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 چکیده

اردبیل با استتااد  ا  سیستتم االاتتاغ جغرافیتایی یابی بهینه فضای سبز شهری در شهر مکان هدف اصلی این پژوهش

(GIS و روش )ANP تحلیلتی استتر روش -این پژوهش ا  نوع کتاربردی و رویکترد کتاکم بتر ون توصتیای است؛

هتای ای و با دید میتدانی و مراجعته بته ستا ماننیا  بر اساس مطالعاغ اسنادی، کتابخانه مورد ومار و وری االاتاغوگرد

یابی انتختا  شتد  و بتا یابی بر اساس ضوابط مکانرفته استر سپس معیارهای مورد استااد  جهت مکانمربواه انجام گ

های  وجتی انجتام گرفتته و و ن معیتار هتر یت  ا  مقایسه Super Decisionsافزار در نرم ANPاستااد  ا  روش 

نتایج انجام گرفته است؛  Arc GIS 10.2های فضایی در محیط ها برای تجزیه و تحلیلسا ی لایهها جهت وماد شاخص

وجود  برتکس،ای است که در بعضی منااق شهر اردبیل فضای سبز کمتری به ا ای تراکم جمعیتی بیشتر و به گونهتحقیق 

باشد که با وجود تراکم جمعیتی  یاد دارای فضای سبز هایی ا  منطقه سه و چهار اردبیل میداردر ا  جمله این منااق بخش

دار بته هتای و نیق لایتهکاصل ا  تلا یجنتابا  در نهایتهستند؛  )بخصوص منطقه دو( نسبت به منااق ی  و دو کمتری

  GAMMA 0/9,Weighted Overlay, Weighted Sum بتا کمت  دستتورهای GISدر محتیط  ،دست ومد 

در شتهر اردبیتل فضای سبز شهری  برای ایجادهای مناسب و نسبتاً مناسب بودند دار که در درجه  مینهای اولویتمکان

تتوان بته باشند می؛ ا  جمله محله هایی که شناسایی شد  و دارای کمبود فضای سبز شهری میشناسایی و پیشنهاد شدند

 .و ررر اشار  کرد ، دانشتالی قاپو، محمدیه باغمیشه، های معجز،محله

 یابیرمکان ،بزفضای س ،شهر اردبیل ،سیستم االاتاغ جغرافیایی: هاواژهکلید
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 مقدمه. 2

 طرح مسأله. 2. 2

شتهرها ا   یزیکتیو توستعه ف ینیگسترش شهرنش

 یکشتورها یتهباشد که در کل یم یستمقرن ب یهاید پد

 یعصورغ گرفتر گستترش ستر یرانا جهان ا  جمله

در کتال  یدر کشورها یژ و شهرها در سطح جهان به

 یولتودگ یدمعضلاغ همانند تشد توسعه همرا  با برو 

در  یکالبتد یوشتات  ی،کاهش روابط اجتمات یطی،مح

 یطمحت یایتتک کاهش سطح شهرها گشته که موجب

انستتان شتتد  استتتر ستتاکنان  یبتترا یشتتهر یستتت 

 کته بتا یستتندن یا منتدتنها بته غت ا ن یامرو  یشهرها

 یتلقت یافتته یتانپا یکردن ون، مسئله بته نتوت برارف

ب، مناست ی نتدگ یمسکن ختو ، فضتاه گردد؛ بلک

 یا هتایدر  متر  ن یزن یز پاک یتناس هوا ورام و یطمح

 ، صر1931)شتکویی،  یندویو تمد  به شمار م یاصل

شتتهرها،  یزیکتتیو ف ییامتترو   گستتترش فضتتا (ر63

 یتدجد هتاییتوجود ومدن فعالو به یتجمع یشافزا

شتتد  استتت تتتا در شتتهر،  باتتت  در ستتاختار شتتهر

و  یتهتجز یز،ونال ینوارد شوندر بنابرا یمختلا یرهاییمتغ

 یهای ستنتا  روش استااد  با یرهامتغ ینکردن ا یلتحل

است و تنهتا را  مواجته شتدن  ینهدشوار و پرهز یاربس

و  یحصتح بترداریبهر  ا  االاتاغ و یکجم ینبا چن

 یوتریکتامپ هتاییستتما  ونها، استااد  ا  س یزیربرنامه

 1GISیی هتتای فضتتااستتت کتته در ارتبتتاا بتتا داد 

 اد  و رستتتمی، فتر ) مشتکل استت یتنی اراه شتا

امتترو   بتتر تمتتوم متخصصتتان و  (ر191 ، صر1919

و ادار   یریتکته متد یتد شهری مشخص گرد یرانمد

                                                 
1. Geographic Information Systems 

ممکتن  یترغ یابزارهتای ستنت امور مختلف شهرها بتا

در ( GISیتایی )االاتتاغ جغراف یستمس یتاستر اهم

 یششهرها و افتزا سریعشهری با گسترش  یزیربرنامه

شتهری  یریتبترای متد یتدور االاتاغ، که باوسرسام

 اد  و سترور، )فتر  پردا ش شوند، روشن شد  است

نادرستت فضتاهای ستبز  یابیمکان (ر 11 ، صر1911

ا   ییهتاناهنجتاری یجتادمنجتر بته ا یتشهری در نها

شتد ،  یجادفضاهای سبز ا ا  جمله استااد  کم کاربران

 یجاد، ادر ارایه ارح معماری مناسب یتمحدود یجادا

مناستتب،  یتتدمان گیتتاهیدر انتختتا  و چ یتمحتتدود

و  یاریشهر، مشکلاغ مربوا به وب یمایدر س یوشات 

مناستتب، ی اصتتلاح ختتاد، تتتدم تعاملتتاغ اجتمتتات

و  یروانت یتو ن هداری، کاهش امن یریتمشکلاغ مد

و  ، قنبتتریصتتابری) خواهتتد شتتد یتتر و غ یاجتمتتات

 (ر  2 ، صر1931 ، اد کسین

یتتابی، فعتتالیتی استتت کتته بتته اتتور کلتتی مکتتان

ستر مین را  استقرارهای فضتایی و غیتر فضتایی یت 

جهت انتخا  مکتان مناستب بترای کتاربری ختاص 

دهتدر فضتای تحلیل قرار متی مورد ار یابی و تجزیه و

فضتای بتا  شتهری استت کته  سبز شهری، بخشی ا 

ابیعی یا اغلب مصنوتی ون،  یتر پوشتش  هایترصه

انستان  ارغ و متدیریتگیاهانی است که بر اساس نظ

های مرتبط با در نظرگرفتن ضوابط، قوانین و تخصص

 یستی،  یستت اهی و رفتاهی  با ون برای بهبود شرایط

شهروندان و مراکتز جمعیتتی غیتر روستتایی کات  و 

)ستتا مان متتدیریت  شتتوندیتتا اکتتدا  متتی ن هتتداری

(ر در ایتتتن راستتتتا 11 ، صر1911وبرنامتتته ریتتتزی، 

غ شتتهری و تتتدالت دسترستتی هم تتانی بتته ختتدما

کند که همه ابقاغ شهری بتواننتد اجتماتی، ککم می
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هتا به اور یکسان ا  فضاهای با  و سبز شهری، پارد

های اوقاغ فراغت برخوردار شوند؛ نته اینکته و مکان

-ابقه مرفه جامعه بتوانند قطعتاتی ا   یبتاترین چشتم

اندا های شهرها را برای  یست خود انتختا  کننتد و 

اندا ها مختص ابقتاغ مرفته ی این چشممهبتدریج ه

جامعه شوند ) ن ی وبتادی و مختتاری ملت  وبتادی، 

هتتا و هتتا بتتر پتتارد(ر در بیشتتتر بحتت 11 ، صر1911

فضای سبز شهری به تنوان ی  راهکار بسیار مهم کته 

تواند کیایت  نتدگی اجتمتاتی شتهر را بالتا ببترد، می

ای (ر فضت23، صر 1332، 1جیتراردتأکید شد  استت )

تواند خدماغ اجتماتی و روانی بستیار  یتادی سبز می

تواند نقش بستیار را ارایه دهد و به تنوان تاملی که می

مهمی در توانمند ساختن شهرهای جدیتد و همننتین 

، 1312، 2التری ساکنان ونها داشته باشتد، تمتل کنتد )

(ر اصولاً بتدترین فضتاهای ستبز شتهری دارای 2صر 

هتایی کته متردم ا  در مکتان ونهایی هستند که ،مشکل

گ رند و تمایل به چنتین کتاری ندارنتد، کنار ونها نمی

یتابی قرار دارند و اینکه اصولاً معیارهایی کته در مکتان

انتد ا   فضاهای سبز تمومی باید رتایت شوند تبارغ

ردسترستی )ستعیدنیا، 9ر سلستله مراتتب 2ر مرکزیت 1

ستبز (ر در واقع تو یع مکتانی فضتای 11 ، صر1913

یتابی بته ون بته وستانی ای باشد که دستباید به گونه

صورغ گیرد که برخی  مان دسترسی را د  دقیقه، کته 

متتر ا  نتواکی مستکونی استت،  311تتا  111معادل 

 (ر  31 ، صر1911کنند )مجنونیان، بروورد می

ها و فضاهای ستبز شتهری مطالعه پراکندگی پارد

ستعه پایتدار به تنتوان یکتی ا  نماگرهتای کلیتدی تو

                                                 
1. Girardet 

2. Ulrich 

شهری در شهر اردبیل که مرکز استتان اردبیتل استت، 

کایز اهمیت فراوان بود  و انجتام مطالعتاغ  یربنتایی، 

ریتزی در ایتن ها و کمبود و برنامهشناخت محدودیت

تواند وینتد  بهتتری بترای ایتن شتهر بته خصوص می

ارمغان ووردر شهر اردبیل ا  جمله شهرهایی استت کته 

تو یتع جمعیتت ا  تو یتع مناستب با توجه به نحتو  

ای کته در فضای سبز شهری برخوردار نیستر به گونه

بعضی منااق شهر اردبیل فضای سبز کمتتری بته ا ای 

تراکم جمعیتی بیشتر و در بعضتی منتااق نیتز فضتای 

سبز بیشتری به ا ای تراکم جمعیتی کمتر وجتود داردر 

هایی ا  منطقته سته و چهتار ا  جمله این منااق بخش

باشد که با وجود تراکم جمعیتی  یتاد دارای اردبیل می

فضای سبز کمتری نسبت به منااق یت  و دو هستتند 

و در منطقه ی  و دو  بترتکس منطقته سته و چهتار 

اینکه با تراکم جمعیتی کم دارای فضای ستبز بیشتتری 

های بهینه جهت ایجتاد باشدر بنابراین انتخا  مکانمی

معیارهتای معمتول و فضای سبز شتهری باتوجته بته 

همننین معیارهایی چون ولتودگی، تتراکم جمعیتت و 

توانتد گتام متو ری در ایجتاد واکدهای فرستود  متی

هتای شتهری توا ن جمعیتی و کاهش میتزان ولتودگی

(ر 91-92 ، صر1916نتژاد، پتور و محترمباشد )بهمتن

بنابراین مسأله اصلی این پژوهش این استت کته کتدام 

یل بهترین مکان برای ایجتاد قسمت ا  سطح شهر اردب

برنامته  یا  ونجا که اهداف اصتلباشد؟ فضای سبز می

 یتابیباشد، مکتان یم یباییشهری، سلامت، و   یزیر

ا   یکتیبته تنتوان  نیتز فضای ستبز شتهری یح صح

در  یتتادیشتتهری ستتهم   یطتناصتتر محتت ینمهمتتتر

بتا ر دارد فضا ا  نظر شتهروندان یتو مطبوت یتمطلوب
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اصلی این پژوهش اهتداف  یتر دنبتال  توجه به مسأله

 شود می

مکان یابی بهینه فضتای ف اصلی این پژوهش، هد

و روش  GISسبز شهری در شهر اردبیل با استتااد  ا  

ANP  باشد به شرح  یر می اهداف جزییو 

هتا و فضتای پارد یابیتوامل مو ر در مکان یینتع

ونهتا در  یتبی ترکو نحو  در شهر اردبیل سبز شهری

مناستب بترای  ییال تو یجتادمنظتور ا بته GISیط مح

 ؛فضای سبز شهری یابیمکان

هتتا بتترای انجتتام تحلیتتل و استتتاندارد ستتا ی لایتته

 ؛شناسایی مکان بهینه برای ایجاد فضای سبز

دار برای ایجتاد فضتای های اولویتمکانشناسایی 

 رسبز شهری در شهر اردبیل

ح پژوهش و اهتداف مطتر یبا توجه به مسئله اصل

  شود کهمطرح می الاغاین سؤ پژوهشدر این شد  

 ستبز فضای و هاپارد یابیتوامل مو ر در مکان ر1

 کدام است؟ اردبیل شهر در شهری

ستبز  یفضتا یجتادا یبرا داریتاولو هایمکان ر2

 کدام است؟ یلدر شهر اردب یشهر

 پژوهش و مبانی نظری پیشینه. 1

 پژوهشپیشینه  .2. 1 

، مطالعتاغ یابی فضای ستبز شتهریمکاندر  مینه 

گسترد  ای انجام شد  است که در  یتر بته برختی ا  

کاضتر اشتار   پژوهشهای مرتبط با موضوع پژوهش

 شود می

( بر این اتتقادنتد کته 2111و همکاران ) 1سودهیرا

های روش شتناختی در های پیش بینی و پیشرفتمدل

                                                 
1. Sudhira 

ای و قتههای االاتاغ جغرافیایی برای ونالیز منطسامانه

پیش بینی وضعیت محیط  یست مورد توجته هستتند 

های پتیش بینتی ها که مدلو تأکید دارند که این سامانه

کننتد، ریاضی، پای ا  داد  و اصول دانش را تلایتق متی

ن تری بترای کتل مشتکلاغ یکی ا  ابزارهتای وینتد 

باشتندر بنتابراین ای و شتهری متیمحیط  یست منطقه

ذخیر  شتد   GISاصول تلمی  االاتاغ کیای باید در

ستانت  بینتی استتااد  شتوندرهتای پتیشو برای مدل

اند که توستعه ( بر این تقید 2111و همکاران ) 2ریورا

پایدار در اغلب موارد بر موضتوتاغ  یتر تأکیتد دارد  

هتای استمرار یکپارچ ی اکولتوییکی، تلایتق مراقبتت

ای و اتختتاذ یتت  محیطتتی بتتا اهتتداف توستتعه یستتت

اکبرپتتتور د درا  متتتدغ در مکتتتان یتتتابیر رویکتتتر

ار یتابی و مکتان ( بته 1911سراسکانرود و همکاران )

 شتهرداری تهتران 3منطقته  یابی کاربری فضتای ستبز

پرداختند؛ نتایج این پژوهش کاکی ا  ایتن استت کته 

وجود فرودگا  مهروباد و مراکز نظامی و صتنعتی  یتاد 

هینته منطقه، بات  شد  است تتا پیتداکردن مکتان ب در

شتودر بنتابراین  تتربرای اکدا  پارد شهری، مشتکل

تهران بتا محتدودیت اکتدا  پتارد شتهری  3منطقه 

( بته ارایته 1931اکمدی و همکاران )ر باشد روبرو می

 1یابی فضتای ستبز شتهری منطقته ال وی بهینه مکان

 AHP روشو  GISا  شهرداری اهوا  با استتااد  ا  

هتای و ن دهتی لایتهپرداختند؛ نتایج کاصل ا  تلایتق 

هتا در شد  بر اساس میتزان اهمیتت هتر یت  ا  لایته

های منطقه مورد مطالعته را یابی فضای سبز،  مینمکان

برای انتخا  مکان مناسب بترای ایجتاد فضتای ستبز 

هتای اولویت بندی کرد و سپس مشخص شد که  مین

                                                 
2. Sante-Riveira 
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با درجه خیلی ختو  و ختو  و متوستط در فاصتله 

واقتع  نی، فرهن ی و ومو شتینزدیکی ا  مراکز مسکو

ای ( برنامتته ریتتزی منطقتته1931مختتدوم ) انتتدرشتتد 

کاربری اراضتی جهتت رستیدن بته توستعه پایتدار را 

های انستان تنظیم رابطه بین انسان، سر مین و فعالیت»

برداری درختور و پایتدار ا  در سر مین به منظور بهر 

جمیع امکاناغ انستانی و رفتاهی ستر مین در جهتت 

« وضعیت مادی و معنوی اجتماع در اول  متان بهبود

( بتته بررستتی 1932 یتتاری و همکتتاران )دانتتدر متتی

ی منطقته شهر زسب یمناسب فضا یهاترصه یابیمکان

بتتا استتتااد  ا  روش  شتتهرداری کلانشتتهر تهتتران 11

پرداختنتد؛ در  GISو فا ی در محتیط  AHPیبی ترک

این پژوهش معیارهتای انتختا  مکتان بهینته جهتت 

د فضای سبز شهری مورد مقایسه قرار گرفته و بته ایجا

صورغ فا ی و ن دهی شدند و سپس ایتن او ان بته 

تنوان و ن معیارها مورد استتااد  قترار گرفتنتدر نتتایج 

های مکان یابی فضتای این پژوهش نشان داد که  مین

هتایی کته ا  سبز به پنج دسته تقستیم شتدند و  متین

 وردارنتتددرجته تناستب خیلتی ختو  و ختو  برخ

 جهت ایجتاد فضتای ستبز متورد نظتر قترار ب یرنتدر

ار یتتابی و ( بتته 1939اکتتدنژاد روشتتتی و همکتتاران )

 شتهر تهتران 11منطقته  مکان یابی فضای سبز شهری

ا   است کته ینا  ا یپژوهش کاک ینا یجنتاپرداختند؛ 

هکتتتار  133کتتدود هکتتتاری منطقتته  1213مستتاکت 

وضتعیتی درصتد ا  کتل مستاکت منطقته،  16معادل 

رضتوی کاملاً سا گار برای گسترش فضای ستبز داردر 

و  یستبز شتهر یفضتا یابیار ( به 1931و همکاران )

 یتریگ یمتصتم یون با استااد  ا  روش ها یابیمکان 

 مشتهد یسته شتهردار ی در منطقتهفتا  یتار چند مع

 یاالاتتات یهتایتهلا یتقکاصتل ا  تلا یجنتا پرداختند؛

 ی مناستبهتاتختا  مکتانان یمنطقه را برا یهاین م

-ین مت یتتشتدر در نها یبندیتسبز اولو یفضا یبرا

 یاراضت یشتد  را بتا نقشته کتاربر یبندیتاولو یها

موجتود در  یقرار گرفت کته بتا کتاربر ار یابی مورد

پرست و همکاران وان رداشت یخوانسطح منطقه هم

بته کمت   یشتهر یهاسبزرا  یزیربرنامه( به 1931)

و سیستتتتم  AHP یمراتبتتتلهسلستتت یروش تحلیلتتت

شهر مشتهد  11در منطقه  (GIS) ییاالاتاغ جغرافیا

شتهری  یا د  هروش در منطق یناستااد  ا  اپرداختند؛ی

 یبته اتول یکلانشهر مشهد منجر به پیشتنهاد ستبزراه

ارتبتاا و  یجتادشتهر و ا فترمر شدهکتار  3/11کدود 

تعامل بیشتر انستان بهصتورغ پیتاد  بتا فضتای شتهر 

ختوانین ختوا  و  استتر یرپ  مناسب و انجامهستند، 

 یفضتا ییتراغرونتد تغ یبررست( بته 1936همکاران )

و  1911، 1966) گ شتته هدر سته دهت شهر یتزد سبز

 پرداختنتد؛ نتتایج با استااد  ا  ستنجش ا  دور (1931

 و تغییراغ شهری سبز فضای مساکت میزان داد نشان

 یرستا و مستکونی منتااق به باغاغ تبدیل و کاربری

 11/211گ شتته  ستال 91 ای در شهری هایکاربری

 شتهر جمعیتت کهدرکالی است، داشته هکتار کاهش

 داشتته افتزایش ناتر 992121دور   ایتن اول در یزد

 ایتن اتی در سبز فضای میزان کاهش بیشترین استر

 دو منطقته بته مربتوا و هکتتار 213 بتا برابر هاسال

 میتزان د ،ومت دستت به نتایج به توجه با تراس شهری

 رونتدی م کور هایسال در 2 و 1 منااق سبز فضای

  استر داشته نزولی
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 پژوهشمبانی نظری . 1. 1 .2

گت اری هریت    تبارغ است ا  ار شمکان یابی

های یکنواخت و هم تن ستر مین بترای انتواع ا  لکه

و همکتتاران،  1ستتانت ریتتوراهتتای مختلتتف )کتتاربری

رین روش تتتمنطتتق بتتولین  ستتاد  ر(269، صر 2111

باشتد کته و ن همته ونهتا در ها میترکیب محدودیت

نظر گرفته شد  و با یکدی ر جمع شتد  و یتا در هتم 

( و 26، صر 2111،  2مالکزوستکیشتوند )ضر  می

ای ا  معمولاً برای تاکی  منااقی کته دارای مجموتته

هتای متوردنظر باشتند، کتاربرد داردر شرایط و ویژگی

و لتزوم قطعیتت در  1و  1د منطق بولین بر مبنای اتدا

مورد وجود یا تدم وجود هر پدید  متورد بررستی در 

های استاندارد شتد  یابی استر یعنی نقشهفرویند مکان

که در ونها منتااق بته دو گترو  مطلتو  و نتامطلو  

-شوند و این دو گرو  بته ترتیتب بتا ار شتقسیم می

، 1911، گردند)مختدومهای ی  و صار مشخص متی

 ییتهنظر یمتنظ یبار در پ یناولمنطق فا ی   (ر69 صر

 اد   یپروفستور لطات ییلهبه وست یفا  یهامجموته

شتتد  ظتتاهر نتتو محاستتباغ یم( در صتتحنه 1363)

 یبه معنتا fuzzy (ر وای 911، صر 1363 اد ، لطای)

 یتنا کتاربرد ناواضح و مبهم )شناور( استتر یردقیق،غ

اتور ستاد  بته  تتوانیرا م یافتزاربخش در تلوم نرم

 یهتاا  منطق ار ش یکرد  منطق فا  یفتعر گونهینا

فراتتر رفتته و  ی کلاست یافزارهتانرم "یت صار و "

 هایانتهو را یافزارتلوم نرم یایدن یبرا یدجد یدرگاه

اتتداد  ینشتناور و نامحتدود بت یفضا یرا  گشاید،یم

خود به کتار  یهادر منطق و استدلال یزرا ن ی صار و 

                                                 
1. Sante-Riveira 

2. Malczewski 

 ینبت یا  فضتا یر منطق فتا کشدیچالش مبرد  و به 

 یتتدجد یهتتا، ار ش"یمنتترو" یتتا "یمبتترو"دو ار ش 

اکتمتال " یکتت یتا "اگتر رویمیمت" یا "یمبرو یدشا"

گیتترد یرا استتتخرا  کتترد  و بتته کتتار م "یمدارد بتترو

و  1ا  دیتتدگا  وافرهنتتدر ر(211، صر 2111، 9منتتدل)

(، فنتون همپوشتانی بته تنتوان یت  1363همکاران )

های کلاستی  همپوشتانی در ش پیشرو برای روشرو

GIS شود کته در بستیاری ا  کاربردهتای شناخته می

GIS  ،شتتامل فنتتون ونتتالیز تناستتب کتتاربری اراضتتی

هتای گیتری چنتدمعیار  و روشهمنون ونالیز تصمیم

کندر همننتین هوش مصنوتی نقش اصلی را با ی می

 فنون تجزیه و تحلیل تناسب کاربری اراضی بتا کمت 

GIS هتای به میتزان  یتادی ستاختار جتامع فعالیتت

ای و  یستت محیطتی را ریتزی شتهری، منطقتهبرنامه

، 2113، ، هارالد و متاناردتشکیل داد  است )وافرهندر

 (ر211صر 

های قبلتی مهمترین تااوغ این پژوهش با پژوهش

 AHPهای قبلتی ا  روش در این است که در پژوهش

اد  شتد  و درکتالی کته برای تعیین و ن معیارها استا

بلکته  کرد  واین روش رابطه معیارها را با هم مقایسه ن

نمایتد امتا در روش  به صورغ سلسله مراتبی تمل می

ANP  ای بتود  و معیارهتا این رابطه به صورغ شبکه

در همننین در این پتژوهش شوندر باهم نیز مقایسه می

 Weightedمختلتف  با کم  دستورهای GISمحیط 

Overlay, GAMMA 0/9 , PRODUCT, 

Weighted Sum  های اولویت دار بترای ایجتاد مکان

 فضای سبز شهری در شهر اردبیل شناسایی شدند؛

                                                 
3. Mendel 

4. Wolfslehner 
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 پژوهشروش شناسی  .1

 پژوهشروش . 2. 1

این پژوهش ا  نوع کاربردی و رویکرد کتاکم بتر 

 ابتتدا کته ترتیتب ایتن تحلیلی استر بته-ون توصیای

و مبتانی تئوریت  ون بتر   نیتا متورد ومتار و االاتاغ

ای و با دیتد میتدانی اساس مطالعاغ اسنادی، کتابخانه

های مربواه انجتام گرفتته استتر و مراجعه به سا مان

یتابی بتر معیارهای مورد استتااد  جهتت مکتانسپس 

بتا توجته  انتخا  شد  استر یابیمکاناساس ضوابط 

گیتری یتابی یت  مستئله تصتمیمبه اینکه فرویند مکان

صاته بود  و با استااد  ا  مدل رستری قابل انجتام چند

افزاری استااد  نمود کته تلتاو  نرم ا بایست است، می

بر مدل ویکتوری، مدل رستری را نیز متورد پشتتیبانی 

قرار داد  و تلتاو  بتر ایتن قابلیتت استتااد  ا  قواتتد 

گیری چندصاته را داشته باشتدر در ایتن راستتا تصمیم

( بتا 1تااد  در این پژوهش )جدول معیارهای مورد اس

 Super Decisionsافزار در نرم ANPاستااد  ا  روش 

های  وجی انجام گرفته و و ن معیار هتر یت  مقایسه

هتا شاخص( جهت وماد  سا ی لایه 16ها )ا  شاخص

 Arc GISهای فضایی در محیط برای تجزیه و تحلیل

-لایته انجام گرفته است؛ در نهایت پس ا  تحلیل 10.2

دار به دست ومد  ا  انجام تملیتاغ مت کور، های و ن

دار بترای ایجتاد فضتای ستبز محتدود  منااق اولویت

 مورد مطالعه شناسایی شدندر

برای و ن دهتی بته  ANPدر این تحقیق ا  روش 

مستئله  ،ANPدر روش ها استااد  شد  است؛ شاخص

یت   یلشتد  و تشتکخار  یمراتبت ا  کالت سلستله

بتا بتا خور را  یستتمس یتا یرخطتیغ یستتمس یاشبکه 

و ن تناصتر  ةصورغ برای محاستب ینکه در ادهد یم

استتااد   یمراتب سلسله یهافرمول و ینا  قوان توانینم

ا   یتدو ن تناصتر با ةکالت برای محاستب ینکردر در ا

، صر 1931پتور، )قدستی ها استااد  کردتئوری شبکه

   (ر11
 هشپژوهای متغییر و شاخص. 1. 1

شاخص  16در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، 

هتای یتابی فضتای ستبز شتهری در  مینتهبرای مکان

هتای مناستب بترای مختلف در در راستای تعیین پهنه

، متورد اردبیتلشتهر  در یابی فضای سبز شتهریمکان

(ر در انتختتا  1توجتته قتترار گرفتتته استتت )جتتدول 

 ها ا  پیشتینه موضتوع و دیتدگا  متخصصتانشاخص

تحقیق استااد  شد  و ستعی شتد  استت ون دستته ا  

ها مورد بررسی قرار گیرد که ومار و االاتتاغ شاخص

مربوا بته ونهتا وجتود داشتته و متورد بررستی قترار 

 اندرگرفته
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 یابی فضای سبز شهریوزن معیارهای مورد استفاده و ضوابط استاندارد تعیین شده برای مکان. 2جدول 

 سازگاری معیارها ردیف
فاصله 

 استاندارد
 سازگاری معیارها ردیف وزن

فاصله 

 استاندارد
 وزن

1 
نزدیکی به مراکز 

 مسکونی
 3 116/1 متر131 سا گار

نزدیکی به 

تأسیساغ و 

 تجهیزاغ شهری

 191/1 متر 131 ناسا گار

2 
نزدیکی به مراکز 

 ومو شی
 11 111/1 متر 131 ارسا گ

نزدیکی به مراکز 

 درمانی
 111/1 متر 131 ناسا گار

9 
نزدیکی به مراکز 

 فرهن ی
 11 131/1 متر 131 سا گار

-نزدیکی به  مین

 های خالی و بایر
 191/1 متر131 ناسا گار

1 
نزدیکی به 

 رودخانه
 12 111/1 متر 131 سا گار

های نزدیکی به را 

 ارتباای
 111/1 متر131 سا گار

3 
نزدیکی به مراکز 

 تجاری
 19 113/1 متر 131 ناسا گار

نزدیکی به فضاهای 

 ز موجودسب
 131/1 متر 131 ناسا گار

6 
نزدیکی به مراکز 

 اداری
 11 193/1 متر 131 ناسا گار

نزدیکی به مراکز 

 نظامی
 191/1 متر 131 ناسا گار

1 
نزدیکی به مراکز 

 صنعتی
 13 191/1 متر 131 ناسا گار

میزان شیب 

 )فاصله(
 161/1 متر 131 سا گار

1 
نزدیکی به مراکز 

 م هبی
 16 136/1 متر131 سا گار

میزان تراکم 

 جمعیت )فاصله(
 111/1 متر 131 سا گار

 (139 ، صر1931، ، موکد و شجاتیاناکمدی؛  11 ، صر1911کسینی،  ارندگان بر اساسمحاسباغ ن ) مأخ  

 
 پژوهشقلمرو جغرافیایی . 9. 1

در  یتلبه تنوان مرکتز استتان اردب یلشهر اردب

 یمیانته قر  ستو و در یزی وبرکو   یبخش جنوب

هم جتواری بتا  یلقرار دارد که به دل یلدشت اردب

در  موجتتود گتترمهتتای و  کتتو  ستتبلان و چشتتمه

 ینون و همننتتت یو شتتترق یهتتتای شتتمالدامنتته

 هتا،تابستتان مناسب در یاربس یمبرخورداری ا  اقل

را ا  گوشه و کنار کشتور  یادی  یارگردش ران بس

بته سرشتماری  ر بتا توجتهنمایدیبه خود جلب م

جمعیتتت شتتهر  1933تمتتومی و ناتتوس مستتکن 

ناتر  96/19نار با تراکم جمعیتتی  323911اردبیل 

 31/6931در هکتتتتار و دارای مستتتاکتی کتتتدود 

ریتزی سا مان متدیریت و برنامتهباشد )هکتار می

 (ر1933، استان اردبیل
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 (2901مأخذ: )نگارندگان،  موقعیت محدوده مورد مطالعه .2شکل 

 

 پژوهشهای یافته .9

-هتا، متییابی و ادغتام نمتودن نقشتهجهت مکان

 ،یتتابیهتتای متتو ر )معیارهتتا( در مکتتانبایستتت لایتته

هتا را بتا استتااد  ا  قواتتد یعنتی لایتهر شوداستاندارد 

گیری به مقیاسی تبدیل شوند که بتتوان ونهتا را تصمیم

(ر بدین منظتور 3 ، صر1911با هم ادغام کرد )شهابی، 

 یاشتتبکه یتتلتحل همننانکتته اشتتار  شتتد ا  روش

(ANP،)  سپس مرکلته تهیته لایتهاستر  استااد  شد-

یتابی فضتای ستبز های موردنیا  )معیارها( برای مکتان

محتتدود  متتورد مطالعتته در محتتیط سیستتتم االاتتتاغ 

( فرایندی است که شتامل اخت  داد ، GISجغرافیایی )

تغییراغ فرمت،  مین مرجتع کتردن، تنظتیم کتردن و 

(ر 1 ، صر1911 اد ، هاستتت )فتتر مستندستتا ی داد 

که به سیستم االاتاغ جغرافیایی وارد شتد ،  هاییداد 

های رقومی کاربری اراضی، رقتومی اند ا   نقشهتبارغ

هتای مراکتز ( و نقشه رقتومی ا  لایتهDEMارتااتی )

مستتکونی، ومو شتتی، فرهن تتی، رودخانتته، تجتتاری، 

اداری، صنعتی، م هبی، تأسیساغ و تجهیزاغ شتهری، 

ی ارتبتاای، هتاهتای بتایر و ختالی، را ،  متیندرمانی

-فضاهای سبز موجود، نظامی و االاتاغ جمعیتی متی

هتای جدیتدی هتا، لایتهباشد که با استااد  ا  ایتن داد 

مسکونی، فاصتله فاصله ا  مراکز ( مانند  2-11 )اشکال

ا  مراکز ومو شی، فاصله ا  مراکز فرهن تی، فاصتله ا  

رودخانه، فاصتله ا  مراکتز تجتاری، فاصتله ا  مراکتز 

فاصتتله ا  مراکتتز صتتنعتی، فاصتتله ا  مراکتتز اداری، 

متت هبی، فاصتتله ا  تأسیستتاغ و تجهیتتزاغ شتتهری، 

هتای بتایر و ، فاصتله ا   متیندرمتانیفاصله ا  مراکز 

فضتاهای   های ارتبتاای، فاصتله ا خالی، فاصله ا  را 

و  ، میتزان شتیبسبز موجود، فاصله ا  مراکتز نظتامی

 ویدربه دست می جمعیتی میزان تراکم
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 فاصله از مراکز آموزشی .9شکل                          فاصله از مراکز مسکونی .1شکل 

   
 فاصله از رودخانه .5شکل             فاصله از مراکز فرهنگی                 .4شکل 

   
 اداری فاصله از مراکز .1شکل                     فاصله از مراکز تجاری          .1شکل 
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 فاصله از مراکز مذهبی .0شکل            فاصله از مراکز صنعتی               .0شکل 

   
 فاصله از مراکز درمانی  .22شکل          فاصله از تأسیسات و تجهیزات شهری       .29شکل   

   
 های ارتباطیز راهفاصله ا .29شکل       های خالی و بایر         فاصله از زمین .21شکل 
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 فاصله از مراکز نظامی .25شکل         فاصله از فضاهای سبز موجود            .24شکل 

   
 میزان تراکم جمعیت .21شکل                             میزان شیب        .21شکل 

 (1931مأخ   )ن ارندگان، 

 

و هتا بترای انجتام تحلیتل با استاندارد سا ی لایته

شناسایی مکان بهینه برای ایجاد فضای سبز، ابتتدا تت  

ت  معیارهای مورد بررسی را مقایسه نمتود  و میتزان 

 اهمیت نسبی هر ی  ا  معیارهتا را بتر استاس ار ش

ووریم )جدول یابی فضای سبز بدست میونها در مکان

هتای های به دست ومتد  در لایته(ر در نهایت با و ن1

بتتا کمتت   GIS محتتیط دریتتابی متتو ر در مکتتان

 Weighted Overlay ,PRODUCTدستتتتورهای

,Weighted Sum  های اولویت دار بترای ایجتاد مکان

فضای سبز شتهری در شتهر اردبیتل شناستایی شتدند 

 (ر11-21)اشکال 

 Overlayدستتورهایذکر این نکته لا م است کته 

,PRODUCT , Sum برای مکان یابی فضای ستبز در ،

بود  و هر کدام به نتوتی برختی ا  شهر اردبیل کامل ن

یابی را ک ف کرد  و بته تنهتا پارامترهای مهم در مکان

هتای خروجی منطقتی و قابتل قبتولی را بترای مکتان

دهند؛ ل ا در این تحقیق برای ارایه یته مناسب ارایه نمی

استتااد   GAMMA 0/9خروجی مناستب ا  دستتور 
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 (ر21گیرد )شکل و با خروجی قابل قبولی در نظر میجتا ها را به صورغ یکشد  است که تمامی این روش
 

   
میزان تناسب برای ایجاد فضای سبز  .20شکل  Weighted Sum میزان تناسب برای ایجاد فضای سبز با .20شکل 

                                PRODUCTبا 

    
رابطه گامای فازی با دیگر  .12شکل     Weighted Overlayمیزان تناسب برای ایجاد فضای سبز با  .19شکل 

 انواع روابط فازی
 (1931مأخ   )ن ارندگان، 

 

های  یستت محیطتی در شتهرها و با برو  بحران

کاهش سطح تمومی  ندگی مردم، سالم سا ی محیط 

هتای وینتد  شهری و کا  محیط  یست بترای نستل

هتای اهمیت چشم یری یافته استر بنابراین در برنامته

یتابی بته توستعه متعتادل، سعه فضایی برای دستتتو

متتتوا ن و پایتتدار، توجتته بتته فضتتای ستتبز ا  جای تتا  

هتای ممتا ی برخوردار استر در  مان کاضر ولتودگی

 یست محیطی در اکثر شهرها در کال افزایش استت، 

ها و فضتاهای ستبز گسترش هماهنگ و تادلانه پارد

شتهرها شهری نقش مو ری در ایجاد پایداری  یستتی 

کندر با توجه به مسئله اصلی این پژوهش مبنتی ایاا می

بر اینکه کدام قستمت ا  ستطح شتهر اردبیتل بهتترین 
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بنتدی باشتد؟ ابقتهمکان برای ایجاد فضای ستبز متی

های موجود در سطح شتهر بترای ایجتاد فضتای مکان

صورغ مناسب، نسبتاً مناسب، متوستط، نستبتاً سبز، به

اصولاً بتدترین  ام گرفته استرنامناسب و نامناسب، انج

فضاهای سبز شهری دارای مشکل ونهایی هستتند کته 

گ رند و تمایتل هایی که مردم ا  کنار ونها نمیدر مکان

در واقتع تو یتع  ؛به چنین کاری ندارنتد، قترار دارنتد

یتابی ای باشد که دستتمکانی فضای سبز باید به گونه

اینکته هریت  ؛ بنابراین با به ون به وسانی صورغ گیرد

ی ختود گیری چندمعیار  به نوبتههای تصمیما  روش

دارای نقاا قوغ و ضعف مختص بته ختود هستتند، 

های موجود برای بهبود بخشیدن یا کت ف یکی ا  را 

هتا، ترکیتب نقاا ضعف موجود در هر یت  ا  روش

دو یا چند تکنی  در قالب ی  سیستم ترکیبی استتر 

هتا ا  رکیتب ایتن روشالبته باید در نظر داشتت کته ت

منطق و توجیه تلمی برخوردار باشدر در این پتژوهش 

ا  این روش )ترکیبی( استااد  شتد  استت تتا ا  ایتن 

هتای موجتود ) اریق تصمیم گیرندگان ا  میان گزینته

بهترین مکان برای ایجاد فضاهای سبز شهری در شتهر 

   اردبیل( بهترین گزینه را انتخا  نمایندر

 مشخص شد  استت، 1و  2جداول در  کههمننان

شهر اردبیل ا  جمله شهرهایی است کته بتا توجته بته 

نحو  تو یع جمعیت ا  تو یتع مناستب فضتای ستبز 

ای کته در بعضتی شهری برخوردار نیستتر بته گونته

ق شهر اردبیل فضای سبز کمتتری بته ا ای تتراکم امنا

جمعیتی بیشتر و در بعضتی منتااق نیتز فضتای ستبز 

تراکم جمعیتتی کمتتر وجتود داردر ا   بیشتری به ا ای

سته و چهتار  هتایی ا  منطقتهجمله این منااق بختش

باشد که با وجود تراکم جمعیتی  یتاد دارای اردبیل می

فضای سبز کمتری نسبت به منااق یت  و دو هستتند 

برتکس  )بخصوص منطقه دو(،و در منطقه ی  و دو 

ای منطقه سه و چهار اینکه با تتراکم جمعیتتی کتم دار

ر بنتابراین (29)شتکل  باشتدفضای سبز بیشتتری متی

هتای بهینته جهتت ایجتاد فضتای ستبز انتخا  مکان

شتتهری باتوجتته بتته معیارهتتای معمتتول و همننتتین 

معیارهایی چون ولودگی، تراکم جمعیتت و واکتدهای 

تواند گام مو ری در ایجاد تتوا ن جمعیتتی فرسود  می

ر شتکل که د های شهری باشدو کاهش میزان ولودگی

بتا  جهت ایجاد فضای سبز شتهریاین مکان بهینه  21

در شهر اردبیل مشخص شتد   GAMMA 0/9دستور 

 است؛

 

 های شهر اردبیلوضع موجود کاربری .1جدول 

 کاربری ها ردیف
 مساحت

 )هکتار(
 کاربری ها ردیف

 مساحت

 )هکتار(
 کاربری ها ردیف

 مساحت

 )هکتار(

 61/1133 بایر 11 23/63 اداری 6 11/1911 مسکونی 1

 11/1232 معابر 12 29/31 صنعتی 1 2/211 ومو شی 2

 19 66/19 م هبی 1 11/11 فرهن ی 9
فضاهای 

 سبز
29/111 
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 1ادامه جدول 

 کاربری ها ردیف
 مساحت

 )هکتار(
 کاربری ها ردیف

 مساحت

 )هکتار(
 کاربری ها ردیف

 مساحت

 )هکتار(

 93/121 نظامی 11 1/22 ریتأسیساغ و تجهیزاغ شه 3 13/211 رودخانه 1

 9/1111 سایر 13 11/21 درمانی-بهداشتی 11 11/121 تجاری 3

 31/6931 هاجمع کل کاربری

 (1931استانداری اردبیل، و  محاسباغ ن ارندگان بر اساس نقشه کاربری اراضی شهر اردبیل)مأخ   

 

 
 (2901استانداری اردبیل، )مأخذ: کاربری اراضی شهر اردبیل  .11شکل 

 

 های پیشنهادی کاربری فضای سبز به متر مربع سرانه .9جدول 
 سرانه به متر مربع ربطهای ذیها و ارگانافراد، سازمان

 21-23 1متحد ملل سا مان

 1-12 وشهرسا ی مسکن و ارغ

 21-91 شهر پولاد ریزانبرنامه

 91-11 سلطانی بهرام کامبیز

 13-21 خدومم مجید

 (912 ،صر1913، ، مهدنژاد و پرهیز یاری)مأخ   

                                                 
 بررسی شد  استر نسبت به سرانه استاندارد فضای سبز سا مان ملل متحد،  ، سرانه فضای سبز شهر اردبیل،ر در این تحقیق 1
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 میزان تراکم جمعیت در رابطه با فضای سبز موجود در شهر اردبیل. 19شکل 

 
      GAMMA 0/9های مناسب برای ایجاد فضای سبز با مکان. 14شکل 

   (2901مأخذ: )نگارندگان، 

 ر اردبیلوضعیت کاربری فضای سبز موجود در شه. 4جدول 

 جمعیت مناطق مساحت )هکتار( منطقه
فضای سبز موجود 

 )هکتار(

فضای سبز سرانه 

موجود به ازای هر 

 نفر در متر مربع

به  فضای سبز کمبود

ازای هر نفر در متر 

 مربع

1 6/1911 131111 11/63 31/1 12/13 

2 21/1131 12121 13/213 26/99 26/19- 

9 13/1613 111316 11/32 11/9 39/16 

1 3/1191 129699 33/13 11/1 33/13 

 33/11 13/1 29/111 323911 3/6931 جمع

 (1931استانداری اردبیل، و  ندگان بر اساس نقشه کاربری اراضی شهر اردبیلمحاسباغ ن ار)مأخ     
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 هاو پیشنهاد گیرینتیجه .4

 یتنمتورد نظتر در ا ییبه هتدف نهتا یدنرس یبرا

اکتدا   یبترا ینتهمکتان به یتینکه همان تع پژوهش

یابی و ادغتام باشد جهت مکانفضاهای سبز شهری می

ی متو ر )معیارهتا( در هابایست لایهها، مینمودن نقشه

یابی را استاندارد کنتیمر بتدین منظتور همننانکته مکان

استتااد   (،ANP) یاشتبکه یلتحل اشار  شد ا  روش

هتای موردنیتا  شد  استتر ستپس مرکلته تهیته لایته

یابی فضای ستبز محتدود  متورد )معیارها( برای مکان

( GISمطالعه در محیط سیستم االاتتاغ جغرافیتایی )

هتایی کته بته سیستتم االاتتاغ ر داد صورغ گرفتت

هتای رقتومی اند ا   نقشهجغرافیایی وارد شد ، تبارغ

( و نقشتته DEMکتتاربری اراضتتی، رقتتومی ارتاتتاتی )

های مراکز مسکونی، ومو شی، فرهن تی، رقومی ا  لایه

رودخانه، تجاری، اداری، صنعتی، م هبی، تأسیساغ و 

-الی، را های بایر و ختتجهیزاغ شهری، درمانی،  مین

هتتای ارتبتتاای، فضتتاهای ستتبز موجتتود، نظتتامی و 

هتا، باشد که با استااد  ا  این داد االاتاغ جمعیتی می

های جدیدی به دست ومد؛ در پاسخ به ستوال اول لایه

 یتابیتوامتل متو ر در مکتانپژوهش مبنی بتر اینکته 

کتدام  اردبیتل شتهر در شتهری ستبز فضای و هاپارد

ها برای انجتام تحلیتل و ی لایهبا استاندارد سا  است؟

شناسایی مکان بهینه برای ایجاد فضای سبز، ابتتدا تت  

ت  معیارهای مورد بررسی را مقایسه نمتود  و میتزان 

 اهمیت نسبی هر ی  ا  معیارهتا را بتر استاس ار ش

-یابی فضای سبز بدستت در مکان ANPبا روش  ونها

بته  که با اهمیت تریت معیتار نزدیکتی (1)جدول  ومد

مراکز مسکونی و ومو شی و کم اهمیتت تترین معیتار 

در نهایتت بتا  های خالی و بایر است؛نزدیکی به  مین

یتابی های مو ر در مکانهای به دست ومد  در لایهو ن

 Weightedبتتا کمتت  دستتتورهای GISدر محتتیط 

Overlay PRODUCT ,Weighted Sum   

GAMMA 0/9,دار بترای ایجتاد هتای اولویتتمکتان

 ضای سبز شتهری در شتهر اردبیتل شناستایی شتدندف

هایی که شناستایی شتد  ا  جمله محله؛ (1و  9)منااق 

توان بته باشند میو دارای کمبود فضای سبز شهری می

های معجز، باغمیشه، تالی قاپو، محمدیه، دانتش محله

سپس در پاسخ به سوال دوم پتژوهش  .و ررر اشار  کرد

 یفضتا یجادا یبرا داریتلواو هایمکانمبنی بر اینکه 

ها بته این مکان کدام است؟ یلدر شهر اردب یسبز شهر

صورغ ابقه بندی شد  به پنج ابقته )مناستب، نستبتاً 

مناسب، متوستط، نستبتاً نامناستب و نامناستب( بترای 

ایجاد فضای سبز شتهری تقستیم شتدر در ایتن ابقته 

هایی کته درجته تناستب ونهتا مناستب و بندی،  مین

انتد را بترای ایجتاد فضتای ستتبز ناستب بتود نستبتا م

ی های انتخا  شد  را بتا نقشتهانتخا  و سپس مکان

کاربری اراضی شهری موجود در شهر اردبیل مقایسته 

های انتخا  شتد  بتا ی مکانایمر پس ا  مقایسهنمود 

هتای کاربری اراضی شهری، مشخص شد  کته  متین

ا مناسب بترای ایجتاد فضتای ستبز تناستب  یتادی بت

هتتا در کواشتتی کتتاربری اراضتتی دارنتتد؛ ایتتن مکتتان

رودخانتته، نزدیتت  بتته مراکتتز مستتکونی، ومو شتتی، 

ی ارتبتتاای هستتتند و ا  فرهن تتی، متت هبی و شتتبکه

هتا و فضتاهای پارامترهای دی ری مانند اینکه ا  پارد

سبز موجتود فاصتله مناستبی دارنتد و برختی ا  ایتن 

ی دارنتد و هایی هستند که مالکیت دولتتها،  مینمکان
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تغییر کاربری و تبدیل ونها به فضتای ستبز بته راکتتی 

 صورغ خواهد گرفتر

های مهمترین تااوغ نتایج این پژوهش با پژوهش

بتا توجته  های قبلتیقبلی در این است که در پژوهش

-است، کالتت تطبیقتی استااد  شد که  هاییروشبه 

 انتد؛ای نداشته و تنها به ی  روش بسند  نمود مقایسه

هایی کته های قبلی منااق و محلههمننین در پژوهش

اتتور دقیتتق ا  فضتتای ستتبز کمتتتری برخوردارنتتد، بتته

های روش این پژوهش ا  اما در مشخص نشد  است؛

همننتین در ایتن  ؛استااد  شد  استتکاربردی متعدد 

هتا در ستطح با بررسی وضع موجود کاربری پژوهش

هایی کته حلهمنااق دارای کمبود و کتی م ،شهر اردبیل

های ویند  مورد توجه قترار گیرنتد، ریزیباید در برنامه

 مشخص شد  استر 

که برای نتتایج کاصتل ا  تحقیتق در  هاییپیشنهاد

 شود به صورغ  یر است نظر گرفته می

هتای با توجه به رونتد ستریع شهرنشتینی و بحتران

محیطتتی کاصتتل ا  ون و نتتتایج پتتژوهش - یستتت

ریتزی یت و برنامتهکاضر، ضترورغ انجتام متدیر

 گردد؛شهری وشکار می

 سامانه االاتاغ جغرافیایی به تنوان ابزاری مناستب

توانتد هزینته و  متان گیتری متیدر فرویند تصمیم

ی ار یابی را کاهش داد  و متخصصتان را در  مینته

 انتخا  راهکارهای مناسب یاری نماید؛

 با توجه به اینکه مکان یابی نادرست کاربری اراضی

شهرها مشکلاتی را در پی خواهتد داشتت، لت ا  در

(، GISهای االاتاغ جغرافیتایی )استااد  ا  سامانه

های شتهری جهت انتخا  مکان بهینه برای کاربری

  ؛باشددارای اهمیت می

 با توجه به نتایج به دست ومد  در این پژوهش بایتد

اردبیتل و  1و  9یابی فضای سبز در منتااق به مکان

ه ی  که دارای کمبتود فضتای ستبز همننین منطق

 گیری هستند، اهمیت داد  شود؛چشم

 باید برای جبران کمبود فضای سبز در شتهر اردبیتل

هتای قبلتی کته بته فضتای این پژوهش و پژوهش

هتتای همننتتین ستایر روشانتد، ستبز اهمیتتت داد 

 کاربردی اهمیت داد  شودر

جمعیتتی، هتای در شهر اردبیتل بایتد بته شتاخص

مراکز فرهن ی، ومو شتی و مستکونی و  نزدیکی به

مراکز دولتی که تغییر کاربری ون به فضتای ستبز را 

 نماید اهمیت داد  شودرتر میوسان
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