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  چكيده
توان در رفاه شخصي، اجتماعي،اقتصادي، محيطي و رواني شهروندان  را مي نقش آن .دارند مردم  در رفاه عمومي اساسيسهم شهري يها پارك

گيري از فضاهاي باز و  ه نيازهاي اجتماعي و رواني شهروندان و تقويت همبستگي اجتماعي و نزديكي با طبيعت به نحوه بهر  تأمين .مشاهده كرد 
 يكـي از مـسائل مهـم در    هـا  پارك فرصت برابر در دسترسي به   ةارائ .ريزي و طراحي سنجيده نياز دارد      شود كه به برنامه    سبز شهري مربوط مي   

دسترسي هر هاي اصلي در سيستم گذران اوقات فراغت افراد يك شهر در جهت       اين موضوع يكي از جنبه    . ستها  پاركطراحي و توزيع مناسب     
با پذيرفتن . دشو تر اين كاربري منجر به عدالت بيشتر براي همه گروههاي اجتماعي مي  توزيع مناسب.استمناسب تر افراد يك شهر چه بهتر و 

هاي تنفسي شهر به شمار رفته و فقدان آن به معني عـدم وجـود سـالمت جـسمي و روانـي در شـهرها                        اين نكته كه فضاي سبز به عنوان ريه       
يـابي   با توجه به اين ضرورت، هدف اين مقاله بررسي توزيع فضايي و مكـان             . دشو  تر مي  شود ضرورت توجه به فضاي سبز ملموس       سوب مي مح

پراكنش، توزيـع پـارك،     ة  هاي شهر بابلسر به نحو     در بررسي پارك  . استي شهر بابلسر با استفاده از منطق فازي و مدل سلسله مراتبي             ها  پارك
در ايـن مقالـه ابتـدا        بنـابراين . پرداخته شده است  ... قياس پارك، سرانه و وضعيت كمي و تعداد پارك در سطح منطقه، شهر و               سلسله مراتب، م  

افـزار   مدل تحليل سلسله مراتبي و منطق فـازي بـا تلفيـق در نـرم            استفاده از در سطح شهر بابلسر بررسي شده سپس با         ها   توزيع فضاي پارك  
ARCGIS  ي شهر بابلـسر نامناسـب اسـت و    ها پاركدهد كه توزيع  نتايج نشان مي. ي جديد شهري در بابلسر تعيين شدنداه پاركهاي  مكان
  . احداث فضاي سبز داردبراي بيشترين اولويت را ۶ ةمحله شمار

  

  كليد واژه
   بابلسرتحليل سلسله مراتبي، منطق فازي،پارك شهري، توزيع فضايي، فرايند 

  سرآغاز
 توســعه و گــسترش شهرنــشيني انــسان را افــزايش جمعيــت و

بتدريج از طبيعت دوركرده است تراكم بيش از حد جمعيت و دخالـت        
ساخت نيازهـاي زيـست      در محيط طبيعي و ايجاد محيط هاي انسان       

محيطي، جسمي و روحي انسان را بيشتر بروز داده است انسان براي            
 سـت  شـهري پنـاه آورده ا  ها وفـضاي سـبز   رفع اين مشكل به پارك    

روانــي شــهروندان   نيازهــاي اجتمــاعي وتــأمين). ۱۳۸۲محمــدي،(
گيري  وتقويت همبستگي اجتماعي و نزديكي با طبيعت به نحوه بهره         

ريـزي   شـودكه بـه برنامـه      از فضاهاي باز وسبز شـهري مربـوط مـي         
بسيار زيـادي در     سهم شهري هاي پارك. وطراحي سنجيده نياز دارد   

تـوان بـه منـافع شخـصي         مثال مـي  طور به .دارند مردم رفاه عمومي 
 هـاي  فرصـت ( منـافع اجتمـاعي شـامل      ،) روانـي  ، فيزيكي(شامل  

كاهش  (محيطي زيست ،) مكاني براي مالقات هاي افراد     ، تفريحي
 افـزايش  (اقتـصادي  ،) جانوران و گياهان زيستگاههاي هواو آلودگي
 و ،) كــار و كــسب توسـعه  بــراي جـذابيت  افــزايش ، امـالك  ارزش

 .),Lotfi 2009( اشاره كـرد  ) نقل و حمل شهري، طراحي (ساختاري
هاي مهم در   ها يكي از بخش    ارائه فرصت برابر در دسترسي به پارك      

هاي اصلي در    اين موضوع يكي از جنبه     .است ها  پاركتوزيع مناسب   
 دسترسـي هـر چـه       منظور  بهسيستم گذران اوقات فراغت افراد شهر       

تـر باشـد    هرچـه توزيـع مناسـب     .اسـت   تر افراد شـهر      مناسببهتر و   

 s.lotfi@umz.ac.ir                                                                                       ۰۹۱۱۲۱۲۲۸۵۴ :تلفن: نويسنده مسئول
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۱۴۸  
نيا، سـعيد (شـود    هاي فضا كمتر وعدالت بيـشتر رعايـت مـي          يينارسا

هـاي    با پذيرفتن اين نكته كه فضاي سـبز بـه عنـوان ريـه              .)۱۳۸۷
تنفسي شهر به شمار رفته و فقدان آن به معني عدم وجـود سـالمت     

 ضـرورت توجـه بـه       ،شـود  جسمي و رواني در شهرها محـسوب مـي        
در ايـن مقالـه ابتـدا توزيـع     . رسـد   به نظر مـي   تر   موسفضاي سبز مل  
 سـپس بـا كمـك       ،ها در سطح شهر بابلسر بررسي شده       فضاي پارك 

 و بـا اسـتفاده      )FAHP(مدل تحليل سلسله مراتبي و منطـق فـازي          
شده هاي شهري بابلسر پرداخته  به مكان يابي پارك    GISنرم افزار   از

تواند  مي GISافزار    نرم هاي تحليل چندمعياره با    تركيب تكنيك . است
يـابي ايجـاد     زمينه تحليلي مناسبي را در مطالعات جغرافيايي و مكان        

   ).Chung et al, 2008( دكن
  مواد و روش

 )AHP(تحليل سلسله مراتبي مدل 
AHP            روش انعطاف پذير كمي براي انتخاب بر مبنـاي نـسبي

 AHPدر  ).Linkov, et al., 2007( در مقايـسه بـا يكـديگر اسـت    
هـاي پيچيـده چـارچوب سلـسله مراتبـي تهيـه             گيـري  براي تصميم 

ـ    اين سلسله مراتب با مقايـسه دودويـي گزينـه         . شود مي جـاي   ههـا ب
 .شـود   در يـك زمـان تهيـه مـي         هـا  بندي يكجاي تمام گزينه    اولويت

هـا   گيـري را بـراي مقايـسه دو بـه دو گزينـه             ساعتي مقياس انـدازه   
صـورت درجـه     ههاي شفاهي ب   كه قضاوت  صورتي هب. كند پيشنهاد مي 

 ه شده اسـت   ئ ارا )۱( ةشمارها در جدول     اين درجه . تقدم مطرح شوند  
)Saaty, 1980(.  بررسـي مـدل   در اين مقاله بيـشتر FAHP  تأكيـد 

 مطلـب از بحـث بيـشتر         جلوگيري از طوالني شدن    منظورشده و به    
 .خودداري شده است)AHP(درباره مدل تحليل سلسله مراتبي 

  )FAHP(فازي  منطق -سلسله مراتبي  تحليلتلفيق مدل 
غالبا از آن   ،  فرايند تحليل سلسله مراتبي   با وجود محبوبيت زياد     

هـا و ادراكـات تـصميم گيرنـده          بخاطر ناتواني در يكي كردن ابهـام      
اما از آنجايي كه عـدم قطعيـت        . شود نسبت به اعداد دقيق انتقاد مي     

سازي اسـت، روش     هاي مسايل تصميم   ترين مشخصه  يكي از معمول  

FAHP    براي پاسخ گويي به اين مـشكل ايجـاد شـد)Mikhailov 

and Tsvetinov, 2004 .(دهد  سازان اجازه مي اين روش به تصميم
. هاي حدودي يا انعطاف پذير خود را با اعداد فازي بيان كنند            تا تقدم 

 فـازي   ةنظري. ندكنها وارد    اين موارد عدم قطعيت را در قضاوت      و در   
 رياضياتي است كه براي درك رفتارهاي مـبهم انـساني         نظريةنوعي  

 از اعـداد و مرزهـاي دقيـق    نظريهمعموال در اين   . طراحي شده است  
ــابع عــضويت . خبــري نيــست ــر روي ةمجموعــ mA(x)ت  فــازي ب

.  اسـت    ۱ تا   ۰كند و معموال در بازه        اعداد حقيقي عمل مي    ةمجموع
ـ      اي از ارزش   از محـدوده   FAHPپس   ان عـدم قطعيـت     هـا بـراي بي

تواند نظر خود را  ساز مي تصميم. )Lee et al, 2008( كند استفاده مي
صورت خوشبينانه، بدبينانه، متوسط، كامال مربـوط و         هدر قالب كلي ب   

تواند بـا    قضاوت مبهم مي).Jeganathan, 2003( نظير آن بيان كند
اد اعداد سه گانه فازي حالت خاصي از اعد        .يك عدد فازي بيان شود    

ايـن  . شوند بيان مي) L, m, u(فازي هستند كه با سه عدد حقيقي 
 :تابع در زير بيان شده است
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 برابر و بيشتر از حدود عدد مثلثـي فـازي   ،كمتر uو  m و Lپس 
در دامنـه    x داده شـده      مقدار بيانگر درجه هر   mتابع عضويت   . است

مبتني بر   FAHPياري از روشهاي    بس .است Aمتعلق به اعداد فازي     
  . اند ه شدهئاعداد مثلثي فازي ارا

برد كه محاسـبات آن      اين مقاله از حيطه تحليلي فازي بهره مي       
  .است تر  ساده FAHPنسبت به ديگر روشهاي 

  

  )Saaty, 1980,73(  مقياس دودويي معيارها):۱ (شمارهجدول 
  توضيح  تعريف  امتياز

  .دف دو معيار اهميت مساوي دارنددر تحقق ه  اهميت مساوي  ۱
  . استj اندكي بيشتر از iدهد كه براي تحقق هدف اهميت  تجربه نشان مي  اهميت اندكي بيشتر  ۳
  . استj بيشتر از iدهد كه براي تحقق هدف اهميت  تجربه نشان مي  اهميت بيشتر  ۵
  . استjلي بيشتر از  خيiدهد كه براي تحقق هدف اهميت  تجربه نشان مي  اهميت خيلي بيشتر  ۷
  .طور قطعي به اثبات رسيده است ه بj نسبت به iاهميت خيلي بيشتر   اهميت مطلق  ۹

  اي وجود دارد كه حالت ميانه هنگامي    ۲٬۴٬۶٬۸



  
  
  
  

  ...با استفاده از  بابلسريهاي شهر يع فضايي و مكان يابي پاركزتوبررسي 

 

۱۴۹  
  حيطه تحليلي فازي

عنوان اعداد مثلثي فازي بيان  ههنگامي كه قضاوت متخصص ب
 : فازي مثلثي عبارتست ازهشود، ماتريس مقايس مي
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 اعداد مثلث فازي در قالبي شماتيك نشان داده )۱( ةدر شكل شمار
  .)A= (l, m, u))Jeganathan, 2003 . شده است

  
 اعداد مثلثي فازي : )۱( شكل شماره

  : صورت زير خالصه كرد هتوان ب هاي حيطه تحليلي فازي را مي گام
سپس مجموع . كنيم نخست، مجموع هر سطر ماتريس را حساب مي

  :كنيم دست آمده را با عملگرهاي فازي نرمال مي هب
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ايـن اعـداد مثلثـي بنـام        .  بيـانگر ضـرب فـازي اسـت        كه در آن    

هـا بـراي     مجمـوع وزن  . شـوند  ها شناخته مـي    هاي نسبي گزينه   وزن
ـ   دست آوردن كارايي كل گزينه     هب دوم، درجـه    .آينـد  دسـت مـي    هها ب

  . كنيم  زير محاسبه ميه از طريق معادل امكان را براي
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  :)Zucca, 2008(شود  اين معادله به اين صورت نيز بيان مي
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 .دهد  امكان را براي دو عدد فازي نشان مية درج)۲( ةشمارشكل 

 
  درجه امكان اعداد فازي: )۲( ةشكل شمار

W = (w1,…,wn ) اولويت بردار ،در نهايت
T  را از ماتريس

  :).Cox, 1995, 32-40( شود  دودويي استخراج ميةمقايس
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جـدولي بـراي    هـا  مشخـصه  دودويـي ميـان   ةبه منظور مقايس
  ).۲ ةجدول شمار( هاي مختلف تقدم تعريف شده است درجه

هاي مختلف تقدم براي اعداد مثلثي   درجه:)۲(ة  شمارجدول

 )Jeganathan, 2003( فازي

متغيرهاي  اعداد مثلثي فازي معكوس اعداد مثلثي فازي
 انيزب

 بسيار قوي )۹، ۹، ۹( )۹/۱، ۹/۱، ۹/۱(
 خيلي قوي )۸، ۷، ۶( )۸/۱، ۷/۱، ۶/۱(
 قوي )۶، ۵، ۴( )۴/۱، ۵/۱، ۶/۱(
 نسبتا قوي )۲، ۳، ۴( )۲/۱، ۳/۱، ۴/۱(

  هم ارز )۱، ۱، ۱( )۱، ۱، ۱(
)۹/۱ ،۸/۱ ،۷/۱( )۷/۱ ،۶/۱ ،۵/۱( 

)۵/۱ ،۴/۱ ،۳/۱)(۳/۱ ،۲/۱ ،۱( 

)۹ ،۸ ،۷)(۷ ،۶ ،۵)(۵، 
۴ ،۳)(۳ ،۲ ،۱( 

  اعداد ميانه

 تقدم براي اعداد مثلث فـازي نـشان         ة درج )۳( ةدر شكل شمار  
 ارائـه  )۲( ةداده شده است كه با توجه به آنچه كـه در جـدول شـمار           

  .شده است قابل تفسير است

  
ها  در جدول درجه تقدم اعداد مثلثي فازي كه :)۳ (ةكل شمارش

  )Lee, et al., 2008( استبيان شده 
  معرفي منطقه مورد مطالعه 

 دقيقه  ۳۷ درجه و    ۵۲شهرستان بابلسر در مختصات جغرافيايي      
 ۳۶ ثانيه طـول شـرقي و        ۵۰ دقيقه و    ۴۰ درجه و    ۵۲ ثانيه الي    ۵۰و  
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۱۵۰  
 دقيقه عرض شمالي ۴۳ درجه و ۳۶ ثانيه الي ۱۵ دقيقه و ۴۰درجه و 
ل  معـاد  ، كيلـومتر مربـع    ۷/۳۴۵شهرستان بابلسر با وسعت     . قرار دارد 

درصد از مساحت اسـتان مازنـدران را بـه خـود اختـصاص داده                ۴/۱
اين شهرستان در قسمت مركزي استان قرار گرفته و از شمال           . است

به درياي خزر از جنوب به شهرسـتان بابـل از شـرق بـه شهرسـتان         
شـيب  . ر محدود شده است  كنا جويبار و از غرب به شهرستان فريدون      

 در ۵ يا ، درصد۵/۰مال و كمتر از  از جنوب به شگستره شهرعمومي  
قبل (با توجه به تقسيمات قبلي      ). ۱۳۹۰لطفي و آقاميري،   (استهزار  

جمعيت اين شهرستان طبق آخرين سرشماري يعنـي        ) ۱۳۸۶ از سال 
 نفر بوده و جمعيت خود شهر بابلسر ۱۷۵۳۰۲، ۱۳۸۵سرشماري سال 

ر مركـز آمـا    (اسـت  نفر   ۴۷۸۷۲) ۱۳۸۵(بر اساس آخرين سرشماري     
شهر بابلسر و نيز    ةتوان محدود   مي )۴( ةدر شكل شمار  ). ۱۳۸۵ايران،  

بـا توجـه بـه شـكل     . دكـر  آن را مشاهده  ةاي و ناحي   تقسيمات محله 
  .است ناحيه ۳ محله و ۱۱ شهر بابلسر داراي ، )۴( ةشمار

  
   نواحي و محالت شهر بابلسر):۴( ةشكل شمار

  )۱۳۸۸پايگاه اينترنتي شهرداري بابلسر، ( 
  

  بررسي توزيع جغرافيايي پارك ها در شهر بابلسر
 كاربري اراضي در جهت شناخت نيازها و        ةبررسي سطح و سران   

شهر و نيز ارتقاي استانداردهاي زندگي شهري ضـرورت         كمبودهاي  
هـاي   اين شناخت عالوه بر كشف ميزان نياز شهر بـه كـاربري           . دارد

 تأثير بسزايي هاي شهري نيز مختلف در چگونگي مكان يابي كاربري
 پـراكنش، سلـسله     ةهاي شهر بابلسر بـه نحـو       در بررسي پارك  . دارد

مراتب، مقياس پارك، سرانه و وضعيت كمي و تعداد پارك در سـطح      
در اينجـا منظـور از پـارك آن         . پرداخته شده است  ... منطقه، شهر و    

دسته از فضاهايي است كه عالوه بر فضاي سـبز داراي يـك سـري        
هـستند  ... عي چون گذران اوقـات فراغـت، بـازي و           هاي اجتما  جنبه

 خيابـان،   ة آن دسته از فضاهاي سـبز كـه در حاشـي           درنتيجه و   است
نـد  اتو ميادين، رفيوژها، كمربند سبز و مواردي از اين دست قرار نمـي     

 بـا توجـه بـه       ).۱۳۷۹سـعيد نيـا،     (در دسته بندي پارك قـرار گيـرد         
آمارهـاي  (هر بابلـسر    هاي انجام شده و آمارهـاي موجـود شـ          بررسي

 ۱۳ تعـداد    ۱۳۸۸تـا سـال     ) مربوط به واحد فضاي سبز شهر بابلـسر       
چند پارك نيز در دسـت احـداث   (اين شهر ايجاد شده است   پارك در   

 مترمربـع اسـت كـه       ۹۳۸۰۰هاي موجود    مساحت كل پارك  ) .ندهست
 مترمربع بـراي هـر نفـر        ۹۵/۱،  ۳سرانه آن با توجه به جدول شماره        

 پارك در واحد همـسايگي      ه پارك آن در دست    ۱۰ ،تعدادز اين    ا .است
اي و يـك پـارك در مقيـاس        قرار دارند، دو پارك در مقيـاس محلـه        

اي هـيچ    ي منطقـه  هـا   پـارك  و در گروه     ، )۳ ةجدول شمار (اي   ناحيه
  .پاركي وجود ندارد
ها را در شهر بابلسر نشان   سطح و سرانه پارك)۳( ةجدول شمار

ــر اســاس. دهــد مــي ــات و بررســيمطال ب  مــسكن و هــاي وزارت ع
 متعارف و قابـل قبـول فـضاهاي سـبز شـهري در      ة سران ،شهرسازي

 با شـاخص  ة مترمربع است كه در مقايس۱۲ تا   ۷شهرهاي ايران بين    
 تـا  ۲۰(زيست سازمان ملل متحـد     برنامه محيط تعيين شده از سوي     

شـيعه،  (دهـد    رقم كمتـري را نـشان مـي       )  مترمربع براي هر نفر    ۲۵
توان   مي، شده است ارائه)۴( ةجدول شمار بر اساس آنچه در     . )۱۳۸۵

كمبودهاي شهر بابلسر از منظر سرانه فضاي سبز يا سرانه اسـتاندارد         
  . مشاهده كرد

 متر كمبـود سـرانه در شـهر بابلـسر           ۸.۵ نزديك به    ،در مجموع 
 سـرانه هـر يـك از انـواع       )۳( ةدر جـدول شـمار    . شـود  مشاهده مـي  

بـا توجـه بـه    . ا سرانه استاندارد مقايسه شده است هاي موجود ب   پارك
هـا از جملـه    توان گفت كه شهر بابلسر در همه انواع پارك         جدول مي 

اي محدوديت داشـته    اي و منطقه   هاي همسايگي، محلي، ناحيه    پارك
  . و سرانه آنها ناچيز است

با توجه به اين جـداول نيـاز بـه احـداث پـارك در تمـام انـواع           
محــالت و  ابتــدا نقــشه ، ادامــهدر.  وجــود داردهــاي موجــود پــارك
 سپس شعاع عملكـردي  ؛نشان داده شده است   شهر بابلسر    هاي ناحيه
ي موجود و توزيع فضايي آنها ارائه شده و بـه صـورت كلـي              ها  پارك

دهد كه كدام يك از محالت و نواحي شهر كمبود بيشتري            نشان مي 
ي در احـداث و  دارنـد و در انتخـاب محـالت، داراي اولويـت بيـشتر     

 توزيــع فــضايي )۵( ةدر شــكل شــمار.توســعه فــضاي ســبز هــستند
هاي مختلف عملكردي ارائه شده و       ي شهر بابلسر در مقياس    ها  پارك

اي  اي و ناحيه    مقياس همسايگي، محله   ۳ شعاع آنها در     همه سان در  



  
  
  
  

  ...با استفاده از  بابلسريهاي شهر يع فضايي و مكان يابي پاركزتوبررسي 

 

۱۵۱  
مبناي تعيين شعاع عملكـردي برگرفتـه از        . نيز نشان داده شده است    
  .است) ۱۳۸۶(كتاب آقاي پورمحمدي 

  هاي موجود  سطح و سرانه پارك):۳(ة جدول شمار
 موجود ةسران  2mوسعت   تعداد پارك  مقياس پارك

2m  
  ۶۳/۰  ۳۰۳۰۰  ۱۰  همسايگي

  ۵۷/۰  ۲۷۶۰۰  ۲  يمحل
  ۷۵/۰  ۳۶۰۰۰  ۱  اي ناحيه
  --  --  --  اي منطقه
  ۹۵/۱  ۹۳۸۰۰  ۱۱  جمع

  ۱۳۸۸نگارندگان، : منبع
  

 مقايسه سرانه موجود با سرانه استاندارد ):۴( ةجدول شمار

  پارك ها در بابلسر
  2m استاندارد ةسران  2m موجود ةسران  مقياس پارك

  ۳  ۶۳/۰  همسايگي
  ۲  ۵۷/۰  محلي

  ۵/۱  ۷۵/۰  اي ناحيه
  ۴  --  اي منطقه
  ۵/۱۰  ۹۵/۱  جمع

  ۱۳۸۵؛ شيعه، ۱۳۸۸نگارندگان، : منبع
  

  
  توزيع فضايي و شعاع عملكردي پارك هاي ):۵(شكل شماره 

  )۱۳۸۸منبع نگارندگان، (   بابلسر موجود
  

  ر شهربررسي علل توزيع ناموزون جغرافيايي پارك د
در بررسي و مطالعات انجام شده در اين مقاله و بر اساس آنچه             

توان كالسـتري شـدن      شده است مي   نشان داده    )۵( هدر شكل شمار  
 بـه وضـوح مـشاهده        را  نقطه از شهر   ۳ در   ها  پارك) اي شدن  خوشه(

. دهـد  ه عدم تعادل و توازن جغرافيايي را نشان مي        ئلنمود كه اين مس   

هر بيـشترين ميـزان تمركـز را داشـته و در            در واقع بخش شمالي ش    
غربـي اشـاره     غربـي و شـمال     توان به بخش جنوب     بعدي مي  ةدرج
در بررسي علل وقوع چنين عدم توارن جغرافيايي مي توان بـه             . كرد

  . هاي اقتصادي اشاره كرد مشخصهابعاد محيطي و نيز 
توان به وجود    له از ديدگاه محيطي مي    ئدر بررسي وقوع اين مس    

هـايي بـا    هايي طبيعي چون رودخانه و دريـا بـه عنـوان مكـان       دهپدي
در شـكل  همانطور كـه   . فراوان اشاره كرد نيرويانداز مساعد و     چشم
ي شمالي و جنوب غربي در امتداد  ها  پارك شده است     ارائه )۵(ة  شمار

 ي قسمت شـمال   ها  پاركمحور رودخانه بابلرود شكل گرفته است و        
  . برند  به دريا بهره ميغربي از مزيت نسبي نزديكي

 اقتصادي يعنـي سـطح رفـاه اقتـصادي     عوامل همه ساناما در   
افراد ساكن در محـالت، نيـز يكـي ديگـر از عـواملي اسـت كـه در                

هـاي   بر اساس بررسي  .  بوده است  مؤثر ها  پاركپراكندگي جغرافيايي   
 بخـصوص جنـوب و جنـوب شـرقي          ،ن محالت نيمه شـرقي    امحقق

 امـا در    ؛تري نسبت به ساير محالت هستند      نداراي سطح درآمد پايي   
رسد تاثير فاكتور طبيعـي، يعنـي دسترسـي بـه            عين حال به نظر مي    

هاي طبيعـي نقـش بيـشتري در چنـين پراكنـدگي جغرافيـايي               المان
در قسمت شرقي شـهر، شـازده رودخانـه قـرار           . ناموزون داشته است  

تن برخـي    اين رودخانه به دليل فصلي بـودن و قـرار گـرف            ولي ،دارد
هاي ناسازگار چون دامداري و گشتارگاه نتوانسته نقش خـود           كاربري

   .دكنرا در ايجاد پارك ايفا 
  تجزيه تحليل 

 شـده  آورده قبلـي  بخش در كه هاي ونقشه جداول به توجه با

 توزيـع  و سـرانه  و سـطح  كمـي،  لحاظ به بابلسر كه دهد مي نشان

 بـراي  مـا  كـه  املي عـو است مواجه كمبود با فضاي سبز و ها پارك

 بودن زمـين،  موجود«  :از ايم عبارتند كرده انتخاب ها مكان مقايسه

فاصـله مركـز    پارك، به منطقه نياز جمعيت، تراكم راه، به دسترسي
 قـرار  بررسي مورد كه هايي سايت مدل اين  در.»دريا  از ثقل محله

 ۱۳۸۴ تفصيلي بابلـسر سـال   طرح در كه هستند محالتي گيرند مي

 يعنـي  بخـش  ايـن  در). ۱۳۸۴ مهندسين مشاور محيط، ( استآمده

 مطرح هاي شاخص با شده است سعي FAHPكمك  با يابي مكان

 محـالت  از يـك  هر در سبز فضاي و ها پارك استقرار اولويت شده

  . شده است مشخص بابلسر گانه يازده
شبيه مدل تحليل سلسله مراتبي اسـت و تفـاوت           FAHPمدل  
 امتياز هر عامل است بر همين اساس ابتدا بايد          ة محاسب ةآنها در نحو  

و ه   بررسي شـونده را بـا هـم مقايـس          عواملتعيين هدف كرد سپس     



  
  
  

 
۳مجله محيط شناسي شماره   

 

۱۵۲  
ـ   و در نهايت گزينهكردامتياز بندي   سه شـده و اولويـت   ها با هم مقاي

  ).۱۳۸۱سرور، (شود هر كدام جهت مكان يابي مشخص مي
   گيري تصميم اول ةمرحل هدف تعيين:  لاو ةمرحل

 فـضاي  و ها پارك مناسب يابي مكان هدف، يعني مدل اين در

  .)۱۳۸۰زبر دست، ( است بابلسر شهر در سبز

  و اهميت آنهاها شاخص تعيين: دوم ةمرحل

 بـر  كـه  است عواملي تعيين فرآيند مدل اين در اساسي مرحله

فرجـي،  ( شـوند  مـي  مقايـسه  هـم  بـا  انتخابي هاي گزينه آنها اساس
 موجـود  نـد از عبارت اند شده انتخاب مدل اين در كه  عواملي.)۱۳۸۴

 پـارك،  منطقه بـه  نياز جمعيت، تراكم راه، به دسترسي زمين، بودن

روش كـار در مـدل   . رودخانـه  و دريـا  از مركـز ثقـل محلـه    ةفاصـل 
FAHP هاي قبلي شرح داده شده است و در اين قـسمت    در قسمت

  .شود فقط جداول نتايج ذكر مي
  
  

  ها   به جايگزينوزن دادن:  سومةمرحل

گيري نوبت وزن دادن     هاي تصميم  شاخصبعد از وزن دادن به      
هـا يعنـي تعيـين       وزن دادن به جايگزين   . ها فرا مي رسد    به جايگزين 

بـدين  . هـاي مـدنظر    ها با توجه به شـاخص      اولويت هر يك از سايت    
ها با توجـه بـه هـر     منظور ابتدا بايد ماتريس داوري هر يك از سايت    

طـور ادامـه يابـد تـا بـه تعـداد             ورها ساخته شود و همين    يك از فاكت  
  . ها داشته باشيم فاكتورها ماتريس داوري سايت

 اولويـت   ةبعد از اتمام اين گام نوبت گام بعـدي يعنـي محاسـب            
 هـاي   وزن )۶( ةجدول شـمار  . رسد ها فرا مي   مركب هر يك از سايت    

ـ  براي. دهد دست آمده از تلفيق دو مدل را نشان مي         هخام ب  دسـت   ه ب
 ضـرب شـده و      )۵( ة در شـمار   )۶( ةي جـدول شـمار    يآوردن وزن نها  

  اولويـت  )۶(شـمارة   شـكل    . آمـده اسـت    )۷(ة  نتيجه در جدول شمار   
ـ  .دهد  بابلسر نشان مي   ق را در  مناط  ديگـر در اسـتفاده از ايـن      ة مرحل

بـراي غيـر فـازي      . دست آمـده اسـت     همدل غير فازي كردن اعداد ب     
  :شود كردن به روش زير عمل مي

  ها با استفاده از تلفيق فازي در مدل تحليل سلسله مراتبي وزن نسبي فاكتور):  ۵(ة جدول شمار

CI=.108    RI=1.12     CR=.09             L.max= 5.43  
  

 )FAHP(ر مدل  تلفيقي منطق فازي و تحليل سلسله مراتبي  وزن هريك از محالت د):۶(ةجدول شمار

 تراكم جمعيت فاصله از دريا  دسترسي كمبود سرانه موجود بودن زمين
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۱۹۲۰/۰  ۲۷۶۵/۰  ۴۳۲۶/۰  ۰۳۸۳/۰  ۰۸۰۵/۰  ۱۹۲۰/۰  ۲۷۶۵/۰  ۴۳۲۶/۰  ۰۳۸۳/۰  ۰۸۰۵/۰  ۱۹۲۰/۰  ۲۷۶۵/۰  ۴۳۲۶/۰  ۰۳۸۳/۰  ۰۸۰۵/۰  

۰۳۳۵/۰  ۰۶۳۲/۰  ۱۱۴۸/۰  ۰۵۸۸/۰  ۱۱۸۴/۰  ۰۳۳۵/۰  ۰۶۳۲/۰  ۱۱۴۸/۰  ۰۵۸۸/۰  ۱۱۸۴/۰  ۰۳۳۵/۰  ۰۶۳۲/۰  ۱۱۴۸/۰  ۰۵۸۸/۰  ۱۱۸۴/۰  

۰۱۱۶/۰  ۰۱۹۳/۰  ۰۳۸۴/۰  ۰۹۰۱/۰  ۱۵۸۲/۰  ۰۱۱۶/۰  ۰۱۹۳/۰  ۰۳۸۴/۰  ۰۹۰۱/۰  ۱۵۸۲/۰  ۰۱۱۶/۰  ۰۱۹۳/۰  ۰۳۸۴/۰  ۰۹۰۱/۰  ۱۵۸۲/۰  

۰۸۰۶/۰  ۱۴۱۰/۰  ۲۳۲۱/۰  ۰۲۸۱/۰  ۰۴۶۲/۰  ۰۸۰۶/۰  ۱۴۱۰/۰  ۲۳۲۱/۰  ۰۲۸۱/۰  ۰۴۶۲/۰  ۰۸۰۶/۰  ۱۴۱۰/۰  ۲۳۲۱/۰  ۰۲۸۱/۰  ۰۴۶۲/۰  

۰۱۷۷/۰  ۰۳۱۴/۰  ۰۶۰۹/۰  ۱۰۵۷/۰  ۱۸۳۲/۰  ۰۱۷۷/۰  ۰۳۱۴/۰  ۰۶۰۹/۰  ۱۰۵۷/۰  ۱۸۳۲/۰  ۰۱۷۷/۰  ۰۳۱۴/۰  ۰۶۰۹/۰  ۱۰۵۷/۰  ۱۸۳۲/۰  

۰۱۷۶/۰  ۰۳۱۲/۰  ۰۶۰۴/۰  ۰۲۷۷/۰  ۰۴۵۳/۰  ۰۱۷۶/۰  ۰۳۱۲/۰  ۰۶۰۴/۰  ۰۲۷۷/۰  ۰۴۵۳/۰  ۰۱۷۶/۰  ۰۳۱۲/۰  ۰۶۰۴/۰  ۰۲۷۷/۰  ۰۴۵۳/۰  

  

فاصله مركز ثقل   ها شاخصاهميت 
 ناحيه از دريا 

نياز منطقه به 
  پارك 

موجود بودن   دسترسي به راه  تراكم جمعيت
 زمين 

ها شاخص  

۲۴۲۲/۰،۳۵۸۵/۰ ،۶۰۹۵/۰ ۷ ،۶ ،۵  ۵ ،۴ ،۳  ۴ ،۳ ،۲  ۴ ،۳ ،۲  موجود بودن زمين  ۱، ۱، ۱ 
۱۷۷۳/۰,۲۸۵۶/۰,۴۵۷۱/۰ ۵ ،۴ ،۳  ۶ ،۵ ،۴  ۴ ،۳ ،۲  ۱ ،۱ ،۱  ۲۵/۰ , ۳۳/۰ , ۵/۰   دسترسي به راه 
۱۱۲۴/۰,.۱۸۵۶/۰,۳۰۴۷/۰ ۴ ،۳ ،۲  ۵ ،۴ ،۳  ۱ ،۱ ،۱  ۲۵/۰ , ۳۳/۰ , ۵/۰  ۲۵/۰ , ۳۳/۰ , ۵/۰  تراكم جمعيت 
۰۶۱۱/۰,۰۹۹۶/۰,۱۶۱۶/۰ ۴ ،۳ ،۲  ۱ ،۱ ،۱  ۲/۰ , ۲۵/۰ , ۳۳/۰  ۱۶۶/۰ , ۲/۰ , ۲۵/۰  ۲/۰ , ۲۵/۰ , ۳۳/۰ به  نياز منطقه 

  پارك
۰۳۱۳/۰,۰۴۳۵/۰,۰۶۷۸/۰ ۱ ،۱ ،۱  ۲۵/۰ , ۳۳/۰ , ۵/۰  ۲۵/۰ , ۳۳/۰ , ۵/۰  ۲/۰ , ۲۵/۰ , ۳۳/۰  ۱۴۲/۰ , ۱۶۶/۰ ,

۲/۰  
فاصله مركز ثقل 

 ناحيه از دريا



  
  
  
  

  ...با استفاده از  بابلسريهاي شهر يع فضايي و مكان يابي پاركزتوبررسي 

 

۱۵۳  
   بابلسر در هر يك از فاكتورها وزن محالت):۷( ةجدول شمار

  احداث پارك و فضاي سبزاولويت )Defuzzification  (وزن رتبه بندي نهايي FAHPمحالت در مدل تركيبي وزن   گانهيازدهمحالت 

۱ ۰۴۳۴/۰  ۱۲۲۳/۰  ۲۰۰۸/۰  ۱۲۲/۰  ۲ 

۲ ۰۳۸۶/۰  ۱۰۷۶/۰  ۱۷۸۰/۰  ۱۰۸/۰  ۳ 

۳ ۰۲۵۵/۰  ۰۷۳۷/۰  ۱۲۰۹/۰  ۰۷۳/۰  ۸ 

۴ ۰۲۱۹/۰  ۰۶۱۲/۰  ۱۰۰۹/۰  ۰۶۱/۰  ۱۰ 

۵ ۰۳۰۱/۰  ۰۸۷۳/۰  ۱۴۴۳/۰  ۰۸۷/۰  ۵ 

۶ ۰۶۹۴/۰  ۱۶۵۷/۰  ۲۷۶۷/۰  ۱۷/۰  ۱ 

۷ ۰۲۵۶/۰  ۰۷۵۸/۰  ۱۲۳۲/۰  ۰۷۵/۰  ۷ 

۸ ۰۲۶۲/۰  ۰۷۱۹/۰  ۱۱۵۳/۰  ۰۷۱/۰  ۹ 

۹ ۰۳۲۸/۰  ۰۸۷۳/۰  ۱۴۵۳/۰  ۰۸۸/۰  ۴ 

۱۰ ۰۳۰۴/۰  ۰۸۴۰/۰  ۱۳۵۸/۰  ۰۸۳/۰  ۶ 

۱۱ ۰۱۴۴/۰  ۰۳۸۷/۰  ۰۶۳۲/۰  ۰۳۸۴/۰  ۱۱ 

 روش مركز سطح Defuzzification  
روشي است كه در آن اعداد مثلثي را بـه اعـداد واقعـي تبـديل             

تواند مشخصات واقعي مكان را بر مبناي اعداد   اين روش مي  . كند مي
 واقعـي   به عدد مربـوط  براي تبديل عدد فازي . كلي تعيين كند

x*شود مي زير تخمين زده ةاز رابط )Lee, 2008(:  

  
از هـا     تحليلـي فـازي بـراي محاسـبه وزن         ةدر اين روش، حيط   

كـه نتـايج آن در جـدول زيـر           روش مركز سطح استفاده شده اسـت      
  .نشان داده شده است

  
  ۷ ة اولويت مناطق براساس امتياز جدول شمار):۶(شكل شماره 

  )۱۳۸۸منبع نگارند گان،(
  بندي بحث و جمع

 بابلسر با كمبود سرانه پارك در      آن است كه   بررسي ها حاكي از   
 FAHPمحاسـبات بـا اسـتفاده از مـدل          . تمام انواع آن مواجه است    

فـضاي    بيشترين اولويت احـداث پـارك و       ۶ ةدهد كه محل   نشان مي 
 سبز  ن براي گسترش فضاي   ااما با بررسي ميداني محقق    . سبز را دارد  
  را نيز  ۳ و   ۲ ة محالت شمار  توان محالت ديگري همچون    بابلسر مي 

مكانـات   به علت وجود ا  ۳ و   ۲چرا كه محالت    . بسيار مناسب دانست  

 اي توان گفت محالت حاشيه    مي . مورد توجه گردشگران است    رفاهي
 در واقع در    و كمتري دارند  فضاي سبز    ة كم سران  يار ابعاد بس  بابابلسر  

محـالت  . متـر توجـه شـده     ك) از جمله فضاي سبز   (فرايند رشد شهر    
 اما محالت   ،بلسر نيز داراي مشكل كمبود فضاي سبز هستند        با ديگر

اگرچه در نخستين نگاه    . برند اي در شرايط حادتري به سر مي       حاشيه
 در  ي بابلـسر بـه عنـوان شـهر        د كه آيـا در    شو  وال مطرح مي  ئاين س 

 سرسبز كشور معروف است مـشكل       ةكه به عنوان خط    ،شمال كشور 
آيـد    يت ابن نتيجه به دست مـي      ولي در نها  كمبود وجود دارد يا خير،      

هاي صورت گرفته در اين مقاله صرف نظـر از           با توجه به بررسي   كه  
هاي خيابان و بلوارها، پارك و فـضاي سـبز    درختان موجود در حاشيه 

 عملكرد اكولوژيك افزون بريعني فضايي كه ( به معني استاندارد خود
نتـايج  . تبـسيار محـدود اسـ     ) داراي عملكردهاي اجتماعي نيز باشد    

 شرايط مـساعد    ن بابلسر با وجود دارا بود     بحث حاكي از آن است كه     
. اقليمي و زيـست محيطـي، از نظـر كمـي بـا كمبـود پـارك اسـت                  

كـه در آن شـور و حيـات         اسـت   گيري پارك به معناي مكاني       شكل
وانـد مكـاني    بت بر ريه تنفـسي شـهر        افزوناجتماعي جريان داشته و     

محله وجود پارك براي ساكنان     . باشدهاي اجتماعي    براي بروز كنش  
 ،براي گذراندن اوقـات فراغـت     است مناسب   مكاني  ان كه   عالوه بر   

. دكنچشم انداز زيبايي براي محالت به عنوان قلب سبز محله ايجاد            
تـوان گفـت بـر اسـاس          در اين مقاله مـي     استفاده شده از نظر روش    

انـد نتـايج    تو  روش در مطالعات مـي     تحقيق انجام شده تلفيق اين دو     
هاي مـدل تحليـل    بهتري در بر داشته باشد و همچنين بعضي ضعف      

  .كند سلسله مراتبي را حل مي



  
  
  

 
۳مجله محيط شناسي شماره   

 

۱۵۴  
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