
 ....بندي فضاي سبز شهري و اولویت تحلیل                      65

 

   GIS و  TOPSIS هاي بندي فضاي سبز شهري با بهره گیري از تکنیک تحلیل و اولویت

  (مطالعه موردي : شهر دهگالن)

  

  15/12/91  مقاله: نهایی تاریخ پذیرش             04/03/91تاریخ دریافت مقاله:  

  

  )برنامه ریزي شهري دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران استادیار جغرافیا و( حسین حاتمی نژاد

  )کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري، دانشگاه خوارزمی تهران( محمد ویسیان

  )واحد علوم و تحقیقات GIS کارشناسی ارشد(ناصر محمدي ورزنه 

  )سیستان و بلوچستانکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي روستایی، دانشگاه ( عادل علیزاده

  

  

  چکیده

 از شهري سبز فضايمشکل اساسی شهرها کمبود فضاي سبز شهري است. یکی امروزه 

 از یکیدارد و  اهمیت زیادي شهر سطح در آن پراکنش و توزیع که است هاییکاربري جمله

است. شهر  سبز فضاي سرانه حداقل از برخورداري پایدار، شهرهاي تعیین و سنجش معیارهاي

دهگالن از جمله شهرهایی است که از توزیع مناسب فضاي سبز برخوردار نیست، به طوري که 

مترمربع براي هر نفر است. در این شهر برخی از محالت هیچ گونه فضاي سبزي  57/2سرانه آن 

ي برخوردارند. این مقاله با هدف ارائه الگوي بیش ترندارند و برخی محالت از فضاي سبز 

هایی فضاي سبز در هر یک از محالت شهر، با توجه به مولفه يمناسب، به دنبال توزیع بهینه

چون جمعیت، شبکه ارتباطی، امکانات، فضاهاي بایر در سطح محالت و امنیت در سطح محالت 

تحلیلی و جمع آوري اطالعات بر اساس پیمایش میدانی بوده - است. روش تحقیق، توصیفی

استفاده شده است. بر این اساس، هر کدام از  GISو  TOPSISش از تکنیک است. در این پژوه

هاي ذکر شده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. محالت شهر بر اساس مولفه

در شش مرحله انجام گرفت. نتایج نشان  TOPSISاولویت بندي فضاي سبز در مرحله اول با 

دوم ابتدا  يهخست براي ایجاد فضاي سبز قرار دارد. در مرحلمله در اولویت نکله يداد که محله

هاي تهیه تشکیل شده و نقشه GISهاي مکانی گردآوري شده و سپس پایگاه اطالعاتی در داده

تبدیل شد و به هر یک از  GISها به یک الیه اطالعاتی در محیط شده براي هر یک از شاخص

اولویت بندي فضاي سبز، وزن مناسب اختصاص داده ها در  الیه ها بر اساس میزان اهمیت آن
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 با هم ترکیب شد و  در نتیجه محله  TOPSISو  GISبعد نتایج حاصل از  يهشد. در مرحل

در رتبه نخست قرار دارد. نتایج نهایی از تحقیق بیانگر کاربرد و  CL (537/0مله با رتبه (کله

ري و ارائه الگوي بهینه پراکندگی بر در اولویت بندي فضاي سبز شه GISو  TOPSISاهمیت 

  اساس ضوابط و نیازهاي جمعیت شهري است.
  

  : برنامه ریزي شهري، فضاي سبز، اولویت بندي، شهر دهگالن کلیدي واژه هاي
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  مقدمه

تغییراتی را در  بیش تر، وسعت فضاي شهرها و فشار براي مسکن 1گسترش شهرنشینی

  هاي). سیاستRafee et al,2009:431سطح زمین و محیط طبیعی بوجود آورده است(

باعث کاهش دسترسی مردم به فضاهاي  بیش ترریزي فضایی در شهرها و نیاز به مسکن برنامه

فضاي سبز بخشی از گستردة فیزیکی ). Van den berg et al,2010:1203سبز شده است(

 با). 148: 1390تواند عملکردهاي معینی داشته باشد(احمدي و همکاران،شهر است که می

 و اندشده طبیعت دور از تدریج به هاانسان شهرنشینی، گسترش و توسعه و جمعیت افزایش

 ساخت، انسان هايمحیط ایجاد و طبیعی محیط در دخالت و جمعیت حد از بیش تراکم

 نیازها این رفع براي است داده بروز بیش تر را انسان روحی و جسمی محیطی، نیازهاي زیست

است(پور  کرده شهرها داخل در مصنوعی سبز فضاي ها وباغ ایجاد به اقدام شهرنشین انسان

 پیکره ضروري و الینفک جزء عنوان به سبز فضاهاي میان این ). در31:1388احمد و همکاران، 

 در جدي اختالالت تواندمی آنها کمبود که دارند اساسی نقش ها آن در متابولیسم شهرها یگانه

بخش  2). فضاي سبز شهري182: 1384آورد(ملک قاسمی و همکاران، وجود به شهرها حیات

که نقش کلیدي در پایداري  ).2:1389، خاکپور و همکارانکالبدي شهر است(دار ساخت جان

 سبز فضاي وجود بدون شهرها مفهوم مروزه). اChoumert,2010:1123( کندشهرها ایفا می

 هايو پیچیدگی شهري توسعه پیامدهاي نیست. تصور قابل دیگر آن گوناگون اشکال در ثرؤم

 ناپذیر اجتناب همیشه براي را آن گسترش و سبز فضاي موجودیت آنها محیطی زیست معضالت

 ). اهمیت فضاي سبز در داخل شهرها به حدي است که در بین1: 1374(مجنونیان، است کرده

سابقه شود. اهمیت این کاربري از زمان گسترش سریع و بیکاربري مهم شهري از آن یاد می 5

). 138: 1389شده است(تیموري و همکاران، بیش ترکاربري شهرها بعد از انقالب صنعتی بسیار 

دهد که فضاهاي سبز از عوامل تعیین کننده در انتخاب محل سکونت است، مطالعات نشان می

هاي سبز و اقامت در محالتی که فاقد آلودگی شهري بوده و روندان به دنبال مکانهمچنین شه

). ,Herzle & Wieolemann 110:2003کند هستند(کیفیت زندگی شهري را تضمین می

 است بوده مواجه کمبودهایی و مشکالت با همواره سبز شهري فضاي يهتوسع و ایجاد متأسفانه

 سبز فضایی هايسرانه تعیین و شهري قوانین و ضوابط به عدم  توان می آن دالیل جمله از که

 از سبز فضاي سرانه مترمربع 50 تا مترمربع 7 از آمارهایی ارائه به منجر که کرد، اشاره استاندارد

                                                
1- Urbanization  
2- Urban green space  
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است. این در حالی است که طبق آمار غیر رسمی سرانه فضاي  شده مختلف هايارگان سوي

مربع پیشنهاد شده است(ابراهیم زاده و عبادي متر  8-9سبز در کشور ما حدود 

استانداردهاي جهانی فضاي سبز توصیه شده توسط سازمان ملل،  ).40-42: 1387جوکندان،

با  ).135: 1391زاده و همکاران،اهیم(ابرباشدمتر مربع براي هر شهروند می 20-25چیزي حدود 

مع شهري، مطالعات اخیر نشان وجود به رسمیت شناختن  اهمیت فضاي سبز عمومی براي جوا

 یکنواخت در درون شهرها توزیع نشده است به طورداده که فضاهاي سبز شهري 

)224:Mcconnachie & Shackleton,2010 طبق گزارش واحد فضاي سبز شهرداري .(

 1389دهگالن مساحت کل فضاي سبز شهري بر اساس اعالم واحد فضاي سبز تا فروردین سال 

 میدان هاها، باشد که این میزان عالوه بر مساحت پاركهکتار ) می 6،7مربع(متر 67700حدود 

). جمعیت شهر 1389گیرد(احمدي،و بلوارها، فضاي سبز گورستان و رفیوژها را نیز در بر می

 57/2هزار نفر است که سرانه فضاي سبز آن 26281حدود  1390دهگالن در سرشماري سال 

این مقدار سرانه با توجه به استانداردهاي مطرح شده فاصله زیادي  متر مربع به ازاي هر نفر است

: استفاده کم  هاي از جملهنادرست فضاهاي شهري نیز منجر به ایجاد ناهنجاري 1یابیدارد. مکان

کاربران از فضاي سبز، ایجاد محدودیت در ارائه طرح معماري مناسب، ایجاد محدودیت در 

گی سیماي شهري، مشکالت مدیریت و نگهداري و غیره شده انتخاب و چیدمان مناسب، آشفت

ریزي شهري نظم بخشیدن به فضاهاي شهري از لحاظ است. با توجه به این که هدف برنامه

باشد، هاي مختلف شهري میدسترسی به امکانات و خدمات شهري و توزیع مناسب کاربري

اند سهم زیادي در پایداري شهري تودسترسی به فضاي سبز شهري متناسب با نیازهاي مردم می

بندي فضاي سبز شهري بر اساس نگرش اولویتد. هدف این تحقیق عبارت است از :داشته باش

گیري مدیران مردم و کارشناسان، کمک به تأمین عدالت اجتماعی در شهر، اصالح نحوه تصمیم

سبز شهري و نهایتاً شهري در توزیع فضاي سبز در شهر، دسترسی آسان اقشار مردم به فضاهاي 

. امروزه بر می باشد هاي کاربرديهاي آماري و مدل توزیع و مکانیابی فضاي سبز بر اساس روش

هاي سنتی دیگر میسر ت اداره امور شهرها با ابزارها و روشیهمگان مشخص است که مدیر

در حال  ها روز به روزریزيهاي کمی و علمی در برنامهها و مدلنیست و استفاده از روش

حاضر ضمن مروري گذرا بر ادبیات نظري  پژوهشگسترش و پیشرفت است. به همین دلیل در 

هاي مختلف اقتصادي اجتماعی، کالبدي با فضاي سبز شهري و بکارگیري شاخص

                                                
1- Location  
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پردازد و در نهایت بندي فضاي سبز شهري دهگالن میبه اولویت 2GISو  1TOPSISتکنیک

نماید. آنچه این می ارائهسعه فضاي سبز شهري با نگاهی به آینده راهکارهایی براي رسیدن به تو

       در   GISکند استفاده از تکنیک تاپسیس و پژوهش را از سایر پژوهش ها متمایز می

   بندي اختصاص فضاي سبز شهري است. تاکنون در ارتباط با فضاي سبز فقط براي اولویت

ست لیکن در مورد اولویت بندي فضاي سبز شهري ها چند مورد تحقیق صورت گرفته اپارك

هاي کیفی شامل نظرات محالت موارد مشابهی پژوهش انجام نشده است. همچنین ترکیب داده

در سایر پژوهش ها دیده  کم ترهاي این پژوهش است که از ویژگی GISکارشناسان و مردم با 

  می شود. 

  

    مبانی نظري

 Kjelgran et:220اقتصاد سالم در هر شهر است(فضاي سبز پایه و اساس جمعیت و 

al,2008هاي موجود در شهر نه تنها محل مناسبی براي سپري ). فضاي سبز شهري و پارك

آید، بلکه این فضاها در موارد بسیاري از کردن اوقات فراغت مردم و مکان تفریحی به شمار می

             کنند. امروزه با توجه به شهرها جلوگیري می يهو نسنجید 3قوارهپراکنده و بی يهتوسع

هاي شهري افزوده شده سرطان زایی محیط شهري، بر اعتبار و اهمیت فضاي سبز و پارك

ها در ). بر اساس مطالعات انجام شده بسیاري از انسان1390:139است(فاضل نیا و همکاران، 

کنند، فضاهاي سبز و ها میفضاي سبز و پاركین استفاده را از بیش ترزا استرس هاي زمان

). Van den berg et al,2010:1203ها دارد(ها آثار مثبت روحی و روانی بر انسانپارك

افزایش فضاي سبز این پتانسیل را دارد که اثرات نامطلوب شهرنشینی را کاهش و ساخت شهرها 

بوط به دسترسی آسان به آن در تر کند. توسعه فضاي سبز و مسـأله مررا براي زندگی جذاب

                       را تضمین  4مناطق محروم شهري افزایش تعامالت را به همراه داشته و در نهایت پایداري شهري

   ). اهمیت ارائه فضاي سبز نزدیک به محل سکونت در Ridder et al,2004:490کند(می

ي که دسترسی آسان و به طورشود ده میریزي شهري به عنوان سیاست سالمت نام بربرنامه

 شوددرصدي سالمت شهروندان می 25نزدیکی به فضاي سبز باعث افزایش 

)130:Schipperijn et al,2010 تخصیص زمین شهري به فضاي سبز براي ارائه فرصت .(

                                                
1- Technique for Order-preference by Simlarity to Ideal Solution  

Geography Information System -2  
3- Urban sprawl 
4- Urban sustainability  



  70                                              26فصل نامه آمایش محیط، شماره 

 

 Rafee et:432شود(تفریح و تجربه طبیعت باعث افزایش کیفیت زندگی شهروندان می

al,2009 .(شد، اگر چه در گذشته، غالب فضاهاي سبز در زیباسازي محیط مصنوع محدود می

تر به خود تر و اساسیلیکن امروزه کارکرد این فضاها در سطح شهرها نقشی به مراتب وسیع

عملکرد  - 2عملکرد زیست محیطی فضاي سبز،-1گرفته است که به طور کلی در سه دسته: 

). 295: 1388روانی (زیاري و همکاران، -عملکرد اجتماعی- 3فضاي سبز در ساخت کالبدي شهر،

 سازي جوان آرامش، به تواندمی سبز عالوه بر کارکردهاي فوق فضاي که اندبرده پی دانشمندان

  .) قابل طرح می باشند46: 1391(محمدي و همکاران، .کند کمک مردم خشونت کاهش و

  

  عملکرد زیست محیطی-1

بهبود شرایط اکولوژیکی و کاهش میزان بار آلودگی آن کمک این نوع عملکرد عمدتاً به 

ین اثر فضاي سبز در شهرها کارکردهاي زیست محیطی آنهاست که شهرها را به مهم ترکند. می

داري کرده است.که با آثار سوء گسترش و کاربرد  عنوان محیط زیست جامعه انسانی معنی

 شوند یفیت زیستی شهرها مینادرست تکنولوژي مقابله نموده و سبب افزایش ک

). بدین منظور باید توجه کرد که تأثیر فضاي سبز بر زیست اقلیم شهر 40: 1374(مجنونیان،

رسد که اوالً فضاي سبز از لحاظ اقلیمی به درستی مکانیابی شده و  زمانی به حداکثر خود می

باشند(بهرام ها بهره گرفته  ثانیاً در طراحی فضاي سبز عمدتاً از درختان و درختچه

هاي است که به توان گفت ایجاد فضاي سبز یکی از راه).  به طوري که می130: 1371سلطانی،

اي، صوتی، تشعشع، بوهاي هاي گازي، ذرههاي محیط زیست، اعم از آلودگیشکلی موثر آلودگی

براي  تريهاي موجود در هوا، آب و خاك را کنترل کرده، محیط سالمنامطبوع و دیگر آالینده

ترین و موثرترین شیوه هاي کند. از این روست که پوشش گیاهی انبوه از مناسبانسان فراهم می

  ).38: 1379شود(سعیدنیا،هاي زیست محیطی محسوب میمقابه با آلودگی

  

  عملکرد فضاي سبز در ساخت کالبدي شهر-2

خواهد کرد و از با توجه به تقسیمات کالبدي شهر عملکرد فضاي سبز شهري نیز تغییر 

شود و تعدادي از هاي مختلف واحد همسایگی، محله، ناحیه تقسیم میلحاظ کالبدي به رده

شوند(وارثی و هاي خدماتی متناسب با آن در این تقسیمات کالبدي گنجانده می کاربري

). در این دیدگاه فضاي سبز به عنوان بخش جاندار ساخت کالبدي شهري 87: 1387همکاران،

جان کالبد شهر، ساخت یا بافت و سیماي شهر را شود و در هماهنگی با بخش بیمیتلقی 
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ي شهر، تفکیک فضاهاي شهري و تواند نقش لبهدهددر این حالت فضاي سبز میتشکیل می

  ).137:1379گیرد(سعیدنیا، ها را به عهده میي راهآرایش شبکه

  

  روانی -عملکرد اجتماعی   -3

برند و فضاهاي خشن و بافت عی را به داخل محیط شهري میفضاهاي سبز محیط طبی

کند. فضاي سبز بین مصنوعی شهر ساخته شده را به محیطی آرام بخش و نشاط آور تبدیل می

کند، به این ترتیب شهر را اعضاي اجتماع و محیط طبیعی پیرامون رابطه مستحکمی برقرار می

خواهد پایدارتر باشد امر براي اجتماعی که میکند این تر میتر  و تحمل پذیرقابل سکونت

) ایجاد 1توان آثار اجتماعی فضاي سبز را به صورت زیر بیان کرد: اساسی است. بنابر این می

) انتشار 3) اجتماعی شدن افراد و پر کردن اوقات فراغت، 2تعامل اجتماعی بهتر بین شهروندان، 

یز فضاي سبز  مناسب در شهرها بر سالمت جسمانی عقاید و افکار ارزشی و .... در بعد روانی ن

گردد(صالحی فرد و علی زاده، و کیفیت زندگی برتر می بیش ترموجب آرامش روان، بازده کاري 

1387 :23.(  

  

  فضاي سبز شهري و امنیت -4

ین عنصر کالبدي موجود در فضاي سبز را پوشش گیاهی تشکیل مهم تراز آن جایی که 

متعددي در زمینه تأثیر گذاري پوشش گیاهی بر امنیت استفاده کنندگان از دهد نظریات می

کند که برخی بیان می 1فضاهاي شهري و مخصوصاً فضاي سبز وجود دارد. در این زمینه برانسون

ها و عناصر هاي آسیب پذیري در برابر جرم ممکن است به فضاي شهري که داراي ویژگیگونه

ارتباطات میان آسیب پذیري و عناصر ساختاري منظر شهري و  مختلف هستند، مرتبط باشد.

هاي متفاوتی را کامل روشن نیست، چرا که پوشش گیاهی نقش به طورمخصوصاً پوشش گیاهی 

کند که عبارتند از:  نقش ساختاري، نقش تزئینی، نقش طبیعی، نقش در فضاي شهري ایفا می

معتقد است فعالیت در فضاهاي  2قتصادي. کازنزرفاهی، نقش تعیین محدوده و لبه شهرها، نقش ا

هاي مجاز در فضاهاي شود که باعث تقویت فعالیتطراحی فیزیکی پشتیبانی می شهري توسط

هایی تواند به کاهش جرم و جنایت کمک نماید. فعالیتگردد و این خود میعمومی شهرها می

به منظور تعریف و ارتقاي هاي خاصی را تواند محلکه جامعه در برگیرنده آنهاست می

                                                
   brunsdon -1  

 coznens -2  
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). بنابر این بر اساس مطالب ذکر 11: 1391کاربردهاي مورد عالقه ایجاد نماید(منعام و ضرابیان، 

هاي فوق بندي فضاي سبز شهري بر اساس دیدگاهتواند ما را در الویتشده معیارهایی که می

کنترل دسترسی، فضاي بایر در هاي اجتماعی، فضاي سبز شهري، یاري نماید عبارتند از: فعالیت

باید آنها را در بررسی میزان امنیت فضاهاي سبز محالت، تأسیسات و تجهیزات شهري که می

  شهري مورد توجه قرار داد.

  

  پژوهشپیشینه 

بندي و مکانیابی فضاهاي سبز شهري با استفاده از سیستم تحقیقات مرتبط با اولویت

مبحثی است که در کشور ما، بر خالف سایر کشورهاي  هاي آمارياطالعات جغرافیایی و مدل

 يهپیشرفته تحقیقات اندکی صورت گرفته است که نشان دهنده نیاز مبرم به تحقیق در زمین

باشد. این در حالی است که اکثر تحقیقات انجام شده در مورد فضاي سبز مربوط به مذکور می

الت و معضالت ناشی از کمبود فضاي سبز کالن شهرها و شهرهاي بزرگ است و با توجه به مشک

در شهرهاي کوچک، تحقیقات اندکی صورت گرفته است.  به طور اختصاصی این موضوع در 

شهرهاي استان کردستان و شهر دهگالن انجام نپذیرفته است. در زیر برخی از موارد مرتبط با 

  توان به آن اشاره کرد عبارتند از:موضوع پژوهش که می

مکانیابی فضاي سبز در شهر خرم آباد، به دنبال  بههشی و) در پژ1387کاران(وارثی و هم

توزیع فضاي سبز در شهر خرم آباد است به این منظور براي تعیین مکان مناسب براي احداث 

هاي مکانی را جمع آوري و پایگاه داده استفاده کرده است. ابتدا داده GISفضاي سبز از الگوي 

معیارهاي مکانیابی(دسترسی، نزدیکی به مراکز آموزشی،مراکز جمعیتی، را تشکیل و بر اساس 

هاي هاي اطالعاتی را بر اساس اهمیت وزن بندي و با تلفیق الیهتاسیسات شهري و..) الیه

هاي حواشی اطالعاتی مکان مناسب براي فضاي سبز را اولویت بندي کرده است. در نتیجه زمین

  محدوده که مالکیت دولتی دارند را براي فضاي سبز مناسب  هاي بایر داخلرودخانه و زمین

  داند.می

هاي شهر الشتر به توجه  بندي پارك) در تحقیقی به اولویت1390فاضل نیا و همکاران(

هاي امنیت، زیباي، دسترسی، امکانات، توزیع مناسب و میزان مساحت کرده است. بر به مولفه

هاي گفته شده را با مدل تاپسیس و سیستم از لحاظ مولفه هاي شهراین اساس هر کدام از پارك

اطالعات جغرافیایی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است. نهایتاً مشخص شده که 
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تواند ما را در استفاده بهتر از کاربري زمین شهري می GISهاي کاربردي و استفاده از مدل

  شود جلوگیري کند.هاي جاري میایش هزینهبهرمند کند و از دوباره کاري که باعث افز

) در پژوهش خود با عنوان مکانیابی پارك و فضاي سبز شهري 1390صابري و همکاران(

در شوشتر، ضمن تدوین بانک جامع اطالعات مکانی پارك و فضاي سبز  AHPو   GISبا 

تهیه الیه  شوشتر با معیارهاي(مراکز آموزسی، فرهنگی، جمعیتی، شبکه ارتباطی و...) به

وزن دهی شده  AHPاقدام کرده و بر اساس میزان اهمیت الیه ها با مدل  GISاطالعاتی در 

ها براي انتخاب مکان مناسب به پنج کالس طبقه بندي نموده است و است سپس با تلفیق الیه

  داند.هاي اطراف رودخانه را مناسب براي فضاي سبز میهاي بایر و زمیندر نتیجه زمین

 زیر موارد به توان می اندگرفته صورت گذشته هاي سال در هایی دیگر کهجمله پژوهش از

  :کرد اشاره

هاي شهري با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی گزینی پارك)مکان1388داود پور و همکاران(

  شهرداري مشهد). 10(نمونه موردي: منطقه  GISدر محیط 

فضاي سبز شهري با به کارگیري سامانه اطالعات ) تحلیل مکانی 1385داداشی و همکاران(

  ).GISمکانی(

  هاي بهینه فضاي سبز(شهر تبریز).در طراحی مکان GIS) تلفیق توابع تحلیلی 1390مجدي(
  

  محدوده مورد مطالعه

 1906در ارتفاع  وکیلومترمربع  2050با مساحت کلی شهر دهگالن در شرق استان 

سال  آبان ماه ). طبق سرشماري105: 1383است(قادرمرزي، متري از سطح دریا قرار گرفته

  ).1390باشد(مرکز آمار ایران،نفر می 26281جمعیت این شهر حدود  1390

  
  ) 1390: موقعیت جغرافیایی شهرستان دهگالن( 1شکل  شماره

  خذ: نقشه تقسیمات کشوريأم
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  روش تحقیق

و پیمایشی است. اطالعات  تحلیلی -کار رفته در این پژوهش، توصیفیه روش تحقیق ب

اي و اسنادي از دفتر آمار و اطالعات فضاي سبز شهر دهگالن جمع صورت کتابخانهه مورد نیاز ب

آوري شده است. در طرح جامع شهر دهگالن، شهر به دوازده محله تقسیم شده است بر این 

ري گردید. در بزرگ بر اساس همجواري تقسیم و اطالعات گردآو يهاساس شهر را به پنج محل

هاي مختلف در ارتباط با اولویت بندي فضاي سبز که در آن به این تحقیق با توجه به شاخص

جنبه هاي اجتماعی، اقتصادي، اجتماعی توجه شده از روش تاپسیس استفاده شده است که از 

1 هاي زیر مجموعه جمله روش
MADMین دلیل استفاده از این روش منطق مهم ترباشد. می

یابی به اهداف ریاضی و شفاف و نیز عدم مشکالت اجرایی دانست. در این بررسی به منظور دست

هاي مورد نظر تحقیق ها و زیر شاخصمقیاس سازي شاخصمورد نظر، ابتدا همگن سازي و بی

) به دست آمد. بدین معنی که در هر 0-10مورد توجه قرار گرفت و مقادیر عملکردي آنها بین(

تر باشد عملکرد در مورد آن زیر شاخص از  نزدیک 10هر چه مقادیر عملکرد به زیر شاخص 

تر باشد از وضعیت نامطلوبی در مورد آن  سطح باالتري برخوردار است و هر چه به صفر نزدیک

خالصه در چارت زیر آورده شده  به طورمراحل انجام پژوهش  شود.زیر شاخص برخوردار می

  ).1است(نمودار شماره
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  (مأخذ: نگارندگان) مراحل انجام پژوهش -1نمودار شماره

                                                
1- Multiple Attribute Decision Making  
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  تبیین تکنیک تاپسیس 

 در کارآمد ولی ساده روشی چندشاخصه، گیري تصمیم روش یک عنوان به تاپسیس

 به ارجاع با  هوانگ و چن توسط 1992 سال در روش این گردد.می بندي محسوب اولویت

 از یکی ). تاپسیس63:1386است(پورطاهري،  شده مطرح 1981سال  در  یون و هوانگ کتاب

             بندي رتبه معیار، nبه  توجه با را گزینه mکه  است شاخصه چند گیريتصمیم هايروش

 آلایده از جواب را فاصله ینکم تر که روش گزینه مطلوب گزینه اي است در این کند.می

  ).3:  1383،و همکاران دارد(شانیان نامطلوب آلایده جواب از را فاصله ینبیش تر و مطلوب

  روش به شرح زیر است: این زیربنایی مفروضات 

 یا بدتر تر، پایین مقادیر و باشند بهتر باالتر، مقادیر همواره دبای می شاخص هر براي  - 1

 یا و افزایش یکنواخت طور به مقدار، افزایش با شاخص هر مطلوبیت معنی که این به برعکس؛

  .یابد کاهش

 فاصله صورت به است ممکن )منفی آل ایده از آل (یا ایده از گزینه هري هفاصل - 2

 فواصل به خطی (معروف فواصل از مطلق قدر صورت مجموع به یا )دوم توان (از اقلیدسی

  دارد. هاشاخص بین در جایگزینی و میزان تبادل به بستگی امر این که گردد، بلوکی) محاسبه

  باشد :الگوریتم تکنیک تاپسیس شامل شش مرحله زیر می

اول: تبدیل ماتریس تصمیم گیري موجود به ماتریس فاقد مقیاس با استفاده از  يهمرحل

 فرمول: 

Aij =
���

�∑ rij��
���

 

  

دوم: ایجاد ماتریس، فاقد مقیاس موزون براي این کار ماتریس ایجاد شده در  يهمرحل

شود تا ماتریس فاقد مقیاس ) ضرب میwکدام از معیارها (بردار  مرحله پیشین در وزن هر

     موزون به دست آید. به ترتیب زیر:
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آل منفی، براي گزینه حل ایدهآل مثبت و راهمرحله سوم: مشخص کردن راه حل ایده

  کنیم:را تعریف می   -Aآل منفی و براي گزینه ایده  +Aآل مثبت ایده

 
آل مثبتگزینه ایده      A+{(max vij    j∈ J  ) ,(min  vij    j ∈ J′ )      i = 1,2,….,m)} 

={v1
+ , v2

+ ,…., vj
+, … , vn

+  } 
i= 1,2, …., m)}          )VIJ    j ∈ J) , (max Vij    j ∈ J′   min A-{(   منفیآل گزینه ایده  

={v1
- , v2

- ,…., vj
-, … , vn

-  }  
آل، با ام با ایده  iگزینه يهاندازه جدایی(فاصله): فاصل يهچهارم: محاسب يهمرحل

  استفاده از روش اقلیدسی بدین قرار است:  

 
      i=1,2, …. , m ؛vij –v+

j)
2}0/5  = { ∑ (�

 +diآل=  ام از ایدهiفاصله گزینه ���

       i=1,2, …. , m ؛vij –v-
j)

2}0/5  = { ∑ (�
 -diآل=   ام از ایدهiفاصله گزینه ���

  

ال که به صورت زیر تعریف حل ایدهبه راه  Aiنزدیکی نسبی  يهپنجم: محاسب يهمرحل

  شود: می

 i= 1,2,…., m0    ؛≤ Cli + ≤ 1      ؛  Cli+   =  
��_

 ������_
 

 
  است و خواهیم داشت: o   =  diشود، آنگاه A+ =   Aiشود که چنانچه مالحظه می

CIi+=1   و در صورتی کهA1=A-  آنگاه ،o =di   وCIi+= o  خواهد شد. بنابر این هر

تر خواهد به واحد نزدیک +CIiتر باشد ارزش ) نزدیک+Aآل ( حل ایدهبه راه  Aiاندازه گزینه 

  بود.

هاي موجود را توان گزینهها : بر اساس ترتیب نزولی میششم: رتبه بندي گزینه يهمرحل

  ).25- 23: 1389مفروض رتبه بندي کرد(زیاري و همکاران،  يهاز مسأل

  

  هابحث و یافته

هاي مکانی موجود ها و دادهبراي اولویت بندي فضاي سبز در شهر دهگالن ابتدا نقشه

هاي توصیفی وارد پایگاه ذخیره گردیده و سپس داده GISرقومی شده و در پایگاه اطالعاتی در 

هاي رستري تلفیق نموده و پس از طی مراحل داده شده با نقشهاطالعاتی شده و عوارض نسبت 

آید. مورد نظر به دست می يهصورت نقشه ها ب ورود، مدیریت و پردازش داده، خروجی آن
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وسیله مردم و کارشناسان انجام گرفته بود در جدول ه هایی که امتیاز دهی بهمچنین داده

اده قرار گرفتند که مراحل آن در زیر آورده مورد استف TOPSISهاي مدل مربوطه و ماتریس

  شده است.

 5)) بر اساس Aijیک: تهیه و تدارك ماتریس وضع موجود (ماتریس داده ها( يهمرحل

کنیم این مقیاس میزیرشاخص تشکیل می دهیم. ابتدا ماتریس تصمیم گیري را بی 6آلترناتیو 

  است.مقیاس سازي نورم انجام شده کار با استفاده از بی
 

Aij= �

���
���

���

���
���

���

���
���

���

�  

  

هابه شاخص : امتیازدهی 1جدول شماره   

 امنیت

C6  

 امکانات

C5  

 یسدستر

C4  

 جمعیت

C3  

 فضاي سبز

C2  

  مساحت

C1 

  شاخص                      

  محالت

6 4 7 8 7 9  A1 

3 2 2 6 5 3  A2  

7 5 5 5 2 7  A3  

4 3 4 3 4 4  A4  

5 8 3 4 3 6  A5  

  منبع : محاسبات نگارندگان
  

) را Aijدو: در این مرحله الزم است که مقادیر ماتریس (ماتریس داده ها( يهمرحل

  .استاندارد کنیم.که از رابطه زیر استفاده می کنیم

                                                                                           رابطه یک )            
∑ ���� = ����

���                                                                                                   

��1 =
�

√��������������
 =   0/434 

  

  ها: محاسبه امتیاز هر یک از شاخص 2جدول شماره 

 امنیت

C6  

 امکانات

C5  

 یسدستر

C4  

 جمعیت

C3  

 فضاي سبز

C2  

  مساحت

C1 

  شاخص                      

  محالت

516/0  368/0  690/0  653/0  690/0  651/0  A1 

258/0  184/0  197/0  490/0  493/0  217/0  A2  

602/0  460/0  493/0  408/0  197/0  506/0  A3  

344/0  276/0  394/0  245/0  394/0  285/0  A4  

430/0  736/0  295/0  326/0  295/0  434/0  A5  

  منبع : محاسبات نگارندگان
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ماتریس بی مقیاس موزون، براي این کار الزم است اوزان شاخص ها را داشته باشیم، 

  ي آنتروپی شانون، اوزان شاخص ها را حساب کنیم.پس نخست با شیوه

رابطه دو :                                                                                                         

 �
���

���

∑ ����
�
��

 

=  
9

29
  = 0/310  

 
  ها با استفاده از آنتروپی شانون: اوزان شاخص3جدول شماره 

 امنیت

C6  

 امکانات

C5  

 یسدستر

C4  

 جمعیت

C3  

 فضاي سبز

C2  

  مساحت

C1 

 شاخص                      

  محالت

24/0  181/0  333/0  307/0  333/0  310/0  A1 

12/0  090/0  095/0  230/0  238/0  103/0  A2  

28/0  227/0  238/0  192/0  095/0  241/0  A3  

16/0  136/0  190/0  115/0  190/0  137/0  A4  

2/0  363/0  142/0  153/0  142/0  206/0  A5  

  منبع : محاسبات نگارندگان

  

� =
1

I�5
= 0/621 

�� = −� �����  ln ���� 

Ej = -0/621(0/310(ln 0/310)+0/103(ln 0/103)+0/241(ln 0/241)+0/137(ln 
0/137)+0/206(ln 0/206))= 0/973 

 
مقیاس شده: ماتریس بی4جدول شماره   

 امنیت

C6  

 امکانات

C5  

 یسدستر

C4  

 جمعیت

C3  

 فضاي سبز

C2  

  مساحت

C1 

  شاخص

  گزینه 

973/0  931/0  945/0  963/0  945/0  954/0  Ej 

027/0  069/0  055/0  037/0  055/0  046/0  Dj  

093/0  238/0  190/0  128/0  190/0  159/0  Wj  

  منبع : محاسبات نگارندگان

 

WJ=
��

∑ ��
→  

�/���

�/���
=    ٩٥٤/٠= ٠٤٦/٠ – 1           ؛        DJ  = 1- EJ     ؛    0/159

ي موزون را به دست آورد. براي این منظور، مقیاس شدهتوان ماتریس بیاکنون می

که عناصر قطر اصلی آن اوزان شاخص ها و  - Wn×nماتریس بی مقیاس شده را در  ماتریس  
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ضرب می کنیم. این ماتریس، ماتریس بی مقیاس شده ي موزون  –دیگر عناصر آن صفر است 

  نشان داده می شود، این عملیات در زیر آمده است. Vنام دارد و با 

V = n × Wn×n  

  

 ي امتیاز هر یک از مولفه ها براي ضرب در ماتریس: محاسبه 5جدول شماره

 امنیت

C6  

 امکانات

C5  

 یسدستر

C4  

 جمعیت

C3  

فضاي 

 سبز

C2  

  مساحت

C1 

 شاخص                      

  محالت 

516/0  368/0  690/0  653/0  690/0  651/0  A1 

258/0  184/0  197/0  490/0  493/0  217/0  A2  

602/0  460/0  493/0  408/0  197/0  506/0  A3  

344/0  276/0  394/0  245/0  394/0  285/0  A4  

430/0  736/0  295/0  326/0  295/0  434/0  A5  

  نگارندگانمنبع : محاسبات 

  

               
  

 : ماتریس بی مقیاس شده ي موزون 6جدول شماره 

 امنیت

C6  

 امکانات

C5  

 یسدستر

C4  

 جمعیت

C3  

 فضاي سبز

C2  

  مساحت

C1 

  شاخص                      

  محالت

048/0  088/0  131/0  084/0  131/0  104/0  A1 

024/0  044/0  097/0  063/0  094/0  035/0  A2  

056/0  109/0  094/0  052/0  097/0  080/0  A3  

032/0  066/0  075/0  031/0  075/0  045/0  A4  

040/0  175/0  056/0  042/0  056/0  069/0  A5  

  منبع : محاسبات نگارندگان
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ي سوم: در این مرحله با استفاده از جدول باال (جدول ماتریس بی مقیاس شده يهمرحل

  موزون) به تعیین باالترین و پایین ترین عملکرد هر شاخص به قرار زیر می پردازیم. 

  

  

A� = � ��� ���
� ،  max ���

�،max ���
�، max���

� ،max ���
�،max ���

�� 

 A� = � ��� ���
� ،  ��� ���

�،��� ���
�، ������

� ،��� ���
�،��� ���

�� 

 
�� = [0.035 , 0.131 , 0.084 , 0.0131 , 0.175 , 0.056] 
�� = [0.104 , 0.056 , 0.031 , 0.056 , 0.044 , 0.024 ] 

  

چهارم :در این مرحله معیار فاصله براي آلترناتیو مثبت و آلترناتیو منفی  از رابطه زیر  يهمرحل

  تعیین می شود.  

  

��
� = ��(vij − vi�)�

�

���

 

�(0.104 − 0.035)� + (0.131 − 0.131)� + (0.084 − 0.084)� + (0.131 − 0.131)� + (0.088 − 0.175)� + (0.048 − 0.056)�  
=0.111  

��
� = ��(vij − vi�)�

�

���

 

�(0.104 − 0.104)� + (0.131 − 0.056)� + (0.084 − 0.031)� + (0.131 − 0.056)� + (0.088 − 0.044)� + (0.048 − 0.024)�  

= 0.129 
 
 

یا نزدیکی نسبی براي تمامی  )ci(پنجم: در این مرحله به تعیین ضریب نسبی  يهمرحل

به یک نزدیک تر باشد، راهکار  )ci(آلترناتیوها از طریق فرمول زیر عمل می کنیم. هرچه  مقدار  

 بهتري است.

�� =
��

�

��
� + ��

� 

 

��� =
0.129

0.129 + 0.111
= 0.537 
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��� =
0.094

0.094 + 0.145
= 0.393 

  

  

  حداقل فضاي سبز محالت: آلترناتیو حداکثر و آلترناتیو  7جدول شماره 

  آلترناتیو

  گزینه
 ��آلترناتیو حداقل   ��آلترناتیو ایده آل 

  

CI  

A1 111/0  129/0  537/0  

A2  145/0  094/0  393/0  

A3  099/0  097/0  494/0  

A4  147/0  069/0  319/0  

A5  120/0  137/0  533/0  

  منبع : محاسبات نگارندگان

  

ها را همانند رابطۀ زیر انجام بندي گزینهتوان رتبهها، می clششم: با توجه به مقادیر  يهمرحل

  داد. 

  

A� >  A�  > A�  >  A�  >  A� 
کله مله > <  زاگرس  < جهاد < بان چم   پایین جاده 

  

  تهیه الیه ها

 باشد می مطالعه مهم مراحل از تاثیرگذارند، مکانیابی در که عواملی انتخاب و شناسایی

 یابی مکان نتایج باشد، داشته يبیش تر تطابق زمینی واقعیت با شده عوامل شناسایی قدر هر

 اول با استفاده از نقشه يه). در مرحل91: 1387بود(وارثی و دیگران،  خواهد تر بخش رضایت

DEM نقشه شیب شهر را تهیه کردیم در مرحله بعد براي اولویت بندي فضاي سبز شهري در ،

  ایم:نظر گرفتهسطح محالت شهر دهگالن عوامل زیر را در 

اند در ین فضاي بایر بودهبیش تراي تهیه شد که در آن محالتی که داراي مساحت: نقشه

ها در نظر گرفته شده  ي براي آنبیش تراولویت بهتر قرار گرفتند و با توجه به این شرایط وزن 

  است.
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به هر کدام از امنیت: در مورد امنیت با توجه به امتیازاتی که مردم و کارشناسان انتظامی 

اند در پایگاه داده ستونی به همین نام اختصاص داده شد و پس از وزن دهی محالت شهر داده

  نقشه مورد نظر تهیه گردید.

ارتباطی در بافت محالت در اولویت بهتر قرار  يهین شبکبیش تردسترسی: در این مورد 

  گرفت.

  نظر قرار گرفت. امکانات: براي این معیار تجهیزات و تاسیسات شهري مد

ین جمعیت را در خود جاي داده بودند از بیش ترجمعیت: در این مورد محالتی که 

  اولویت بهتري برخوردار بود.

ین فضاي سبز بودند اولویت بهتري را کم ترفضاي سبز: در این معیار محالتی که داراي 

  به خود اختصاص داد.

در مرحله قبل تهیه شده بود امتیاز  ها کهسپس بر اساس میزان اهمیت هر یک از الیه

) در نظر گرفته 10-0بندي شد این ارزش گذاري بر اساس یک مقیاس عمومی که در این جا (

  شده است.
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  در سطح  محالت شهر دهگالن GISو  TOPSIS: مراحل اولویت بندي فضاي سبز شهري با استفاده از 2شماره  شکل

ب) تحلیل وضعیت کاربري زمین،  ج) تحلیل شیب ، پایین راست به چپ : الف)   باال راست به چپ : الف) تحلیل دسترسی،

  تحلیل درصد مناسب بودن موقعیت محالت، ب) تحلیل حریم شاخص امنیت محالت، ج) تحلیل امکانات محالت.

  

  
  GISو   TOPSIS: نقشه نهایی اولویت بندي محالت شهر دهگالن بر اساس مدل  3شکل شماره 

  امع دهگالنمأخذ: طرح ج

  

  نتیجه گیري 

اند. فضاهاي سبز شهري ین بخش شهرها و محیط هاي شهريمهم ترهاي عمومی عرصه

کند. هاي عمومی نقشه مهمی در تعامل و ارتباط بین انسانها ایفا میبه عنوان یکی از این عرصه

و در دسترس  روانی زیادي بر شهرنشینان دارد. افزایش- امروزه فضاهاي سبز شهر تأثیر اجتماعی

بودن فضاي سبز براي عموم مردم سبب کاهش استرس، ایجاد آرامش و آسایش براي شهروندان 

هاي اخیر رشد سریع جمعیت و شهرنشینی باعث کمبود فضاي سبز در شهرها  شود. در سالمی

هاي اخیر رنج برده که ناشی از  شده است. شهر دهگالن از کمبود فضاي سبز شهري در سال
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ریزي جامع، عدم توجه مدیران شهري و همچنین توزیع ع شهرنشینی، نبود برنامهرشد سری

نامناسب و عدم پیش بینی فضاي سبز در سطح محالت روبرو بوده است. توجه به اولویت بندي 

ریزي و مکان گزینی آن فضاي سبز در سطح محالت از جمله مواردي است که همواره در برنامه

تواند باعث موفقیت هاي کاربردي و آماري میست. امروزه استفاده از مدلمورد توجه بوده ا کم تر

  و تداوم برنامه ریزي صحیح شود و از دوباره کاري و تحمیل هزینه هاي اضافی جلوگیري کند.

گیري و هاي تصمیم که یکی از انواع مدلTOSIS در پژوهش حاضر  با استفاده از مدل 

               ه گشاي بسیاري از مسائل تصمیم گیري براي مدیران وتواند راریزي است که میبرنامه

       در راستاي  GISو  TOPSISبعد با تلفیق مدل  يهبرنامه ریزان باشد استفاده شده. در مرحل

اولویت بندي الگوي بهینه و موثر فضاي سبز شهر در دهگالن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. 

معیار امنیت، امکانات، دسترسی، جمعیت، فضاي سبز،مساحت استفاده در این پژوهش از شش 

شده است. از آنجا که در این پژوهش با پارامترهاي متفاوتی روبرو  بودیم ارزش گذاري هر یک از 

این پارامترها بر حسب استفاده از نظر مردم و کارشناسان انتظامی و همچنین تعیین میزان 

گرفته شده است که از  طح شهر براي ایجاد فضاي سبز بهرهها موجود در ستناسب کاربري

 يهمحاسن این پژوهش است. زیرا این کاربري براي استفاده عموم مردم(از هر طبق

طی شش گام نتایج را به دست آوردیم که  TOPSISاجتماعی،اقتصادي) است. سپس در مدل 

 GISا توجه به این خاصیت در آن اولویت بندي فضاي سبز  در سطح محالت صورت گرفت و ب

ها  قرار را در پایگاه داده TOPSISهاي حاصل از مراحل در ارزشیابی و تحلیل جامع نگر، داده

          دهی ها در اولویت بندي فضاي سبز وزنداده سپس بر اساس میزان اهمیت هر یک از الیه

اولویت بندي فضاي سبز هاي خروجی به دست آمده بهترین محله را براي کنیم و نقشهمی

در  GISو  TOPSISدهد. نتایح حاصل از تحقیق بیانگر کاربرد و اهمیت شهري را نشان می

اولویت بندي فضاي سبز شهري و ارائه الگوي بهینه پراکندگی بر اساس ضوابط و نیازهاي 

  جمعیت شهري است.
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شهرداري مشهد). مجله مشهد  10(نمونه موردي: منطقه  GISتحلیل سلسله مراتبی در محیط 
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