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 چکیده 

هایی است که توزیع و پراکنش آن در سطح شهر از اهمیت بـاییی   فضای سبز شهری ازجمله کاربری
عنـوان یـف فـاک ور مهـ       برای سـنشش توسـ پ پایـ ار شـهرها از آن بـه      نحوی که برخوردار است، به

شود. همچنین پراکنش مناسب فضـای سـبز شـهری و دس رسـی مناسـب بـه آن از الزامـا          اس فاده می
هـای میـانی اسـ ان آاربایشـان شـرتی اسـت کـه از پـراکنش          شهرسازی نوین است. شهر مراغه از شهر
بـا هـ ک کمـف بـه      سـت. بـر ایـن اسـار، در ایـن پـژوهش      م ناسب فضای سبز شـهری برخـوردار نی  

  یـابی پـار    های موجـود و ماـان   سازی فضای سبز این شهر، روشی برای تحلیل فضایی کاربری بهینه
هـای فرعـی و    در این فراین  م یارهای اولویت اراضی، دس رسی بـه شـریان   همسایگی ارائه ش ه است.

های مزاح ، مرکزیت نسبت بـه محلـه    دوری از کاربرینزدیای به مراکز آموزشی و فرهنگی،  اصلی،
منظـور   یابی موردارزیـابی تـرار فرف ـه اسـت. بـه      عنوان م یارهای ماان های موجود به و فاصله از پار 

مراتبـی و   هـای تحلیـل سلسـله    ت یین ماان مناسب برای احـ ا  پـار  در واحـ  همسـایگی از روش    
دسـت آمـ ه نشـان     اس فاده ش ه است. ن ایج به GISافزار  تاپسیس و همچنین تئوری فازی در محیط نرم

درصـ    6ای کامالً سـازفار و   درص  از اراضی شهر مراغه برای اح ا  پار  محله 13.3ده  که  می
دهن ۀ کارایی بـایی روش پیشـنهادی در تحلیـل فضـایی      نیز کامالً ناسازفار است. همچنین ن ایج نشان

 ناسب توس پ پار  در واح های همسایگی است. های م ها و ان خاب عرصه کاربری
  یابی، پار ، واح  همسایگی، منطق فازی، شهر مراغه.  ماان های کلیدی:واژه
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Abstract  

The quality of urban green space and its distribution is one of the important factors 

in urban sustainable development. Appropriate distribution and accessibility of 

urban green space are the requirements of modern urbanism. The city of Maragheh 

is one of the middle cities of East Azerbaijan province in which the distribution of 

urban green space is inappropriate. Accordingly, this study is aimed to present a 

plan  to optimize the green space of this city analyze the existing land-uses and 

locating neighborhood parks. In this process, the following criteria were considered 

as factors of assessment including land priorities, access to secondary and main 

arteries, proximity to educational and cultural centers, avoidance of inconsistent 

uses, centrality to the neighborhood, and appropriate distance from existing parks. In 

this order, Analytic Hierarchy Process (AHP) and TOPSIS, and fuzzy theory have 

been used in the GIS software environment to find an appropriate location. The 

results show that %13.3 land of Maragheh City are completely suitable for the 

construction of neighborhood parks and %6 are not completely suitable. The results 

also show the high efficiency of the proposed method in analyzing land uses and 

selecting suitable areas for park development in neighboring units. 

Keywords: site selection, park, neighborhood unit, Fuzzy logic, Maragheh 

City 
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 مقدمه
و پیامـ  آن و اح یاجـا  جام ـه بـه فضـا بـرای مسـان و         تراک  بـایی جم یـت در شـهرها   

و  1ونقل، نگه اری منابع طبی ی و فضای سبز را با مشال مواجـه سـاخ ه اسـت )کـاوی     حمل
و  2(. باوجوداین، فضای سبز شهری ارزش اکولوژیف طبی ـی دارد )یـیس  2009همااران، 
، 3کنـ  )آتـول   مهیـا مـی  ( و منافع جسمی و روحی بسیاری را بـرای شـهرون ان   2006والش، 
دهنـ  و   (.  فضاهای سبز شـهری خـ ما  اج مـاعی و روانـی بسـیار زیـادی ارائـه مـی        2000

کننـ    ها عمل می های ج ی  و همچنین ساکنان آن عنوان عامل مؤثر در توانمن سازی شهر به
ی سـزایی در سـالمت ات دـاد    ها به دییل م   د تأثیر به ها و تفرجگاه (. پار 2020، 4)لنون

، 6؛ هیـ   و نیـ   2015، 5شهرها و نیز در کیفیت زن فی شهرون ان دارن  )برترام و ره انز
هـای   هـا در سـازفاری شـهرون ان بـا محـیط      (. پـار  2010، 7؛ رییچاردسون و میشـل 2008

هـا بـا رفـع     پرتنش شهری و کاهش تأثیر بدری محیط عملارد باییی دارن . همچنین پار 
، 8ای در سالمت عمـومی دارنـ  )لـی و ماهسـوارن     قش عم ههای جوی ن یا کاهش آلودفی

هـای   تـر توجـه بـه سـطوحی از کـاربری      عبار  دتیق (. توجه به فضای سبز شهری یا به2011
ساخت، با تولی  اکسیژن، ت  یل دمای محیط، جذب برخی از  شهری با پوشش فیاهی انسان

شـناخ ی باعـ     بـازدهی بـوم   دار، افـزایش رطوبـت و نهای ـاً    ها، تثبیت سـطو  شـیب   آیین ه
شـود و فضـای جـذاب و مناسـب را بـرای برتـراری        ارتقای کیفیت محیط زیست شهری می

آورد  ت امال  اج ماعی و فـذران اوتـا  فراغـت بـرای اتشـار مخ لـ  جام ـه فـراه  مـی         
دلیل شهرنشـینی   (. باوجوداین، در کشورهای درحال توس ه به2017و همااران،  9)دوفالر
ریزان شهری در ارائپ خ ما  اولیه ماننـ  فضـای سـبز، بـا مشـاالتی       ران و برنامهسریع، م ی

دلیل فشار  (.  برای مثال، پوشش فضاهای سبز شهری به2017، 10مواجه هس ن  )آبب و مشن و
فـوی   ناشی از رش  جم یت، فس رش صن ت و ساخت و سازها در فراین  شهرسازی پاسـ  
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فزینـی   . در ینین شرایطی وجـود ابـزاری بـرای ماـان    (2015، 1)س یننیاز شهرون ان نیست 
 ای از اهمیت باییی برخوردار است.   های محله بهینپ پار 

ها و عملاردهای مخ لـ    صور  تط اتی سبز با ان ازه فضاهای سبز درون شهری به
شون  که در آن فضای سبز از پار  همسـایگی   در تالب تقسیما  کالب ی شهر ت ری  می

ی مح ود شروع و به پـار  شـهری در منطقـه بـا عملاردهـای م نـوع من هـی        با عملاردها
(. پار  شهری در مقیار واح  همسایگی، پارکی است که در یـف  1992، 2شود )ترنر می

از نـی  ها ـار داشـ ه باشـ  و طبـق اسـ ان ارد،        تر ک واح  همسایگی ترار فرف ه و مساح ی 
ن نقطپ واح  مسـاونی بـا پـای پیـاده مقـ ور      ساله از دورتری دس رسی به آن برای کود  نه

نحوی که از مسیر خیابان سریع شـریانی و بزرفـراه عبـور نانـ . پـار  شـهری در        باش ، به
ای ترار دارد و مساحت آن دو برابر مسـاحت پـار  در    مقیار محله، به پارکی که در محله

از دورترین نقطپ  ساله شود، و برای کود  نه مقیار همسایگی است )یف ها ار( فف ه می
محل تا پار  بای  به ح ود دو برابر م یـار واحـ  همسـایگی برسـ  و طـی مسـیر ب وانـ  از        
خیابان کن رو شباپ دس رسی محلی عبور کن . پار  شهری در مقیـار ناحیـه، بـه پـارکی     

شـود کـه در یـف ناحیـپ مسـاونی تـرار داشـ ه و مسـاحت آن  دو تـا یهـار برابـر             فف ه می
ر مقیار محله ) یهار ها ار( باش  و دس رسی پیاده  به آن برای ساکنان از مساحت پار  د

شود کـه در یـف    نی  ساعت تشاوز نان . پار  شهری در مقیار منطقه به پارکی فف ه می
 8ای ) منطقه مساونی ترار فرف ه و مساحت آن ح اتل دو برابر ان ازۀ ح اکثر پار  ناحیـه 

دتیقـه   15ان  از دورترین منطقه با وسیلپ نقلیه در م   زمان کنن ه ب و ها ار( باش  و مراج ه
(. افـر یـف پـار  عمـومی ن وانـ  از راه      1374یا بیش ر، خود را به آن برسـان  )مشنونیـان،   

های مشاور خود پش یبانی و حمایت شود، از پارکی عمومی  های طبی ی و فونافونی اس فاده
فونــافونی  فونی و تنــوع کارآمــ ی، شــود. ن یشــپ فونــا بــه پــارکی خدوصــی تبــ یل مــی

(. بر این اسار م یارهای 1379شود )س ی نیا،  کنن فانی است که در پار  دی ه می اس فاده
 ان  از: یابی فضاهای عمومی عبار  عم ۀ ماان

المق ور بای  در مرکز تقسـیما    ال ( مرکزیت: کاربری فضاهای سبز عمومی ح ی
 یابی شود. حی و مناطق شهری ماانکالب ی، اع  از مراکز محال ، نوا

مراتـب سـاخ ار کـارکردی فضـای سـبز       مراتب: برای انطباق بیش ر سلسـله  ب( سلسله
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عمومی با ساخ ار فضایی شهر، فضاهای سبز عمـومی بایـ  م ناسـب بـا موت یـت کـارکردی       
هـای بـا    یابی شون  و از جانمایی پـار   خود برحسب همسایگی، محله، ناحیه و منطقه ماان

 ای در داخل محال  بای  تا ح  اماان جلوفیری شود. یار فرامحلهمق

هــای شــهری بایــ  از یهارســو بــه شــباپ ارتبــاطی   ج( دس رســی: هریــف از پــار 
دس رسی داش ه باشن  تـا بـ ین طریـق هـ  اماـان جـذب جم یـت بیشـ ر و اماـان نظـار            

هـای زیبـای    از جلوه برداری دی اری اج ماعی و امنیت پار  افزایش یاب . درعین حال بهره
 (.1379پار  برای رهگذران از یهار سو فراه  باش  )س ی نیا، 

 د( فراه  بودن اماانا  مناسب از نظر ان ازۀ مناسب زمین، آب و خا  مطلوب.

های سـبز شـهری بـه ایشـاد مـواردی ازجملـه: اسـ فادۀ کـ           یابی نادرست فضا ماان 
ت در ارائـپ طـر  م مـاری مناسـب، ایشـاد      کاربران از فضاهای سبز شهری، ایشاد محـ ودی 

مح ودیت در ان خـاب و ییـ مان فیـاهی مناسـب، آشـف گی در سـیمای سـرزمین شـهری،         
مشاال  مربوط به آبیاری و اصال  خـا ، عـ م ت ـامال  اج مـاعی مناسـب، مشـاال        

 شـود )رحمـانی،   م یریت و نگه اری، کاهش امنیت روانی و اج مـاعی و غیـره منشـر مـی    

هـای اج مـاعی    یابی فضاهای سبز عمومی توجه به ضرور   پ بسیار مه  در ماان(. نا1383
روست که جین جاوب، من ق  شهرسازی م اصر، م  ق  است که:  ایشاد پار  است؛ ازاین

زن ، جایی که در آن کار، فرهنگ و  پار  بای  در جایی باش  که زن فی در آن موج می»
هـایی از شـهر دارای ینـین نقـاط کـانونی       تنها بخشهای بازرفانی و مساونی است.  ف الیت

نظـر   های محلی یا میادین عمومی، مناسب به ارزشمن  از زن فی هس ن  و برای ایشاد پار 
جین جاوب پس از توصی  ین  پار  خالی از جم یت )بـا   (.2016، 1)جیاوبز« رسن  می

 ی یرا این ینین اسـت کـه   براس»کن :  کنن ه( این سؤال را مطر  می ت  اد م  ودی اس فاده
، «ها در جایی هس ن  که مردم نیسـ ن    مردم اغلب در جایی هس ن  که پار  نیست و پار 

فذرنـ  تـرار    ها نمـی  هایی که مردم از کنار آن هایی هس ن  که در ماان آن ها ب ترین پار 
مطال ـپ   عنـوان  بر این اسار این پژوهش با ان خـاب شـهر مراغـه بـه     .(2016دارن  )جیاوبز، 
افـزار   مراتبی و فازی تاپسیس در محیط نـرم  های تحلیل سلسله فیری از  روش موردی و بهره

GISای انشـام   هـای محلـه   یابی پـار   های شهری برای ماان ، با ه ک تحلیل فضایی محیط
 ش ه است.  
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 مواد و روش تحقیق

 محدودة موردمطالعه
 23درجـه و   37ان در عـر  جفرافیـایی   ترین شهرهای ایر عنوان یای از ت ی  شهر مراغه به

دتیقپ طول شرتی واتـع شـ ه و ارتفـاع آن از     16درجه و  46دتیقپ شمالی و طول جغرافیایی 
ها ـار در ام ـ اد رودخانـپ     2647م ر است. شهر مراغه به وسـ ت تقریبـی    1390سطح دریا 

طبـق   های جنـوبی کـوه سـهن  واتـع شـ ه اسـت. جم یـت ایـن شـهر          یای و در دامنه صوفی
، شـهر  1و شـال   1نفر بوده است. مطـابق جـ ول     175.225، م ادل  1395سرشماری سال 

دهن ۀ کمبـود فضـای    پار  همسایگی دارد که نشان 2ای و  پار  محله 5محله،  26مراغه 
 سبز عمومی در مقیار محله و واح  همسایگی در این شهر است.

 

 ههای شهری در شهر مراغ وضع موجود پار    1جدول 

 تعداد نوع پارک
 کل

 مساحت

 درصد
 مساحت

 درصد
 تعداد

 درصد استاندارد
 از نظر تعداد*

 45 22.22 1.25 2500 2 همسایگی

 35 55.55 55 110287 5 ای محله

 12 22.22 13.7 87450 2 ای ناحیه

 .......... 100 100 200237 9 جمع

 های نگارن فان مأخذ: بررسی

 

 

 ها در مراغه تبی پار مرا پراکنش سلسله   1شکل 



 1401، بهار و تابستان 1ساخت، دورة یک، شمارة  مطالعات محیط انسان       224

 روش 
 1395هـای شـهری در سـال     برای نیل بـه اهـ اک پـژوهش، دادۀ آمـاری مربـوط بـه پـار        

هـا بـر روی    های موجود طر  تفضیلی و جامع شهر مراغه و انطبـاق ماـانی آن   براسار داده
های نظری موردتشزیه و تحلیل ترار فرفـت و یگـونگی    برمبنای دی فاه 2000/1های  نقشه
دلیـل نقـش    ای بـه  ها در سطح شـهر بررسـی شـ . در ایـن پـژوهش پـار  محلـه        رار آناس ق
عنوان ماان اس راحت دارد و همچنین آسایش و رفاهی که بـرای سـاکنان    توجهی که به تابل

عنوان نوع پار  موردبررسی ان خاب شـ .   (،  به2021، 1سازد )یورر محال  برآورده می
کـارفیری روش   اح ا  پار  در واح  همسایگی، با به سپس برای اتخاا ماان بهینه برای

وضـ یت موجـود شـهر مراغـه مـورد       GISافزار  در محیط نرمAHP ترکیبی فازی تاپسیس و 
 تحلیل فضایی ترار فرف ه است.  

پـذیر و کمـی    (، روشـی ان طـاک  1987( )سـاع ی،  AHPمراتبی ) روش تحلیل سلسله
بـه   هـا نسـبت   بـر عملاـرد نسـبی آن    ی  و مب نـی های تدـم  بن ی فزینه برای ان خاب و اولویت

و هماــاران،  3؛ لینــو 2008، 2فیــری اســت )بروشــاکی و مالزوســای م یارهــای تدــمی 
2007 .)AHP  کنـ ، و   مراتبـی حـل مـی    های پیچی ه را از طریق یف یاریوب سلسه تدمی

ور، هـای تدـمی  اسـ وار اسـت )اصـغرپ      ها و م یار اسار روش آن بر مقایسا  زوجی فزینه
وسـیلپ هانـگ و    بـه  1981( نیز، اب  ا در سـال  TOPSISفیری تاپسیس ) (. روش تدمی 1387

های تدمی   با عامل ایـ ئال مثبـت و ایـ ئال     یون  ارائه ش . در این روش میزان فاصلپ فزینه
هاسـت. به ـرین    بنـ ی فزینـه   بنـ ی و اولویـت   شود و این خود م یار درجه منفی سنشی ه می

ین فاصـله را از ایـ ئال مثبـت و بیشـ رین فاصـله را از ایـ ئال       تر ک ی است که ا فزینه فزینه
ها و عامـل ایـ ئال    عامل ای ئال مثبت از به رین ارزش .(2006، 4منفی دارد )وانگ و الهاگ
 فیــری از تئــوری  هــا تشــایل شــ ه اســت. در ایــن مطال ــه بــا بهــره  منفــی از بــ ترین ارزش

 هـای اطالعـاتی بـا اسـ فاده توابـع عضـویت        ا  در ییـه فازی مقادیر کیفـی مربـوط بـه طبقـ    
سـاخ ار روش پیشـنهادی در ایـن مقالـه را ارائـه       2انـ . شـال    فازی موردارزیابی ترار فرف ه

 ده . می
 
 

                                                                                                                                        
1.  Lauwers 

2.  Boroushaki & Malczewski 

3.  Linkov 

4.  Wang & Elhag 
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 ش ه در این پژوهش روش اس فاده   1شکل 

 

 ها تحلیل داده
هـا و   سـ قرار منطقـی آن  منظور اطمینان خـاطر از ا  های مخ ل  شهری اساساً به ارزیابی کاربری

(. بـر  1382فیـرد )پورمحمـ ی،    رعایت تناسبا  یزم به دو صور  کمی و کیفی صور  می
های موجود، در این مطال ه هفت م یار نزدیای به مراکز آموزشـی   این اسار و با توجه به داده

اصـلی و   اب  ایی در مقیار محله، نزدیای به مراکز فرهنگی و مذهبی، دوری از شباپ ارتباطی
هـای مـزاح ، اولویـت کـاربری اراضـی و       نزدیای به شباپ ارتباطی فرعی، دوری از کـاربری 

(. 2ای ان خـاب شـ  )جـ ول     یـابی پـار  محلـه    بـه محلـه بـرای ماـان     مرکزیت پار  نسـبت 
شود که اح مال ایشاد پـار  در آن مماـن    های می همچنین م یار مح ودیت که شامل ماان

 مح ودیت در فراین  ساخت نقشپ نهایی مورداس فاده ترار فرفت. نیست نیر در تالب ییپ
 

 یابی پار  در واح  محله م یارهای ماان   2جدول 
 ماتریس ارزیابی الیه مورد نیاز در تحلیل )معیارهای حاضر در مدل( ردیف
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 ییه اولویت اراضی )کاربری زمین(
 ییه نزدیای به مراکز آموزشی اب  ایی

 یه نزدیای به مرکز جم ی ی محلهی
 ییه دس رسی به شباه ارتباطی فرعی
 ییه فاصله از شباه ارتباطی اصلی

 های ناسازفار ییه فاصله از کاربری
 ییه نزدیای به مراکز فرهنگی

 مطلوبیت
 سازفاری
 مطلوبیت
 وابس گی
 سازفاری
 سازفاری
 سازفاری
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خـوانی   ارن  بای  از نظر سنخیت و ه هایی که در حوزۀ نفوا یا یگر ترار د کاربری
ف الیت با یا یگر منطبق باشن  و موجب مزاحمت و مانع انشـام ف الیـت دیگـر نشـون . ایـن      

خوانی از حالت سازفاری کامل تا ناسازفاری کامـل م غییـر اسـت )بحرینـی،      سنخیت و ه 
ب میـزان  (. بر این اسار نقشپ کـاربری اراضـی شـهری منطقـپ موردمطال ـه، بـه تناسـ       1382

ای در پنج طبقه از کامال ًسازفار )اولویـت اول( تـا کـامالً     سازفاری با کاربری پار  محله
دهنـ ه ماننـ     هـای سـرویس   بن ی ش . در ایـن زمینـه کـاربری    ناسازفار )اولویت آخر( طبقه
دلیل تأمین نیاز ساکنان در اولویت آخر تـرار دارنـ  )جـ ول     آموزشی، تشاری و خ ماتی به

یـابی پـار  در    های مزاح  نیز از م یارهای مه  در ماـان  بر این فاصله از کاربری وه(. عال3
هـای صـن  ی،    هـای ناسـازفار ماننـ  کـاربری     رود. هریـه کـاربری   شـمار مـی   واح  محله به

ای فاصله بیش ر داش ه باشن ، کیفیـت   های محله ها، نظامی و صنایع تولی ی از پار  ت میرفاه
نقشپ مطلوبیت کابری اراضـی شـهر مراغـه را     2 ر خواه  ش . شال پار  و فضای سبز بیش

ــه  ــار  محل ــه پ ــاربری  4و  3ای و شــال  نســبت ب ــب فاصــله از ک ــه ترتی ــزاح  و  ب ــای م ه
 ده . های سازفار را نشان می کاربری

 

 
 ای به پار  محله مطلوبیت کابری اراضی شهر مراغه نسبت   2شکل 
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 سازفارهای نا فاصله از کاربری   3شکل 

 

 
 های ناسازفار فاصله از کاربری   4شکل 
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به محله نیـز   باتوجه به دس رسی عادینه برای تمام اتشار، م یار مرکزیت پار  نسبت
ترین م یارها در ت یین ماان بهینه جهت اح ا  پار  در مقیـار محلـه اسـت.     یای از مه 

 رسی آسان برای تمـام سـاکنان   ای باش  که اماان دس فونهها در شهر بای  به پراکنش پار 
صـور  نقشـه نشـان     فاصله از مراکـز محلـه در شـهر مراغـه را بـه      5محله فراه  شود. شال 

 ده .  می
 

 
 فاصله از مراکز محله   5شکل 

 

هـای اساسـی بـرای طراحـی پـار        دس رسی به شباپ ارتباطی موجود یای از م یار
رتبـاطی مـرتبط داشـ ه باشـن  تـا اماـان       های شهری بای  از یهار سو به شـباپ ا  است. پار 

جذب جم یت بیش ر فراه  شود، نظار  اج مـاعی و امنیـت پـار  افـزایش یابـ  و اماـان       
فـذران از یهارسـو فـراه  باشـ       های بدـری پـار  بـرای ره    برداری دی اری از جلوه بهره

 هـا و  ای در مشـاور  شـریان   هـای محلـه   (. از طـرک دیگـر احـ ا  پـار     1379)س ی نیا، 
های اصلی و  های اصلی ناسازفاری دارد. بر این اسار تحلیل فضایی فاصله از شریان خیابان

 (. 7و  6های  صور  نقشه درآم  )شال فرعی نیز در شهر مراغه انشام ش  و ن ایج به
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 فاصله از شریان اصلی   6شکل 

 

 
 فاصله از محور فرعی دس رسی   7شکل 
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بای م یار نزدیای به کاربری آموزشی )اب ـ ایی( نیـز   بر م یارهای اکرش ه در  عالوه
ای اسـت. هریـه ایـن دو کـاربری      هـای محلـه   یابی پار  های مه  برای ماان یای از م یار

 (. 8تر باشن ، میزان اس فاده از پار  بیش ر خواه  بود )شال  نزدیف
 
 

 
 

 فاصله از مراکز آموزش اب  ایی در سطح شهر مراغه   7شکل 
 
 

هایی که اماان تغییر کـاربری و   شا که اح ا  پار  نیاز به زمین دارد کاربریاز آن
ها فـراه  نباشـ  ازجملـه کـاربری مـذهبی و نظـامی و        تأمین زمین برای توس ه پار  در آن

هـایی کـه در شـرایط کنـونی      شباپ ارتباطی در ییپ مح ودیت جای فرفت. همچنین محلـه 
یابی خارج ش ن  و در ییپ مح ودیت جـای   راین  ماانای هس ن  نیز از ف دارای پار  محله

 فرف ن . 
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 ها  کار رف ه در م ل و اولویت آن های به ییه   3جدول 

 ها مؤلفه
اولویت 
 اراضی

فاصله از 
های  کاربری

 سازگار

فاصله 
های  ازکاربری
 مزاحم

فاصله از 
 مرکز محله

فاصله از 
های  دسترسی
 اصلی

فاصله از 
های  دسترسی
 فرعی

له از فاص
مدارس 
 ابتدایی

 کامالً
 سازفار

بایر ـ 
م روکه ـ 
 مخروبه

 0ـ200 0ـ40 800ـ1800 0ـ300 .0ـ200 0ـ100

 نسب اً
 سازفار

باغا ، 
 کشاورزی
 و ...

 200ـ400 40ـ80 600ـ800 300ـ600 200ـ500 100ـ200

 تفاو  بی
کاربری 
 مزاح 

 400ـ800 80ـ120 400ـ600 600ـ900 200ـ400 200ـ400

 نسب اً
 ناسازفار

 800ـ1200 120ـ160 200ـ400 900ـ1200 800ـ1200 400ـ800 مساونی

کامالً 
 ناسازفار

 >1200 >160 1800> 0ـ200 >1200 >1200 >800 سایر

 

مراتبـی و   فیـری از فراینـ  تحلیـل سلسـه     ( را کـه بـا بهـره   Wjوزن م یارها ) 4ج ول 
دهـ . براسـار    ست نشـان مـی  دست آم ه ا ( به0.09مقایسا  زوجی )با ضریب ناسازفاری 

هـای   این ن ایج، م یار اولویت اراضی از بیشـ رین درجـپ اهمیـت و م یـار فاصـله از کـاربری      
 ین درجپ اهمیت برخوردار است.    تر ک مزاح  از 
 

 ماتریس مقادیر ترجیحا ، مقایسپ زوجی م یارها و وزن م یارها   4جدول 

CR 

فاصله از 
مدارس 
 ابتدایی

فاصله از 
 دسترسی
 فرعی

فاصله از 
دسترسی 

 اصلی

فاصله از 
مرکز 
 محله

فاصله از 
های  کاربری

 مزاحم

فاصله از 
های  کاربری

 سازگار

اولویت 
 اراضی

 معیار ها

 وزن 0.33 0.123 0.034 0.302 0.115 0.036 0.06 0.09

 
ب   از ت یین وزن م یارها به روش مقایسا  زوجی، اب  ا بـا اسـ فاده توابـع عضـویت     

یرهای زبانی فازی سازی ش ن . شال مثلثی تابع عضـویت اغلـب بـه نماینـ فی از     فازی م غ
( بر این اسار، در این مطال ه نیـز از اعـ اد فـازی    2007، 1شون  )خو اع اد فازی اس فاده می

                                                                                                                                        
1.   Xu 
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 شود. محاسبه می 1( اس فاده ش . درجپ عضویت این توابع مطابق رابطپ 8مثلثی )شال 

 

 
 تابع عضویت مثلثی   8شکل 

 

𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3) =

{
 
 

 
 

0        𝑥 < 𝑎1
𝑥−𝑎1

𝑎2−𝑎1
  𝑎1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎2 

𝑎3−𝑥

𝑎3−𝑎2
  𝑎2 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎3

0                𝑥 > 𝑎3  

:                            1رابطپ       

 

,ã(a1افر  a2, a3) و b̃(b1, b2, b3)    دو ع د مثلثی باشن ، روابط ریاضـی ایـن دو عـ د
 تابل انشام است. 6تا  2صور  روابط  به

 

�̃�(+)�̃� = (𝒂𝟏, 𝒂𝟐, 𝒂𝟑)(+)(𝒃𝟏, 𝒃𝟐, 𝒃𝟑) = [(𝒂𝟏 + 𝒃𝟏), (𝒂𝟐 + 𝒃𝟐), (𝒂𝟑 + 𝒃𝟑)    2رابطپ :  
�̃�(−)�̃� = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3)(−)(𝑏1, 𝑏2, 𝑏3)  = [(𝑎1 − 𝑏1), (𝑎2 − 𝑏2), (𝑎3 − 𝑏3)]      3رابطپ:   

�̃�(×)�̃� = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3)(×)(𝑏1, 𝑏2, 𝑏3) = [(𝑎1 × 𝑏1), (𝑎2 × 𝑏2), (𝑎3 × 𝑏3)]    4رابطپ      :  
�̃�(÷)�̃� = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3)(÷)(𝑏1, 𝑏2, 𝑏3) = [(𝑎1 ÷ 𝑏3), (𝑎2 ÷ 𝑏2), (𝑎3 ÷ 𝑏1)]     5رابطپ:    

𝑘�̃� = (𝑘𝑎1, 𝑘𝑎2, 𝑘𝑎3)      6رابطپ  :  

 
Wافــر  = (w1, … , wm)   بــردار وزن م یارهــا بــا شــرط∑ Wj = 1

m
j=1  باشــ ، کــه بــا

( مــاتریس تدــمی  بــرای 7)رابطــپ  Tدســت آمــ ه اســت و  اســ فاده از مقایســا  زوجــی بــه
ام iع د مثلثی است که ارجحیـت طبقـه    ãijیابی پار  در واح  محله باش  که در آن  ماان
 ده .به باتی طبقا  را براسار نظر کارشناسی نشان می ام نسبتjم یار 

 

T =

[
 
 
 
ã11 ã12 … ã1j
ã21 ã22 … ã2j
⋮ ⋮ … ⋮ ⋮
ãi1 ãi2 … ãij ]

 
 
 

:    7رابطپ           
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های با مؤلفه V،  ماتریس  Tام ماتریس jهای س ون در هر ک ام از مؤلفه Wjبا ضرب 
ṽij = (Wj(×)ãij) فیرد.  شال می 

مثبـت و   هـای های ای ئال نیز به ترتیب نمایانگر فزینه  9و  8های  در این فراین  رابطه
 هس ن . Vمنفی ماتریس 

 

A+ = (ṽ1
max, ṽ2

max, … , ṽj
max)     8رابطپ      :  

A− = (ṽ1
min, ṽ2

min, … , ṽj
min)     9رابطپ :  

 

ṽjاز  Vهـای مـاتریس   با تفریق هر ک ام از مؤلفه
max   ( و تقسـی  مشموعـه   10)رابطـپ

+D( مـاتریس فاصـله از ایـ ئال مثبـت )    11)رابطـپ   3بـر  های هر ع د فـازی   مؤلفه = (dij
+) )

dijها شود، که در این رابطه( حاصل می12)رابطپ 
ام از ایـ ئال مثبـت   jام م یار iفاصلپ طبقپ  +

j.ام است 
 

d̃ij
+ = ṽj

max(−)ṽij       10رابطپ  :  

dij
+ =

dij1
+ +dij2

+ +dij3
+

3
:   11رابطپ         

D+ =

[
 
 
 
 d11
+ =

d111
+ +d112

+ +d113
+

3
d12
+ … d1j

+

d21
+ d22

+ … d2j
+

⋮ ⋮ … ⋮ ⋮
di1
+ di2

+ … dij
+
]
 
 
 
 

:    12رابطپ      

 

 15و  14هـای   بطـه ( نیـزاز طریـق را  17رابطـپ  ) −D)ماتریس فاصله از ایـ ئال منفـی )  
dijها  آی  که در این رابطهدست می به

 ام است.jام از ای ئال منفی jام م یار iفاصلپ طبقپ  −
 

d̃ij
− = ṽij(−)ṽj

min        13رابطپ   :  

dij
− =

dij1
− +dij2

− +dij3
−

3
:  14رابطپ      

 

D− =

[
 
 
 
 d11
− =

d111
− +d112

− +d113
−

3
d12
− … d1j

−

d21
− d22

− … d2j
−

⋮ ⋮ … ⋮ ⋮
di1
− dsi2

− … dij
−
]
 
 
 
 

:  15رابطپ       

 

م غیرهای زبانی مورداس فاده در این مطال ه با اس فاده از توابـع عضـویت موجـود در    
ی زبانی به اع اد فازی مثلثی ایـن اعـ اد در   سازی ش ن . ب   از تب یل م غیرها فازی 9شال 
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آمـ ه   دسـت  ای که از طریق روش مقایسا  زوجی بـه  یابی پار  محله وزن م یارهای ماان
 دست آی .  به 5ضرب ش  تا ارزش فازی هر ک ام از طبقا  مربوط به م یارها مطابق ج ول 

 

 
 سازی م غیرهای زبانی فازی   9شکل 

 

 مخ ل  مقادیر فازی مربوط به طبقا  م یارها تشایل  ماتریس   5جدول 
 اولویت اراضی

 a'1 a'2 a'3 وزن م یار a1 a2 a3 ع د فازی مثلثی م غیر زبانی

 0.33 0.33 0.247 0.33 1 1 0.75 (1  1  0.75) کامال سازفار

 0.33 0.247 0.165 0.33 1 0.75 0.5 (1  0.75  0.5) نسب ا سازفار

 0.247 0.165 0.082 0.33 0.75 0.5 0.25 (0.75  0.5  0.25) تفاو  بی

 0.165 0.082 0 0.33 0.5 0.25 0 (0.5  0.25  0) نسب ا ناسازفار

 0.082 0 0 0.33 0.25 0 0 (0.25  0  0) کامال ناسازفار

 های سازفار فاصله از کاربری

 a'1 a'2 a'3 وزن م یار a1 a2 a3 ع د فازی مثلثی م غیر زبانی

 0.123 0.123 0.092 0.123 1 1 0.75 (1  1  0.75) کامال سازفار

 0.123 0.092 0.061 0.123 1 0.75 0.5 (1  0.75  0.5) نسب ا سازفار

 0.092 0.061 0.030 0.123 0.75 0.5 0.25 (0.75  0.5  0.25) بی تفاو 

 0.061 0.030 0 0.123 0.5 0.25 0 (0.5  0.25  0) نسب ا ناسازفار

 0.030 0 0 0.123 0.25 0 0 (0.25  0  0) کامال ناسازفار

 های مزاح  فاصله از کاربری

 a'1 a'2 a'3 وزن م یار a1 a2 a3 ع د فازی مثلثی م غیر زبانی

 0.034 0.034 0.025 0.034 1 1 0.75 (1  1  0.75) کامال سازفار

 0.034 0.025 0.017 0.034 1 0.75 0.5 (1  0.75  0.5) نسب ا سازفار

 0.025 0.017 0.008 0.034 0.75 0.5 0.25 (0.75  0.5  0.25) بی تفاو 

 0.017 0.008 0 0.034 0.5 0.25 0 (0.5  0.25  0) نسب ا ناسازفار

 0.008 0 0 0.034 0.25 0 0 (0.25  0  0) کامال ناسازفار
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   5جدول ادامة 
 فاصله از مرکز محله

 a'1 a'2 a'3 وزن م یار a1 a2 a3 ع د فازی مثلثی م غیر زبانی

 0.302 0.302 0.226 0.302 1 1 0.75 (1  1  0.75) کامال سازفار

 0.302 0.226 0.151 0.302 1 0.75 0.5 (1  0.75  0.5) نسب ا سازفار

 0.226 0.151 0.075 0.302 0.75 0.5 0.25 (0.75  0.5  0.25) بی تفاو 

 0.151 0.075 0 0.302 0.5 0.25 0 (0.5  0.25  0) نسب ا ناسازفار

 0.075 0 0 0.302 0.25 0 0 (0.25  0  0) کامال ناسازفار

 فاصله از دس رسی اصلی

 a'1 a'2 a'3 وزن م یار a1 a2 a3 ع د فازی مثلثی م غیر زبانی

 0.036 0.036 0.027 0.036 1 1 0.75 (1  1  0.75) کامال سازفار

 0.036 0.027 0.018 0.036 1 0.75 0.5 (1  0.75  0.5) نسب ا سازفار

 0.027 0.018 0.009 0.036 0.75 0.5 0.25 (0.75  0.5  0.25) بی تفاو 

 0.018 0.009 0 0.036 0.5 0.25 0 (0.5  0.25  0) نسب ا ناسازفار

 0.009 0 0 0.036 0.25 0 0 (0.25  0  0) کامال ناسازفار

 فاصله از دس رسی فرعی

 a'1 a'2 a'3  یاروزن م a1 a2 a3 ع د فازی مثلثی م غیر زبانی

 0.115 0.115 0.086 0.115 1 1 0.75 (1  1  0.75) کامال سازفار

 0.115 0.086 0.057 0.115 1 0.75 0.5 (1  0.75  0.5) نسب ا سازفار

 0.086 0.057 0.028 0.115 0.75 0.5 0.25 (0.75  0.5  0.25) بی تفاو 

 0.057 0.028 0 0.115 0.5 0.25 0 (0.5  0.25  0) نسب ا ناسازفار

 0.028 0 0 0.115 0.25 0 0 (0.25  0  0) کامال ناسازفار

 نزدیای به مراکز آموزشی اب  ایی

 a'1 a'2 a'3 وزن م یار a1 a2 a3 ع د فازی مثلثی م غیر زبانی

 0.06 0.06 0.045 0.06 1 1 0.75 (1  1  0.75) کامال سازفار

 0.06 0.045 0.03 0.06 1 0.75 0.5 (1  0.75  0.5) نسب ا سازفار

 0.045 0.03 0.015 0.06 0.75 0.5 0.25 (0.75  0.5  0.25) بی تفاو 

 0.03 0.015 0 0.06 0.5 0.25 0 (0.5  0.25  0) نسب ا ناسازفار

 0.015 0 0 0.06 0.25 0 0 (0.25  0  0) کامال ناسازفار

 
اس فاده از روش فازی ب   از تشایل ماتریس تدمی  با مقادیر فازی در مرحلپ ب   با 

هر یف از طبقا  در م یارهای مخ ل  از ایـ ئال مثبـت    ش ه در بای، فاصلپ تاپسیس تشریح
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های اطالعاتی فاصله از ای ئال مثبت و  (، و برای هر م یار ییه6دست آم  )ج ول  و منفی به
 منفی ایشاد ش .

 

 منفیمحاسبپ فاصلپ م یارها  از ای ئال مثبت و ای ئال    6جدول 
 اولویت اراضی

 -^V+ d ̃_ij^+ v- d ̃_ij شماره طبقا 
D+ D- 

 a1 a2 a3 a1 a2 a3 a1 a2 a3 a1 a2 a3 

1طبقه   0.25 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0.08 0.25 0.33 0.25 0 0.28 

2طبقه   0.25 0.33 0.33 0.08 0.08 0 0 0 0.08 0.17 0.25 0.25 0.06 0.22 

3طبقه   0.25 0.33 0.33 0.17 0.17 0.08 0 0 0.08 0.08 0.17 0.17 0.14 0.14 

4طبقه   0.25 0.33 0.33 0.25 0.25 0.17 0 0 0.08 0 0.08 0.08 0.22 0.06 

5طبقه   0.25 0.33 0.33 0.25 0.33 0.25 0 0 0.08 0 0 0 0.28 0 

های سازفار فاصله از کاربری  

 -V+ d ̃_ij^+ v- d ̃_ij^- D+ D شماره طبقا 

1طبقه   0.09 0.12 0.12 0 0 0 0 0 0.03 0.09 0.12 0.09 0 0.10 

2طبقه   0.09 0.12 0.12 0.03 0.03 0 0 0 0.03 0.06 0.09 0.09 0.02 0.08 

3طبقه   0.09 0.12 0.12 0.06 0.06 0.03 0 0 0.03 0.03 0.06 0.06 0.05 0.05 

4طبقه   0.09 0.12 0.12 0.09 0.09 0.06 0 0 0.03 0 0.03 0.03 0.08 0.02 

5طبقه   0.09 0.12 0.12 0.09 0.12 0.09 0 0 0.03 0 0 0 0.10 0 

های مزاح  فاصله از کاربری  

 -V+ d ̃_ij^+ v- d ̃_ij^- D+ D شماره طبقا 

1طبقه   0.025 0.03 0.03 0 0 0 0 0 0.01 0.03 0.03 0.03 0 0.03 

2طبقه   0.025 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0 0 0.01 0.02 0.03 0.03 0.01 0.02 

3طبقه   0.025 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0 0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 

4طبقه   0.025 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0 0 0.01 0 0.01 0.01 0.02 0.01 

5طبقه   0.025 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0 0 0.01 0 0 0 0.03 0 

 فاصله از مرکز محله

 -V+ d ̃_ij^+ v- d ̃_ij^- D+ D شماره طبقا 

1طبقه   0.23 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0.08 0.23 0.3 0.23 0 0.025 

2طبقه   0.23 0.3 0.3 0.08 0.08 0 0 0 0.08 0.15 0.23 0.23 0.05 0.20 

3طبقه   0.23 0.3 0.3 0.15 0.15 0.08 0 0 0.08 0.08 0.15 0.15 0.13 0.12 

4طبقه   0.23 0.3 0.3 0.23 0.23 0.15 0 0 0.08 0 0.08 0.08 0.20 0.05 

5طبقه   0.23 0.3 0.3 0.23 0.3 0.23 0 0 0.08 0 0 0 0.25 0 
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 6ادامة جدول 
 فاصله از دس رسی اصلی

 -V+ d ̃_ij^+ v- d ̃_ij^- D+ D شماره طبقا 

1طبقه   0.03 0.04 0.04 0 0 0 0 0 0.01 0.03 0.04 0.03 0 0.03 

2طبقه   0.03 0.04 0.04 0.01 0.01 0 0 0 0.01 0.4 0.03 0.03 0.01 0.4 

3طبقه   0.03 0.04 0.04 0.4 0.4 0.01 0 0 0.01 0.01 0.4 0.4 0.4 0.4 

4طبقه   0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0 0 0.01 0 0.01 0.01 0.4 0.01 

5طبقه   0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0 0 0.01 0 0 0 0.03 0 

 فاصله از دس رسی فرعی

ه طبقا شمار  V+ d ̃_ij^+ v- d ̃_ij^- D+ D- 

1طبقه   0.09 0.12 0.12 0 0 0 0 0 0.03 0.09 0.12 0.09 0 0.1 

2طبقه   0.09 0.12 0.12 0.03 0.03 0 0 0 0.03 0.06 0.09 0.09 0.02 0.08 

3طبقه   0.09 0.12 0.12 0.06 0.06 0.03 0 0 0.03 0.03 0.06 0.06 0.05 0.05 

4طبقه   0.09 0.12 0.12 0.09 0.09 0.06 0 0 0.03 0 0.03 0.03 0.08 0.02 

5طبقه   0.09 0.12 0.12 0.09 0.12 0.09 0 0 0.03 0 0 0 0.1 0 

 فاصله از م ارر اب  ایی

 -V+ d ̃_ij^+ v- d ̃_ij^- D+ D شماره طبقا 

1طبقه   0.05 0.06 0.06 0 0 0 0 0 0.02 0.05 0.06 0.05 0 0.05 

2طبقه   0.05 0.06 0.06 0.02 0.02 0 0 0 0.02 0.03 0.05 0.05 0.01 0.04 

3طبقه   0.05 0.06 0.06 0.03 0.03 0.02 0 0 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 

4طبقه   0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.03 0 0 0.02 0 0.02 0.02 0.04 0.01 

5طبقه   0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0 0 0.02 0 0 0 0.05 0 

 
( بـا اسـ فاده از رابطـپ    RCiبه راه حل ای ئال ) هایت نزدیای نسبی هر فزینه نسبتدرن

و ضـرب آن در   GISهای ایـ ئال مثبـت و منفـی در محـیط      آی . با تلفیق ییه دست می به 16
ها بر اسـار آن انشـام   بن ی نهایی فزینه فیرد و اولویتییپ مح ودیت ییپ نهایی شال می

 ت  اد م یارهاست. mشود. در این رابطه می

RCi =
∑ dij

−m
j=1

∑ dij
−m

j=1 +∑ dij
+m

j=1

:    16رابطپ     

یـابی پـار  واحـ      آمـ ه از تحلیـل فضـایی شـهر مراغـه بـرای ماـان        دسـت  ن ایج به
افـزار   در محـیط نـرم   16( و محاسبپ پیاسلی اراضی با توجه بـه  رابطـپ   10همسایگی )شال 
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GIS درصـ  از مسـاحت    13.3دهـ  کـه    های برابر نشـان مـی   بن ی به روش دامنه ب   از طبقه
درصـ  نسـب اً سـازفار،     28.4شهر مراغه برای اح ا  پار  در واح  محله کامالً سازفار، 

درص   نسـب اً ناسـازفار اسـت.     15، 6درص  کامالً ناسازفار و   6.0تفاو ،  درص  بی 18.5
ای تـرار   ر طبقـپ محـ ودیت سـاخت پـار  محلـه     درص  از مساحت شهر مراغه نیز د 17.9
 (. 7فیرد )ج ول  می

 

 مطلوبیت اراضی شهر مراغه برای ساخت پار  در واح  همسایگی   7جدول 

طبقات مطلوبیت اراضی برای 
 پارک در واحد همسایگی

 تعداد پیسکل
بعد 

 پیکسل
 درصد وسعت )متر مربع(

 17.9 4817150 25 192686 مح ودیت

 13.3 3573050 25 142922 رکامالً سازفا

 28.4 7634050 25 305362 نسب اً سازفار

 18.5 4985050 25 199402 تفاو  بی

 15.7 4212025 25 168481 نسب اً ناسازفار

 6 1618675 25 64747 کامالً نا سازفار
 

 

 

 یابی پار  )در واح  همسایگی( در شهر مراغه ماان   10شکل 
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 گیری بحث و نتیجه
( 1های موجود در شـهر مراغـه )شـال     های می انی و نقشپ پراکنش پار  ه به بررسیبا توج

ها در منطقپ موردمطال ه بـا اصـول    ن یشپ حاصله دیلت براین دارد که پراکنش ماانی پار 
آم ه از مـ ل پیشـنهادی حـاکی از     دست .  نقشپ نهایی به و ضوابط شهرسازی مطابقت ن ارن 

هـا در واحـ  همسـایگی دارد. بـرای مثـال       ین ماـان بهینـپ پـار    کارایی بایی م ل در ت یـ 
)نقشـپ اولویـت    24و  17های مناسب برای اح ا  پار  در محال    رغ  وجود کاربری علی

دلیل دوری از مراکز مساونی و نزدیای به شباپ ارتباطی اصلی ایـن نـواحی در    اراضی(، به
انـ .   ای ترار فرف ـه  جهت اح ا  پار  محلهنقشپ نهایی در کالر نسب اً یا کامالً ناسازفار 

هـا در سـطح شـهر مراغـه، اماـان احـ ا         با توجه به نقشپ حاصله از تحلیل فضایی کاربری
پار  در مقیار واح  همسایگی شهری در تمامی محال  بر روی اراضی بـا اولویـت بـای    

 (.8)کامالً سازفار( وجود دارد )ج ول 
 

 م ل برحسب محال  ن ایج نهایی حاصل از   8جدول 

 درصد تعداد توضیح ردیف

 0 0 های دارای اولویت اول در اب اد مناسب محال  فات  زمین 1

 0 0 محال  فات  اولویت اول و دوم در اب اد مناسب 2

 100 26 های دارای اولویت اول  ای اح اثی در زمینمحال  دارای پار  محله 3

 100 26 های دارای اولویت اول و دوم   در زمینای اح اثی  محال  دارای پار  محله 4

 84.6 22 های دارای اولویت اول محال  دارای بیش از یف فزینه در زمین 5

 100 26 ش ه برای اح ا  پار  واح  همسایگی محال  درنظر فرف ه 6

 

 منابع 
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 . تهران: سمت.ریزی کاربری اراضی شهری برنامه(. 1384م ی، م.ر. )پورمح
ریـزی شـهری    . تهران: مرکـز مطال ـا  برنامـه   ها؛ فضای سبز شهری ک اب سبز شهرداری(.1379س ی نیا، ا. )

 وزار  کشور.
 . تهران: ان شارا  دانشگاه تهران.شباپ ارتباطی در طراحی شهری(. 1383تریب ، فری ون ) 
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