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مقدمه

 و دانش عصر ناپذیراجتناب یامدهایپ از ن،رایا جمله از جهان یکشورها تمامی در شهرها روزافزون ةتوسع و گسترش

 یابند می شیافزا شدتبه یشهر یزیربرنامه و تیریمد یبرا الزم اطالعات شهرها، ةتوسع و رشد با .رودیم شماربه یفناور

 در اطالعات نای پردازش و یگردآور یبرا ،جغرافیایی اطالعات هایسیستم از استفاده سبب،همینبه. شوندیم دهیچیپ و

 گسترش مروزها (.73 :1376 نژاد،یی)ثنا رسدمی نظربه مناسبی راهکار ی،شهر یزیربرنامه و تیریمد دیجد یهایتئور قالب

 دیتشد که است شده یشهر ةتوسع یمنف عوارض دیتشد موجب سوم، جهان در بزرگ یشهرها ژهیوهب و شهرها

 ةرابط شهرها یکالبد گسترش با ی،نیشهرنش روزافزون ةتوسع و رشد .رودیم شماربه هاآن نیترمهم از ،طیمح های آلودگی

 نینخست از ی،واقع یهادهیپد از یکی عنوانبه دهد،یم لیتشک را شهر یمایس از یبخش که سبز یفضا .دارد میمستق

 یکالبد و یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یطیمحستیز ابعاد ،مقوله نیا .است تماس در آن با همواره انسان که است یلئمسا

 عنوانبه و ددار سیارب اهمیت ،شهر سطح در آن پراکنش و یعتوز چگونگی که است هاییکاربری جمله از ،سبز فضای .ددار

 سبز یفضاها تیاهم .آید می شماربه ساختانسان یهاطیمح تیفیک شناخت مهم یهاشاخص از یکی شهرها، یتنفس یةر

 کاربری پنج ءجز و جوامع یافتگی توسعه یهاشاخص از یکی عنوانبه یکاربر نیا وجود امروزه که است حد بدان تا یشهر

 تخصصی فعالیتی صورتبه ،شهری سبز فضاهای ریزیبرنامه نوین، شهرسازی در ،بنابراین ؛دیآیم حساببه شهری مهم

 هایانتظار و گیردمیدربر را مختلف عملکردهای و اهداف با سبز فضاهای واعان طراحی و ریزیبرنامه که است درآمده

 شهری هایمحیط کیفیت افت و مذکور فضاهای ییاکار کاهش به هاآن به توجهیکم که سازدمی برآورده را شهروندان

 سبز فضای مناسب توزیع از ،جمعیت توزیع ةنحو به توجه با که است شهرهایی جمله از تهران ،زمینه این در .شودمی منجر

 بعضی در و بیشتر جمعیتی تراکم ازایبه کمتر سبز فضای ،شهر مناطق بعضی در کهایگونهبه .نیست برخوردار شهری

 بهینه هایمکان انتخاب .(74 -73 :1381 قدوسی،) دارد وجود کمتر جمعیتی تراکم ازایبه بیشتر سبز فضای نیز مناطق

 واحدهای و جمعیت تراکم آلودگی، چون معیارهایی همچنین و معمول معیارهای به توجه با هریش سبز فضای ایجاد یبرا

 نژاد،محرم و پور)بهمن رودمی شماربه شهری هایآلودگی کاهش و جمعیتی توازن ایجاد جهت در ثریؤم گام ،فرسوده

 اطالعات هایسیستم کنار در امروزه و ندا ییفضا یادیز حد تا ارهیچندمع یریگمیتصم هایسیستم (.32 -31 :1386

 ایمجموعه شامل ،ارهیچندمع یریگمیتصم هایروش .روند می کاربه فضایی مسائل حل برای ایگسترده طوربه ،جغرافیایی

 کی به وابسته یارهایمع از یفیط دندهیم اجازه که هستند (ییهمگرا یهالیتحل ای هاوزن جمع جمله از) هاکیتکن از

-105 :2006 ،گسی)ه شوند یبندرتبه نفعیذ یهاگروه و کارشناسان سوی از سپس و دونش یدهوزن و یازدهیامت ،مبحث

 و نی)م دارد داللت اند،شده یابیارز اریمع چند ةلیوسهب که ییهانهیگز به دهیارزش ندیافر بر ارهیچندمع یریگمیتصم (.117

 چندشاخصه هایسیستم و چندهدفه هایسیستم نوع دو به چندمعیاره گیریتصمیم هایسیستم (.40 :1999 ،نیستیکر

 ،یکدیگر با مقایسه در کاربرد نوع به توجه با و رنددا انواعی نیز هریک که (360 -358: 1388 غرپور،صا) شوندمی تقسیم

 یتا حدود مذکور هایقوت و هاضعف به توجه با هاسیستم این از یکی انتخاب. دارند را خود به مختص هایقوت و هاضعف

 میان از شاخص دو ،شدمی استفاده AHP روش از FAHP روش جای به اگر ،حاضر ةمطالع در ،تردقیق طوربه .است دشوار

 بیشتری یا کمتر اهمیت ،مکانی و زمانی شرایط به بسته ،شاخص یک .نیست چنین همواره اما ند،داشت نسبت یک هاشاخص

 از استفاده امکان نبود -دارد وجود هم FAHP روش در که -AHP روش دیگر ضعف .دردا دیگر شاخص به نسبت

 طوربه کارشناسی هاینظر از دهااستف امکان ،TOPSIS روش در طورکههمان ؛است اطالعاتی هایالیه های آل ایده

 فازی، اعداد از گانهسه ترکیبی تکنیک یک از استفاده با نیز حاضر ةمقال (.176: 1999 ،ی)مالزسک دندار وجود سیستماتیک

 ةمنطق در شهری سبز فضای توزیع از مناسبی الگوی ةارائ در سعی ،TOPSIS بندیرتبه تکنیک و AHP مراتبیسلسله روش

 .دارد تهران شهرداری 15



 3٥ ...شهرداری در شهری سبز فضایی یابیمکان

 

ینظریمبان
 که دارد وجود کمتری سبز فضای ،مسکونی تراکم دلیلبه ،تهران شهر 7 و 15 ،10 ،11 مناطق جمله از ،مناطق یعضب در

 معرض در تهران شهر آنکه ضمن .کرد حل را معضل این توانمی فرسوده بافت ترمیم و بازسازی هایطرح اجرای در

 ...و تجاری مسکونی، ةفرسود واحدهای محل در جمعیت تراکم صوتی هایآلودگی و هوا آلودگی چون مهمی هایمشکل

 برای چندمعیاره گیریتصمیم هایسیستم کنار در جغرافیایی اطالعات هایسیستم از یاری،بس محققان مروزها .دارد قرار

 با ترکیب در ارهیچندمع یریگمیتصم هایسیستم .ندکنمی استفاده فضاها بندیرتبه یا یابیمکان چون فضایی مسائل حل

 ییفضا یهایریگمیتصم در دقت افزایش و زمان و نهیهز کاهش برای یادیز لیپتانس ،جغرافیایی اطالعات هایسیستم

 لیتحل و هیتجز در کهطوریهب ؛وردآمی فراهم ییفضا مسائل حل یبرا یمناسب چارچوب و (251: 1995 ،ی)جانوسک دارد

 وزن و ارزش براساس هایریگمیتصم و دونش گرفته درنظر رهایمتغ از یانبوه حجم ،همزمان طورهب یدبا فضایی مسائل

 با را هاگیریمیتصم ،فضایی مسائل در رگذاریثأت یرهایمتغ به یکاف توجه نداشتن .شود اتخاذ رهایمتغ نیا از کیهر

 توجه با ،چندمعیاره گیریتصمیم هایسیستم همچنین .گذاردمی یبرجا را ینیسنگ هایخسارت و کندمی مواجه شکست

 و FAHP روش دو ترکیب با ،مقاله این در .نددار را ودخ خاص هایقوت و هاضعف گریکدی با مقایسه در ،کاربرد نوع به

TOPSIS، است شده گرفته کاربه ینهانتخاب مکان به یبرا یدیجد روش ،جغرافیایی اطالعات هایسیستم از استفاده با. 

 است؛ TOPSIS یا AHP روش دو از هریک هایضعف ترمیم دنبال به حاضر ةمقال در پیشنهادی ترکیبی روش

 هاینظر از ابهام رفع سبب تنها نه ،(AHP) مراتبیسلسله مدل با ترکیب در فازی هایمجموعه از استفاده که طوری به

 کاهش نیز را هاالیه دودوبه ةمقایس از ناشی تورش خطای میزان بلکه ،دشومی AHP روش در کارشناسان قیاسی

 رود می کاربه TOPSIS مدل در معیارها وزن عنوانبه FAHP رکیبیت مدل خروجی دستاوردهای ،دیگر سوی از .دهد می

 (.176: 1999 ،ی)مالزسک دشومی اطالعاتی هایالیه در بندیطبقه دقت افزایش سبب و



 مطالعهموردةمنطق

 فرن هزار 800 حدود ،هکتار 16،500 حدود یوسعت با و گرفته قرار شهر شرقی جنوب در تهران شهر یشهردار 15 ةمنطق

 شمال از و 14 ةمنطق با شمال از ،21 ةمنطق با جنوب از ،منطقه این .است داده جای خود در را تهران شهر تیجمع از

 بافت عیوس ةگستر وجود منطقه، این مورددر توجه شایان ةنکت .است همسایه 16 و 12 مناطق با رتیبتبه ،غرب و غربی

 این در .است نبوده یکاف اما ،گرفته صورت یریچشمگ تیفعال زین هافتبا نیا یسازمنیا زمینة در البته .است فرسوده

 ةنقش در .ندارد شهری سبز فضای مناسب توزیع ،جمعیت توزیع ةنحو به توجه با که است شهرهایی جمله از تهران زمینه،

  (.327 :1385 کشور، آمار )سازمان است دهش مشخص      کامال  منطقه این ،ایماهواره تصاویر یقطر از شدهتهیه

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مطالعهموردةمحدود.1شکل
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هاداده

 عوامل هرچه       معموال  .دشو ارزیابی اطالعاتی هایالیه طریقاز  ،منطقه هایزمین ارزش باید مناسب یابیمکان منظوربه

 آن مدل، نیبهتر .دوشمی افزوده نیز آن یدگیچیپ بر و است باالتر مدل دقت ،باشند لیدخ مدل کی ةارائ در یشتریب

 با شهری هایزمین ارزیابی برای (.51 :1380 خ،یش )آل کند ارائه را جهینت نیبهتر عامل، تعداد نیکمتر با که است

 در هاالیه این عناوین .شد استفاده 1اطالعاتی هایالیه از ایمجموعه از ،TOPSISو  FAHP ترکیبی تکنیک از استفاده

 :شودمی مشاهده 2 شکل

 
TOPSIS وFAHPمدلازاستفادهبا،شهریسبزفضاییابیمکاندرکاررفتهبهالعاتیطاهایالیهعناوین.٢لشک



پژوهشروش

 ةمرحل دو شامل و انفرادی طوربه TOPSIS یا AHP روش هایضعف ترمیم دنبال به ،حاضر ةمقال در ترکیبی روش

 از تا شودمی سعی طریق این از و است فازی هایمجموعه تئوری با AHP روش ترکیب شامل ،اول ةمرحل .است اساسی

 انجام نظر مورد هایالیه بین تریدقیق کمی هایهمقایس ها،الیه دودوبه سةمقای در تورش خطای میزان کاهش طریق

 .شوندمی هگرفت کاربهTOPSIS  روش هایوزن واننعبه قبل ةمرحل در کمی هایهمقایس خروجی ،دوم ةمرحل در .دشو

 عنوانبه هم آلایده ةنقط به نزدیکی بلکه ،شودمی استفاده FAHP مدل البق در کارشناسان نظر از تنها هن ،طریقاینبه

 .(433 :1999 ،راندیگ و )چانگ گیردمی قرار نظر مد اطالعاتی هایالیه آنالیز در ،دیگر معیاری

 

FAHPروش

 -215 :1999 ،راندیگ و دانگ) شدمی بیان قطعی اعداد یقاز طر دودوبه هایهمقایس اعتبار ،AHP مدل سنتی شکل در

 فازی منطق با توانمی را قطعیت نبود این .نیست دقیق و قطعی ،کارشناسان هاینظر ،شرایط به بسته کهآن حال (.231

 البق در بشری دانش لتبدی ،دهدمی انجام فازی منطق آنچه ،درحقیقت (.164-141: 1970 ،زاده و )بلمان داد نشان

 تعریف بودنفازی نوع دو ،است شده ارائه ساعتی سوی از که AHP مدل در .(41 :1378 لب،)تشنه است ریاضی فرمول

 ،فام و نیج) ستهاپدیده عملکرد به وابسته که امعن در بودنفازی دیگری و هاپدیده درک در بودنفازی یکی :شودمی

 بودنفازی لکهب ؛شودنمی استفاده فازی دااعد از مستقیم طوربه FAHP روش در که است ذکر شایان (.184 -173: 2001

 و الرهون ؛360 -358: 1388 غرپور،صا) کندیم استفاده یارده ساختار کی با مأتو aij هاینسبت از مستقیم غیر طوربه

 .(241 -229 :1983 ،پدریکز

                                                                                                                                                                          
 .شدمورد نظر حذف  یهایهال یاناز م ییرتغ نداشتن یلدلهوا به یآلودگ یاطالعات یة. ال1
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(𝑚 , 𝑚 , 𝑚 ) + (𝑚  , 𝑚  , 𝑚  ) = (𝑚 + 𝑚   , 𝑚 + 𝑚   , 𝑚 + 𝑚  ) 

(𝑚 , 𝑚 , 𝑚 ) ∗  𝑚  , 𝑚  , 𝑚   = (𝑚 ∗ 𝑚   , 𝑚 ∗ 𝑚   , 𝑚 ∗  𝑚  ) 

𝜇(𝑥/𝑀 ) =  

 
 
 

 
 

0, 𝑥 < 𝑚 

(𝑥 − 𝑚 )/(𝑚 − 𝑚 ), 𝑚 ≤ x ≤ 𝑚 

(𝑚 − 𝑥)/(𝑚 − 𝑚 ), 𝑚 ≤ x ≤ 𝑚 

0, 𝑥 > 𝑚 
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 داشته تیارجح A2 ةنیگز بر A1 ةنیگز اگر ،مثال طوربه که افتی توسعه صورت نیا به 1983 سال در AHP روش

 تقریب نوع این .شود بیان 1 بر 8 تا 1 بر 6 بین یا 1 بر 5 ،1 بر 3 تقریبی طوربه است ممکن = w2 /w1 A12 گاهآن ،اشدب

 است زیر صورتبه کلی طوربه مثلثی فازی نسبت بیان .شود بیان ایذوزنقه یا مثلثی فازی اعداد مبنای بر تواندمی

 :(134 -133 :1986 ،همکاران و ریبوند(

 
 مثلثیفازیاعداد.3شکل

 

 ترینمحتمل ممکن، مقدار کمترین ترتیببه مقادیر .شوندمی بیان (m1, m2, m3) قطعی عدد سه با مثلثی فازی اعداد

  :است زیر صورتبه هاآن عضویت تابع که هستند ممکن مقدار بیشترین و ممکن مقدار

 

 

(1) 

 

 

 ةگونهب هاآن معکوس و ضرب و جمع ضروری عملیات ،اشیمب داشته زیر قرار به مثلثی فازی عدد دو اگر ،کلی طوربه

 :است زیر

(2) 

(3)  

(4)  

 یاتوسعه لیتحل روش براساس FAHP  فیتعار و میمفاه .هستند یفاز یمثلث اعداد روش، نیا در استفاده مورد اعداد

 عدد کی خود هک SK  مقدار ،گیریتصمیم سیماتر یسطرها از کیهر یبرا ،ایتوسعه لیتحل روش در .دشویم حیتشر

 :شودیم محاسبه زیر ةرابط طریق از است، یمثلث فازی

 

(5)  

 

 

-توسعه لیتحل روش در .هستند هاشاخص و هانهیگز ةدهندنشان بیترتبه j و i و سطر ةشمار انگریب k باال ةرابط رد

 یفاز عدد دو m2 و m1 اگر ،یکل طوربه .آورد دستبه را هم به نسبت هاآن یبزرگ ةدرج دیبا ها،SK ةمحاسب از پس ،یا

 شودیم فیتعر زیر ةرابط صورتبه شود،یم داده نشان 𝑉(𝑀 ≥ 𝑀 ) با که ،m2 بر m1  یبزرگ درجة باشند، یمثلث

 (:67 :1385 ،یغفار و زکاری)پره

 

(𝑚 , 𝑚 , 𝑚 )− =  ( ̸𝑚 ,  ̸𝑚 ,  ̸𝑚 ) 

  0 و 

  0 و 
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ℎ𝑔𝑡  𝑀 ∩ 𝑀  =  
𝑚 − 𝑚  

(𝑚 − 𝑚  ) + (𝑚  − 𝑚 )
 

𝑉  𝑀 ≥  𝑀 , … , 𝑀𝑘   =  𝑉  𝑀 ≥  𝑀  , … , 𝑉  𝑀 ≥  𝑀𝑘 = min 𝑉  𝑀 ≥  𝑀𝑖 ,

𝑖 =  ,  ,  , …   , 𝑘 

𝑊 (𝑥𝑖) = 𝑀𝑖𝑛  𝑉  𝑆𝑖 ≥  𝑆𝑘   ,             , 𝑘 =  ,  ,  , …   , 𝑛.           𝑘 ≠ 𝑖 

 
𝑉  𝑀1 ≥  𝑀2 = 1  

 اگر
  𝑚1 ≥  𝑚2

𝑉  𝑀1 ≥  𝑀2 = ℎ𝑔𝑡  𝑀1 ∩ 𝑀2 درغیراینصورت 

  

𝑊 (𝑥𝑖) =  𝑊  𝑐  , 𝑊  𝑐  , 𝑊  𝑐  , … , 𝑊  𝑐𝑛   
𝑇

 

𝑊(𝑥𝑖) =  𝑊  𝑐  , 𝑊 𝑐  , 𝑊 𝑐  , … , 𝑊 𝑐𝑛   
𝑇

 

 

(6)  

 

  :میدار نیچنهم

 (7) 

 

 (:Buckley، 1985 :233) دیآیم دستبه 8 ةرابط از ،گرید یمثلث یفاز عدد k از یمثلث یفاز عدد کی یبزرگ احتمال

 

(8) 

 

 

  :شودمی عمل 9 ةرابط شکلبه ،گیریتصمیم سیماتر در هاشاخص وزن ةمحاسب یبرا

(9)  

  :است 10 ةرابط صورتبه 1هاشاخص یوزن بردار ن،یبنابرا

(10) 
 

 :کنیممی محاسبه را هاشاخص نرمال وزنی بردار ،سازینرمال طریق از 11 ةرابط کمک به آخر ةمرحل در

(11) 

 .است فازی غیر اعداد شامل که شودیم دهینام W ،11 ةرابط از حاصل ةشدنرمال جینتا



TOPSISروش

 مثبت آلایده ةنقط از 𝐴i ةگزین یک ةفاصل ،کردند استفاده آن از (241 :1981) یونگ و هوانگ ،بار اولین که روش این در

 ةفاصل که هاگزینه از هریک کهصورتیبه .شودمی محاسبه (وضعیت ین)بدتر منفی آلایده ةنقط و (وضعیت ین)بهتر

 .یابدمی ارجحیت هاگزینه سایر بر ،دارد منفی آلایده ةنقط از بیشتری ةفاصل ،حال درعین و مثبت آلایده ةنقط از کمتری

 (:25 :2004 ،ولسون) است زیر ةمرحل شش شامل TOPSIS روش

 زیر ماتریس مشابه ساختاری گیریتصمیم ماتریس ؛بندیرتبه انجام برای گیریتصمیم ماتریس تشکیل :اول ةمرحل

  :دارد

(12)             Fn F2 …..      F1             

 

                                                                                                                                                                          
1. Weight vector 

𝐷 =

𝐴 

𝐴 
...

𝐴𝑚

    

 
 
 
 
 
𝑓  𝑓  …𝑓 𝑛
𝑓  

...

𝑓  
...

…𝑓 𝑛
...

𝑓𝑚 𝑓𝑚 …𝑓𝑚𝑛  
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𝑟𝑖𝑗 =  
𝑓𝑖𝑗

  𝑓
𝑖𝑗  

𝑛
𝑗= 

 ; 𝑗 =  , ,  , … , 𝑛; 𝑖 =  ,  ,  , … , 𝑚 

𝑣𝑖𝑗 =  𝑤𝑖𝑗  𝑟𝑖𝑗  

𝑉− =   𝑉
 
−, 𝑉

 
−, ⋯ , 𝑉𝑛

− =   𝑀𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑗 | 𝑗 𝜖 𝐽 ,  𝑀𝑎𝑥 𝑣𝑖𝑗 | 𝑗 𝜖 𝐽′   

𝐷𝑖
+ =     𝑣𝑖𝑗 −  𝑉𝑗

+ 
 

𝑛

𝑗= 

, 𝑖 =  ,  ,  , … , 𝑚 

𝐶 𝑖 =  
𝐷𝑖

−

𝐷𝑖
+ + 𝐷𝑖

−  ;    ≤  𝐶 𝑖  ≤     ;  𝑖 =  , ,  , … , 𝑚 

𝑉+ =   𝑉
 
+, 𝑉

 
+, ⋯ , 𝑉𝑛

+ =   𝑀𝑎𝑥 𝑣𝑖𝑗 | 𝑗 𝜖 𝐽 ,  𝑀𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑗 | 𝑗 𝜖 𝐽′   

𝐷𝑖
− =     𝑣𝑖𝑗 −  𝑉𝑗

− 
 

𝑛

𝑗= 

, 𝑖 =  ,  ,  , … , 𝑚 

 .است امi نةیگز امj شاخص یژگیو ةینما fij و امj شاخص یژگیو i ، FJ ةنیگز ةینماAi  ،فوق سیماتر در

  :زیر ةرابط از استفاده با 1«شدهمقیاسبی ماتریس» به گیریتصمیم ماتریس تبدیل :دوم ةمرحل

 

(13) 

 

 .آیدمی وجودبه متناظرش هایوزن در مقیاسبی ماتریس ضرب از که «وزین مقیاسبی ماتریس» ایجاد :سوم ةمرحل

  :شوندمی محاسبه زیر ةرابط از دهااستف با ViJ وزین مقیاسبی ماتریس مقادیر

(14)  

V مثبت آلایده ةگزین کردنمشخص شامل مرحله این :چهارم ةمرحل
Vمنفی آلایده ةنگزی و +

 از کیهر انیم در -

 :ستهاشاخص

(15) 

 

(16)
 

 

J و مثبت شاخص به مربوط پارامتر J باال هایرابطه در
 .است یمنف شاخص به مربوط پارامتر '

Di مثبت آلایده ةگزین از اقلیدسی ةفاصل مبنای بر جدایی، ةفاصل ةمحاسب :پنجم ةمرحل
Di منفی آلایده ةگزین و +

 به _

  :ریز قرار

(17) 

 

(18) 

 

 :(727-721 :2004 )اولسن، شودیم فیتعر ریز شکلبه هک آلدهیا ةنیگز به Ai نسبی نزدیکی میزان ةمحاسب :ششم ةمرحل
 

(19) 

 

 .شوندمی بندیرتبه صعودی یا نزولی طریقبه 𝐶 𝑖 مقادیر مبنای بر هاگزینه ،مذکور مراحل از پس

 

هاافتهیوبحث

 تبدیل رستری هایالیه به هاالیه این ،ArcGIS افزارنرم در (2 شکل) اطالعاتی هایالیه واردکردن از پس ابتدا در

 میزان به توجه با هاپیکسل ارزشگذاری عبارتیبه ،یاطالعات ةیال هر در داخلی هایهطبق از هریک امتیاز سپس .شدند

 و 1 های )جدول شد گرفته درنظر متر صد به متر صد برحسب مکان و زمان ةلفؤم دو به توجه با گذارثیرأت عوامل از فاصله

 کاربری اطالعاتی هایالیه جز)به شد بندیطبقه گروه، ده در پژوهش اهداف به توجه با اطالعاتی ةالی هر .(2 جدول

 (.ندورنمی کاربه اصلهف رمبنایب که فرسوده هایبلوک و جمعیتی تراکم ارضی،

                                                                                                                                                                          
1. Normalized Matrix 
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 )متر(فاصلهبرحسبرستریهایالیهارزشگذاریماتریس.1جدول

سیساتأتآموزشی.مفرهنگی.مراهةشبکهاپارک)متر(فاصله

100-0 1 10 10 10 10 

200-100 2 9 9 9 9 

300-200 3 8 8 8 8 

400-300 4 7 7 7 7 

500-400 5 6 6 6 6 

600-500 6 5 5 5 5 

700-600 7 4 4 4 4 

800-700 8 3 3 3 3 

900-800 9 2 2 2 2 

 1 1 1 1 10 باال به 900

 1385 ،بزرگ تهران یشهردار ،یشهرساز و عمران سازمان :منبع     

 

 فرسودههایبلوکوجمعیتتراکمکاربری،هایالیهرستریهایالیهارزشگذاریماتریس.٢دولج

امتیازکاربری امتیازفرسودهبلوک امتیازجمعیتتراکم

 10 باغ بایر،  10 فرسوده خیلی  1 15-3

 8 ورزشی  8 قدیمی  2 27-15

 6 تجاری اداری،  6 بینابین  3 39-27

 4 فرهنگی  4 جدید  4 51-39

 2 مسکونی مذهبی،  2 نوساز  5 63-51

 0 سبز فضای  0 ساخت دردست  6 75-63

 داده بدون هاراه شبکة     7 87-75

99-87 8       

111-99 9       

123-111 10       

 

 1385 ،بزرگ تهران یشهردار ،یشهرساز و عمران سازمان :منبع

 

 نظر اعمال و سبز فضای یابیمکان در مختلف منابع به استناد با ،یاطالعات هایهیال از هریک وزن ،بعد ةمرحل در

 در کهصورتیبه -FAHP تکنیک از ادهاستف با فرعی هایزیرشاخه یا اصلی هایشاخه از هریک در (3 )جدول یکارشناس

 :شد محاسبه -شودمی بیان بعد قسمت
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فازیهایوزنماتریس.3جدول

پارامترهاکاربریجمعیتتراکمفرسودهبلوکسیساتأتآموزشی.مفرهنگی.مراهةشبکهاپارک

 کاربری (1،1،1) (6̸ 75،1،0̸ 1) (15،1̸ 65،1̸ 1) (45،1̸ 2،1) (1̸ 4̸،1 97،1̸ 1) (1̸ 45،1̸ 1،1̸ 2) (3̸ 5̸،1 85،1̸ 2) (3̸ 66،2،1̸ 3)

 جمعیت تراکم (57̸ 7̸،1،0 1) (1،1،1) (75̸ 1̸،0 63،1̸ 1) (9̸ 25،0̸ 75،1̸ 1) (1̸ 4̸،1 9،1̸ 1) (1̸ 4̸،1 95،1̸ 1) (2̸ 4̸،1 1،1̸ 2) (25̸ 85،1̸ 3،1)

 فرسوده بلوک (6̸ 87،0̸ 4،0̸ 1) (6̸ 9،0̸ 33،0̸ 1) (1،1،1) (75̸ 1̸،0 64،1̸ 1) (25،1̸ 5̸،1 1) (1̸ 43،1̸ 5̸،1 1) (9̸ 33،0̸ 7،1̸ 1) (9̸ 55،0̸ 2،1)

 تأسیسات (5̸ 69،0̸ 1،0) (54̸ 8̸،0 1̸،0 1) (6̸ 9̸،0 33،0̸ 1) (1،1،1) (8̸ 2̸،0 4̸،1 1) (85̸ 25،0̸ 4̸،1 1) (8̸ 3،0̸ 5̸،1 1) (92̸ 4̸،0 65،1̸ 1)

 آموزشی .م (5̸ 7̸،0 9̸،0 0) (52̸ 7̸،0 9̸،0 0) (67̸ 8،0̸ 1،0) (71̸ 83،0̸ 25،0̸ 1) (1،1،1) (7̸ 4̸،1،0 1) (82̸ 2̸،0 56،1̸ 1) (9̸ 35،0̸ 7،1̸ 1)

 فرهنگی .م (47̸ 69،0̸ 9̸،0 0) (51̸ 7̸،0 9̸،0 0) (67̸ 7̸،0 9̸،0 0) (67̸ 8̸،0 1̸،0 1) (71̸ 4̸،1،0 1) (1،1،1) (75̸ 1̸،0 45،1̸ 1) (9̸ 35،0̸ 65،1̸ 1)

 راه ةشبک (35̸ 67،0̸ 77،0̸ 0) (47̸ 7̸،0 83،0̸ 0) (59̸ 75،0̸ 1،0̸ 1) (67̸ 77،0̸ 25،0̸ 1) (64̸ 83،0̸ 2،0̸ 1) (69̸ 9̸،0 33،0̸ 1) (1،1،1) (7̸ 25،0̸ 45،1̸ 1)

 هاپارک (27̸ 5،0̸ 77،0̸ 0) (33̸ 54،0̸ 8̸،0 0) (5̸ 64،0̸ 1̸،0 1) (6̸ 7̸،0 08،0̸ 1) (58̸ 74،0̸ 1̸،0 1) (6̸ 7̸،0 1̸،0 1) (69̸ 8̸،0 4،0̸ 1) (1،1،1)

 نگارندگان :منبع

 

 هایهسیمقا یهاسیماتر از کیهر بیضرا ،یفاز یمراتبسلسله لیتحل ندیافر فیتعار از استفاده با ،مرحله نیا در

 :شودیم محاسبه 5 ةرابط قیطر از ،یزوج

   / / / / /
m n

ij

i j

M





 

 
  

 


1
1

1 1

539 66 88 91 21 0 01 0 014 0 017 

     / / / / / / / / / 1 8 10 59 16 98 0 01 0 015 0 017 0 08 0 16 0   Sکابری=  30

     / / / / / / / / / 87 7 4 10 1 15 0 01 0 015 0 017 0 018 0 15 26  S تراکم جمعیت=  0

     / / / / / / / / / 6 87 43 9 12 1 0 01 0 015 0 017 0 07 0 14 0  S افسرده بلوک=  21

     / / / / / / / / / 6 02 54 8 5 10 0 01 0 015 0 017 0 06 0 12 0  S تأسیسات=  18

     / / / / / / / / / 5 83 61 7 72 9 0 01 0 015 0 017 0 06 0 11 0  S آموزشیم.=  17

     / / / / / / / / / 5 68 35 7 43 9 0 01 0 015 0 017 0 05 0 10 0  S فرهنگیم.=  16

     / / / / / / / / / 5 1 6 89 8 96 0 01 0 015 0 017 0 05 0 10 0  S راه شبکه=  15

     / / / / / / / / / 4 59 5 68 41 8 0 01 0 015 0 017 0 05 0 08 0  S ها پارک=  15

 

 6 رابطة از استفاده با هامحاسبه کنیم محاسبه هاالیه دیگر بر را اطالعاتی هایالیه از هریک یبزرگ احتمال باید حال

 .دهدمی نشان را مربوط هایمحاسبه 4 جدول. شودیم انجام
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هاالیهگریدبر اطالعاتیهایالیهازکیهریبزرگاحتمال.4جدول

V(𝑆 راهشبکه ≥ Sکاربری)= 538/0  V(𝑆 آموزشیم ≥ Sکاربری)= 642/0  V(𝑆 فرسودهبلوک ≥ Sکاربری)= 867/0  V(Sکاربری ≥𝑆 جمعیتتراکم  )=1 

V(𝑆 راهشبکه ≥ 𝑆 جمعیتتراکم )= 583/0  V(𝑆 آموزشیم ≥ 𝑆 جمعیتتراکم )= 692/0  V(𝑆 فرسودهبلوک ≥ 𝑆 جمعیتتراکم )= 928/0  V(Sکاربری ≥𝑆 فرسودهبلوک )=1 

V(𝑆 راهشبکه ≥ 𝑆 فرسودهبلوک )= 667/0  V(𝑆 آموزشیم ≥ 𝑆 فرسودهبلوک )= 769/0  V(𝑆 فرسودهبلوک ≥ 𝑆1=(تاسیسات V(Sکاربری ≥𝑆1=(تاسیسات 

V(𝑆 راهشبکه ≥ 𝑆تاسیسات)= 818/0  V(𝑆 آموزشیم ≥ 𝑆تاسیسات)= 916/0  V(𝑆 فرسودهبلوک ≥ 𝑆 آموزشیم )=1 V(Sکاربری ≥𝑆 آموزشیم )=1 

V(𝑆 راهشبکه ≥ 𝑆 آموزشیم )=0 ̸9 V(𝑆 آموزشیم ≥ 𝑆 فرهنگیم )=1 V(𝑆 فرسودهبلوک ≥ 𝑆 فرهنگیم )=1 V(Sکاربری ≥𝑆 فرهنگیم )=1 

V(𝑆 راهشبکه ≥ 𝑆 فرهنگیم )=1 V(𝑆 آموزشیم ≥ 𝑆 راهشبکه )=1 V(𝑆 فرسودهبلوک ≥ 𝑆 راهشبکه )=1 V(Sکاربری ≥𝑆 راهشبکه )=1 

V(𝑆 راههشبک ≥ 𝑆 هاپارک )=1 V(𝑆 آموزشیم ≥ 𝑆 هاپارک )=1 V(𝑆 فرسودهبلوک ≥ 𝑆 هاپارک )=1 V(Sکاربری ≥𝑆 هاپارک )=1 

V(𝑆 هاپارک ≥ Sکاربری)= 467/0  V(𝑆 فرهنگیم ≥ Sکاربری)= 571/0  V(𝑆تاسیسات ≥ Sکاربری)= 714/0  V(𝑆 جمعیتتراکم ≥ Sکاربری)= 947/0  

V(𝑆 هاپارک ≥ 𝑆 جمعیتتراکم )= 5/0  V(𝑆 فرهنگیم ≥ 𝑆 جمعیتتراکم )= 615/0  V(𝑆تاسیسات ≥ 𝑆 جمعیتتراکم )= 769/0  V(𝑆 جمعیتتراکم ≥ 𝑆 فرسودهبلوک )=1 

V(𝑆 هاپارک ≥ 𝑆 ودهفرسبلوک )= 571/0  V(𝑆 فرهنگیم ≥ 𝑆 فرسودهبلوک )= 692/0  V(𝑆تاسیسات ≥ 𝑆 فرسودهبلوک )= 846/0  V(𝑆 جمعیتتراکم ≥ 𝑆1=(تاسیسات 

V(𝑆 هاپارک ≥ 𝑆تاسیسات)= 692/0  V(𝑆 فرهنگیم ≥ 𝑆تاسیسات)= 833/0  V(𝑆تاسیسات ≥ 𝑆 آموزشیم )=1 V(𝑆 جمعیتتراکم ≥ 𝑆 آموزشیم )=1 

V(𝑆 هاپارک ≥ 𝑆 آموزشیم )= 75/0  V(𝑆 فرهنگیم ≥ 𝑆 آموزشیم )= 909/0  V(𝑆تاسیسات ≥ 𝑆 فرهنگیم )=1 V(𝑆 جمعیتتراکم ≥ 𝑆 فرهنگیم )=1 

V(𝑆 هاپارک ≥ 𝑆 فرهنگیم )= 833/0  V(𝑆 نگیفرهم ≥ 𝑆 راهشبکه )=1 V(𝑆تاسیسات ≥ 𝑆 راهشبکه )=1 V(𝑆 جمعیتتراکم ≥ 𝑆 راهشبکه )=1 

V(𝑆 هاپارک ≥ 𝑆 راهشبکه )= 833/0  V(𝑆 فرهنگیم ≥ 𝑆 هاپارک )=1 V(𝑆تاسیسات ≥ 𝑆 هاپارک )=1 V(𝑆 جمعیتتراکم ≥ 𝑆 هاپارک )=1 

 نگارندگان :منبع

 

-می هاSi سایر به نسبت Si یک یبزرگ ةمحاسب به نوبت یگر،د عناصر بر عناصر از کیهر یبزرگ ةدرج نییتع از پس

 .ردیپذیم انجام 9 ةرابط از استفاده با ،مربوط هایهمحاسب .رسد

 Min V(  S کاربری   ≥   S جمعیت تراکم    S فرسوده بلوک    S تأسیسات    S ی.آموزشم    S ی.فرهنگم    S راه شبکه    S ها پارک)

 min V( 1و  و  1و  1و  1و  1و  1= ) 100

 Min V(  S تراکم جمعیت    ≥ S    کاربری    S فرسوده بلوک    S تأسیسات    S م.آموزشی    S م.فرهنگی    S راه شبکه    S ها پارک)

 min V( 947/0 و 1 و 1و  1و  1و  1و  1= ) 947/0

 Min V(  S بلوک افسرده    ≥    S کاربری    S تراکم جمعیت    S تأسیسات    S م.آموزشی    S م.فرهنگی    S راه شبکه    S ها پارک)

 min V( 867/0و  928/0و  1و  1و  1و  1و  1= ) 867/0

 Min V(  S تأسیسات    ≥ S     کاربری    S تراکم جمعیت    S افسرده بلوک    S م.آموزشی    S م.فرهنگی    S راه شبکه    S ها پارک)

 min V( 714/0و  769/0و  846/0و  1و  1و  1و  1= ) 714/0

 Min V(  S م.آموزشی    ≥    S کاربری    S تراکم جمعیت    S افسرده بلوک    S تأسیسات    S م.فرهنگی    S راه شبکه    S ها پارک)

 min V( 642/0و  692/0و  769/0و  916/0و  1و  1و  1= ) 642/0

 Min V(  S م.فرهنگی    ≥    S کاربری    S تراکم جمعیت    S افسرده بلوک    S تأسیسات    S م.آموزشی    S راه شبکه    S ها پارک)

 min V( 571/0و  615/0و  692/0و  833/0و  909/0و  1و  1= ) 571/0

 Min V(  S راه شبکه    ≥ S     کاربری    S تراکم جمعیت    S افسرده بلوک    S تأسیسات    S م.آموزشی    S راه شبکه    S ها پارک)

 min V( 538/0و  583/0و  667/0و  818/0و  9/0و  1و  1= ) 538/0

 Min V( S ها پارک  ≥  S کاربری   S جمعیت تراکم    S افسرده بلوک    S تأسیسات    S آموزشی    S یفرهنگم.    S راه شبکه)

 min V( 467/0و  5/0و  571/0و  75/0و  833/0و  833/0= ) 467/0

 



 43 ...شهرداری در شهری سبز فضایی یابیمکان

 

 :کرد محاسبه را هاشاخص یوزن بردار 10 ةرابط از استفاده با توانیم سپس

   / / / / / / / T

iW x  100 0 9470 0 867 0 7140 0 6420 0 571 0 5380 0 467 

 اوزان .دوشمی نرمالیزه 10 ةرابط از استفاده با -شد محاسبه قبل قسمت در که -هاشاخص وزنی بردار ،درنهایت

 :اندشده داده نمایش 5 جدول در شدهنرمال

 
 قطعیشکلبهفازیجدولازشدهمحاسبههایوزنماتریس.٥جدول

کاربریجمعیتتراکمهفرسودبلوکتأسیساتآموزشی.مفرهنگی.مراهةشبکهاپارک

0897/0  1010/0  1078/0  1112/0  1209/0  1379/0  1600/0  171/0 

 نگارندگان :بعمن

 

 گرفته کاربه TOPSIS مدل هایوزن عنوانبه -هستند FAHP مدل خروجی درحقیقت که -مذکور اوزان ،درادامه

 4 شکل در ،تهران شهرداری 15 ةمنطق در شهری سبز فضای ةبهین مکان ةنقش یعنی ،TOPSIS مدل خروجی .شدند

 :شودمی مشاهده

 
TOPSISو FAHPترکیبیمدلازاستفادهباتهرانشهرداری1٥ةمنطقدرشهریسبزفضایةبهینمکانةنقش.4شکل



گیرینتیجه

 فرمت به (GIS) ییایرافجغ اطالعات ةسامان در هاهیال نیا پژوهش، اهداف ازین مورد یاطالعات یهاهیال ةیته از پس

 و (5 )جدول یاطالعات یهاهیال یفاز ارزش آوردندستهب با سپس .دش لیتبد 30× 30 زیسا کسلیپ با یرستر
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 که یعدد صورتبه یینها اوزان ها،هیال بودنیفاز حدود نییتع و یاضیر هایهمحاسب قیطر از پارامترها های طبقه

 پارامترها یینها یخروج و نددش اعمال پارامترها تکتک یرو GIS افزارنرم طیمح در ،دارند کی تا صفر نیب یارزش

 یابیمکان یبرا استفاده مورد یاطالعات یهاداده ،ندیفرا نیا در .آمد دستهب هاهیال ارزش براساس GIS ةنقش صورت به

 .شدند تبدیل وستهیپ یهاداده به ،یفاز مدل منطق از استفاده با نداشتند، تیقطع و ندبود گسسته کردنیفاز از قبل که

 .است وستهیپ یهاداده به گسسته یهاداده لیتبد یبرا یحل راه ،یفاز منطق ،درواقع

 تا 0 نیب یارزش ،کسلیپ هر ،است دهش استفاده فازی منطق از که پژوهش در استفاده مورد پارامترهای ةنقش در

 داشته یشتریب یینها وزن یاطالعات ةیال یک هرقدر روش، نیا در .است وستهیپ صورتهب که ددار یفاز اعداد صورت به

 یشتریب ارزش باشد، تر کینزد کی به یاطالعات ةیرالیز ای هیال ارزش هرچه گر،ید عبارتبه .ددار یشتریب ارزش باشد،

 هیته GIS  طیمح در TOPSIS و FAHP یبیترک مدل براساس ی،ینها ةنقش .است ترمناسب ینیگزمکان برای و دارد

.دش

 استفاده با ،یابیمکان در ثرؤم پارامترهای هایهطبق هایکالس و هازیرالیه ترینمهم ثیرگذاریأت ،1 شکل براساس

 :است زیر شرح بهTOPSIS  و FAHP از

 
 TOPSISوFAHPمدلبایابیمکاندرمؤثرپارامترهایهایطبقهوهازیرالیهترینمهم.6جدول

 مدلدرآمدهدستهبهایوزنمؤثرهایطبقهوهازیرالیهمؤثریپارامترهاترتیب

 491/0 ساخت دردست نوساز، جدید بینابین، قدیمی، فرسوده، خیلی فرسوده یواحدها 1

 2091/0 فرهنگی سبز، فضای مسکونی، مذهبی، تجاری، اداری، ورزشی، باغ، بایر، یاراض یکاربر 2

 2192/0 ،یعال یآموزش مراکز یآموزش کزمرا 3

 2377/0 یخدمات مراکز س،یپل ستگاهیا ،یتجار مراکز ،یدرمان مراکز زاتیتجه و ساتیسأت 4

 2375/0 10،000 -500،000 تیجمع زانیم 5

 1938/0 یفرهنگ ،یمذهب -یفرهنگ ،یموزشآ -یفرهنگ ،یورزش -یفرهنگ یفرهنگ مراکز 6

 2015/0 بستبن کوچه، ابان،یخ ان،اتوب یارتباط یهاشبکه 7

 1839/0 فضاها تمامی متعبر یفضاها 8

 نگارندگان :منبع

 

 جهت در هاداده نیا یبرا یواقع و مشخص یابازه درنظرگرفتن و پارامترها ناقص و کم یهاداده دادندخالت

 از یکی .است شده یابیمکان در دقت افزایش سبب ،TOPSIS و FAHP مدل طریق از اطالعات بندیهطبق و دهی وزن
 خود به مختص هایقوت و هاضعف ،چندمعیاره گیریتصمیم هایسیستم از هریک که ستا نیا پژوهش نیا مهم جینتا

 البق در تکنیک چند یا دو از استفاده ،هاسیستم این از هریک هایضعف حذف یا شیدنبخ بهبود هایراه از یکی .دارند را

 علمی توجیه و منطقی یاپشتوانه از باید هاسیستم این ترکیب که داشت توجه باید البته .است ترکیبی سیستم یک

 هایمجموعه ترکیب از ستفادها بارا  یدیجد روش ،فضایی مسائل حل برای نویسندگان ،مقاله این در .باشد برخوردار

 به ،طریق این از تا کردند پیشنهاد جغرافیایی اطالعات هایسیستم و چندمعیاره گیریتصمیم هایسیستم فازی،

 در شهری سبز فضای ایجاد برای مستعد هایمکان -هاگزینه میان از تا کنند کمک فضایی مسائل گیرندگان تصمیم

 با اینکه بر عالوه زمینه، این در .کنند انتخاب کمتر دشواری و بیشتر اطمینان با را گزینه بهترین -تهران شهر 15 ةمنطق

 تورش خطای میزان ،شودمی مدل سیستم از بخشی ،ابهام ،مراتبیسلسله مدل با ترکیب در فازی هایمجموعه از استفاده

 همزمان ةاستفاد TOPSIS مدل با FAHP مدل ترکیب ،نهایتدر .یابدمی کاهش نیز هاالیه دودوبه ةمقایس از ناشی



 4٥ ...شهرداری در شهری سبز فضایی یابیمکان

 

 شهر 15 ةمنطق هایمکان بندیطبقه .سازدمی ممکن را اطالعاتی هایالیه هایآلایده کنار در کارشناسی هاینظر

 متوسط، خوب، خوب، خیلی صورتبه TOPSISو   FAHP ترکیبی تکنیک از استفاده با سبز فضای ایجاد برای تهران

 رنگ با که هایی)قسمت دارند خوب و خوب خیلی تناسب که هاییزمینبه  توانمی .گرفت انجام ضعیف خیلی و ضعیف

 سبز، فضای ایجاد برای ،جهت هر از هازمین این .کرد توجه شهری سبز فضای ایجاد برای (،اندشده مشخص سبز و آبی

 .دارند سبز فضای به بیشتری نیاز ،تیجمعی تراکم نظر از و هستند هازمین سایر از برتر
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