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چگًَگی ّنرَاسی هکبىّبی آهَصضی دس استجبط ثب سبیش کبسثشیّب ،تقذاد داًص آهَصاى ٍ ضقبؿ دستشسی اص هَاسدی ّستٌذ کِ
هَسدتَرِ ثشًبهِ سیضاى ضْشی استّ .ذف اغلی پژٍّص تقییي ثْتشیي هکبى ثشای دثیشستبىّبی ضْش ضیشاص ثب استفبدُ اص ٍ GIS
تلفیق هذل ّوپَضبًی ضبخعّب ثب  AHPاست .سٍش پژٍّص تَغیفی -تحلیلی ٍ ثش اسبس هبّیت کبسثشدی است .دس ایي پژٍّص
اثتذا هقیبسّبی هکبى گضیٌی دثیشستبىّبی ضْش ضیشاص (ضقبؿ پَضطی ،روقیت ٍ تشاکن آىً ،ضدیکی ثِ ضجکِ هقبثشّ ،وسبیگیّبی
سبصگبس ٍ ًبسبصگبس) هطخع ٍ اعالفبت هشتجظ ثب ّش یک اص آىّب آهبدُ گشدیذ .ثب هحبسجِ ضشیت اّویت هقیبسّب ٍ صیش هقیبسّب دس هذل
 ،AHPضقبؿ پَضطی ثب ضشیت ٍصًی  0/3828ثیطتشیي ٍ ضشیت اّویت هشثَط ثِ ضجکِ ساُّب ثب ٍصى  0/0882کوتشیي تأحیشگزاسی دس
هکبىیبثی هشاکض آهَصضی دثیشستبى داضتِ است .سپس الیِ ّش یک اص هقیبسّب ثب فشهت  Rasterتْیِ گشدیذّ ،ش یک اص آىّب ثب تَرِ
ثِ صیش هقیبسّبیص ثب استفبدُ اص ٍصى هَسدًؾش  Reclassifyگشدیذ؛ یقٌی ّش  5ضبثغِ سغح اٍل ،ثش اسبس ٍصىّبی هشثَط ثِ
صیشهقیبسّبی خَد ثب هذل  Index Overlayتلفیق گطتِ ٍ ًقطِ ًْبیی دثیشستبىّبی ضْش ضیشاص ثب تَرِ ثِ ٍصى آىّب ٍ ثِ تشتیت
اٍلَیت هطخع گشدیذ.

علی شمسالدینی ،ببراز کریمی

مقذمه 
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شماره بیستویکم /سال ششم /پاییز 1396

پیشینهتحقیق 

سضذ فضایٌذُ داًص آهَصاى دس سغَح هختلف تحػیلی ٍ پیصثیٌی افضایص تقذاد آىّب دس سبلّبی آتی ایزبة هیکٌذ کِ هکبى گضیٌی
فضبّبی آهَصضی ،ثش اسبس هَاصیي فلوی ٍ فٌی هَسدتَرِ قشاس گیشد .ثیتشدیذ فوذُتشیي احش سضذ ضتبثبى ضْشًطیٌی ٍ سضذ ثتیقتَاسُ
فضبی ضْشی ،ثِ ّن خَسدى ًؾبم تَصیـ فضبیی فقبلیتّب ٍ ًبسسبیی سیستن خذهبتی است .تَستقِ فضبّبی ضْشی ّوبٌّگ ثب سضتذ
ضتبثبى روقیت ٍ تَسقِ فیضیکی ضْشّب ًجتَدُ ٍ دسًْبیت سضذ روقیت اص سغَح فضبّبی خذهبتی پیطی گشفتتِ استت کتِ هٌزتش ثتِ
ثیفذالتی ٍ ًبسستبیی فتضبیی ٍ کبلجتذی دس اکختش ضتْشّب ضتتذُ استتت ) .(Salehi, 1374: 105هکتبىیبثتتتی ثْیٌتتتِ فقبلیتتّتب،
ّوتتَاسُ هَسدتَرِ رغشافیذاًبى ثَدُ استتت .رغشافیذاًبى دس کٌبس اقتػبدداًبى ثش اسبس سستتتبلتی کتِ دسصهیٌتِ تغییتشات فضبیتتتی ٍ
هکبًتتی حبکن ثتتش پذیذُّب داضتِاًذّ ،وَاسُ دس تکَیتتي ًؾشیبت هکبىیبثی دس ساستتتبی حذاکخش کشدى ستتَد ٍ ثِ حذاقل سستتتبًذى
ّضیٌِّب دس استتتفبدُ اص صهیي ضتتْشی ستتْین ثَدُاًذ) .(Yakanifard, 1380: 16خذهبت آهَصضی اص هْنتشیي خذهبت ٍ تستْیالت
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اهشٍصُ ّزَم روقیت ثِ ضْشّبی ثضسگ ٍ فذم هکبىیبثی غحیح خذهبت ضْشی اصرولِ هشاکض آهَصضی ،هَرت ثشٍص هطکالت هتقذدی
ثٍِیژُ دسصهیٌِ خذهبتسسبًی ثِ قطش رَاى ٍ داًص آهَصاى ربهقِ کِ حذٍد یکچْبسم روقیت کطَس هب سا تطکیل هیدٌّذ ،ضذُ استت.
اص عشفی دیگش ایي هسبئل ثبفج ثبال سفتي ّضیٌِ ایبة ٍ رّبة ،ثشٍص تشافیک ٍ اص ّوِ هْنتش افت تحػیلی فشصًذاى ٍ ثیفالقگی آىّب
ثِ دسس ٍ تحػیل ضذُ است ٍ لضٍم ثشًبهِسیضی ثشای هکبىیبثی ثْیٌِ ٍاحذّبی آهَصضی سا ایزبة هیکٌذ ،ثشای حتل هطتکل ،رْتت
ثشًبهِسیضی ،سبهبًذّی ٍ ثْشُثشداسی غحیح اص آىّب ،استفبدُ اص سیستنّبی کبهپیَتشی است کِ دس استجبط ثب دادُّتبی فضتبییGIS ،
ساّگطبی ایي هطکل است ) .(Varsi & Rezaee, 1391: 19دستشسی فبدالًِ ثِ صهیي ٍ استفبدُ ثْیٌِ اص آى اص هؤلفِّتبی اغتلی دس
تَسقِ پبیذاس ٍ فذالت ارتوبفی ثِ ضوبس هیسٍد ٍ یکی اص هْنتشیي هطکالت ،کبّص سشاًِ خذهبت ضْشی ٍ اصرولِ ختذهبت آهَصضتی
است .اهشٍصُ فٌبٍسی دادُّبً ،قص اسبسی دس حَصُّبی گًَبگَى ثبصی هیکٌذ .یکی اص حَصُّبیی کِ ثب ٍسٍد فٌبٍسی دادُّب ،دچبس تحَل
اسبسی ضذُ ،حَصُ خذهبت آهَصش است ) .(Godarzvand Chegini & Esmaeili, 1390: 1خذهبت آهَصضی اص هْنتشیي ختذهبت ٍ
تسْیالت ضْشی هحسَة هیضَد کِ تَصیـ فضتبیی آى ثتِ لحتبػ تتأحیش هستتقین دس آستبیص ختبًَادُّتب ،کتبّص ّضیٌتِ ستفشّبی
دسٍىضْشی ،تٌبست ٍ اًسزبم فضبّب ،صیجبیی ضْش ٍ … اص حسبسیت صیبدی ثشختَسداس استت کتِ هکتبىیتبثی ثْیٌتِ آى ،ایوٌتی ٍ سفتبُ
ضْشًٍذاى سا دس پی خَاّذ داضت ٍ لضٍم دخبلت دٍلت رْت گستشش فذالت ارتوبفی ٍ دستشسی یکستبى ٍ هتقتبدل ختذهبت سا ثتشای
ّوِ افشاد ضشٍسی هیسبصد .ثشًبهِ سیضاى سقی داسًذ ثب اسائِ الگَی هٌبست تخػیع صهیي ثِ کبسثشیّبی هَسدًیبص دس ضتْشّب ٍ هکتبى
گضیٌی هٌبست آىّب دس کبلجذ ضْش ،اهکبى صیست ثْتشی سا دس ضْشّب فشاّن آٍسًذ ).(Valizadeh, 1384: 7
اصرولِ هقبعـ هْن آهَصضی دٍسُ هتَسغِ (دثیشستبى) است .تَرِ غشف ثِ سبخت هشاکض آهَصضی دثیشستبى اصًؾش کوی ٍ فذم تَرِ ثِ
کبسثشیّبی هزبٍس ٍ سبیش فَاهل هْن دس هکبىیبثی آى ّب ،هَرت کبّص کبسایی اصًؾش خذهبت سسبًی غحیح هیگشدد .فالٍُ ثش هسبئل
رکشضذُ دس کوجَد هشاکض آهَصضی دثیشستبى ،فذم استقشاس ٍ هکبىیبثی دسست ٍ فذم ّوبٌّگی آى ثب ثبفت ٍ سیوبی ضْشی اص هستبئل ٍ
هَضَفبت هطتشک ثسیبسی اص هذاسس کطَسهبى هحسَة هیگشدد ) .)Ghaffari, 1377دس ضْشّبیی هبًٌذ ضتیشاص کتِ دس حتبل تزشثتِ
ًبّوبٌّگیّب ٍ هسبئل ٍ هطکالت سضذ ٍ تَسقِ ضْشی است ،تقییي الگَی ثْیٌِ تَصیـ کبسثشیّب ساُ سا ثشای سضذ ٍ تَستقِ هتَصٍى ٍ
ّوبٌّگ ضْشی دس سبیِ حفؼ فذالت ارتوبفی سا دس آیٌتذُ ّوتَاس خَاّتذ کتشدً( .ؾشیتبى ٍ ّوکتبساى .)28 :1388 ،کوجتَد فضتبّبی
آهَصضی دس ثقضی اص ًَاحی ضْشی ،تشاکن ثیصاصحذ داًصآهَص دس کالسّبی دسس ٍ فضبّبی ثبص دس ثقضی اص هذاسس ٍ کوجَد ستشاًِ
فضبّبی آهَصضی ٍ ًْبیتبً ًبسسبیی دس ایي ثخص اص یکسَ ٍ تَصیـ فضبیی ًبهتقبدل ٍ ًبهتٌبست هشاکض آهَصضتی دثیشستتبى ٍ ّتنرتَاسی
آىّب ثب کبسثشیّبی ًبسبصگبس دس سغح ضْش ضیشاص اص سَی دیگش هطکلی هضیذ ثش کوجَد سغح ایتيگًَتِ فضتبّب ثتَدُ ٍ ضتوي تقلیتل
هغلَثیت ٍ کبسایی ،فذالت ارتوبفی ٍ اقتػبدی سا ثِ هخبعشُ اًذاختِ است .اًسبى دس رْت تحول ّضیٌِ کوتش ،حػتَل ستَد ثیطتتش ٍ
سَْلت دستشسی ثِ هٌبثـ ،هکبى فقبلیت خَد سا اًتخبة هیًوبیذ .لکي ثب پیچیذُتش ضذى فَاهل هؤحش دس هکبىیبثی ،ثًِبچبس ثِ استفبدُ اص
سٍشّبی فلوی ٍ هذسى است .اصرولِ هطکالت کًٌَی ضْش ضیشاص فذم تَصیـ هتٌبست هشاکض آهَصضی دثیشستبى ضْش ضیشاص استت کتِ
هتٌبست ثب ًیبص ضْشًٍذاى ًجَدُ ٍ هطکالتی سا ثشای داًص آهَصاى ایزبد ًوَدُ استت .ثتب تَرتِ ثتِ ایتي هستبئل ٍ هطتکالت دسصهیٌتِ
کبسثشیّبی آهَصضی ایي پژٍّص سقی داسد ثِ ثشسسی ٍ تحلیل دس هَسد کبسثشی هشاکض آهَصضی دثیشستبى ثب استفبدُ اص هذل ّوپَضتبًی
ضبخعّب ( ٍ )IOتلفیق آى ثب  AHPدس ضْش ضیشاص ثپشداصد.

مکانیابی مراکز آموزشی شهر شیراز با استفاده از مدل همپوشانی شاخصها ( )IOو تلفیق آن با AHP

ضْشی هحسَة هیضَد کِ تَصیـ فضبیی آى ثِ لحبػ تأحیش هستقین دس آسبیص خبًَادُّب ،کبّص ّضیٌِ سفشّبی دسٍىضْشی ،تٌبست
ٍ اًسزبم فضبّب ،صیجبیی ضْش ٍ … اص حسبسیت صیبدی ثشخَسداس است .ثش اسبس تحقیقی کِ تَسظ ٍصاست آهَصشٍپتشٍسش اًزتبمضتذُ
حذٍد  2دسغذ هذاسس احذاثضذُ ثالاستفبدُ هیثبضذ))Ghazizadeh, 1370: 81؛ چشاکِ دس سبخت آىّب ثتِ فَاهتل هکتبى گضیٌتی ٍ
ثِخػَظ تشاکن روقیت هتقبضی تَرِ چٌذاًی ًطذُ است ٍ یب هذسسِ هَسدًؾش دس هٌبعق هْبرش فشست احتذاثضتذُ استت ،اص هٌتبثـ
هْن کِ دس ضوبس اغَل هشثَط ثِ هکبىیبثی فضبّبی آهَصضی هیتَاى ثِ آىّب اضبسُ کشد ،هزوَفتِ هقتبالتی تحتت فٌتَاى اغتَل ٍ
هقیبسّبی عشاحی فضبّبی آهَصضی ٍ پشٍسضی است کِ دس آى ثِ هقیبسّبی هختلفی اصرولِ هکبىیبثی هحیغی ٍ اقلیوی اضبسُضذُ است
) .)Ghazizadeh, 1370: 81پیصثیٌی ٍ هٌؾَس ًوَدى فضبی اختػبظیبفتِ ثِ خذهبت آهَصضی ًِتٌْب دس کطتَسّبی هختلتف ثلکتِ
حتی اص ضْشی ثِ ضْش دیگش ٍ هیبى ثشًبهِ سیضاى ٍ هتخػػبى هختلف هتفبٍت است .ثِعَسیکِ دس ضْش کلکتِ ثِفٌَاى ًوًَِ ستشاًِ
آهَصضی ثشاثش  0/8هتشهشثـ ٍ دس فشاًسِ ثش اسبس ثشًبهِ تَسقِ ضْشّبی رذیذ ثشای ّش داًصآهَص  10هتشهشثـ است (سبصهبى ًَسبصی ٍ
تَسقِ ٍ تزْیض هذاسس .)1370،دس کطَس هب استبًذاسدّبی هشثَط ثِ سشاًِ فضبّبی آهَصضتی ثتشای دثیشستتبى ثتِ تشتیتت هقتبدل 11
هتشهشثـ است .غفشًژاد دس سسبلِ خَد ثب فٌَاى هکبى گضیٌی هشاکض آهَصش فوتَهی ضتْش اسدثیتل ٍ تغجیتق آى ثتب ضتشایظ ثْیٌتِ ،ثتِ
استبًذاسدّبی تفػیلی هشاکض آهَصضی دثیشستبى اضبسُ داسد ). (Safarnejad, 1381: 24
رذٍل  -1استبًذاسد تفػیلی هشاکض آهَصضی دثیشستبى
مشخصاتپایهای

 -1سغح صیشثٌب ٍ عجقبت:
 ستغح صیشثٌتب دس عجقتتبت اص  40دسغذ کل سغح صهیي تزبٍص ًکٌذ
 تقذاد عجقتبت اص ستِعجقتِ تزتبٍصًکٌذ
 فضتتبی آصهبیطتتگبُّتتب هزتتضا اصکالسّب ثبضذ.
 -2سغَح ٍ فضبّبی آصاد:
 حذاقل سغح آصاد  60دسغذ سغحصهیي است.
 سغح الصم ثتشای پبسکیٌتگ :یتکهحل پبسکیٌگ ثتبصا ّتش ًفتش کتبدس
آهَصضی-اداسی

ّ -1نرَاسیّبی هتٌبست:
 دستشسی حتذاقل ثتِ یتک پتبسکفوَهی
 دستشسی ثِ صهیيّبی ٍسصضی دستشسی ثِ هقبثش اغتلی ٍ هستیشاتَثَسساًی ضْشی
 -2هحتتذٍدیتّتتبی ّتتنرتتَاسی ٍ
حشینّب:
 حتتذاقل فبغتتلِ اص کبسگتتبُّتتبیغٌقتی هضاحن  500هتش
 تشریحبً دس غتَست ٍرتَد فضتبیکبفی هیتَاى چٌذ هذسسِ هزوَفتِ
کٌبس ّن گشد آٍسد.

(غفش ًژاد)1381،

 -1سغح سشاًِ:
 فضبی ثبص  7هتشهشثـ فضبی سشپَضیذُ  5هتشهشثـ -2هسبحت هَسدًیبص:
 حذاقل  1000هتشهشثـ ثشای ً 800فش ثبصا ّش ً 100فش ضبگشد .اضتبفی 450هتشهشثـ فضبی پَضیذُ ٍ  500هتشهشثتـ
فضبی ثبص اضبفِ هیضَد.
 -3ؽشفیت:
 حذاقل ً 800فش هتَسظ ً 1200فش حذاکخش ً 2000فش -هتَسظ ّش کالس ً 40 -45فش
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اص هٌبثـ دیگش دس ایي صهیٌِ ،رلذ دٍم کتبة اغَل ٍ هجبًی عشاحی فضبّبی آهَصضی تحت فٌَاى هغبلقبت اقلیوی ٍ ضَاثظ عشاحی
فضبّبی آهَصضی ثب تأکیذ ثش اقلین سضت است ) .(Ghaffari, 1377: 31ضَاثظ ضْشسبصی فضبّبی آهَصضی ًَضتِای استت کتِ دس
اداسُ کتل فٌتی سبصهبى ًَسبصی تَسقِ ٍ تزْیض هذاسس کتطَس تَستظ پیشرلیلتی ( )1377تْیتِ گشدیذُ ٍ دس آى ثِ ضَاثظ هکبىیبثی
هذاسس اضبسُضذُ استت .اکجتش پشّیضکبس ( )1383دس سسبلِ خَد ثب استفبدُ اص  GISثِ هکبى گضیٌی هشاکض خذهبت ضْشی ثب تحقیق دس
هذلّب پشداختِ استت .سیستنّبی اعالفبت رغشافیبیی ) (GISفجبست است اص یک ًؾتبم هٌتسزن اص سختافضاسً ،شمافضاس ٍ دادُ کِ
اهکبى هیدّذ دادُّبی ٍاسدضذُ ثِ سایبًِ ،رخیتشُ ،تزضیٍِتحلیل ،اًتقبل ٍ ثبصیبثی ضذُ ٍ ثِغَست اعالفتبت ًقطِای ،رتذٍلی ٍ هذلی
اص پٌِّْبی رغشافیبیی هٌتطش ضتًَذ (هخذٍم .)1380:27،هیکبئیلی (ً )1383یض دس سسبلِ خَد هکبىیبثی هشاکض آهَصضی دس هقغـ
ساٌّوبی دس ضْش سضت سا هَسدهغبلقِ قشاس دادُ استٍ .لی صادُ (ً )1386یض دس هقبلِای ،هکبىیبثی هشاکض آهَصضی دثیشستبى ضْش تجشیض سا
ثب استفبدُ اص سیستن اعالفبت رغشافیبیی هَسدثشسسی قشاس دادُ است .هغبلقبت اًزبمضذُ ثِهٌؾَس تذٍیي ضَاثظ ٍ الگَیی رْت استقشاس
هذاسس دس سبل  1353صیش ًؾش دفتش فٌی آهَصشٍپشٍسش غَست گشفت .ایي تحقیقبت کِ تَسظ کبسلَ ًستب کبسضٌبس یًَسکَ ٍ تٌی
چٌذ اص ّوکبساى ایشاًی ٍی ثب فٌَاى ضَاثظ ٍ هقیبسّبی سبختوبىّبی آهَصش دس ایشاى اًزبم یبفت .هقیبسّبی استبًذاسد دسصهیٌِ هشاکض
آهَصضی سا تْیِ ٍ تذٍیي ًوَدًذ .صیبسی ( )1381ضوي هغشح سبختي ًؾشیِّبی ًقص ارتوبفی صهیيً ،ؾشیتِ اقتػبدی صهیيً ،ؾشیِ
عجیقی صهیيً ،ؾشیِ کبلجذی ٍ سبهبًذّی صهیي ضْشی ثتِ تجییي ًؾشیِّب دس استجبط ثب کتبسثشی صهتیي ضتْشی پشداختتِ ٍ هقتقتذ استت

مطالعات محیطی هفت حصار

 -1ضتتقبؿ فولکتشد هفیتذ :دس ستتغح
ًبحیِ ٍ دس هَاسدی دس سغح ضْش.
 -2روقیت صیشپَضتص :ثتب ؽشفیتت
هتَسظ  3000خبًَاس ثشای ّش ٍاحذ
 -3قغقبت تفکیک :حذاقل 10000
هتشهشثـ

نحوهکاربردفضا

نحوهاستقراردرمحیط

یهاوتناسبات
ویصگ 

علی شمسالدینی ،ببراز کریمی

ضَد .(Ziyari, 1381:

ّش کبسثشی صهیي ضْشی ثبیتذ دس استجتبط ثتب اٍضتبؿ هحیغتی ،ارتوتبفی ٍ اقتتػبدی ،هکبىیبثی ٍ سبهبًذّی
)126پَسهحوذی دس سبل  1382ثب ثْشُگیشی اص ضبخعّبی ستبصگبسی ،آستبیص ،کبسایی ،هغلَثیت ،سالهتی ٍ استبًذاسدّبی ایوٌی
ثِفٌَاى اغتَل هکبى گضیٌی ٍ هقیبسّبی هکبىیبثی ٍ هغلَثیت ثِ تحلیل کبسثشیّبی ضتْشی پشداختتِ استت .اٍ هقتقذ است ضْشّب
ضبهل کبسثشیّبی هختلفی ّستٌذ کِ ثبیذ ثِغَست هتٌبستت ٍ دس استجبط ثب یکذیگش دس فشغِ صهیي ضتْشی استتقشاسیبفتِ تتب ضتوي
دستشستی آسبى روقیت ضْشی ثِ آىّبّ ،ضیٌِّبی هبدی ٍ هقٌَی ضْشًٍذاى سا کتبّص دادُ ٍ هحیغی سبلن ٍ پَیب ثشای ضْشًٍذاى
فشاّن آٍسًذ .ثْشام سلغبًی دس استجبط ثب سبصگبسی کبسثشیّب اصرولِ کبسثشی آهَصضی ثتب غٌقتی هقتقذ است ثشای سفبیت حفؼ حشین
هذاسس ًسجت ثِ غٌبیـ ،ثبیذ ثشحست هیضاى آلَدگی آىّب عجقِثٌذی ضًَذ .غٌبیـ ثب آلَدگی صیتبد حتذاقل ثبیتذ  500 1000الی هتش اص
آىّب فبغلِ داضتِ ثبضٌذ ) (Bahram Soltani, 1371: 110؛ ثٌبثشایي تَصیـ فضبّبی آهَصضی هستلضم تقییي هکبى هٌبست ٍ تسْیالت
ثِگًَِای است کِ ّوِ اقطبس ربهقِ ثِ ًحَی هغلَة ثِ آىّب دستشسی پیذا کٌٌذ (Karimi Azeri & Sheikh Karami, 1395:
) .17هقبلِ حبضش سقی داسد دس پشداختي ثِ هسئلِ هکبىیبثی ،هحلی هٌبست رْت استقشاس هشاکض آهَصضی دثیشستبى دس ضْش ضیشاص
ثشگضیٌذ ،ثِعَسیکِ ثب دس ًؾش گشفتي استبًذاسدّب ٍ هقیبسّبی هؤحش دس هکبىیبثی هشاکض آهَصضی دثیشستبىّبی ضْش ضیشاص ،کل فضبی
ضْش تحت پَضص فضبی هَرَد ٍ پیطٌْبدی قشاس گیشد؛ ثٌبثشایي پبسخگَیی ثِ سؤال صیش اص اّذاف هطخع ایي هقبلِ است .چگًَِ
هیتَاى ثب تَرِ ثِ استبًذاسدّب ٍ تلفیق ٍ تشکیت هقیبسّب ،سبیتّبی هٌبست سا رْت احذاث هشاکض آهَصضی دثیشستبى ضْش ضیشاص ثب
استفبدُ اص سیستنّبی اعالفبت رغشافیبیی ( ٍ )GISفشایٌذ تحلیل سلسلِ هشاتجی ثشگضیذ؟

روشتحقیق 

مطالعات محیطی هفت حصار

محذودهموردمطالعه 
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ضْش ضیشاص ثتِ فٌتَاى کتالى ضتْش
هٌغقِ رٌَة ایشاى ٍ هشکض استتبى
فتتبسس دس  30دسرتتِ ٍ  25دقیقتتِ
فشؼ رغشافیبیی ٍ  37دسرِ ٍ 29
دقیقِ عتَل رغشافیتبیی قشاسگشفتتِ
است .سبختبس کٌتًَی ضتْش ضتیشاص
حبغتتل فشایٌتتذ تتتبسیخی ٍ پَیتتب اص
استقشاس روقیتت ثتش ثستتش عجیقتی
ضْش ٍ تأحیشات هتقبثتل آىّبستت،
یقٌی هضتوَى آى دس ّتش دٍسُ ثتب
تَرِ ثِ ستبختبس فضتبیی ،عجیقتی،
اقتػتتبدی ،ارتوتتبفی ٍ سیبستتی –
فشٌّگی ضْش تفبٍت هیکٌذ ٍ ایتي
تغییش هضوَى سشفتی افضایٌذُ داسد.
ثشسسی تکَیٌی سبختبس ضْش ضتیشاص
ًطبى هیدّذ کتِ ضتْش ثتش ثستتش

تػَیش ً -1قطِ هَققیت ضْش ضیشاص دس ایشاى ٍ استبى فبسس
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ایي تحقیق ثش هجٌبی هبّیت کبسثشدی ٍ سٍش آى تَغیفی– تحلیلی است .پس اص هغبلقِ هتَى ثشًبهِسیضی ضْشی ٍ کبسثشی آهَصضی
ٍ تالش دس تلفیق ایي دٍضبخِ ساثغِ ثیي فضب ،هکبى ٍ ضشایظ هَرَد ضبخعّبی هؤحش دس هکبىیبثی هشاکض آهَصضی دثیشستبى هطخع
گشدیذ .سپس پبیگبُ دادُ هشثَط ثِ ّش یک اص آىّب ثِغَست الیِّبیی ثِ فشهت  GISتْیِ گشدیذ .ثشای ٍصى دّی ضبخعّب اص سٍش
تحلیل سلسلِ هشاتجی ( )AHPاستفبدُ گشدیذ .دس ضشایغی کِ هقیبسّب تػوینگیشی هتضبد ،اًتخبة ثیي گضیٌِّب سا ثب هطکل هَارِ
هیسبصد ،ایي هذل هطکلگطب است) .(Zebardast, 1380: 20رْت تلفیق الیِّب اص سٍش ّوپَضبًی ضبخعّب ()Index Overlay
استفبدُ هیضَد.

مکانیابی مراکز آموزشی شهر شیراز با استفاده از مدل همپوشانی شاخصها ( )IOو تلفیق آن با AHP

دضتی ثب گستشُ ضوبلی – رٌَثی هحذٍد ثِ استفبفبت دس سوت ضوبل ،رٌتَة ،غتشة ٍ دسیبچتِ هْتبسلَ دس ستوت ضتش دس دل دضتت
قشاسگشفتِ ،سضذ یبفتِ است .ضْش ضیشاص ،ثِفٌَاى کبًَى هْن سیبسی– اداسی دس ثخص رٌَة کطَس ،کبًَى هْبرشتّبی سٍستب ضتْشی
ٍ هشکض اًَاؿ فقبلیتّب ثب کبسکشدّبی گًَبگَى خذهبتی ٍ غتٌقتی ٍ اداسی ٍ آهَصضتی استت )ً .(Rezaei, 1359: 48قطتِ صیتش هشاکتض
آهَصضی دثیشستبى ضْش ضیشاص سا ًوبیص هیدّذ.

افتههایتحقیق 
ی 



مکانیابیبهینهمراکسآموزشی



دبیرستان







تراک  معی









شبکهدسترسی

شعا پوششی

هم ای یناسازگار

هم ای یسازگار







هکتار

هکتار

درهکتار

درهکتار

دسترسیدر ه

دسترسیدر ه

دسترسیدر ه

دسترسیدر ه

گورستان

پایانه م ونق

م کونی


بهذاشتی-درمانی

فرهن ی

ت اری

ورزشیکوچ

هکتار
دسترسیدر ه

ای اهسوخ

ورزشیکوچ

فضایسبس

تػَیش  -2هذل هکبىیبثی هشاکض آهَصضی

وزندهی معیارهاوزیرمعیارها:ثشای تقییي ضشیت اّویت (ٍصى) هقیبسّب ٍ صیشهقیبسّب ،چٌذ سٍش ٍرَد داسد کِ هقوَلتشیي
آىّب ،هقبیسِ دٍتبیی است .دس ایي سٍش ،هقیبسّب دٍثِدٍ ثب یکذیگش هقبیسِ هیضًَذ ٍ دسرِ اّویت ّش هقیبسً ،سجت ثِ دیگشی
هطخع هیضَد .ثشای تقییي ضشیت اّویت (ٍصى) هقیبسّب ٍ صیش هقیبسّب ،ثب استفبدُ اص سٍش فشایٌذ تحلیل سلسلِ هشاتجی )،(AHP
دٍثِدٍ آىّب سا ثبّن هقبیسِ هیکٌین .هقبیسِ دٍدٍیی آىّب ثشای ثِ دست آٍسدى ضشیت تغبثق  )CR(1اص هتغیشّبیی استفبدُ هیضَد
1- Consistency Ratio

87

] [ Downloaded from hafthesar.iauh.ac.ir on 2023-01-07



نفردر

نفر

شماره بیستویکم /سال ششم /پاییز 1396



– نفردر

–

–

– 

نفر

بی

از

نفردر

مطالعات محیطی هفت حصار

مکانیابیمراکسآموزشیدبیرستانومتغیرهایمؤثر :ثب تَرِ ثِ ٍرَد کبسثشیّبی هختلف ضتْشی ،داضتتي استتبًذاسدّب،

هقیبسّب ٍ ضَاثظ هتٌبست ثب ًَؿ فولکشد ٍ ًقص ّش کتبسثشی دس ستغح ضتْش ضتشٍسی استت تتب ضتوي رلتَگیشی اص قتشاس گتشفتي
کبسثشیّبیی کِ هختلکٌٌذُ فولکشد ّوذیگش یب ثِ فجبستی ًبسبصگبس ّستٌذ ،ثتَاى هتٌبست ثب روقیتت ضتْش کتبسثشیّتبی ضتْشی سا
ثِعَس هتقبدل تَصیـ کشد تب ّوِ ضْشًٍذاى ثِآسبًی ثِ ایي کبسثشیّب دستشسی داضتِ ثبضٌذّ .ش چتِ هقتش ٍ هَققیتت هشاکتض آهَصضتی
دثیشستبى اصًؾش ّوبٌّگی ثب دیگش کبسثشیّبی ضْشی ،ایوٌی ،دستشسی ،سبختبسّبی فضبیی ٍ کبلجذی ،تتشاکن روقیتت ٍ ضتجکِ هقتبثش
هغلَةتش ثبضذ ٍ دس ًقبط هٌبستتشی هکبىیبثی ضًَذ ،آحبس هخجتتشی ثش استقب کیفی صًذگی ٍ ًیض حفؼ سالهتی سٍحی ٍ رستوی هتشدم
ربهقِ خَاّذ گزاضت ) .(Parhizgar, 1383: 69هقیبسّتبی هتقتذدی رْتت هکتبى گضیٌتی هشاکتض آهَصضتی دثیشستتبى ثتب تَرتِ ثتِ
استبًذاسدّبی رْبًی اسائِ گشدیذُ است کِ ثِ کبس ثشدى ّوِ هقیبسّبی یبدضذُ ثِ دالیل هختلف اهکبىپتزیش ًیستت ٍ اًتختبة هقیبسّتب
ًِتٌْب ثستگی ضذیذ ثِ دس دستشس ثَدى اعالفبت داسد ثلکِ هتأحش اص ضشایظ عجیقی ٍ کبلجذی هحذٍدُ هَسدًؾش داسد؛ ثٌبثشایي ثب تَرِ ثِ
ثشسسی ٍضقیت هَرَد ضْش ضیشاص ٍ دستشسی اعالفبت ،هقیبسّبی صیش ثشای هشاکض آهَصضی دثیشستبى اًتختبة گشدیتذ .ضتقبؿ پَضطتی،
روقیت ٍ تشاکن آى ،ضجکِ دستشسی ٍ کبسثشی اساضی (ّوسبیگیّبی سبصگبس ٍ ّوسبیگیّتبی ًبستبصگبس)ً .وتَداس صیتش هقیبسّتب ٍ صیتش
هقیبسّبی هشاکض آهَصضی ضْش ضیشاص سا ًوبیص هیدّذ.


علی شمسالدینی ،ببراز کریمی

کِ دس ایي پژٍّص هقیبس  9کویتی السبفتی ثشای هقبیسِ دٍدٍیی هقیبسّب ثب تَرِ ثِ ّذف هَسدثشسسی ،هجٌبی قضبٍت است ٍ ّوِ
هقیبسّب دٍثِدٍ ثبّن هقبیسِ هیضًَذ ) .(Zebardast, 1380دس اهتیبصدّی اص هتخػػبى خَاستِضذُ کِ ثش هجٌبی رذٍل استبًذاسد صیش،
اهتیبصدّی کٌٌذ.
رذٍل  -2هقیبس  9کویتی آل سبفتی ثشای هقبیسِ دٍدٍیی هقیبسّب

امتیاز(شذتار حی )

تشریح یکسبى

تقشیف

تشریح ثیطتش

کوی هشرح

7

9

8-6- -

تشریح خیلی ثیطتش

کبهالً هشرح

تشریحبت ثیٌبثیي

)(Zebardast, 1380

دس ایي پژٍّص ،ثب تَرِ ثِ اغل «ضشٍط هقکَس» دس فشایٌذ تحلیل سلسلِ هشاتجی (اگش اّویت ً Iسجت ثِ  Jثشاثش ثب  kثبضذ ،اّویت
فٌػش ً Jسجت ثِ  Iثشاثش خَاّذ ثَد) ).(Marinoni, 2007: 45
رذٍل  -3هقبیسِ دٍدٍیی ضَاثظ تقییيکٌٌذُ دس هکبىیبثی هشاکض آهَصضی دثیشستبى دس سغح اٍل
هم ای یناسازگار

هم ای یسازگار

شعا پوششی

معیارها

تراک  معی

شبکهمعابر

4

3

2

2

1

ضقبؿ پَضطی

2

2

1

2

2
2
1

ّوسبیگی ًبسبصگبس
تشاکن روقیت
ضجکِ هقبثش

مطالعات محیطی هفت حصار

هقبیسِ دٍدٍیی ضَاثظ تقییيکٌٌذُ دس هکبىیبثی هشاکض آهَصضی دثیشستبى دس سغح اٍل ًطبى هیدّذ کِ هقیبس ّوسبیگی ًبسبصگبس دٍ
ثشاثش تشاکن روقیت داسای اّویت است ٍ ثِ هقیبس تشاکن روقیت دس هقبثل ضجکِ هقبثش فذد  2دادُضذُ ٍ داسای اّویت ثیطتشی است،
ثٌبثشایي ضشیت ٍصًی ثیطتشی هیگیشد .ثب تَرِ ثِ اغل «ضشٍط هقکَس» دس فشایٌذ تحلیل سلسلِ هشاتجی (اگش اّویت ً Iسجت ثِ J
ثشاثش ثب  kثبضذ ،اّویت فٌػش ً Jسجت ثِ  Iثشاثش خَاّذ ثَد)؛ ثٌبثشایي هقذاس فذدی ضجکِ هقبثش دس ثشاثش ضقبؿ پَضطی هقبدل خَاّذ
ثَد ) . (marinoni,2007:45دس ایي تحقیق ثشای تقییي ضشیت اّویت هقیبسّب اص سٍش هحبسجِ ٍصى ًسجی ٍ ثِ فلت دقت ثیطتش اص
سٍشّبی تقشیجی تحلیل سلسلِهشاتت ٍ هحبسجِ هیبًگیي ٌّذسی استفبدُ هیضَد .کلیِ هشاحلی کِ ثشای تقییي ضشیت اّویت هقیبسّب
عی هیضَد ،ثشای تقییي ضشیت اّویت صیش هقیبسّب ًیض اًزبم هیضَد.
رذٍل  -4هحبسجِ هیبًگیي ٌّذسی هقیبسّب
تراک  معی

معیارها 



شبکهمعابر 

شعا پوششی 

هم ای یسازگار 

هم ای یناسازگار 

شماره بیستویکم /سال ششم /پاییز 1396

ضشیت اّویت

رذٍل فَ ًطبى هیدّذ کِ ضقبؿ پَضطی ثب ضشیت ٍصًی  0/3828ثیطتشیي تأحیشگزاسی دس هکبىیبثی هشاکض آهَصضی دثیشستبى داضتِ
ٍ کوتشیي ضشیت اّویت ًیض هشثَط ثِ ضجکِ ساُّب ثب ٍصى  0/0882است.
شعا عملکردمفیذمراکسآموزشیدبیرستان :حضَس ثِهَقـ ،کنّضیٌِ اص ضشٍسیبت هکبىیبثی هشاکض آهَصضی است .هکبىیبثی
هشاکض آهَصضی دثیشستبى دس فبغلِای کِ داًصآهَص دس هذت حذاکخش  20دقیقِ پیبدُسٍی ثِ هحل هذسسِ ٍ دس آخشیي ًقغِ هحذٍدُ
تحت پَضص ثشسذ ،الضاهی است .سبصهبى ًَسبصی ٍ تَسقِ ٍ تزْیض هذاسس دس سبل  1370حذاکخش صهبى دستشسی ٍ ّوچٌیي حذاکخش
ضقبؿ دستشسی سا ثشای داًص آهَصاى هقبعـ هختلف تحػیلی تقییي کشدُ است.
رذٍل  -5حذاکخش ضقبؿ دستشسی ٍ حذاکخش صهبى دستشسی ثِ کبسثشیّبی آهَصضی ثشای داًص آهَصاى
مقطعتحصیلی 

اثتذائی

ساٌّوبیی
هتَسغِ

ذاکثرشعا دسترسی 

 500هتش

 1200هتش
 2000هتش

(سبصهبى ًَسبصی ٍ تَسقِ ٍ تزْیض هذاسس)1370 ،

ذاکثرزماندسترسی 

 10دقیقِ پیبدُسٍی
 15دقیقِ پیبدُسٍی
 20دقیقِ پیبدُسٍی
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1

1

1

ّوسبیگی سبصگبس

مکانیابی مراکز آموزشی شهر شیراز با استفاده از مدل همپوشانی شاخصها ( )IOو تلفیق آن با AHP

تػَیش ً -3قطِ ضقبؿ پَضطی هشاکض آهَصضی دثیشستبى هَرَد

ضقبؿ پَضطی هشاکض آهَصضی دثیشستبى اصًؾش فبغلِ صهبًی  20دقیقِ ثِغَست پیبدُسٍی است ،یقٌی اص لحؾِ ختشٍد داًتص آهتَصاى اص
هٌضل تب سسیذى ثِ هحل هذسسِ ًجبیذ ثیص اص  20دقیقِ ثبضذ .ایي ضقبؿ اصًؾش فبغلِ هکبًی  2000هتش دس ًؾش گشفتِضذُ است.
تراک  معی وزیرمعیارهایآن:هکبىیبثی هشاکض آهَصضی دثیشستبى دس هٌبعقی کِ تشاکن روقیتی ثتبالتشی داسًتذ دس اٍلَیتت
قشاس داسد .ثب تَرِ ثِ هغبلت رکشضذُ ضشایت اّویت صیش هقیبسّبی تشاکن روقیت ًیض تقییي هیگشدد .هالحؾِ هتیگتشدد کتِ  5کتالس
ضبثغِ ثشای تشاکن روقیت دس ًؾش گشفتِضذُ است کِ الجتِ هٌؾَس اص آى ،تشاکن هؤحش روقیت است.
نفر

-

نفر

-

نفر

-

نفر

-

6

5

4

3

4

3

2

1

3

2

1

1

1

بی

از

معیارها

نفر

ثیص اص ً 200فش

1

ً 200-150فش
ً 150-100فش
ً 100-50فش
ً 50-0فش

1

89
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تػَیش ً -4قطِ ٍصى پزیشی تشاکن روقیت
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هقبیسبت صٍری صیش هقیبسّبی تشاکن روقیت دس رذٍل فَ اّویت تشاکن ً 50-100فش دس ّکتبس دٍ ثشاثش اّوتتیت تشاکن ً 0-50طتبى
هیدّذ ٍ اّویت تشاکن ثیص اص ً 200فش 6 ،ثشاثش تشاکن ً 0-50فش است ٍ ثِ سبیش فٌبغش هبتشیس ّوبًٌذ هَاسد یبدضذُ اسصش تخػیع
دادُضذُ استً .قطِ ضوبسُ  3هٌبستتشیي هکبىّب سا ثب تَرِ ثِ تشاکن روقتیت ٍ تلفتیق ٍصى هتؤحش ثتش هکتبىیتتبثی هشاکتض آهَصضتی
دثیشستبى ضْش ضتیشاص سا ًوبیص هیدّذ .

مطالعات محیطی هفت حصار

رذٍل  -6هقبیسبت صٍری صیش هقیبسّبی تشاکن روقیت دس ّکتبس دس سغح دٍم

علی شمسالدینی ،ببراز کریمی

ابانها:داًص آهَساى ایي هقغـ ثِ لحبػ قذست رسوبًی ،تطخیع ٍ تققل ،تَاًبیی استتفبدُ
زیرمعیارهاینسدیکیبهشبکهخی 
اص ضجکِ ضْشی ثِرض آصادساُّب سا داسًذ .ثٍِیژُ آًکِ تقذادی اص آىّب ثِ فلت ثقذ هسبفت ارجبساً ثبیذ اص ٍسبیظ ًقلیِ حولًٍقل فوَهی ٍ
خػَغی استفبدُ ًوبیٌذ .صیشهقیبسّبی ًضدیکی ثِ ضجکِ خیبثبىّب دس سغح دٍم دس قبلت رذٍل ضوبسُ ( )4هَسد اسصیبثی ٍ اسصشگتزاسی
قشاس گشفتٌذ.
رذٍل  -7هقبیسِ دٍدٍیی صیش هقیبسّبی ًضدیکی ثِ ضجکِ خیبثبىّب

5
4
3
2
1

3
2
2
1

2
2
1

2
1

1

سغح دستشسی 3
سغح دستشسی 2
سغح دستشسی 4
سغح دستشسی 5
سغح دستشسی 1

مطالعات محیطی هفت حصار

هقبیسِ دٍدٍیی صیش هقیبسّبی ًضدیکی ثِ ضجکِ خیبثبىّب ًطبى هیدّذ کِ اّویت سغح دستشسی  ،3پٌذ ثشاثش سغح دستشسی  1است
ٍ ثِ ّویي هٌَال ،سغح دستشسی  ،2چْبس ثشاثش سغح  1داسای اسصش است؛ یقٌی سغح دستشسی  ،1یکچْبسم سغح دستشسی  2داسای
اسصش است .دس ایي هبتشیس ًقطی کِ کالس ضبثغِ دس هکبىیبثی هشاکض آهَصضی دثیشستبى ایفب هیًوبیذ هجٌبی تحلیل استً .قطِ 4
هٌبستتشیي هکبىّب سا ثب تَرِ ثِ ٍصىپزیشی ضجکِ هقبثش ٍ تلفتیق ٍصى هؤحش ثش هکبىیتبثی هشاکض آهَصضی دثیشستبى ضْش ضتیشاص سا
ًوبیص هیدّذ.
یهایسازگاروتلفیقآنها :اص ثیي کبسثشیّبی ضْشی ،آى دستِ اص کبسثشیّتبی
مقای هدودوییزیرمعیارهایهم ای 
ضْشی کِ دسصهیٌِ خذهبتسسبًی هشاکض آهَصضی هضاحوت ایزبد ًویکٌٌذ ٍ فالٍُ ثش آى ،ثْتش است کتِ هشاکتض آهَصضتی دثیشستتبى دس
ًضدیکی آىّب ایزبد ضَد .یکی اص اّذاف ثشًبهِسیضی کبسثشی اساضی ضْشی تأهیي ٍ پیصثیٌی هٌبست خذهبت فوَهی اصرولِ دستشسی
ثِ خذهبت آهَصضی است .کبسثشی آهَصضی دثیشستبى ثبیستی ثب کبسثشی ّنرَاس خَد تٌبست داضتتِ ثبضتذ 4 .کتبسثشی اص کتبسثشیّتبی
ضْشی ،دس قبلت ّوسبیگیّبی سبصگبس رْت هکبىیبثی هشاکض آهَصضی دثیشستبى استفبدُ گشدیذُاًذ کِ دس ریتل ثتِ هتشٍسی گتزسا ثتش
چگًَگی ایي هقبیسبت پشداختِ هیضَد .رذٍل صیش هقبیسِ دٍدٍیی صیش هقیبسّبی ّوسبیگیّبی سبصگبس سا ًوبیص هیدّذ.

شماره بیستویکم /سال ششم /پاییز 1396



تػَیش ً -5قطِ ٍصى پزیشی ضجکِ هقبثش ضْش ضیشاص
ورزشیکوچ

3
2
2
1

رذٍل  -8هبتشیس هقبیسِ صٍری صیشهقیبسّبی ّوسبیگیّبی ًبسبصگبس

فضایسبس

1
2
1

فرهن ی

2
1

م کونی

1

معیارها

هسکًَی
فشٌّگی
فضبی سجض
ٍسصضی کَچک
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سطحدسترسی

سطحدسترسی

سطحدسترسی

سطحدسترسی

سطحدسترسی

معیارها

مکانیابی مراکز آموزشی شهر شیراز با استفاده از مدل همپوشانی شاخصها ( )IOو تلفیق آن با AHP

دس رذٍل هبتشیس هقبیسِ صٍری صیشهقیبسّبی ّوسبیگیّبی ًبسبصگبس ثِ کبسثشی هسکًَی ًسجت ثِ کبسثشی ٍسصضی کَچتک ،اسصش 3
دادُضذُ است ،یقٌی کبسثشی هسکًَی اصًؾش هکبى هشاکض آهَصضتی دثیشستتبى ،دٍ ثشاثتش کتبسثشی ٍسصضتی کَچتک اسصش داسد .هٌتبعق
فشٌّگی ثب تَرِ ثِ هبّیت خَد ٍ لضٍم ًضدیکی ثِ هشاکض آهَصضی دثیشستبى ،دس ثشاثش کبسثشی فضبی سجض فتذد  2سا دسیبفتت کتشدُاًتذ؛
یقٌی اّویت هٌبعق فشٌّگی  2ثشاثش کبسثشی فضبی سجض است؛ ثٌبثشایي هشاکض آهَصضی دثیشستبى ثبیذ دس ًضدیکی هٌبعق هسکًَی هکبى
گضیٌی گشدد .سٍاثظ سیبضی افوبلضذُ رْت تطکیل الیِ ّوسبیگی سبصگبس ثش اسبس ٍصى حبغل اص هذل سلسلِ هشاتجتی ( )AHPکتِ
ثِغَست کبسثش هجٌب ثَدُ اسائِ گشدیذُ است .دس ًقطِ صیش هٌبستتشیي هکبىّب تب ًبهٌبستتشیي آىّب دس سًگّبی هختلتف عجقتِثٌتذی
گشدیذُاًذ ٍ ثِ فجبستی ثْتش آى ثخص اص کبسثشیّب کِ دس پَضص یک تب  20دقیقِای کبسثشیّبی سبصگبس قشاس داسًذ ،ثیطتشیي تأحیش سا دس
هکبىیبثی هشاکض آهَصضی دثیشستبى داسًذ.
یهای ناسازگار ومقای هدودوییزیرمعیارها :آى دستِ اص کبسثشیّبی ضْشی کِ دسصهیٌِ ختذهبتسستبًی هشاکتض
هم ای 
آهَصضی حسبسیت ثبالیی داضتِ ٍ هٌغقیتش آى است کِ هشاکض آهَصضی دثیشستبى دس اعشاف آىّتب تأستیس ًطتًَذ .دس ایتي خػتَظ
ثِهٌؾَس رلَگیشی اص آسیتّبی رسوی ٍ سٍحی ٍ ایزبد هحیظ سبلن رْت ثبال ثشدى کتبسایی ٍ کیفیتت صًتذگی هتشدمً ،جبیتذ دس کٌتبس
کبسثشیّبیی اصرولِ ثیوبسستبىّب ،گَسستبى ،پبیبًِ حولًٍقل ،ربیگبُ ٍ هحل رخیشُ سَخت ،گَسستبى ٍ کتبسثشیّتبی تزتبسی ثبضتذ
) .(Parhizgar, 1383: 69ضص کبسثشی ضْشی ،دس ایي هبتشیس ،ثِفٌَاى کبسثشیّبی ًبسبصگبس ضٌبختِضتذُ ٍ ثتِغتَست صٍرتی ثتب
یکذیگش هقبیسِ گشدیذُاًذ.

مطالعات محیطی هفت حصار

تػَیش ً -6قطِ هٌبستتشیي هکبىّب سا ثب تَرِ ثِ تلفیق صیشهقیبسّبی ّوسبیگی سبصگبس

1

2

2

2

1

3
2
3
2
1

3
2
2
1

2
1
1

2
1

2

1

ربیگبُ سَخت

پبیبًِ حولًٍقل

ثْذاضتی دسهبًی
تزبسی
ٍسصضی ثضسگ
گَسستبى
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ورزشیبسرگ

گورستان

ت اری

بهذاشتیدرمانی

پایانه م ونق
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رذٍل  -9هبتشیس هقبیسِ صٍری صیشهقیبسّبی ّوسبیگیّبی ًبسبصگبس

ای اهسوخ

معیارها

علی شمسالدینی ،ببراز کریمی

تػَیش ً -7قطِ هٌبستتشیي هکبىّب سا ثب تَرِ ثِ تلفیق صیشهقیبسّبی ّوسبیگی ًبسبصگبس

مطالعات محیطی هفت حصار
شماره بیستویکم /سال ششم /پاییز 1396

نتی هگیری

ثِعَسکلی ثش اسبس هغبلقبت اًزبمگشفتِ ،استقشاس ّش فٌػش ضْشی دس هَققیت فضبیی – کبلجذی خبغی اص ستغح ضتْش ،تتبثـ اغتَل،
قَافذ ٍ هکبًیسنّبی خبغی است کِ دس غَست سفبیت ،ثِ هَفقیت ٍ کبسایی فولکشدی آى فٌػش دس ّوتبى هکتبى هطتخع خَاّتذ
اًزبهیذ ،دس غیش ایي غَست چِثسب هطکالتی ثشٍص کٌذ .اًتخبة ثسیبسی اص فٌبغش ضْشی تبثـ سبصٍکبسّبی اقتػبدی ٍ سقبثت آصاد است،
اهب ثشای خذهبت فوَهی کِ هشاکض آهَصضی دثیشستبى ًیض رض ایي ًَؿ اص خذهبت ضْشی هیثبضٌذً ،ویتَاى هَضَؿ سا ثِ ستبصٍکبسّبی
ثبصاس ٍاگزاس کشدُ ٍ ثِ ایي اهش ثسٌذُ کشد ،ثلکِ ثشای رجشاى ًبکبسآهذیّبی ثبصاس ثِ تػوینّب ٍ سیبستّبی هجتٌی ثش هٌبفـ فوتَم ًیتض

] [ Downloaded from hafthesar.iauh.ac.ir on 2023-01-07

92
92

دس هبتشیس هقبیسِ صٍری صیشهقیبسّبی ّوسبیگیّبی ًبسبصگبس ،ربیگبُ سَخت ثب تَرِ ثِ هبّیت خَد ،دس ثشاثش هشاکض ٍسصضی ثضسگ
فذد  3سا دسیبفت کشدُاًذ؛ یقٌی اّویت ربیگبُ سَخت  3ثشاثش هٌبعق ٍسصضی ثضسگ است .دس تحلیل صیشهقیبسّبی ّوسبیگیّبی
ًبسبصگبس هشاکض ٍسصضی ثضسگ ٍ گَسستبى تأحیش کوتشی داسًذ؛ ثٌبثشایي هشاکض آهَصضی دثیشستبى ًجبیذ دس ًضدیکی ربیگبُ سَخت ،ربیگبُ
سَخت ٍ  ...هکبى گضیٌی گشدد .ثش ایي اسبس ،اسصش کبسثشی ثْذاضتی دسهبًی ًسجت ثِ کبسثشی گَسستبى 2 ،تقشیفضذُ است؛ یقٌی
ثیوبسستبى دس هکبىیبثی هشاکض آهَصضی دثیشستبى ،دٍ ثشاثش کبسثشی گَسستبى ،اسصش داسًذ ٍ یب تشهیٌبلّب دس هقبیسِ ثب کبسثشی تزبسی
فذد  2سا اخز کشدُاًذ ٍ ایي یقٌی ایٌکِ ،اسصش ٍصًی تشهیٌبلّب دٍ ثشاثش کبسثشی تزبسی ،دس هقبیسِ اٍلیِ لحبػ گشدیذُ است.
ترکیبوتلفیقنهاییالیهها :ثبهغبلقِ سشاًِّب ٍ استبًذاسدّبی هشثَط ثِ کبسثشی آهَصضی دثیشستبى ٍ هطخع ضذى هقیبسّتبی
هؤحش دس هکبىیبثی هشاکض آهَصضی دثیشستبى دس سغَح هختلف ،تحلیل سلسلِ هشاتجی ّشکذام اص ایي هقیبسّب ٍ صیش هقیبسّبٍ ،صى ّش یک
اص آىّب رْت تطکیل الیِ ًْبیی هحبسجِ گشدیذ .سپس ًقطِ ّش یک اص هقیبسّب اصرولتِ فبغتلِ ّتش یتک اص کتبسثشیّتبی ستبصگبس ٍ
ًبسبصگبس ،ضقبؿ پَضطی دثیشستبىّبی هَرَد ،ساُّبی دستشسی ٍ ًقطِ تشاکن روقیتت ثتب فشهتت  Rasterتْیتِ گشدیتذّ .تش یتک اص
هقیبسّبی هَسدًؾش ثب تَرِ ثِ صیش هقیبسّبیص ثب استفبدُ اص دستَس ٍ ٍ Reclassifyصى هَسدًؾش عجقِثٌذی گشدیذ ،ثب دستتَس Raster
ً ،calculatorقطِ ّش یک اص هقیبسّبی سغح اٍل رْت تشکیت ٍ تلفیق ًْبیی آهبدُ گشدیذ .دادُّب ٍ الیِّبیی کِ دس هشاحتل قجلتی
تْیِ ضذًذ ،پس اص ٍصىپزیشی ثب سٍش  ،AHPدس قبلت فولیتبت اًغجتبقی ٍ  INDEX OVERLAYتشکیتت ٍ تلفیتق گشدیذًتذ.
فولیبت اًغجب ٍ یب ّوپَضی الیِّب ثِغَست هٌغقی ٍ حسبثی ،قسوتی اص ثستِّبی ًشمافتضاسی  GISاستت .اًغجتب سیبضتی ضتبهل
فولیبتی ًؾیش روـ ،تفشیق ٍ تقسین ٍ ضشة هقبدیش هَرَد دس یکی اص دادُّب ثب هقبدیش هشثَط دس الیِ دیگتشی استت .اًغجتب هٌغقتی
ضبهل یبفتي آى هٌبعق است کِ دس آىّب هزوَفِای اص ضشایظ غبد است .رْت یبفتي هکبىّبی هٌبست هشاکض آهَصضی دثیشستتبى
ضْش ضیشاص هقیبسّبی هَسدًؾش دس تحقیق ،ثب تَرِ ثِ کٌص هتقبثلی کِ ثب فولکشد کبسثشیّبی آهَصضی داضتتٌذ ثشسستی ٍ ّتش یتک دس
الیِ رذاگبًِ ،ثب صیش هقیبسّبی هَسدًؾش ،دس ًشمافضاس  Arc GISقشاس گشفتٌذ ٍ ثب استتفبدُ اص  ،Extentionتحلیتل هکتبًی ( Spatial
 )Analystثشای تقییي هَققیتّبیی کِ دس آىّب ایي ضشایظ غذ هیکٌٌذ اص فولیبت اًغجبقی ٍ ّوپَضی الیِّب استفبدُ گشدیذ؛ یقٌی
ّش  5ضبثغِ سغح اٍل ،ثش اسبس ٍصىّبی هشثَط ثِ خَد ثبّن تلفیق گطتِ ٍ ثب سٍش ً Index overlayقطِ ًْبیی هشاکض آهَصضتی
دثیشستبى هطخع گشدیذ.

مکانیابی مراکز آموزشی شهر شیراز با استفاده از مدل همپوشانی شاخصها ( )IOو تلفیق آن با AHP

توسک رست .ثبایيٍرَد دس هکبى گضیٌی هشاکض آهَصضی دثیشستبى ثبیذ اص هسئلِ سَد ٍ ّضیٌِ ثِ ًفـ کبسایی آىّب چطنپَضی کٌتین ٍ
دس ًؾش داضتِ ثبضین افضایص کبسایی هشاکض ثِهٌؾَس کبّص ّضیٌِّبی ًبضی اص اتالف ٍقت ٍ پتبئیي آهتذى کیفیتت آهتَصش اًستبًی اص
اّویت ٍیژُای ثشخَسداس است ٍ دس ایي هَسد تَریِ اقتػبدی عشح ،ربیی ًذاسد .دس ایي پژٍّص  5هقیبس اغتلی ٍ  20صیتش هقیتبس رْتت
تحلیل هکبىیبثی هشاکض آهَصضی دثیشستبى ضْش ضیشاص هطخع گشدیذ .پساصآًکِ هقیبسّبی هکبى گضیٌی دثیشستتبىّتبی ضتْش ضتیشاص
(ضقبؿ پَضطی ،روقیت ٍ تشاکن آىً ،ضدیکی ثِ ضجکِ هقبثش (دستشسیّب) ٍ کبسثشی اساضی (ّوسبیگیّبی ستبصگبس ٍ ّوستبیگیّتبی
ًبسبصگبس) هطخع ٍ اعالفبت هشتجظ ثب ّش یک اص آىّب آهبدُ گشدیذٍ ،صى ّش یک اص آىّب ثب استفبدُ اص هتذل  AHPدس قبلتت هقبیستِ
صٍریً ،قطِّب ٍ الیِّبی ّشیک دس  GISتْیِ گشدیذ .ثب هطخع ضذى هقیبسّب ٍ هحبسجِ اهتیبص ًْبیی گضیٌتِّتب ،ستبصگبسی هٌغقتی
قضبٍتّب اًزبم گشفت .دس ثیي هقیبسّبی پژٍّص ضقبؿ پَضطی ثب ضشیت ٍصًی  0/3828ثیطتتشیي تأحیشگتزاسی دس هکتبىیتبثی هشاکتض
آهَصضی دثیشستبى داضتِ ٍ کوتشیي ضشیت اّویت ًیض هشثَط ثِ ضجکِ ساُّب ثب ٍصى  0/0882است .سپس ًقطِ ّش یتک اص هقیبسّتب ثتب
فشهت  Rasterاصرولِ ًقطِ فبغلِ ّش یک اص کبسثشیّب ،ضقبؿ پَضطی هذاسس اثتذائی هَرَد ٍ ًقطِ تشاکن روقیت تْیِ گشدیتذّ .تش
یک اص هقیبسّبی هَسدًؾش ثب تَرِ ثِ صیش هقیبسّبیص ثب استفبدُ اص دستَس ٍ ٍ Reclassifyصى هَسدًؾش عجقِثٌذی گشدیتذ ٍ ثتب دستتَس
ً Raster calculatorقطِ ّش یک اص هقیبسّبی سغح اٍل رْت تشکیت ٍ تلفیق ًْبیی آهبدُ گشدیذ؛ یقٌی ّش  5ضبثغِ سغح اٍل ،ثش
اسبس ٍصىّبی هشثَط ثِ خَد ،ثب استفبدُ اص هذل  INDEX OVERLAYثبّن تلفیق گطتِ ٍ ًقطِ ًْبیی هذاسس اثتذائی هطخع
گشدیذ.
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