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 01/11/0311تاریخ صدرو پذیرش: 10/10/0316تاریخ دریافت مقاله: 

 دهیچک

،یفرهنگ،یاجتماعطیشرایدرارتقاییشهرنقشبسزایخدمات-یعمومیفضاهانیازمهمتریکیبهعنوانیشهریهاپارک

ایشهرینواحیطیمحستیوزیاقتصاد ازمدلیشهریهاپارکیابیمکانیسازمقالهتحتعنوانمدلنیدارند. استفاده با

وروشیکاربردقیاشد.نوعتحقبمی)ره((ینی:شهربندرامامخمیمطالعهمورد) GISطیدرمح (ANP)یاشبکهلیتحلندیراف

اشدکهبمی)ره(ینیبندرامامخمیشهریپارکهایبرانهیبهیابیپژوهشمکانیاست.هدفاصلیلیتحل-یفیآنتوصیبررس

استفادهشدهاست.در(ANP)ایهشبکلیندتحلیوفراGISارهیچندمعگیریمیصمتیازروشهاهاصشاخلیوتحلهیجهتتجز

خوشهارهایپژوهشمعنیا چهار تیمطلوبدر شیآسا، همجواریتیجمع، مطلوبمیتنظیو خوشه وزنتیشدندکه ،790/7با

ارزش)تیوخوشهجمعنیکمتر باالتر864/7با استهمچنی( بهخوداختصاصداده ArcGISطیدرمحنینخوشهرا ابعاد،

،متوسط،فیضع،نامناسبیشونددرپنجطبقهیزیربرنامهیآتیهاپارکیبراستیبایمحدودهموردمطالعهکهمریبایهانیزم

نسبتیوآموزشیمسکونیهایکاربرشترینشاندادهکهبقیتحقجیشدند.نتایوارزشگذاریبندمیمناسبتقساریمناسبوبس

88،تناسبباالهادرردهدرصدازپارک84برخوردارندکهیشتریبیازسازگارینیدرشهربندرامامخمیامحلهیهاهپارکب

دریشهریتوسعهپارکهایابیهاجهتمکانمکاننیوبهترباشدیمنییدرصدجزوتناسبپا99تناسبمتوسطویدرصددارا

.باشدیشهرمیوشرقیبجنوریبایاراضینیبندرامامخم



 )ره( ینیشهر بندر امام خم، GIS ،ANP، یابیمکان،  : پارکواژگان کلیدی
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 مقدمه

منجر به ایجاد ، با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی انسان از طبیعت دور شهر و تراکم بیش از حد جمعیت

مسأله دسترسی شهروندان به تسهیالت و  هایی در چگونگی استفاده از زمین شهری شهره است. اینناهماهنگی

( و نیاز به 52، 0300، پارک( را مشکل ساخته است )محمدی –خدمات عمومی )از جمله کاربری فضای سبز

بیش ، فضایی شهرها را مضاعف نموده است. امروزه زندگی در شهرها -یابی عنصر کالبدیجهت مکان ریزی هبرنام

، های خدماتی در نظام شهرنشینیاست؛ لذا با توجه به نقش روز افزون فعالیت از هر دوره دیگری وابسته به خدمات

ریزی شهری پدید آمده است و مسأله چگونگی پراکنش مراکز خدماتی و نحوه ضرورت جدیدی در روند برنامه

 جمله ( از53، 0310، برخوردار شده است )جمشیدزاده ای هدسترسی به خدمات این گونه مراکز از اهمیت فرآیند

شود فضای سبز شهری خدمات شهری که امروزه کمبود و توزیع ناعادالنه آن در شهرهای کشور ما احساس می

ریزی و عملکرد معینی بر عهده های شهری با اهداف مشخصی برنامهاست. فضای سبز و آزاد که در داخل محیط

-مکان، هاه با کاربری فضای سبز از جمله پارکترین مسائل در رابط( از مهم0، 0305، رحمانی)شوددارند اطالق می

-های شهری در نهایت منجر به ایجاد نا هنجاریباشد. مکان یابی نادرست پارکیابی نادرست این نوع کار بری می

، ایجاد محدودیت در ارائه طرح معماری مناسب، های شهری ایجاد شدههایی از جمله استفاده کم کاربران از پارک

کاهش امنیت روانی و ، مشکالت مدیریتی و نگهداری، عدم تعامالت اجتماعی مناسب، یمای شهریآشفتگی در س

استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ، های اساسی برای حل این مشکل( یکی از راه حل4... شده است).اجتماعی و

(GISمی )آنالیز و طراحی ، تغییر، بازیابی، ره( سیستم اطالعات جغرافیایی به منظور ذخی22، 0301، الماس پور)باشد

-تواند دادهبه طوری که می، استفاده از یک سیستم مرجع مکانی است GIS ها ایجاد شده است. عنصر اصلی یکداده

بنابراین ( 30، 0300، محمدی و همکاران)های دیگرآنالیز نماید.های یک مکان خاص را در ارتباط با مکان

های گوناگون فراهم ریزیبهترین زمینه را برای برنامه، عات جغرافیایی پیشرفته و کاملبرخورداری از یک شبکه اطال

، شود )شیریهای مختلف خدمات شهری میحتی در بخش، هاوری در اجرای طرحآورد و موجب افزایش بهرهمی

بالغ  0311جمعیتی در سالهکتار دارد و مطابق آمار 55021شهر بندر امام خمینی )ره( که وسعتی بالغ بر ( 24، 0311

 31دقیقه طول شرقی و  26درجه و  41جمعیت داشته است.و در منتهی الیه شامل غربی خلیج فارس در 15321بر

-توزیع ناعادالنه کاربری فضای سبز )پارک دقیقه عرض شمالی از مختصات جغرافیایی واقع شده است. 51درجه و 

دسترسی نامناسب و سهم کم این نوع کاربری نسبت به سایر ، ادرستیابی نمکان، ( این شهرای ههای شهری و محل

های مکانی بر مبنای مدل برای فضای سبز آن تعیین  تاکنون اولویتاشد که ب میها از جمله مشکالت این شهر کاربری

در  گیری چندمعیارههای تصمیمنگردیده و نامعلوم است. بنابراین قابلیت سیستم اطالعات جغرافیایی و روش

موجب شده که در عملیاتی نظیر اولویت مکانی ، گیریمدیریت اطالعات مکانی و ایجاد بستر مناسب برای تصمیم

فضای سبز توجه بسیاری را به خود جلب کند. بنابراین در این پژوهش به بررسی و سنجش میزان نیاز شهروندان به 

 .شودبهینه پرداخته میهای های شهری در سطح شهر بندرامام و شناسایی مکانپارک
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 مبانی نظری 

ایش روزافزون جمعیت سبب گستردگی شهرها و تراکم بیش از حد جمعیت گردیده و فشار برای استفاده فزامروزه ا

های خدماتی به ویژه فضای سبز شهری را شدت بخشیده است. این امر ناشی از ثابت ماندن پهنه فضای از کاربری

های شهری را تردید فضای سبز و پارکبی (40، 0300، اسماعیلیم جمعیت بوده است )سبز در مقابل افزایش تراک

که  (0، 0311، اورد.)شیریترین عوامل پایداری حیات طبیعی و انسانی شهرنشینی امروز به شمارباید در زمره اساسی

، قربانی)ند داشتشوند در سالم سازی جسم و روح تاثیرات مطلوبی خواه ریزی هاگر به صورت صحیحی برنام

خدماتی شهر نقش بسزایی در ارتقای  -های شهری به عنوان یکی از مهمترین فضاهای عمومیپارک (51، 0306

پارک و فضای سبز  (56، 0315، لقایی)داقتصادی و زیست محیطی نواحی شهری دارن، فرهنگی، شرایط اجتماعی

اگرتفریح به عنوان یک نیاز مهم به شمار آید به اهمیت  های تفریحی انسان است ویک نماد بسیار مهم برای فعالیت

ای از گیری چندمعیاره مکانی مجموعهتصمیم (6، 0303، سرور)بریمها برای تسهیالت تفریحی پی مینقش پارک

گیری پرداخته و به دنبال بهترین راه ها و فنونی است که با بررسی بیش از یک معیار مکانی به اجرای تصمیمروش

گیری چندمعیاره و سیستم اطالعات های تصمیمبا بکارگیری روش (02، 0301، پور احمد و همکاران)شدبامیحل 

تواند نقش مهمی در اتخاذ توان نقش و اهمیت معیارهای گوناگون را لحاظ نمود که این امر می می 0(GISجغرافیایی )

به عنوان یکی از معروفترین فنون  5(ANPای )های صحیح توسط مدیران داشته باشد. فرایند تحلیل شبکهتصمیم

های چندگانه و متضادی دارند. اساس این الگو در ای که سنجههای پیچیدهگیری چندمنظوره برای وضعیت تصمیم

گر با اطالعاتی که در مورد  گیری بر مقایسات زوجی معیارها نهفته است؛ یعنی مبانی ارزشی تحلیلتصمیم

گیری اولویتها برای ارزیابی پدید های اندازه ای از میزاندر هم آمیخته و مجموعه، وها( وجود داردها )آلترناتی جایگزین

ارزیابی کمبود فضای سبز شهری و انتخاب محل آنها به معیارهای متعددی از قبیل ( 01، 0301، قربانی).آوردمی

 ANPدون استفاده و غیره نیاز دارد. در روش دسترسی به زمینهای بایر و ب، هاراه، تراکم جمعیت، فضای سبز موجود

دهی با شوند در نتیجه وزنهمه پارامترها بصورت یکجا با هم مقایسه نشده و معیارها دو به دو با هم مقایسه می

های یکپارچه و بانک بایست بصورت مکانیزه و در قالب نقشهگیرد. بعالوه این معیارها میدقت بیشتری انجام می

ها نیاز است که مهمترین سازی و آنالیز دادهمتصل به نقشه انجام پذیرد. لذا به یک ابزار قدرتمند برای آمادهاطالعاتی 

 (0، 0301، پوراحمد و همکاران) .باشد می GISترین آنها و مناسب

 پیشینه 

 و برده بهره AHPو  GISاز ، شهری سبز فضای تحلیل در خود ارشد کارشناسی نامه پایان در، (5113) 3مانلوم 

 بوده است. صوتی و آلودگی زیرزمینی آب آلودگی، آب سطحی آلودگی، هوا آلودگی: عوامل، وی انتخابی معیارهای

 4یانگ منلون تاس نموده استفاده زوجی مقایسه روش در اهمیت درجۀ 3 از درجه اهمیت 1 جای به قضاوت در

اسب فضای سبز شهری در سیستم اطالعات جغرافیایی اشاره در پایان نامه خود با عنوان تجزیه و تحلیل تن (5113)
                                                                                                                                                               
1 - Geographic Information System  
2 - Analytic Network Process 
3 - Manlun 
4 - Yong manlun 
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کیفیت ، اندازکیفیت چشم، هایی مثل کیفیت هوا( چین با تعیین شاخصDongguanکرد که در شهر دونگووان )

موجود و با  کاربری اراضی، تاثیرات آلودگی صوتی، توانایی سیستم آب، های فرهنگی تاریخیارزش، آبهای سطحی

 ( نقش5114) 0چیسورا .های مناسب جهت فضای سبز شهری پرداخته استبه ارزیابی مکان AHPروش استفاده از 

 این در المللیبین مطالعات کمبود و درون شهری سبز فضاهای اهمیت به اشاره پایدار ضمن شهر در شهری هایپارک

 مطالعات دهد. نتایج نشان شهری یو پایدار شهروندان رفاه برای را شهر طبیعت اهمیت که است کرده تالش، زمینه

 نیازهای که است مفیدی خدمات و احساسات مثبت منشأ شهری محیط در طبیعت تجربه که کندمی تصدیق وی

یابی های مکان( در بررسی روش0306حسینیان و همکاران ). سازدمی برآورده را اهمیتی با روحی و مادی غیر انسانی

های با بوسیله نقشه GISج با استفاده از قابلیتها و آنالیزهای موجود در یک سیستم بهینه برای فضای سبز شهری یاسو

های مناسب برای فضای سبز را از برداری کشور آنالیزهای مختلف انجام داده و مکانسازمان نقشه 0:5111مقیاس 

 1در پژوهشی در منطقه ( 0311احمدی و همکاران ) .آن استخراج و نتایج حاصل را به صورت نقشه ارائه نمودند

ی  ( سعی در ارائه الگوی مناسب توزیع بهینهAHPو روش تحلیل سلسله مراتبی ) GISشهرداری اهواز با استفاده از 

هایی را یابی و نیازهای جمعیتی نمودند. در این مطالعه زمینفضای سبز منطقه مورد مطالعه بر اساس ضوابط مکان

های با درجه خیلی خوب و خوب و متوسط در ی کردند و مشخص شد زمینبندبرای ایجاد فضای سبز اولویت

؛ لذا برای ایجاد اند هواقع شد، اندفرهنگی و آموزشی که بیشتر مالکیت دولتی داشته، فاصله نزدیکی از مراکز مسکونی

های شهری ندی پارکبیابی و اولویتبا عنوان مکان ای ه( مقال0311فاضل نیا و همکاران ) .فضای سبز پیشنهاد شدند

انجام  و سیستم اطالعات جغرافیایی )مطالعه موردی: شهر الشتر( TOPSISبا استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی

پارک ، بهترین و در اولویت نخست قرار دارد 103/1 (CLکه پارک شهید استوایی با رتبه )، دهد دادند. نتایج نشان می

در اولویت سوم و پارک شهید باهنر با  210/1پارک شهید رجایی با رتبه ، دوم در اولویت 143/1ای با رتبه  صخره

فازی در  TOPSISو  ANP( با استفاده از تلفیق روش 0315امیری ) .در اولویت چهارم قرار گرفته است 011/1رتبه 

در این تحقیق  های درون شهری منطقه یک شهرداری بندرعباس پرداخت. ی پارکبه بررسی توزیع بهینه GISمحیط 

فضایی استفاده شده است. با استفاده از روش  –اجتماعی و کالبدی، ی زیست محیطی معیار در قالب سه خوشه 01از 

TOPSIS های فازی و با در نظر گرفتن وزنANP ،بندی منطقه در پنج کالس پرداخته شد. نتیجه پژوهش  به رتبه

شهرک طالئیه و اطراف بزرگراه ، های آتی در شهرک گاز ارکنشان داد که مناطق مناسب و بسیار مناسب جهت پ

ها را  ی پارک تواند توزیع بهینه می، های موجود اند. ایجاد پارک در این مناطق به همراه پارک شهید رجایی واقع شده

 .تضمین کند

 روش تحقیق 

این ری اطالعات روش گردآوپژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی و روش تحقیق در آن توصیفی تحلیلی است.

، هاباشد. در مرحله اول منابع موجود از جمله کتابای ومطالعات میدانی استوار میپژوهش بر پایه دو روش کتابخانه

گیرد در روش ی موجود شهر مورد مطالعه قرار میها هآمار و اسناد و نقش، طرح تفضیلی و جامع، هاپایانامه، مقاالت
                                                                                                                                                               
1 - Chiesura  
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صاحبه با مراجعه کنندگان به پارک ها و کارشناسان فضای سبز و شهرسازی و مراکز میدانی به توزیع پرسشنامه و م

گیرد. تجزیه و تحلیل در این تحقیق ابتدا معیارهای الزم وتأثیرگذار در مکان گزینی علمی شهر مورد مطالعه قرار می

-از نرم ANPبراساس مدل دهی این معیارها گردد. پس برای وزنفضای سبز شهری بندر امام خمینی شناسایی می

شوند معیارهای موجود با هم مقایسه می، شود. با استفاده از روش مقایسه زوجیاستفاده می Super Decisionsافزار 

: برتری ضعیف یکی از 5، : اهمیت یکسان0) 1تا  0عددی بین ، در این مقایسه به هر معیار براساس درجه اهمیت

 Proximityهمچون  ArcGISشود در مرحله بعد در محیط ترین( اختصاص داده می: با اهمیت 1متغییرها بر دیگری 

با  ANPهای محاسبه شده در مدل های مکانی( و... آماده سازی شده و وزن)تحلیل spatial Andysis، )مجاورت(

 ArcGISافزار اده از نرمگردد نتایج حاصل از این فرآیندها با استفها اعمال می)همپوشانی( به این الیه overlayتابع 

 شود.مطالعات میدانی انجام می، شود سرانجام برای ارزیابی نتایجتبدیل به نقشه و نمودار می

 سیاسی بندر امام )ره(  -جغرافیاییموقعیت 

 15321بالغ بر 0311هکتار دارد و مطابق آمارجمعیتی در سال 55021بندر امام خمینی )ره( وسعتی بالغ بر شهر 

دقیقه  51درجه و  31دقیقه طول شرقی و  26درجه و  41دارد و در منتهی الیه شامل غربی خلیج فارس در جمعیت 

% می باشد که از سطح 61عرض شمالی از مختصات جغرافیایی واقع شده است. حداکثر و حداقل رطوبت ساالنه 

 رقی مرکز استان )اهواز( قرار دارد.متر ارتفاع دارد این شهر به لحاظ موقعیت نسبی در جنوب ش 2تا  5دریا بین 

1 
 .1931، منبع طرح تفصیلی شهری، ( نقشه موقعیت جغرافیایی شهر بندر امام خمینی در استان خوزستان1شکل )

 ها هیافت

  های شهری پارک ی های بهینه مکانانتخاب معیارهای تعیین 

ها و معیارهای مختلف  شاخص، جهت بررسی تناسب مکانی فضای سبز شهری در سطوح مختلف شهری

ترین معیارهای تعیین  مهم مقالهبایست مدنظر قرار گیرد. در این  فضایی و غیره می-کالبدی، اجتماعی، محیطی زیست
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شده است که در اینجا )کالبدی( و اجتماعی  فیزیکی، محیطی  های شهری از نظر ابعاد زیست ی پارک های بهینه مکان

ت مقاله از ذکر نتایج بدست آمده در هر معیار خوددارای و در پایان در قسمت بخاطر جلوگیری از افزایش صفحا

 نتایج هر نقشه و جداول آن به تفصیل آمده است.، گیری نتیجه

 محدوده مورد مطالعه های درون شهری در های مناسب پارک های انتخابی جهت شناسایی مکانبررسی تناسب الیه

 خوشه آسایش )سازگاری و دسترسی(

 
 ها با پارکی سازگاری کاربری نقشه (1شکل )

 ها با پارک ارزش و تناسب سازگاری کاربری، (طبقات1جدول)

 

 
 

 

 

 

 های پژوهش منبع: یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نقشه فاصله با مقیاس دقیقه2شکل)

 ارزش و تناسب دسترسی به پارک، ( طبقات2جدول)

 تناسب ارزش طبقات )متر(

 نامناسب 0 411-1

 ضعیف 5 011-411

 متوسط 3 0511-011

 مناسب 4 0611-0511

 بسیار مناسب 2 5111-0611

 های پژوهش منبع: یافته

 تناسب ارزش طبقات

 بسیار مناسب 2 کامالً سازگار

 مناسب 4 نسبتاً سازگار

 متوسط 3 بی تفاوت

 ضعیف 5 نسبتاً ناسازگار

 نامناسب 0 ناسازگار 
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 د زمین(خوشه مطلوبیت مکان )شیب و ابعا 

یابی دهد شیب مناسب جهت مکانها نشان می( نشان داده شده است. بررسی3شیب محدوه مورد مطالعه در نقشه )

، های با طبقات شیب کمتر( محدوده3باشد. در این مطالعه با توجه به جدول )درصد می 5-02های شهری پارک

 هاست.در امام دارای شیبی متناسب برای احداث پارکهای شهر بنارزش بیشتری اختصاص یافت. تقریباً اکثر پهنه

 
 ( نقشه شیب شهر بندر امام خمینی9شکل )

 ارزش و تناسب شیب جهت احداث پارک، (: طبقات9جدول)

 تناسب ارزش طبقات

 بسیار مناسب 2 5-1

 مناسب 4 2-5

 متوسط 3 01-2

 ضعیف 5 02-01

 نامناسب 0 02باالتر از 

 هشهای پژو منبع: یافته

 
 متناسب برای احداث پارک های بایرزمینی ابعاد  ( نقشه4شکل)

 های بایر جهت احداث پارکارزش و تناسب ابعاد زمین، (طبقات4جدول)

 تناسب ارزش طبقات

 نامناسب 0 0111-0

 ضعیف 5 5211-0111

 متوسط 3 2111-5211

 مناسب 4 01111-2111

 بسیار مناسب 2 01111باالتر از 

 های پژوهش فتهمنبع: یا
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    تجاری و شبکه ارتباطی، آموزشی، مراکز مسکونی، های موجودخوشه همجواری )پارک

 
 های موجود ی فاصله از پارک ( نقشه1شکل)

 های پژوهش منبع: یافته

 

 های موجود ارزش و تناسب فاصله از پارک، (: طبقات1جدول)

 

 

 

 
 

 های پژوهش منبع: یافته

 

 
 ( نقشه فاصله از مراکز مسکونی6شکل)

 های پژوهش منبع: یافته

 ارزش و تناسب فاصله از مراکز مسکونی، (: طبقات6جدول)

 تناسب ارزش طبقات )متر(

 بسیار مناسب 2 011-1

 مناسب 4 511-011

 متوسط 3 311-511

 ضعیف 5 411-311

 نامناسب 0 متر 411باالتر از 

 های پژوهش منبع: یافته

 تناسب ارزش طبقات )متر(

 نامناسب 0 011-1

 ضعیف 5 511-011

 متوسط 3 311-511

 مناسب 4 411-311

 411باالتر از 

 متر
 بسیار مناسب 2
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 ( نقشه تناسب پارک با فاصله از کاربری آموزشی7شکل)

 های پژوهش منبع: یافته

 

 ارزش و تناسب فاصله از مراکز آموزشی، (: طبقات7جدول)

 تناسب ارزش طبقات )متر(

 بسیار مناسب 2 011-1

 مناسب 4 511-011

 متوسط 3 311-511

 ضعیف 5 411-311

 411باالتر از 

 متر
0 

 نامناسب

 های پژوهش منبع: یافته

 
 ( نقشه تناسب پارک با فاصله از کاربری تجاری8نقشه)

 های پژوهش منبع: یافته

 

 ارزش و تناسب فاصله از مراکز تجاری، (: طبقات8جدول)

 تناسب ارزش طبقات )متر(

 نامناسب 0 011-1

 ضعیف 5 511-011

 متوسط 3 311-511

 مناسب 4 411-311

 411باالتر از 

 متر
 بسیار مناسب 2

 های پژوهش منبع: یافته
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 ی فاصله از شبکه ارتباطی نقشه (3شکل)

 های پژوهش منبع: یافته

 

 ارزش و تناسب فاصله از شبکه ارتباطی، ( طبقات3جدول)

 تناسب زشار طبقات )متر( 

 بسیار مناسب 2 011-1

 مناسب 4 511-011

 متوسط 3 311-511

 ضعیف 5 411-311

 411باالتر از 

 متر
0 

 نامناسب

 های پژوهش منبع: یافته

 

 
 ( خوشه جمعیتی )تراکم ناخالص و خالص جمعیتی(11شکل )

 های پژوهش منبع: یافته

 

 ص جمعیتارزش و تناسب پارک با تراکم ناخال، ( طبقات11جدول)

 تناسب ارزش تراکم )نفر در هکتار(

 ضعیف 0 نفر 12کمتر از 

 نامناسب 5 نفر 011تا  12

 متوسط 3 نفر 052تا  011

 مناسب 4 نفر 021تا  052

 بسیار مناسب 2 نفر 511تا  021

 های پژوهش منبع: یافته
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 ( نقشه تناسب پارک براساس تراکم خالص جمعیت11شکل )

 پژوهشهای  منبع: یافته

 ارزش و تناسب پارک با تراکم ناخالص جمعیت، ( طبقات11جدول)
 تناسب ارزش تراکم )نفر در هکتار(

 ضعیف 0 نفر 511کمتر از 

 نامناسب 5 نفر 521تا  511

 متوسط 3 نفر 311تا  521

 مناسب 4 نفر 321تا  311

 بسیار مناسب 2 نفر 321بیشتر از 

 های پژوهش منبع: یافته

 پارک یابیمکانبرای  ANP کهشب ایجاد

جمعیتی و ، آسایش، مطلوبیت یخوشه چهار قالب در معیارها، هامنابع و نیز ضوابط سازمانی پارک بررسی به توجه با

 ضمن خوشه هر عناصر .گرفتند  جای مربوطه معیارهای و عناصر خوشه هر داخل در همجواری سازماندهی شدند.

 این باشند. مرتبط نیز ها خوشه سایر عناصر است با ممکن ها آن از برخی، تباط هستنددرون خوشه دارای ار در آنکه

 نشان را مدل ایشبکه ساختار (05شکل ) کند. می مشخص را مختلف های عناصر خوشه و ها خوشه بین روابط موضوع

 .دهد می

 
 پارک یابی مکان عناصر برای زوجی (مقایسه12شکل)
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 به ها خوشه وزن ساز ترجیحات تصمیم به توجه شوند. با می مقایسه هم با ها   خوشه و ترلیکن معیارهای مرحله این در

حصول  برای .شده است استفاده زوجیمقایسه ماتریس ویژه بردار از نسبی محاسبه وزن برای اینجا آید. در می دست

 ساعتی های  شاخص و براساس ستا شده محاسبه( C.Rنرخ سازگاری )، شده انجام های مقایسه سازگاری از اطمینان

( ماتریس 05هستند. جدول ) سازگار ها ماتریس شد که حاصل این اطمینان، ها وزن ماتریس سطرهای تعداد با متناسب

 دهد. ها نشان میمقایسه زوجی و وزن خوشه
 هاخوشه وزن و زوجی مقایسه ( ماتریس12جدول)

 وزن نهایی وزن نسبی همجواری مطلوبیت جمعیتی آسایش ها هخوش

 06/1 345/1 2/1 5 334/1 0 آسایش

 460/1 0 5 4 0 3 جمعیتی

 111/1 514/1 334/1 0 52/1 2/1 مطلوبیت

 513/1 213/1 0 3 2/1 5 همجواری

 های پژوهش منبع: یافته   10/1نرخ ناسازگاری: 

 ( وزن نهایی معیارها19جدول)

 وزن نهایی وزن عمومی عناصر هاوزن خوشه هاخوشه

 06/1 سایشآ
 146/1 150/1 دسترسی

 151/1 136/1 سازگاری

 460/1 جمعیتی
 060/1 303/1 تراکم ناخالص جمعیتی

 333/1 514/1 تراکم خالص جمعیتی

 111/1 مطلوبیت
 110/1 112/1 ابعاد زمین

 134/1 126/1 شیب

 513/1 همجواری

 106/1 100/1 فاصله از پارکهای موجود

 146/1 124/1 نزدیکی به معابر

 151/1 151/1 نزدیکی به مراکز آموزشی

 101/1 100/1 نزدیکی به تجاری

 010/1 015/1 نزدیکی به مسکونی

 های پژوهش منبع: یافته

 مدل سازی پیاده

 های براساس شاخص و شد ایجاد مکانی هایداده پایگاه، سطح شهر بندر امام خمینی)ره( در مدل پیاده سازی برای

 و اطالعاتی نیازهای به با توجه گرفتند. سپس قرار داده پایگاه در نیاز مورد اطالعاتی مختلف های الیه، شده ینتعی

ها  وزن نهایی الیه، ها و معیارها شد. نهایتاً براساس اهمیت خوشه انجام ها داده روی فضایی سازیمدل فرایند، تحلیلی

 شدند. ارزش ترکیب هم با اطالعاتی های الیه Raster Calculator بزاربا استفاده از ا ArcGISبه دست آمد. در محیط 

کالس ازنظرتناسب محدوده 3شد.سپس این نقشه در مشخص و به روش فازی سازی نرمال سلول در نقشه نهایی هر

 ندیب آنکه بتوان مکانهای مناسب را شناسایی کرد الزم است تا آن را طبقه ( در برای03-4برای پارک هامشخص شد)

 ی طبقه پنج به منطقه، Reclassifyموجود در ابزار  0طبیعی های شکست روش از مجدد کرد. بنابراین با استفاده

شد.  بندی های جدید تقسیممحل احداث پارک پتانسیل نظر مناسب و بسیار مناسب از، متوسط، ضعیف، نامناسب

 (. 05باشد )نقشهی محدوده میاراضی بایر جنوبی و شرق، های آتیها برای پارکبهترین مکان

 
                                                                                                                                                               
1- Natural Breaks 
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 های جدید های مناسب برای احداث پارک بندی مکان مدل اولویت

 
 مکان های مناسب جهت احداث پارک های جدید بندی ( نقشه اولویت12شکل)

 های پژوهش منبع: یافته

شهر بندر امام  های موجود در( وضعیت تناسب پارک04جدول )، های تناسب منطقه برای پارکبا توجه به نقشه

درصد  01درصد تناسب متوسط و  43، ی تناسب باالها در ردهدرصد از پارک 30دهد. بر این اساس نشان می

 تناسب پایین قرار دارند.

 های شهر بندر امام خمینی( وضعیت تناسب پارک14جدول)

 ردیف نام پارک وضعیت تناسب درصد

 تناسب باال 30

 0 الدن

 5 شقایق

 3 شهر

 4 حافظ

 تناسب متوسط 43

 2 شکوفه

 6 مادر

 1 نخلستان

 0 یاسمن

 1 بنفشه

 01 گلستان

 00 یاس تناسب پایین 01

 های پژوهش منبع: یافته

 های درون شهری از نظر قابلیت احداث پارک شده بندی طبقه مناطق ( مساحت )هکتار(11جدول)

 
 

 های پژوهش منبع: یافته

های حاصل از مدل استخراج گردید. برای درک بیشتر ترین پهنهشده مناسب بندی با توجه به مساحت مناطق طبقه

، سطح شهر بندر امام در مدل پیاده سازی برای نشان داده شدGoogle Earth های پیشنهادی در برنامه پهنه، موضوع

 پایگاه در نیاز مورد اطالعاتی مختلف های الیه، شده تعیین های براساس شاخص و شد ایجاد مکانی هایداده ایگاهپ

شد. نهایتاً  انجام ها داده روی فضایی سازیمدل فرایند، تحلیلی و اطالعاتی نیازهای به با توجه گرفتند. سپس قرار داده

 بنامناس ضعیف متوسط مناسب بسیار مناسب

2/20 0/12 5/11 0/001 120 



 8931 سوم، تابستانشماره نهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  222

 Raster با استفاده از ابزار  ArcGISها به دست آمد. در محیط  الیه وزن نهایی، ها و معیارها براساس اهمیت خوشه

Calculatorمشخص و به روش فازی سازی  سلول در نقشه نهایی هر شدند. ارزش ترکیب هم با اطالعاتی های الیه

ث محل احدا پتانسیل نظر مناسب و بسیار مناسب از، متوسط، ضعیف، نامناسب ی طبقه پنج به شد. منطقه نرمال

اراضی بایر جنوبی و شرقی ، های آتیها برای پارکشد. در این راستا بهترین مکان بندی های جدید تقسیمپارک

 باشد.محدوده می

 
 های آتی در شهر بندر امام خمینیهای پیشنهادی جهت احداث پارکپهنه ( نقشه19) شکل

 سپاسگزاری

ی ارزنده ها یقای دکتر صادق بشارتی فر که با ارشادات و راهنمایجناب آ انم از استاد راهنما فرهیخته خودمد میالزم 

 صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم. اند هخود مرا در نوشتن این مقاله یاری و تشویق نمود

 گیری نتیجه

از ماتریس سازگاری استفاده شد. منطقه در پنج ، ها در این تحقیق وضعیت همجواری بین کاربری بررسیبه منظور 

است که  نسبتاً ناسازگار و ناسازگار( مشخص شد. نتایج نشانگر آن، بی تفاوت، نسبتاً سازگار، مالً سازگارطیف )کا

( طبق 0ای سازگاری بیشتری دارند نقشه و جدول)های محلهها مسکونی و آموزشی نسبت به پارکاکثراً کاربری

-های آتی مناسب د دارند برای احداث پارکهای موجو هایی که دسترسی کمتری به پارک( محدوده2نقشه و جدول)

های شمال غربی و  تر است. بنابراین محدودهمناسب، های موجود بیشتر شودترند. به عبارتی هرچه فاصله از پارک

دهد شیب ها نشان می( بررسی3جنوبی منطقه از درجه مطلوبیت باالتری برخوردارند بر اساس نقشه و جدول )

، های با طبقات شیب کمترباشد. در این مطالعه محدودهدرصد می 5-02های شهری پارکیابی مناسب جهت مکان

درصد هستند که برای احداث  2-1های شهر بندر امام دارای شیب ارزش بیشتری اختصاص یافت. تقریباً اکثر پهنه

متر مربع باشد و  51111الی  2111ها در سطح محله باید ها متناسبند. بر اساس ضوابط موجود مساحت پارکپارک

در پنج ، شود ریزی ههای آتی برنامبایست برای پارکهای بایر محدوده که می( ابعاد زمین3نتایج نقشه و جدول )

گذاری گردید. در این میان زمینهای جنوبی و نیمه غربی شهر مناطق مناسب ترند با توجه به و ارزش بندی دسته طبقه
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شود. بنابراین هر چه مکانی یابی پارک کمتر میارزش زمین برای مکان، راکز مسکونی(با فاصله از م6نقشه و جدول)

تر است. برا ساس نقشه و جدول های جدید مطلوبجهت احداث پارک، تر باشدبه مناطق مسکونی نزدیک

دارند. های جدید برخور( فواصل مکانی نزدیک به کاربری آموزشی از تناسب بیشتری برای احداث پارک1شماره)

چرا که نیاز به پارک و فضای سبز در اطراف کاربری مذکور جهت آرامش و در دسترسی به فضای تفریحی ضروری 

ها  گزینی پارک ( فواصل نزدیک به کاربری تجاری از مطلوبیت بیشتری برای مکان0حسب نقشه و جدول ). است

نیازی به پارک ، ها برخوردار است  تراکم باالی پارک مناطق تجاری از، برخوردارند. اما از آنجایی که در این مطالعه

دورتر واقع اند. در  ای هجدید نیست. بنابراین مناطق مناسب جهت احداث پارک جدید در این الیه اطالعاتی در فاصل

 دسترسی ارتباطی شبکه به سو چهار از باید شهری های پارک اینکه به توجه ( با01نقشه و جدول ))شاخص ارتباطی 

 در و یابد افزایش پارک امنیت و اجتماعی نظارت امکان هم و شود فراهم جمعیت جذب بیشتر امکان تا باشد اشتهد

باشد. منطقه موردی  فراهم سو چهار از رهگذران برای پارک زیبای های جلوه از دیداری بهره برداری امکان حال عین

های با تناسب کمتر ن مناطق از معابر اصلی جزء محدودهکه دورتری، ی فاصله از معابر اصلی مجزا شدبه پنج طبقه

بیشترین تراکم ، ( از نظر تراکم ناخالص جمعیتی00قرار گرفتند. در شاخص تراکم ناخالص بر اساس نقشه و جدول)

شود و ها برای ایجاد پارک محسوب میترین مکاناند که مناسبشمال غربی و جنوبی شهر واقع، در محالت شمال

شمال غربی و جنوبی شهر دارای باالترین تراکم خالص جمعیتی با ، ( محالت غربی00نتایج نقشه و جدول) براساس

-عیت تناسب پارکوض (04شدند نتایج نقشه و جدول) بیشتری برخوردار وزن از، نفر در هکتار هستند 311بیش از 

تناسب باال قرار دارند که  ها در ردهپارکدرصد از  30های موجود در شهر بندر امام مشخص نشان داده در این میان 

درصد نیز  01درصد از آنها دارای تناسب متوسط و  43شود. پارک شهر و حافظ می، شقایق، های الدنشامل پارک

سطح شهر  در مدل پیاده سازی باشد. برایجزء تناسب پایین می، مسجد و ریحانه هستند، های یاسکه شامل پارک

 در نیاز مورد اطالعاتی مختلف های الیه، شده تعیین های براساس شاخص و شد ایجاد مکانی هایداده پایگاه، بندر امام

محل  پتانسیل نظر مناسب و بسیار مناسب از، متوسط، ضعیف، نامناسب ی طبقه پنج به گرفتند. منطقه قرار داده پایگاه

ها کی از آن است که در این راستا بهترین مکان( حا05شد. نتایج جدول و نقشه) بندی های جدید تقسیماحداث پارک

 باشد.اراضی بایر جنوبی و شرقی محدوده می، های آتیبرای پارک
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