو زیر جمودوري شده و سپس بهصهزرت رقهزمی سر
محیط  Arc GISدورسه شدهاند.
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دادههاي مکانی :نقشههاي مزجزس بهویژه نقشه شهري سر مقیاس  1:2000مآهقه  10مشهاهده
میشزس که از طریق در معیارهاي مزرس نظر از قبیل وراکم جمعیت ،کمبزس فضاي سبز ،سسترسهی
به پارك ،مراکز دمززشی و فرهآگی استخراع و سر نهایت بهر روي نقشهه شههري  1:2000کهه از
سازمار برنامه و بزسجه استار وهرار وهیه شده است ،پیاسه شد.
اطالعات غیرمکانی و توصیفی :طرح جامو مآهقه  10شامل اطالعاوی سرمزرس وراکم جمعیهت،
کمبزس فضاي سبز ،سسترسی به پارك ،مراکز دمززشی و فرهآگی مآاطق و نزاحی و غیره.
 .3روششناسی تحقیق

روش وحقیق بهصزرت پیمایشی وزصیفی بزسه است که مراحل در به شرح زیر است:
ه ارزیابی شات ها با استفاسه از نرمافزار )GIS (ArcGis
ه اولزیتبآدي شات ها با استفاسه از روش AHP
 انتخاب مکار مآاسب با استفاسه از GIS .4تجزیهوتحلیل دادهها

وجزیهووحلیل عبارت است از بخن ساسهها سر اروباط با فرضیه و یها ههدف وحقیهق و ساوري
سرباره رابهه درها از وزابو وحلیل که سر پژوهن حاضر مزرس استفاسه قهرار گرفتهه مهیوهزار بهه
قابلیت سسترسی ،وراکم جمعیت و ولفیق الیهها اشاره کرس.
براي وجزیهووحلیل ساسه و اطالعات حاصل از پرسشآامه از روش وحلیل سلسله مراوبهی و از
نرمافزار  EXPERT CHOICEو جهت وعیین مآاطق مهلهزب اسهتقرار پهاركهها از نهرمافهزار
 ARC GISاستفاسه شده است.
مرحله وجزیهووحلیل اطالعات سر واقو مهمورین و سشزارورین مرحله این مهالعه است .براي
دنالیز این اطالعات و انتخاب یک مکهار یها مآهقهه بهراي جانمهایی پهارك¬هها ،روش¬ههاي
گزناگزنی وجزس سارس .سر این روش با استفاسه از چهار الیه اطالعاوی و اولزیت¬بآهدي در وزسهط
مدل  ahpو با کمک نرمافزار  EXPERT CHOICEو باوزجهه بهه نظرکارشآاسهار ،اسهاوید و
مآابو مزجزس و سپس همپزشانی این الیهها سر سیستم  GISبا استفاسه از نهرمافهزار ARC GIS
مکار¬هایی که ساراي باالورین اهمیت هستآد بهعآزار مکهار مآاسهب جههت ایجهاس پهارك سر
شهرساري مآهقه  10انتخاب شدهاند.
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نرمافزارهاي بهکاررفته:
نرمافزار  Converttoutmکه براي وبدیل مختاات جغرافیاي نقشههاي زمینشآاسی که بهه
صزرت  Jpeg Imageهستآد.
نرمافزار  Auto CADبراي دماسهسازي و گزیآن برتی از فایلهاي  Cadاستفاسه میشزس.
نرمافزار  Arc Viewو  Arc Mapکه از درها براي مکاریابی محل پاركها ،وجزیهووحلیل
و مدیریت اطالعات و تروع و انتخاب گزیآه مآاسب استفاسه میشزس.
نرمافزار  Expert Choiceجهت وعیین اولزیت
نرمافزار  Arc Gisجهت وعیین مآاطق مهلزب جانمایی
الگزریتم جریانی فرایآد مکاریابی پاركها سر نمزسار  1بیار شده است.

نمودار  :1نمودار الگوریتم جریانی مکانیابی پارکها

روش کار

بررسی عوامل تاثیرگذار در مکانیابی فضاي سبز (پارکها) :شآاسایی و انتخاب عزاملی
که سر مکاریابی واثیرگذارند ،از مراحل مهم مهالعهاند .هر قدر عزامل شآاساییشده با واقعیت
زمیآی وهابق بیشتري ساشته باشد ،نتایف مکاریابی رضایتبخنور تزاهد بزس (فرعزاسه اصل،
 . 1384پس از وجزیهووحلیل وضو مزجزس پاركها و فضاي سبز سر سهر مآهقه  ،10به محاسبه
عزامل مؤثر سر مکارگزیآی پاركها و فضاي سبز سر مآهقه  10پرساتته شده است .براي
مکاریابی فضاي سبز ناحیهاي سر سهر شهرمآهقه  10عزامل زیر سرنظر گرفته شده است:
ه وراکم جمعیت
ه کمبزس فضاي سبز
ه سسترسی به پارك
ه مراکز دمززشی و فرهآگی
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تراکم جمعیت :با وزجه به ایآکه پاركها و فضاي سبز یکی از تدمات شهري مههم سر شههرها
است؛ سر نتیجه اینگزنه تدمات باید سر مآاطقی از شههر مکهارگزیآهی شهزس کهه سر در مآهاطق
کمبزس احساس می شزس و همچآین سر در مآاطق میزار جمعیهت بیشهتر باشهد .بهدین مآظهزر بها
استفاسه از نقشههاي سازمار برنامه و بزسجه استار وهرار ،سرشماري سال  1385به وهیهه نقشهه
ومرکز جمعیتی سر هر یک از بلزكهاي مآهقه  10پرساتته شهد .سر نهایهت ،مآهاطقی کهه ساراي
ومرکز جمعیتی باالوري بزسند ،ساراي وزر بیشتري شدند (اولزیت سوم :وراکم جمعیت تیلهی زیهاس
0/3138

شکل  :2نقشه  GISتراکم جمعیت

کمبود فضاي سبز :از سیگر عزامل مؤثر سر مکاریابی پاركها و فضاي سبز ،فاصله از پاركها و
فضاي سبزي مزجزس سر سهر شهر است .بهمآظزر جلزگیري از ومرکززسایی پهاركهها و فضهاي
سبز سر مآاطق تاصی از شهر و بهرهوري ومام مآاطق شهري از این امکانهات ،الزم اسهت وها سر
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مکارگزیآی بعدي این نز از تدمات شهري رعایت فاصله از پاركها و فضاي سبز مهدنظر قهرار
گیرس .براي نیل به این هدف ،پس از شآاسایی و وارس کرسر پاركهها و فضهاي سهبز سر محهیط
 ،GISهرچه فاصله محل مزرس نظر از فضاي سهبز سوروهر باشهد ،در محهل وزر بیشهتري بهراي
احداث پارك میگیرس (اولزیت اول :کمبزس فضاي سبز کم . 0/3417

شکل  :3نقشه  GISکمبود فضاي سبز

دسترسی به پارک :راهها عامل اروباطسهآده واسیسهات مختلهو شههري اسهت و از ایهن نظهر
اهمیت درها سر سهر شهرها ،قابل وزجه است .با وزجه به ایآکه پاركهاي شهري بایهد از چههار
سز به شبکه اروباطی سسترسی ساشته باشد وا امکار جذب بیشتر جمعیت فراهم شزس و هم امکار
نظارت اجتماعی و امآیت پارك افهزاین یابهد و سر عهین حهال امکهار بههرهبهرساري سیهداري از
جلزههاي زیباي پارك براي رهگذرار از چهار سز فراهم باشد ،سعی شده است وها بها اسهتفاسه از
نقشههاي شهري مزجزس و عملیات میهدانی ،بلزارهها و تیابهارههاي اصهلی (سسترسهی تهزب و
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راحتور مآهقه  10استخراع شده است .با وزجه به سازگاري این عامل سر مکارگزیآی پاركها و
فضاي سبز ،به فزاصل نزسیکور به معابر اصلی (سسترسی تزب وزر بیشهتري ساسه شهده اسهت
(اولزیت سزم :سسترسی به پارك تزب . 0/2264

شکل  :4نقشه  GISدسترسی به پارک

مراکز آموزشی و فرهنگی :یکی از همجزاريهاي متآاسب با پاركهها و فضهاي سهبز ،مراکهز
دمززشی است؛ زیرا پاركها و فضاي سبز ،بهترین مکار براي گذراندر اوقهات فراغهت جزانهار و
نزجزانار و سر نتیجه مراکز دمززشی یکی از کاربريهاي سازگار با پاركها و فضاي سبز است .هر
قدر مراکز دمززشی به پاركها و فضاي سبز نزسیکور باشد ،وزر بیشتري میگیرس و برعکس ههر
قدر مراکز دمززشی از پاركها و فضاي سبز سورور باشد ،وزر کمتري گرفته است.
یکی سیگر از عزامل مؤثر سر مکاریابی پاركها و فضاي سبز ،نزسیکی به مراکهز فرهآگهی از
جمله کتابخانهها ،مساجد ،سیآماها و هتلها است .با وزجه به وهأثیر پهاركهها و فضهاي سهبز سر
کاهن دلزسگیهاي جزي و صزوی و لزوم رعایت اینگزنه دلهزسگیهها سر محهیطههاي فرهآگهی
ذکرشده ،هر قدر مراکز فرهآگی به پاركها و فضاي سبز نزسیکور باشد ،وزر بیشتري میگیرس و

مکانیابی پارکها با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ...

19

برعکس هر قدر مراکز فرهآگی از پاركها و فضاي سبز سورور باشد ،وزر کمتهري گرفتهه اسهت
(اولزیت چهارم :مراکز دمززشی و فرهآگی تیلی زیاس . 0/1152

شکل  :5نقشه  GISمراکز آموزشی وفرهنگی

جدول  ،1نشارسهآده وزر معیارها و زیرمعیارهایی است که از وارس کرسر پاسخ نخبگار به
پرسننامه سر نرمافزار  Expert Choiceبهسست دمده است.
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جدول  :1وزن معیارها و زیرمعیارها
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 .5نتیجهگیري و پیشنهادها

روش مقایسه زوجی وزرسهی بخشی از روش  AHPاست که سر سال 1980وزسهط سهاعتی
مهرح شد ( AHPیکی از روشهاي کاردمد سر وامیمگیهريههاي چآهد معیهاره اسهت سر روش
وزرسهی مقایسه زوجی ،معیارها سو به سو با یکدیگر مقایسه و اهمیت درها نسهبت بهه یکهدیگر
وعیین میشزس .سپس یک ماوریس ایجاس میشزس که وروسي در همار وزرههاي وعیهین شهده و
تروجی در وزرهاي نسبی مربزط به معیارها است (مالسزوسکی. 1999 ،
سر اسامه بهمآظزر ولفیق الیههاي اطالعاوی وزرسهی شده سر مراحل بهاال ،ههر یهک از ایهن
الیهها به روش با یکدیگر مقایسه شدند و سپس ماوریس سازگاري درها وهیهه و سر نهایهت وزر
مربزط به هر  AHPالیه وعیین شد.
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جدول  :2معیارها وزیرمعیارها
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سر نهایت بهمآظزر وهیه نقشه نهایی مکاریابی پاركها و فضهاي سهبز شههري مآهقهه ،10
الیههاي بهسستدمده سر محیط نرمافزار  Arc GISولفیق میشزس و به شرح زیر است:

شکل  :6نقشه نهایی مکانیابی پارکها

همارگزنه که سر شکل  6نشار ساسه شده ،مآهقه  10از لحا مکاریابی پهاركهها و فضهاي
سبز جدید ،محلهاي اول وا چهارم بهورویب اولزیت جهت احداث پارك احساس میشزس.
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براي رسیدر به هدف مزرس نظر سر این وحقیق که همار وعیین مکار مآاسهب بهراي احهداث
پاركهاي جدید است ،اقدامات زیر انجام شد .سر ابتدا مشخاات مآهقه  10شههرساري وههرار از
طریق پرسشآامه AHPو مهالعات اسآاسي برساشت شده و این اطالعهات وارس محهیط نهرمافهزار
 GISشد و بر اساس شات هاي مزرس نظر (وهراکم جمعیهت،کمبزس فضهاي سهبز ،سسترسهی بهه
پارك ،مراکزدمززشی و فرهآگی نقشههاي جداگانهاي وهیه شد .سر اسامه ،نقشههاي بهسستدمهده
از هر شات را به نقشههاي رستري وبدیل کرسه و به سلیل ایآکه شات هاي مهزرس اسهتفاسه از
سونز کمی و پیزسته وکیفی وگسسته بزسند و هریک از الیههاي بهسستدمهده از شهات ههاي
مختلو به طبقاوی وقسیم و به هریک از طبقات وزنی ساسه شد.
ارزشگذاري الیههاي اطالعاوی بر اساس نزسیک بزسر وسوربزسر عزامل وأثیرگذار به فضاي
سبز صزرت گرفته و طبقهبآدي شد و این طبقهبآدي بر اساس چهارصهد متهر بهه چهارصهد متهر
سر نظر گرفته شده است و براي هریک از طبقات براساس میزار فاصله از فضاي سبز انجهام شهد
که سر این حالت کاربريهاي متآاسب با فضاي سبز هر چهه فاصهله کمتهري ساشهته باشهآد وزر
بیشتري سارند و برعکس .بهراي وعیهین وزر نههایی هریهک از شهات هها بها اسهتفاسه از روش
وزرسهی  AHPسرجهبآدي شده و وزر نهایی هریک الیهها وعیین شد .سر اسامه الیهههاي وهیهه
شده را سر احتمال وأثیر درها (وزر نرمال شده ضهرب و بها ههم اسغهام کهرسه اسهت .سر نهایهت
بهترین مکارها بر حسب شماره (اول ،سوم ،سزم ،چهام به ورویب وعیین میشزس .که سر نقشهه 5
مشخ شده است .همچآین ایهن وحقیهق نشهار مهیسههد کهه اسهتفاسه از سیسهتم اطالعهات
جغرافیایی با سرعت بیشتر و سقت باالوري میوزاند سر وامیمگیريهاي مدیریتی کارامد باشد.
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