بزرسی پارکهای شهزی جهت بزنامه ریزی بزای احذاث پایگاههای اسکان موقت
( مطالعه موردی :منطقه  8شهزداری کزج)
معصومه خوشبخت-دانشجوی کارشناسی ارشذ  GIS؛مزیم سادات حسینی-کارشناسی ارشذ معماری؛محمذرضا دژجوی-دیپلم
چکیذه
دسحَصُ ثشًبهِ سیضی ضْشی یىی اص هَضَػبسی وِ ّن سبثؼی اص هشغیشّبی هشؼذدثَدُ ٍ ّن هشطىل اص هشغیشّبی ثْن هشسجظ ٍ دیَسشِ هی
ثبضذ ،هَضَع هىبى یبثی ٍ خبًوبیی سیبسز ّبی اسىبى هَلز هی ثبضذ

 .وشج ًیض هبًٌذ سْشاى ًِ سٌْب اص خغش صلضلِ ایوي ًیسز ثلىِ

سبلْبسز دس اًشظبس ص لضلِ ای ٍیشاًگش ثب ضذر ثبال ،ثِ دلیل ٍخَد گسلْبی هشؼذدثِ سش هی ثشد  .هٌبعك هخشلف ضْشی وشج ثِ دلیل لذسر ٍ
ٍضؼیز خبظ خَد داسای خوؼیشی هشوشوض ثَدُ وِ ثبسَخِ ثِ سبخشبس ضْشسبصی ٍ ثبفز ّبی ػوَهب فشسَدُ ،اسشؼذاد آسیت دزیشی خذی
سشی سا دس ٌّگبم ٍلَع صلضلِ ساداسا هی ثبضذ.دژٍّص حبضش ثشهجٌبی ضٌبسبیی دبسوْبی ضْشی ثشای ثشًبهِ سیضی دس اهشهذیشیز ثحشاى هی
ثبضذ.دس ایي هغبلؼِ ثب اسشفبدُ اص  8هؼیبسٍ ّوچٌیي سحلیل سلسلِ هشاسجی ) (AHPثِ اسصیبثی سٌبست دبسوْبی ضْشی هٌغمِ  8وشج ،خْز
ایدبد هىبًْبی اسىبى هَلز دشداخشِ ضذُ اسز ً.شبیح سحمیق ًطبى دادُ اسز ،دبسوْبی ثضسي هَخَد دسایي هٌغمِ ،اص آهبدگی ٍ سٌبست الصم
ثشخَسداس هی ثبضذ.
کلیذ واژگان  :فشایٌذ سلسلِ هشاسجی ( – GIS – )AHPصلضلِ – اسىبى هَلز
مقذمه
صلضلِ یىی اصخغشًبن سشیي ثالیبی عجیؼی اسز وِ ثشاسبس هیضاى ثضسگی خَد هی سَاًذ دس هذر وَسبّی ثِ فدبیغ ػظیوی هٌدش
گشدد .یه ٍالؼیز اسبسی دس هَسدایٌگًَِ ثالیبی عجیؼی ایي اسز وِ دسهَاخِْ ثب چٌیي سَاًحی دس لحظِ ٍلَع ،وبس چٌذاًی ًوی سَاى
 .دسحَصُ ثشًبهِ سیضی ضْشی یه ی اص
اًدبم داد  .دسحبلیىِ اثشار هٌفی ٍ خسبسر آًْب سا هی سَاى ثبثشًبهِ سیضی لجلی ثِ حذالل سسبًذ
هَضَػبسی وِ ّن سبثؼی اص هشغیشّبی هشؼذدثَدُ ٍ ّن هشطىل اص هشغیشّبی ثْن هشسجظ ٍ دیَسشِ هی ثبضذ ،هَضَع هىبى یبثی ٍ خبًوبیی
سیبسز ّبی اسىبى هَلز هی ثبضذ .ثغَسیىِ اگشهَضَع ثشًبهِ سیضی ثِ دسسشی اًدبم ًگشدد ،هی سَاًذ هٌدش ثِ افضایص خسبسر ًبضی اص
صلضلِ گشدد.
 1200هشش اص سغح دسیب
وشج یىی اصضْشّبی هشوضی ٍ وَّذبیِ ای ایشاى هی ثبضذ وِ دس دسداهٌِ سضشِ وَّْبی الجشص ثب اسسفبع
لشاسگشفشِ اسز .عجك آخشیي آهبس سسوی دس سبل ً1391ضدیه ثِ دٍ هیلیَى ًفش دس ایي ضْش خبی گشفشِ اًذ (هشوض آهبس ایشاى .)1391 ،وشج
ًیض هبًٌذ سْشاى ًِ سٌِا اص خغش صلض ُل ایوي ًیسز ثلىِ سبلْبسز دس اًشظبس صلض ُل ای ٍیشاًگش ثب ضذر ثبال ،ثِ دلیل ٍخَد گسلْبی هشؼذدثِ سش
هی ثشد  .هٌبعك هخشلف ضْشی وشج ثِ دلیل لذسر ٍ ٍضؼیز خبظ خَد داسای خوؼیشی هشوشوض ثَدُ وِ ثبسَخِ ثِ سبخشبس ضْشسبصی ٍ
ثبفز ّبی ػوَهب فشسَدُ ،اسشؼذاد آسیة دزیشی خذی سشی سا دس ٌّگبم ٍلَع صلضلِ داسا هی ثبضذ .
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فؼبل ضذى ّشیه اص گسلْبی هَخَد دس اسشبًْبی الجشص ٍسْشاى هغوئٌبً هٌطب ثشٍص صهیي لشصُ ُ ایی ثبضذر ثسیبس ثبالٍ هخشة خَاٌّذ
ثَد .ثبسَخِ ثِ ٍیژگیْبی دٍ اسشبى سْشاى ٍ الجشص ٍ ٍخَد ضْشّبی دشخوؼیز ٍ ًضدیه ثِ ّن ٍ احشوبل آسیت دیذى ّوضهبى آًْب اص صلضلِ ٍ
اص عشفی احشوبل آسیت دیذگی اسشبًْبی ّودَاس ثِ دلیل ًضدیىی ثِ وبًًَْبی هزوَس ،لبػذسب ًجبیذ اًشظبس اهذادسسبًی فَسی اص اسشبًْبی
ّودَاس سا داضز  .ثٌبثشایي ثشًبهِ خبهغ هذیشیز ثحشاى ًیبصهٌذ یه سٍیىشد فشاگیشهی ثبضذ .ایي سٍیىشد ضبهل ػَاهل دیطگیشاًِ ٍ وبّص
دٌّذُ لجل ٍ ثؼذ اص صلضلِ هی ثبضذ  .دسایي ساسشب دسًظش گشفشي فضبی ثبص ثِ اًذاصُ وبفی دس ثخص ّبی هخشلف ضْشی خْز اسشفبدُ اص آًْب
ثِ ٌّگبم ٍلَع صلضلِ ٍّوچٌیي سبسیس دبیگبُ ّبی هذیشیز ثحشاى دس ّشهٌغمِ یبًبحیِ ضْشی اص صیش سبخز ّبی الذا هبر دیطگیشاًِ دس
همبثل ٍلَع صلضلِ هی ثبضذ.
 .ثِ دلیل ایٌىِ اوثش
ّشسػوین گیشی ٍ ثشًبهِ سیضی غحیحً ،یبصهٌذ اعالػبر غحیح ،دلیك ٍ ثِ سٍص ٍ سحلیل آًْب هی ثبضذ
سبصی ٍ ًوبیص اعالػبر
اعالػبر خغشافیبیی ثب لبثلیز خوغ آٍسی دادُ ّبی هىبًی ٍ غیش هىبًی ،رخیشُ سبصی ،ثشٍصسسبًی ،آًبلیض ،هذل
هىبًی هی سَاًذ ثِ ػٌَاى ػلن ٍ فٌبٍسی ثْیٌِ ،دسخْز سبهبًذّی ٍسدضیِ ٍسحلیل خبهغ ٍ سشیغ اعالػبر ٍ ووه ثِ اخز سػویوبر هٌبست
دس هذیشیز ثحشاى ،هَسد اسشفبدُ لشاسگیشد(آلبهحوذی.)1379،
ثبسَخِ ثِ آًچِ دس هَسد اّویز ٍ ضشٍسر سَخِ ثِ ثحشاى صلضلِ ٍ ل صٍم ثشًبهِ سیضی ثشای همبثلِ ثب دیبهذّبی ثؼذ اص آى ثیبى ضذ ،دس
ایي سحمیك ثب اسشفبدُ اص لبثلیز سیسشن ّبی اعالػبر خغشافیبیی ٍ فشایٌذ رحلیل سلسلِ هشاسجی ( ،)AHPاهىبى اسشفبدُ اص دبسن ّبی
هَخَد دس هٌغمِ  8ضْشداسی وشج ،ثؼٌَاى حایگبُ ّبی اسىبى هَلز ثؼذ اص صلضلِ دس ثشًبهِ سیضی ضْشی هَسد ثشسسی لشاس هی گیشد.

مواد و روش ها
ایي سحمیك دس دٍ هشحلِ وشبثخبًِ ای ،سدضیِ ٍ سحلیل دادُ ّب ٍ ًشیدِ گیشی ٍ سْیِ گضاسش ًْبیی سحمیك دس والى ضْش وشج ثِ اخشا
دس هی آیذ.ثشایي اسبس دس ّش یه اص هشاحل دیص ثیٌی ضذُ ثشای اًدبم سحمیك هَاد ،سدْیضار ٍ اسشبًذاسدّبی صیش هَسد اسشفبدُ لشاس گشفشِ
اسز:
ً .1مطِ سفضیلی والى ضْش وشج سْیِ ضذُ سَسظ هطبٍس عشح سفضیلی ثِ وبسفشهبئی ضْشداسی وشج هطشول ثش خیبثبى ّب ،وَی ّب،
ثشصى ّب ،هٌبعك هسىًَی ،اداسی ،سدبسی ،غٌؼشی ،فضبی سجض اص ضْشداسی وشج.
ً .2مطِ سَدَگشافی  1:25000هٌغمِ  8ضْش وشج خْز سْیِ ًمطِ ّبی هذل سلَهی اسسفبع ()DEM
ً .3مطِ صهیي ضٌبسی هٌغمِ 8ضْش وشج خْز سْیِ گسلْبی هَخَد دس وشج
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 .4سىٌیه ّبی سحلیل ً ٍ GISشم افصاس  Expert choiceثشای رحلیل سلسلِ هشاسجی ()AHP
کاربزد  GISدر مذیزیت بحزان
دس چٌذ سبل گزضشِ سیسشن ّبی  GISثِ ػٌَاى یه اثضاس لذسسوٌذ اسصیبثی سیسه ثالیبی عجیؼی ّوچَى صلضلِ ،سٌذثبد ،گشدثبد ٍ
سیل ثِ وبس گشفشِ ضذُ اًذٍ .سٍد ،عجمِ ثٌذی ،سحلیل ٍ اسائِ گشافیىی دادُ ّبی خغش ٍ خغشدزیشی هی سَاًذ اعالػبر هَسد ًیبص ثشای
ثشًبهِسیضی سَسؼِ سشصهیي ٍ یب آهبدگی دس ثشاثش ثحشاى سا دس دسششس هذیشاى ثحشاى لشاس دّذ (سٌدشی .)1387،
دس عی یه ثحشاى ٍالؼی ،داضشي دادُ ّبی غحیح دس صهبى الصم ٍ ًوبیص هٌغمی آًْب ثشای ػىس الؼول هٌبست دس ثشاثش ثحشاى
ضشٍسی اسز GIS .سیسشوی ثشای هشوشوض وشدى ٍ ًوبیص يسافیىی اعالػبر هْن دس حیي ثحشاى فشاّن هی وٌذ؛ ثیطشش اعالػبسی وِ ثشای
هذیشیز ثحشاى هَسد ًیبص اسز عجیؼشی فضبیی داسًذ وِ دس ایي غَسر ثشای ًوبیص آًْب اص ًمطِ ّبی دیدیشبلی دس سیسشن  GISاسشفبدُ
هیگشدد .ثشًبهِّبی هذیشیز ثحشاى اص ایي ًمطِ ّب وِ خوغ آٍسی ٍ رخیشُسبصی ضذُاًذ اسشفبدُ وشدُ ٍ ثِ هىبى یبثی ٍ ّوچٌیي سطخیع
هیضاى ٍ لذسر سخشیت هی دشداصًذ .ایي اهش ثبػث هیضَد وِ همبهبر حىَهشی ثب اسشفبدُ اص ًشبیح ایي ثشًبهِّب ثِ ساحشی ثش هسبیل هشسجظ ثب
خغش ٍ هَلؼیز آى سسلظ یبفشِ ٍ ثْششیي سػوین سا دس ووششیي صهبى ثگیشًذ  .صماًی وِ هسٍَلیي اعالػبر خغش سا ثِ ّوشاُ اعالػبر هشثَط
ثِ خغش دزیشی هالحظِ هی وٌٌذ ،لبدس ثِ دیبدُ وشدى ثشًبهِّبی دیطگیشی ٍ دبسخ خَاٌّذ ثَد .صهبًی وِ ضشایظ ثحشاًی سطخیع دادُ ضذ،
فؼبلیشْبی هشثَط ثِ وبّص اثشار ٍ اٍلَیز ثٌذی ایي فؼبلیشْب اًدبم هیگیشد GIS .هیرٍاًذ ثشای ًوبیص ّوضهبى فؼبلیشْبیی وِ ثشای همبثلِ
ثب ثحشاى اًدبم هی ضَد ًیض ثِ وبس سٍد  .اص GISهی سَاى ثشای دبسخگَیی ثِ سَاالسی ّوچَى هحل ایسشگبّْب ٍ هسیشّبی ًدبر ،آگبّی هشدم
ٍ سبیش فؼبلیشْبیی وِ دس فبص آهبدگی  ،ثحشاى الصم اسز اسشفبدُ وشد.
( AHPروش فزآینذ تحلیل سلسله مزاتبی )
سٍش سػوین گیشی سلسلِ هشاسجی یىی اص دشوبسثشدسشیي اثضاسّبی سػوین گیشی چٌذ هؼیبسُ هی ثبضذ  .فشایٌذ سحلیل سلسلِ هشاسجی
یىی اص هؼشٍفششیي فٌَى سػوین گیشی چٌذ هٌظَسُ اسز وِ اٍلیي ثبس سَسظ سَهبس ال  .سبػشی ػشالی االغل دس دِّ  1970اثذاع گشدیذ .
فشایٌذ سحلیل سلسلِ هشاسجی هٌؼىس وٌٌذُ سفشبس عجیؼی ٍ سفىش اًسبًی اسز  .ایي سىٌیه ،هسبئل دیچیذُ سا ثش اسبس آثبس هشمبثل آًْب هَسد
ثشسسی لشاس هیدّذ ٍ آًْب سا ثِ ضىلی سبدُ سجذیل وشدُ ثِ حل آى هی دشداصد.
فشایٌذ سحلیل سلسلِ هشاسجی دس ٌّگبهی وِ ػول سػوین گیشی ثب ذ ًذ گضیٌِ سلیت ٍ هؼیبس سػوین گیشی سٍثشٍسز هی سَاًذ
اسشفبدُ گشدد  .هؼیبسّبی هغشح ضذُ هی سَاًذ ووی ٍ ویفی ثبضٌذ  .اسبس ایي سٍش سػوین گیشی ثش همبیسبر صٍخی ًْفشِ اسز  .سػوین
گیشًذُ ثب فشآّن آٍسدى دسخز سلسلِ هشاسجی سػوین آغبص هی وٌذ .دسخز سلسلِ هشاست سػوین ،ػَاهل م ٍسد همبیسِ ٍ گضیٌِ ّبی سلیت
هَسد اسصیبثی دس سػوین سا ًطبى هی دّذ .سذس یه سشی همبیسبر صٍخی اًدبم هی گیشد .ایي همبیسبر ٍصى ّش یه اص فبوشَسّب سا دس
ساسشبی گضیٌِ ّبی سلیت هَسد اسصیبثی دس سػوین سا ًطبى هی دّذ .دس ًْبیز هٌغك فشآیٌذ سحلیل سلسلِ هشاسجی ثِ گًَِ ای هبسشیسْبی
ی.
حبغل اص همبیسبر صٍخی سا ثب یىذیگش سلفیك هی سبصد وِ سػوین ثْیٌِ حبغل هی آ د
عوامل مورد مقایسه
ػَاهل هَسد همبیسِ دس ایي سحمیك ػجبسسٌذ اص:
 )1دبسن:
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سوبهی دبسوْب ثبسَخِ ثِ هسبحشی وِ داسًذ،ثشای هشاوض اسىبى هَلز هٌبست ًوی ثبضٌذ  .دبسوْبیی وِ هسبحشی ثبلغ ثش ّ 1ىشبس
ٍثیطشش داسًذثشای اهبوي اسىبى هَلز اًشخبة ضذًذً(.مطِ ضوبسُ ً . )1مطِ ضوبسُ ٍ2صى گزاسی دبسوْبی هٌغمِ  8وشج ساًطبى هی دّذ.

ضىل ضوبسُ()2

ضىل ضوبسُ ()1
 )2سشاون خوؼیز:

سشاون خوؼیز دسثشًبهِ سیضی ضْشی ًمص ثسیبس هَثشی ایفبء هی وٌذ .ثبسَخِ ثِ ایٌىِ ّشچِ سشاون دس ضْش ووششثبضذ،آسیت دزیشی
آى دس ثشاثش صلضلِ ووشش خَاّذ ثَد (.ػجذاهلل ی )90،1383،ثٌبثشایي هٌبعك ثبسشاون ثبال،داسای اٍلَیز ثشًبهِ سیضی هی ثبضذ .ضىل ضوبسُ ٍ 3صى
گزاسی سشاون خوؼیشی هٌغمِ 8وشج ساًطبى هی دّذ.
 )3خبیگبُ سَخز سسبًی:
اصػَاهل ًبسبصگبس دسهىبى یبثی هشاوض اسىبى هَلز خبیگبُ دوخ گبص ٍ دوخ ثٌشیي هی ثبضذ  .فبغلِ ّبی دٍسسش داسای ٍصى ثبالسشی هی
ثبضذ.ضىل ضوبسُ (ٍ )4صى دّی فبغلِ اص خبیگبُ ثٌضیي هٌغمِ سا ًطبى هی دّذ .
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ضىل ضوبسُ()4

ضىل ضوبسُ ()3
)4هشاوض اًشظبهی:

ثشای حفظ اهٌیز سبوٌیي اسدٍگبّْبی اسىبى هَلز،دسششسی ثِ هشاوض ًظبهی ٍ اًشظبهی اص ػَاهل ثسیبس هْن هی ثبضذ .دس هَسد
والًششی ّب ثْششیي فبغلِ ثشاثش ثب 500هشش ٍ دسهَسد دبدگبًْب  2ویلَهشش هی ثبضذ .ضىل ضوبسُ(ٍ )5صى دّی هشاوض اًشظبهی ساًطبى هی دّذ .
 )5ایسشگبّْبی آسص ًطبًی:
ًضدیىی ثِ هشاوض آرش ًطبًی،اصًمبط لَر ثشًبهِ سیضی اسىبى هَلز ثِ حسبة هی آیذ .عجك اسشبًذاسدّب ثْششیي فبغلِ اص ایسشگبُ
ّبی آسص ًطبًی حذٍدا  1ویلَهشش هی ثبضذ .ضىل ضوبسُ(ٍ )6صى دّی هشاوض آسص ًطبًی ساًطبى هی دّذ .
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ضىل ضوبسُ()6

ضىل ضوبسُ()5
 )6هشاوض دسهبًی:

.هغلَثششیي لبغلِ اصهشاوضدسهبًی ٍ دسهبًگبُ ّب
هشاوض دسهبًی اصًیبصّبی هجشم یه ضْش دسهَالغ ثحشاًی هی ثبضذ
اصثیوبسسشبى  1/5ویلَهششی دسًظش گشفشِ هی ضَد.ضىل ضوبسُ(ٍ )7صى گزاسی فبغلِ اصهشاوض دسهبًی سا ًطبى هی دّذ .

 700هششٍ

 )7گسل:
اصػَاهل ًبسبصگبس دسثشًبهِ سیضی اسىبى هَلز هی ثبضذ ّ .شچِ لذس ایي هشاوض اص گسل ّب دٍسسش ثبضٌذٍ،صى ثبالسشی خَاٌّذ گشفز .
ضىل ضوبسُ(ٍ)8صى دّی فبغلِ اص گسل سا ًطبى هی دّذ.
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ضىل ضوبسُ()8

ضىل ضوبسُ()7
 )8ضیت صهیي:
دسهىبى ّبی اسىبى هَلز ،ضیت ػوَهی صهیي هی ثبیسز هالین ٍ ثیي
هَخَد دسهٌغمِ سا ًطبى هی دّذ.

 2سب 6دسغذ ثبضذ .ضىل ضوبسُ (ٍ )9صى دّی ضیت ّبی

ضىل ضوبسُ()9
نتایج تلفیق الیه ها و تحلیل پارکهای مناسب
دس اص سٍی ّن گزاسی الیِ ّب ٍسْیِ هبسشیس دٍسبیی هؼیبسّب (ایي هبسشیس وِ دسًشم افضاس Expert choiceسْیِ گشدیذ .ضىل
ضوبسُ (ً )9طبى دّيدُ ایي هبسشیس هی ثبضذ ) ثب سٍی ّن گزاسی الیِ ّب دس  GISدبسوْبیی وِ اسشؼذاد ثشًبهِ سیضی ثشای هشاوض اسىبى
هَلز ساداسًذ،اسشخشاج هی يسدد .ضىل ضوبسُ ( )10دبسوْبی هٌبست ساًطبى هی دّذ .

ضىل ضوبسُ ()9
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ضىل ضوبسُ ( )10دبسوْبی هٌبست
نتیجه گیزی
اصخولِ الذاهبر دیطگیشاًِ دسثحث ثشًبهِ سیضی ضْشی وِ دسساسشبی وبّص ػَالت صلضلِ هی سَاى دسًظش گشفز ،هىبى یبثی فضبّبی
ثبص هی ثبضذ وِ خْز اسشمشاس هشدم دس اصصلضلِ هی سَاى دسًظش گشفز  .ثبسَخِ ثِ صلضلِ خیضی وطَس هبٍ احشوبل ٍخَد ایي خغش ثشای
سوبهی ضْشًٍذاى ضْشّب  ،وبسّبی دیطگیشاًِ دس هذیشیز ثحشاى ّش ضْشی ضشٍسی هی ثبضذ .دسایي دژٍّص ّفز هؼیبس ثشای سٌدص هٌبست
ثَدى دبسوْبی هٌغمِ ّطز وشج دسًظش گشفشِ ضذٍ اًشخبة ضشایت ثب اسشفبدُ اصسٍش سلسلِ هشاسجی  AHPاسشخشاج ٍ ّوذَضبًی اص عشیك
ًشم افضاس سحلیلی  GISاًدبم گشدیذ ً.شبیح دژٍ ّص ًطبى داد ،ثب سَخِ ثِ هؼیبس ّبی اًشخبة ضذُ 5 ،دبسن ثضسي دسهٌغمِ  8لبثلیز هىبى
گضیٌی ٍ ثشًبهِ سیضی ثشای اسىبى هَلز خْز دیص گیشی اص صلضلِ ساداسد.
دبسوْبی هَسد ًظش دبسن ًجَر – دبسن خبًَادُ – دبسن ثبًَاى – دبسن سٌیس ٍ دبسن هالغذسا هی ثبضذ .
منابع و ماخذ
 - 1احذًژاد سٍضشی  ،هحسي ( )1388هذل سبصی اسصیبثی آسیت دزیشی اص صلضلِ
 - 2حسیٌی ،هبصیبس ( )1387هذیشیز ثحشاى ،سبصهبى دیطگیشی ٍ هذیشیز ثحشاى ضْش سْشاى ،اًشطبسار ًطش ،سْشاى
 - 3اضشالی ،هْذی ( )1386هىبى یبثی اهبوي اسىبى هَلز خوؼیز ّبی آسیت دیذُ اص صلضلِ (هغبلؼِ هَسدی هٌغمِ  2ضْشداسی
سْشاى)
 - 4اهیذٍاس،ثبثه ٍ ًَخَاى ،هْذی ٍثشادساى ضشوبء ،هحوذ ()1388هىبى یبثی اسىبى هَلز ثب اسشفبدُ اص ( GISهغبلؼِ هَسدی :
هٌغمِ یه ضْشداسی سْشاى)
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ً - 5مذی  ،)1386(،هذلی ا ثشای سؼییي هىبًْبی اهي ثشای اسىبى هَلز ثب اسشفبدُ اص RSٍGIS
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