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  گلستان دانشگاه انسانی، علوم ي دانشکده جغرافیا، گروه استادیار ـ شاهکوهی خواجه علیرضا
  تبریز دانشگاه شهري، ریزي برنامه و جغرافیا ستادیارا ـ زاده کریم حسین

  گلستان دانشگاه ،شهري ریزي برنامه و جغرافیا ارشد کارشناسی دانشجوي ـ نژاد حسین مجتبی

  08/09/1391 نهایی: تأیید           10/04/1391 مقاله: پذیرش

  چکیده
 و یکم صورت به متعددي عوامل ،شهري خدمات و تسهیالت ریزي برنامه و استقرار با رابطه در

 این در باشد. متفاوت تسهیالت این بین ارتباط بر آنها تأثیر است ممکن که هستند مطرح کیفی
 بین ناسازگاري و سازگاري ،دارند هم روي ها کاربري که منفی و مثبت هايتأثیر دلیل هب میان

 شمرده کاربري هر براي اي ویژه معیارهاي یکدیگر، کنار آنها چیدمان در شهري هاي کاربري
 به شهري مختلف هاي کاربري شدید وابستگی و گذاريتأثیر دلیل به پروسه این شود. می

 فعالیت در متعدد عوامل و ها نفع ذي يراذگتأثیر و رود می شمار هب اي یچیدهپ فرآیند ،ردیکدیگ
 هاي فعالیت گروهی ماهیت ،دیگر سوي از افزاید. می مسئله پیچیدگی بر ،نیز شهري هاي کاربري
 کارگیري هب لزوم و سازان تصمیم عقاید و ها اولویت در موجود ذاتی قطعیت عدم و شهري
 هاي روش همزمان کارگیري هب ،پروسه این در مختلف سازان تصمیم عقاید و ها اولویت
 جغرافیایی اطالعات ي سامانه مانند ،تصمیم پشتیبانی مختلف ابزارهاي و گروهی سازي تصمیم

)GIS( هاي رویکرد ترکیبی مدل ي برپایه رو پیش پژوهش بنابراین کند، می ضروري را
 Fuzzy( مدل ي هئارا ضمن ،فازي هاي مجموعه ي نظریه و )AHP( معیاره چند گیري تصمیم

AHP( بر مؤثر عوامل کلیه گرفتن نظر در با شهري آموزشی هاي کاربري سازگاري ارزیابی به 
 دبیرستان مدارس تمامی ،دهد یم نشان پژوهش نتایج است. شده پرداخته ها کاربري سازگاري

-026/0( رسازگا نسبتاً ي رده در ،بررسی مورد معیارهاي به نسبت سازگاري نظر از گرگان شهر
 تر دقیق و متفاوت سطوح تخصیص ي دهنده نشان پژوهش این نتایج همچنین دارند. قرار )052/0

 ارزیابی براي شده طراحی مدل کارایی و گرگان شهر دبیرستان هاي کاربري با رابطه در سازگاري
  .است شهري هاي کاربري سازگاري

  
 هـاي  مجموعـه  ي ریهظن شهري، يها کاربري معیاره، چند گیري تصمیم هاي مدل سازگاري، :ها واژه کلید

  .Fuzzy AHP فازي،
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  مقدمه
 جهـات  در آن کالبـدي  فضاي و شهر ي محدودهن، آ طی که است مداوم و پویا يفرآیند شهر، فیزیکی ي توسعه

 شـهر  وکالبـد  فضا باشد، برنامه بی و سریع روند این اگر و یابد می افزایش کیفی و یکم لحاظ از افقی و عمودي
 تعیـین  و مختلف يها فعالیت یابی . بنابراین مکان)14: 1386 دیگران، و (حبیبی رو خواهد کرد روبه مشکل با را

 (بحرینـی،  کـه  اسـت  ايمسـئله  شـهري،  مسـائل  پویـاي  ماهیت دلیل به شهر، در خدماتی مراکز ي هبهین توزیع
 ي ارائـه  براي شهري خدمات يها کاربري ،دیگربه بیان  است. دشوار بسیار تردید بی غیرممکن، اگرنه )4 :1377

 یـابی  مکـان  موازین، این .هستند یابی مکان علمی قواعد و اصول سري یک نیازمند ،شهروندان به بهتر تسهیالت
 و یکـدیگر  بـا  هـا  کاربري سنخیت مختلف، يها همجواري سازگاري دسترسی، شعاع لحاظ از ها کاربري ي بهینه

   دهد. می قرار تأکید مورد را آنها از هرکدام ي آستانه
 بـزرگ  شـهرهاي  آموزشـی  مراکـز  ویـژه  بـه  ،آموزشـی  مراکز گزینی مکان براي معیارهایی چنین عمالا اما
بـه   توجـه  بـا  آنهـا  تحلیل و تجزیه و تلفیق کهاست  توصیفی و مکانی فضایی، اطالعات از وسیعی حجم نیازمند
 ابزارهـاي  از اسـتفاده  و گونـاگون  سالیق و ها دیدگاه با افراد مشارکت ،شهري يها فعالیت اغلب گروهی ماهیت
    طلبد. می را شهري ریزي برنامه و شهرسازي در جدید
 يهـا  کـاربري  ماننـد  بیشـتر  تقاضـاي  بـا  ییها کاربري خصوص هب ،متنوع يها کاربري امروزي شهرهاي در 

 و پـرورش  و آمـوزش  بخـش  مـالی  مشـکالت  شهر، اجرایی نهادهاي هماهنگینا مانند زیادي دالیل به ،آموزشی
 مشـکالت  بـا  آمـوزي  دانـش  جمعیـت  نیازهـاي  به گویی پاسخ در ،یابی مکان علمی موازین با نمسئوال آشنایینا

    .)35 :1381 سرور، و زاده (فرج هستند رو روبه زیادي
 هـا تأثیر ایـن  .دارنـد  یکـدیگر  بر خارجی اثرات شهري، همجوار اراضی يها کاربري نیز کالبدي مقیاس در 

 و پایـدار  ي توسـعه  بـه  همجـوار  اراضـی  هايکاربري کارآیی افزایش به مثبتآثار  باشد. منفی یا مثبت تواند می
 ارزش کـاهش  شـده،  منجـر  کـارآیی  کـاهش  بـه  منفـی  اثرهاي که حالی در شود، می منجر زندگی بهتر ي شیوه

 خواهـد  مختلـف  يهـا  کـاربري  میـان  ناسـازگاري  ایجاد به و دست آخر، داشت خواهد دنبال به را اراضی کاربري
 شـهري  مختلـف  هايکاربري شدید وابستگی و گذاريتأثیردلیل  ، بهپروسه این .)Taleai, 2008: 376( انجامید

 و ها نفع ذي گذاريتأثیر و رودمی شمار به پیچیده يفرآیند ،شهري روزمره هايفعالیت بر همچنین و یکدیگر بر
 نیازمنـد  اي، پیچیـدگی  چنـین  افزایـد. مـی  مسئله پیچیدگی بر ،آموزشی هايکاربري فعالیت در متعدد عوامل

را  )MCDM( معیـاره  چنـد  گیري تصمیم هاي روش و GIS مانند ،پشتیبان ابزارهاي برخی همزمان کارگیري به
 گروهـی  ماهیـت  ،دیگـر  سـوي  از کنـد. مـی  طلـب  پیچیده مسائل حل و سازي مدل براي ریزيبرنامه فرآیند در

 هـا اولویت کارگیري به لزوم و سازانتصمیم عقاید و هااولویت در موجود ذاتی قطعیت عدم و شهري هايفعالیت
 و گروهـی  ـ  مکانی سازيتصمیم هاي روش کارگیري به ،پروسه این در مختلف سازانتصمیم و هانفع ذي عقاید و
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  ).17 :1387 (عدیلی، دکن می ضروري را )Fuzzy AHP(مانند  ارزیابی هاي روش از استفاده
 يها لفهؤم ترین پیچیده و تریناساسی از شهري يها کاربري ناسازگاري یا سازگاري تعیین ،زمینه این در 
 تعیین که شود می منتج " همسایگی" نام به مفهومی از که است شهري مداخله هاي فرصت و امکانات تعیین

 بدیهی .است شهري يها کاربري مناسب غالب شکل تعیین نیز و زوجی و ماتریسی هاي همقایس ، نیازمندآن
 هاهمقایس و معادالت حجم ،یابد افزایش رظن مورد ساختمانی واحدهاي تعداد چه هر ،فرآیند این در که است

 و انههوشمند را محاسبات این که است جدیدي هاي فناوري و ابزارها نیازمند رو این از .دهد می افزایش را
 پتانسیل ،معیاره چند گیري تصمیم هايروش میان این در و )144 :1385 عدلی، (نظري دهد انجام دقیق
 ندنتوا می و دارند فضایی يها گیري تصمیم در دقت باالبردن و زمان و هزینه دادن کاهش براي را زیادي

  ).Li et al., 2006(آورند  فراهم شهرسازي فضایی مسائل حل براي را مناسبی چارچوب
 توجـه  با گرگان شهر سطح آموزشی هايکاربري سازگاري ارزیابی پیش رو، پژوهش از کلی هدف بنابراین

 امنیـت  و آسـایش  ،هـوا  و صـوتی  آلودگی مانند ،همجواري ارزیابی سنجش در مؤثر يها سیماتر سازي پیاده به
 چنـد  گیـري تصـمیم  هـاي روش کـارگیري  بـه  با GIS جغرافیایی اطالعات ي سامانه در شناسی زیبایی و عمومی
 سـطح  برحسـب  آموزشـی  مراکـز  بندياولویت ضمن ،کوشد می نیز جزئی ابعاد در همچنین .است فازي معیاره

 بـا  ارتبـاط  در راهگشـا  راهبردهـاي  یـابی بـه   دست و جوییپی برايرا  مدلی ،بررسی مورد ي پهنه در سازگاري
  ارائه دهد. شهري آموزشی کاربري گزینیمکان و ریزيبرنامه چگونگی

 و بوده جامع هايطرح ریزي برنامه سطح در ها،کاربري بین سازگاري مورد در گرفته مطالعات انجام اغلب 
 صـورت  بـه  سـازگاري مفهـوم   آنهـا،  اغلب در است. نشده گرفته نظرر د کامل و یکجا شهري هايکاربري ي همه
 در اسـت.  گرفتـه  انجـام  صـوتی)  آلودگی (مثل جنبه یک گرفتن نظر در با تنها ارزیابی گاه و شده بررسی کلی
  شود. انجام پذیرفته شرح داده می سازگاري ي مسئله با رابطه در مطالعاتی که از ییها نمونه هادام

 مبتنـی  فازي ي شاخصه  چند گیري تصمیم مدل ي ارائه" عنوان با ايمقاله در )،1388( همکاران و طالعی 
 ردخُ سطح در شهري يها کاربري بین سازگاري بررسی به ،شهري يها کاربري سازگاري ارزیابی براي "GIS بر
بـراي ارزیـابی سـطح سـازگاري بـین دو       در این پژوهش، محققـان  اند.پرداخته همسایه يها کاربري شعاع در و

 بـین  گروهـی  توافـق  بـه  یـابی  دسـت  بـراي  همچنـین  انـد،  کـرده اسـتفاده   سازگاري ماتریسکاربري شهري از 
   اند. بهره بردهاز روش دلفی  شهري ریزي برنامه کارشناسان

 از اسـتفاده  با شهري اراضی کاربري سازگاري ارزیابی" عنوان با ايمقاله در )،1389( همکارانش و غفاري 
 محیط در معیاره چند گیريتصمیم هايمدل و AHP روش از استفاده با "فازي معیاره چند گیريتصمیم مدل

 بـه  شـده  ارائه مدل پژوهش این در پردازد.می شهري هايکاربري سازگاري ارزیابی براي مدلی ي ارائه به فازي،
 آلـودگی  عوامـل  نظرگـرفتن  در بـا  همسـایگی)  (مقیاس همجوار هاي کاربري با هرکاربري متقابل اثرات بررسی
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 هـم  ترتیـب،  این به پردازد. می افقی سطح در شناسی زیبایی عامل و آسایش و رفاه امنیت، هوا، آلودگی صوتی،

 توجـه  با را ناسازگار هاي کاربري هم و کرد استخراج عوامل از هریک به توجه با را ناسازگار هاي کاربري توان می
  کرد. مشخص عواملي  ههم ترتیب به

 جغرافیایی اطالعات سیستم بر مبتنی ،(MCDM) معیاره چند گیري تصمیم روش از استفاده يزمینه در 
(GIS) صـورت  ایـران  و جهـان  سـطح  در متعددي يها پژوهش ،نیز شهرسازي در گیري تصمیم مسائل حل در 
  :شود می اشاره آنها از مورد چند به زیر در که است گرفته
 ارزیـابی  بـراي  ،GIS و معیـاره  چنـد  ارزیابی روش کردن یکپارچه از اي مطالعه در همکاران و تال اسوري 

 منـاطق  و مسـکونی  مناطق جنگلی، مناطق طبیعی، حفاظت کاربري چهار براي محیطی زیست مناطق مناسبت
 از یـک  هـر  بـراي  تناسب ي الیه یک نهایت، در پژوهش این در پیشنهادي روش .کردند استفادهزمین  صنعتی

 کنـد،  پیشنهاد زمین از قطعه هر براي را کاربري ترین مناسب تواندمی که نهایی ي الیه یک و کاربري چهار این
   ).Svoray et al., 2005( آورد می فراهم

 GIS بـا  شده یکپارچه ي معیاره چند ارزیابی روش از استفاده فواید و مزایا در مورد خود پژوهش در هیگز
 کـه  را ییهـا  فرصـت  و هـا  چـالش  فوایـد،  ایـن  دادن نشان براي او کند. می بحث عمومی مشارکت بردن باال در

 هسـتند،  مواجـه  آنهـا  با زائد مواد مدیریت فرآیند مراحل در عمومی مشارکت افزایش با رابطه در گیران تصمیم
 توانـد  مـی  ،GIS بـر  مبتنـی  معیاره چند ارزیابی روش از استفاده که کندمی گیري نتیجه درنهایت و کرده بیان

  ).Higgs, 2006( باشد داشته ها طرح در عمومی مشارکت افزایش در باالیی کارآیی
 یابی مکان براي مدلی ،GIS و معیاره چند ارزیابی روش تلفیق از استفاده با پژوهشی در دیگران و حبیبی 
 از فاصـله  چـون  ییهـا  داده از اسـتفاده  بـا  پـژوهش  ایـن  در .نـد کرد پیشنهاد شهري جامد دئزا مواد دفن محل

 تلفیـق  يهـا  مـدل  طریـق  از و... اراضـی  قابلیت اراضی، کاربري فرودگاه، جاده، از فاصله شهر، قانونی ي محدوده
 ي نمونـه  در شـهري  جامـد  زائـد  مـواد  دفن جهت مکان ترین مناسب فازي، منطق اساس بر ها نقشه و اطالعات

  .)1384 دیگران، و (حبیبی شد انتخاب مطالعه مورد
 کـاربري  سازگاري ارزیابی ي زمینه در گرفته انجام مطالعات به توجه با دارد تالش پژوهش این نهایت در 
 معیارهاي کلیه نظرگرفتن در بدونو  کلی صورت به سازگاري ي مسئله ،مطالعات اکثر در اینکه و شهري اراضی

 براسـاس  ،گیري تصمیم مراحل تمام از پشتیبانی در GIS محدودیت همچنین و شده بررسی سازگاري در مؤثر
 سـازگاري  ارزیـابی  در مـدلی  ي ارائـه  بـه  ،معیـاره  چنـد  گیري تصمیم يها روش بر متکی اسنادي تحلیل روش

  .بپردازد آن در مؤثر معیارهاي ي کلیه نظرگرفتن در با اراضی کاربري
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  هاروش و مواد 

 اشـتراك  از حاصل فضاي یک در روابط بین معقوالنه و منطقی ارتباط یک وجود از عبارتست سازگاري مفهوم 
 از .باشـد  آمـده  وجـود  بـه  ریـزي  برنامـه  طریق از یا طبیعی فرآیند محصول تواندمی ارتباط این .مکان و فعالیت

 بنـابراین  ؛نیسـت  انسـانی  نیازهـاي  و هاخواسته با متناسب مکان در هافعالیت طبیعی رشد همیشه که ییآنجا
 مـورد  مطلوبیـت  بـه  یـابی  دست براي مکان و فعالیت بین روابط در همگونی و سازگاري ایجاد براي ریزي برنامه

 کند. می ضروري را نظر

 بـا  فعالیـت  همخـوانی  و سـنخیت  نظـر  از بایـد  ،گیرنـد  می قرار یکدیگر نفوذ ي حوزه در که ییها کاربري 
 سـازگاري  نظـر  از هـا  کاربري این .نباشد دیگر هاي فعالیت انجام مانع و مزاحمت موجب و بوده منطبق یکدیگر
  :باشند داشته هم با را زیر يها حالت است ممکن

  باشند؛ سازگار نسبتاًب)   ؛باشند سازگار یکدیگر با کامالً الف)
   باشند؛ ناسازگار نسبتاً )د  باشند؛ تفاوت بیج) 
  ).93 :1377(بحرینی، باشند ناسازگار کامالًه) 

 کـامالً  سـطح  پـنج  به ها کاربري میان سازگاري سطوح ،شهري يها کاربري سازگاري ارزیابی بنابراین براي
 روابط کاربري، هر يها ویژگی .بندي شد دسته ناسازگار کامالً و ناسازگار نسبتاً تفاوت، بی سازگار، نسبتاً سازگار،

 درنهایـت،  و بررسـی  کامـل  طـور  نیز به دارند، همدیگر بر هاکاربري که هایی راتأثیر و یکدیگر با هاکاربري میان
  دست آمد: به ها کاربري ناسازگاري و سازگاري در مؤثر عوامل عنوان به زیر عوامل
  هوا؛ و صوتی آلودگی - 1
 ؛عمومی امنیت و آسایش - 2

  .شناسی زیبایی - 3
 هر در زوجی هاي همقایس ماتریس ایجاد نیز دبیرستان آموزشی يها کاربري سازگاري ارزیابی تحلیل براي

 عقاید گرفتن نظر در براي شهري امور با مرتبط مختلف کارشناسان دانش از استفاده سازگاري، سطوح از یک
 معیارها ارزیابی يها ماتریس حاوي اي نامه پرسش راستا همین در است. محسوس کار دقت بردن باال و مختلف

 مورد سطوح از یک هر براي که ترتیب بدین د.ش توزیع متخصصان از نفر 4 بین و تهیه سازگاري سطوح و
 مختلف کارشناسان نظر با مطابق هایی ماتریس آنها، از یک هر بررسی در دخیل عوامل به توجه با و بررسی
 زوجیصورت  به مراتبی سلسله تحلیل فرآیند با مطابق نیز ها مقایسه تمام .شود می اعمال مدل در و تشکیل

 ها قضاوت این که کردند استفاده شفاهی يها قضاوت از گیرندگان تصمیم ها مقایسه این در است. گرفته انجام
   ).13 :1387 پور، (قدسی اند شده تبدیل 9 تا 1 بین یکم مقادیر به ساعتی توسط

  



  1391، زمستان 5، سال دوم، شماره جغرافیا و پایداري محیط  76

 
  زوجی هاي همقایس براي ترجیحات مقادیر .1 جدول

  عددي مقدار  شفاهی) (قضاوت ترجیحات
  Extremely Preferred 9  تر مطلوب کامالً یا تر مهم کامالً یا مرجح کامالً

  Very Strongly Preferred 7  قوي خیلی مطلوبیت یا اهمیت یا ترجیح
  Strongly Preferred 5  قوي مطلوبیت یا اهمیت یا ترجیح

  Moderately Preferred 3  تر مطلوب کمی یا تر مهم کمی یا مرجح کمی
  Equally Preferred 1  یکسان مطلوبیت یا اهمیت یا ترجیح

  8 و 6 و 4 و 2    فوق فواصل بین ترجیحات
  Saaty,1980 :منبع

   
 بـراي  ،کـرد  خواهـد  ایجـاد  نسـبت  صـورت  بـه  هـایی  داده زوجـی،  هاي همقایس که آنجا از بعد ي مرحله در
 صـورت  بـه  متنـاظر  يها مؤلفه تمامی براي هندسی میانگین ،زوجی هاي همقایس ماتریس نسبی وزن ي محاسبه

    شود. می محاسبه زیر

N  )1 ي رابطه
k

ija
N

kija

1

)(
1 

















   

 اگـر  که است داده نشان تجربه شود. می پرداخته )C.R( سازگاري نرخ ي محاسبه به نیز ادامه در همچنین
 بـه  بایـد  صـورت  ایـن  غیر در و پذیرفت را ها همقایس سازگاري توانمی ،باشد 1/0 از کمتر )C.R( سازگاري نرخ

 عوامـل  نسـبی  وزن میـزان  ارزیـابی  بـراي  روال همـین  ).211 :1387 (اصغرپور، شود پرداخته هاداوري بازبینی
    است. شده گرفته کار هب نیز بررسی مورد

 نظـر  تواننـد  نمـی  کارشناسـان  اوقـات  اغلـب  ،AHP مـدل  از اسـتفاده  و گروهـی  گیري تصمیم جریان در 
 غیردقیـق  هـاي عبـارت  یـا  زبـانی  يها واژه از و کنند بیان دقیق عددي پارامترهاي صورت به را خود کارشناسی

 روش از اسـتفاده  اسـت،  حاکم ها گیري تصمیم بر شفافیت عدم و ابهام که شرایطی چنین در .کنند می استفاده
 مرسـوم  منطق براي متمم واقع در نظریه این .شود می پیشنهاد فازي يها مجموعه و فازي مراتبی سلسله تحلیل

 ,Malchefski( گیـرد.  مـی  بـر  در نیـز  را یـک  و صـفر  بین حالت یک و شود می محسوب یک و صفر ارزشی دو

2006: 65.(  
 تـوان مـی  نتیجـه،  در اسـت.  حلقـه)  (حلقـه  عادي یا قطعی يها مجموعه از اي خانواده فازي، مجموعه هر 

 مقـدار  میـان  ایـن  در .)46 :1387 حسـینیان،  (محمـد  داد انجـام  فازي اعداد روي را جبري و حسابی عملیات
 ]1, 0[ از فـازي  ي زیرمجموعه یک و روند کار به لفظی عبارات بیان و معرفی براي توانندمی ،1زبانی هايدهنده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Linguistic Quantifier  
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 يهـا  دسـتگاه  از تعـدادي  راستا همین در شوند. شامل غیره، و بیشتر خیلی، کمی، همچون نسبی، عبارات با را

 اعـداد  بـه  مـنظم  الگـوي  یـک  در را زبانی يها واژه توان می آنها ي واسطه به که است شده مطرح عددي تقریب
 یـک  از اي شـده  تعـدیل  صـورت  ،2ي  شـماره  جـدول  در ).Bonissone, 1982: 336( کـرد  تبدیل متناظر فازي

  اند. آن را ارائه داده هوانگ و چن کهآمده است   تبدیل مقیاس

  تبدیل مقیاس یک از اي شده تعدیل صورت .2 جدول

 دهنده مقدار  پایین خیلی  پایین  متوسط  باال  باال خیلی
داد  زبانی

تع
 

 واژه
اي

ه
 

انی
زب

  

  )1,8/0,8/0, 5/0(  )8/0,5/0,5/0,4/0(      2  
  )1,1, 8/0,6/0(  )8/0,5/0,5/0,2/0(  )4/0,2/0,0,0(    3  

)1,1,9/0,8/0(  )9/0,75/0,75/0,6/0(  )7/0,5/0,5/0,3/0(  )4/0,25/0,25/0,1/0(  )2/0,1/0 ,0,0(  5  
   Hwang & Chen,1992 منبع:

  
 براي، هستند ايذوزنقه اعداد ها،کاربري سازگاري مدل در استفاده مورد فازي اعداد ي همه اینکه دلیل به 

 روش ایـن  د،شـ  انتخـاب  مطلـوب  روش عنـوان  بـه  بونیسـون  روش ،پیچیـده  و طـوالنی  محاسبات از جلوگیري
 :Bonissone,1982( است کمتر نیز آن محاسبات حجم داشته، دیگر يها روش به نسبت تري آسان هاي هفرضی

  .داد نمایش 2ي  ي شماره رابطه صورت به پارامتر چهار با را اي ذوزنقه فازي عدد هر بونیسون ).324
~),,,(  )2 ي رابطه  ba  

 عمـل  3ي  ي شـماره  رابطـه  براسـاس  توانمی ،بونیسون روش نیاز مورد نمایش به نمایش این تبدیل براي
  کرد:

~),,,(  )3 ي رابطه cdabcb   

  شود: حاصل می 3ي  شکل جدول شماره به 2ي  شماره جدول به مربوط فازي اعداد فوق، ي رابطه اعمال با

  نظر مورد نمایش به سازگاري سطوح فازي اعداد تبدیل .3 جدول
  فازي عدد سازگاري سطح
  )0 و 0.1 و 0 و 1/0( ناسازگار کامالً
  )25/0 و 25/0 و 15/0 و 15/0( ناسازگار نسبتاً
  )5/0 و 5/0 و 2/0 و 3/0( تفاوت بی

  )75/0 و 75/0 و 15/0 و 15/0( سازگار نسبتاً
  )9/0 و 1 و 0.1 و 0( سازگار کامالً

  نگارنده محاسبات منبع:
  
 آن بـه  مربـوط  فـازي  اعـداد  و عمالا نیز شهري هاي کاربري سازگاري ارزیابی سطوح سایر در تبدیل این 

 فـازي  عـدد  در AHP روش از آمـده  دسـت  بـه  سازگاري سطح هر وزن نیز، تلفیق انجام براي .شود می محاسبه
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   شود: می ضرب 4ي  رابطه اساس بر سطح هر به مربوط

  )4 ي رابطه



n

i
ijxwFi

1
 

 푥: ؛اش همسایه با کاربري هر سازگاري سطح به مربوط فازي عدد  
푤  :فازي عدد با متناظر سطوح وزن   

ي  از رابطـه  تلفیـق  ایـن  اسـت؛  کـاربري  هـر  براي آمده دست به فازي اعداد تلفیق به مربوط بعد ي مرحله 
   گیرد. می انجام 5ي  شماره

  )5 ي رابطه



n

i
iiin fw

n
F

1

1
  

푓: عامل هر براي آمده دست به فازي عدد  
푤: عامل هر وزن  

 عوامـل  از یک هر به مربوط فازي عددسه  که آید می دست به فازي عدد چهار کاربري هر براي نهایت، در 
  است. مربوطه فازي عدد سه تلفیق حاصل فازي عدد یک و سازگاري ارزیابی مؤثر

 بنـدي  رتبه ،ها گزینه به مربوط فازي يها مجموعه این است نیاز فازي، يها مجموعه آوردن دست هب از پس
 بـر  مبتنـی  يهـا  روش شـامل:  شده اسـت.  پیشنهاد فازي يها مجموعه بندي رتبه براي زیادي يها روش شوند.
 و چـن  روش پـژوهش حاضـر،  ر د ).a - cat )Yager, 1980 مقـاطع  براساس بندي رتبه همینگ، ي فاصله توزیع،

 (عـالم شده است  انتخاب پیشنهادي بندي رتبه روش براي ،ناپارامتریک فازي اعداد بر مبتنی هاي روش از ،چن
 بنـدي  رتبـه  بـه  اقدام زیر شرح به فازي اعداد معیار انحراف و میانگین گرفتن نظر در با که )137 :1391 تبریز،

  کند: می
   استاندارد: حالت به نرمال غیر فازي عدد هر تبدیل .اول گام

  )6 ي رابطه 
ii AAi wdcbaw

k
d

k
c
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)max,,,,1( که طوري به dcbak   
   :7ي  رابطه از استفاده با استاندارد فازي عدد هر S معیار انحراف و 푥̅ میانگین ي محاسبه .دوم گام

  )7 ي رابطه
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  :9ي  رابطه از استفاده با بندي رتبه ارزش ي محاسبه .سوم گام
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  )9 ي رابطه
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  ).Chen, S.M., Chen, J.H., 2009( است رتبه باالترین داراي score ترین بزرگ بندي رتبه در که
 شـهرهاي  از شـهر  ایـن  اسـت.  گلسـتان  اسـتان  مرکـز  ،گرگان شهر ،مطالعه مورد ي پهنه راستا همین در 
 54 تـا  دقیقـه  24 و درجـه  54 در و خـزر  دریاي شرقی جنوب در که است گلستان استان مرکز و ایران شمالی
 البـرز  کـوه  رشـته  شـمالی  ي دامنـه  در ،شـمالی  عـرض  دقیقه 49 و درجه 36 و شرقی طول دقیقه 28 و درجه

 و هکتـار  72/42 بـا  برابر ،گرگان شهر موجود وضع آموزشی هاي کاربري مساحت کل جمع است. شده گسترده
اي  پهنـه  شـهر  کل به نسبت که است شهري ساکن هر ازاي به ،مربع متر 41/1 میزان به ناخالص ي سرانه سطح

 بـا  کـه  است آموزشی واحد 59 نیز دبیرستان آموزشی واحدهاي تعداد است. کرده اشغال را درصد 19/1 برابر با
 از درصـد  34/28 نفـر  هـر  ازاي بـه  مربـع  متـر  40/0 حـدود  در ناخالص ي سرانه و مربع متر 121118 مساحت
 است(مهندسـین  داده اختصـاص  خـود  بـه  را شـهر  کل مساحت ازدرصد  33/0 و آموزشی يها کاربري مساحت

 مربـوط  واحـد  21 و دخترانـه  دبیرستان مدارس به مربوط واحد 38 تعداد این از .)1388 پارت، شهرساز مشاور
 مربـوط  درصد 86/58 برابر نفر 6864 (شامل آموز دانش نفر 11660 تعداد که است پسرانه دبیرستان مدارس به
 آن در 1390-91 سـال  در پسـر)  آمـوزان  دانش به مربوط درصد 14/41 برابر نفر 4796 و دختر آموزان دانش به

 8 (شـامل  دولتی غیر دبیرستان واحد 26 تعداد ،آموزشی واحد 59 کل از همچنین اند. بوده تحصیل به مشغول
 11660 تعـداد  از کـه  اسـت  انتفاعی) غیر دخترانه دبیرستان واحد 18 و انتفاعی غیر ي پسرانه دبیرستان واحد

هسـتند.   تحصـیل  بـه  مشـغول  مدارس این دردرصد)  86/23( نفر 2783 تعداد ،متوسطه مقطع آموز دانش نفر
 پردازنـد  مـی  آمـوزان  دانـش  بـه  خدمات ي ارائه به دونوبته صورت به نیز آموزشی واحد 9 تعدادگفتنی است که 

  ).1390 گلستان، استان پرورش و آموزش کل ي (اداره
  

  
  گرگان شهر در دبیرستان مدارس پراکندگی و موقعیت ي نقشه .1 شکل
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   پژوهش هاي یافته

 نظـر  از شـهر  هـاي  دبیرسـتان  کامـل  شناخت براي و هاکاربري موجود وضع از الزم اطالعات آوري جمع از پس 
 اطالعـات  تـا  کـرد اقـدام   آنهـا  ارزیابی به توان می دبیرستان، آموزشی هاي کاربري سازگاري بررسی مورد عوامل

  آید. فراهم نظر مورد مدل از استفاده با ها کاربري استقرار ارزیابی به مربوط نیاز مورد تکمیلی

  هوا و صوتی آلودگی
 و تجـاري  يهـا  کـاربري  کـه  اسـت  زمینـی  ترافیـک  از ناشی ،گرگان شهر در شده ایجاد سروصداي ترین عمده 

 عبـوري  هايراه و هابزرگراه به نسبت مدارس از کدام هر موقعیت ارزیابی در دارند. سهم آن تشدید در صنعتی
 دبیرستان آموزشی هايواحد سازگاري سطح بررسی براي پیشنهادي حریم مراتب سلسله تعیین به اقدام ،اصلی

 يهـا  کـاربري  ي فاصـله  اسـتانداردهاي  بـا  متناسـب  ،گرگان شهر در موجود اصلی عبوري هاي راه و ها بزرگراه با
 ناسـازگار  يهـا  کـاربري  از یکـی  هـوا،  و آب آلودگی سروصدا، تولید با نیز صنایع است. شده معابر این از شهري
تأسیس  شهرها ي حومه در )سنگین صنایع خصوص (به صنایع که شود می توصیه شهري يها طرح در و هستند

 و صـنعتی  هـاي  کارگـاه  ، امـا نـدارد  وجـود  شـهر  بافـت  داخـل  در خاصی صنعتی کاربري گرگان شهر در شود.
 ،شـده  ایجاد هواي آلودگی دلیل به ،مراکزي چنین وجود که اندپراکنده شهر سطح در کوچک صنعتی گاراژهاي

 بـه  فاصـله  حـداقل  رعایت دلیل همین به ،کند ایجاد آموزشی فضاهاي ي محوطه در را نامطلوبی اثرات تواندمی
  است. الزامی مراکز این از متر 500 میزان

 پیشـنهادي  حـریم  مراتـب  سلسـله  تعیـین  بـه اقدام  ها دبیرستان از کدام هر فضایی سازگاري بررسی براي
 اسـتانداردهاي  بـا  متناسـب  بررسـی  مورد معیارهاي از یک هر با دبیرستان آموزشی هايواحد سازگاري سطوح

ز عناصر مـورد  سطحی فاصله مستقیم ا توابع مانندآنالیزهاي مکانی ـ فضایی   از استفاده بااین امر  شد. شهرسازي
   است. شدهانجام  ARC GIS افزار نرم محیط درنظر 

 پیشـنهادي  هايحریم مراتب سلسله ي نقشه .2 شکل
  بزرگراه از فاصله
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 از فاصله پیشنهادي هايیمحر مراتب سلسله ي نقشه .3 شکل

 اصلی معابر
 از فاصله پیشنهادي هاي  یمحر مراتب سلسله ي نقشه .4 شکل

  صنایع
  

  هوا و صوتی آلودگی عامل به نسبت گرگان شهر دبیرستان مدارس سازگاري میزان بررسی .4 جدول

  سازگاري معیار
  دبیرستان مدارس سازگاري سطوح

  ناسازگار کامالً  ناسازگار نسبتاً  تفاوت بی  سازگار نسبتاً  سازگار کامال

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

گی
لود

آ
 

تی
صو

 و 
  هوا

  0  0  0  0  2  1  4  2  94  47  ها بزرگراه از فاصله

  26  13  24  12  22  11  10  5  18  9  میادین و اصلی عبوري هاي راه ي فاصله

  8  4  12  6  14  7  4  2  62  31  صنعتی هاي کاربري از فاصله

  نگارنده محاسبات منبع:

  عمومی امنیت و آسایش
 ایجـاد  کـه  نـامطبوعی  بوهـاي  و هـا  پسـمانده  و هـا  پسـاب  رهاسازي با شهري تجهیزات و تأسیسات از بسیاري

 را آمـوزان  دانـش  امنیـت  و آسـایش  سـلب  ، اسبابوآمد رفت در اختالل و ازدحام ایجاد ي واسطه به یا ،کنند می
 بنـزین،  پمـپ  گورسـتان،  زبالـه،  نگهـداري  و حمـل  هـا،  کشتارگاه بیمارستانی، و درمانی مراکز د.نآورمی فراهم

   .روندمی شمار به آالینده منابع این جمله از انتظامی مراکز و نشانی آتش ایستگاه
 و هـا هسـتند   آزمایشـگاه  و عمـومی  يهـا  بیمارسـتان  ،گرگـان  شهر سطح درمانی و بهداشتی مراکز عمده 

 هـاي بیمارسـتان  بـه  نسـبت  ها دبیرستان موقعیت بررسی به تنها بنابراین ندارد؛ وجود آن در عفونی بیمارستان
  شود.می پرداخته پزشکی يها درمانگاه و ها آزمایشگاه ی،تخصص و عمومی
 از ،کننـد  مـی  ایجـاد  کـه  ترافیکـی و  زیـاد  سروصداي ،هوا آلودگی دلیل به ،نیز رسانیسوخت هايجایگاه 
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 مراجعـه  از ناشـی  شـلوغی  و صوتی آلودگی دلیل به همچنین .شوند شناخته می مدارس با ناسازگار يها کاربري
نیـز از دسـته    هـا  کاربري این ،نشانی آتش هاي ایستگاه به سوزي آتش حوادث با رابطه در شهروندان از بسیاري
    .شوند می شمرده آموزشی فضاهاي با ناسازگار يها کاربري
 از ناشـی  سروصـداي  و زیـاد  ترافیک ،مردم ي گسترده اجعاتمر دلیل به انتظامی و نظامی مراکزهمچنین  
 ایـن  از فاصـله  حـداقل  رعایت و روند می شمار به آموزشی کاربري با ناسازگار يها کاربري در گروه ،نقلیه وسایل
  .است ضروري آموزشی هاي کاربري براي ،ها کاربري

    
 از فاصله پیشنهادي هاي حریم مراتب سلسله ي نقشه .5 شکل

 درمانی کاربري
 فاصله پیشنهادي هاي حریم مراتب سلسله ي نقشه .6 شکل

  رسانی سوخت جایگاه از
  

    
 از فاصله پیشنهادي هاي حریم مراتب سلسله ي نقشه .7 شکل

 نشانی آتش مراکز
 از فاصله پیشنهادي هاي حریم مراتب سلسله ي نقشه .8 شکل

  انتظامی -نظامی کاربري
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 آثـار  ،روانـی  و روحی آسایش و ایمنی لحاظ کهی چون کاربري فرهنگی و ورزشی های کاربري میان این در
  شوند. شناخته می سازگار با فضاهاي آموزشیهاي  از دسته کاربري ،دارند آموزان دانش ي روحیه بر مطلوبی

 حـریم  مراتـب  سلسـله  تعیـین  بـه  اقـدام  هـا،  دبیرسـتان  از کدام هر فضایی سازگاري بررسی بنابراین براي
 بـا  متناسـب  بررسـی  مـورد  معیارهـاي  از یـک  هـر  با دبیرستان آموزشی هايواحد سازگاري سطوح پیشنهادي

سـطحی فاصـله    توابـع  آنالیزهـاي مکـانی ـ فضـایی ماننـد     با اسـتفاده از  شد. این امر  شهرسازي استانداردهاي
  شده است.انجام  ARC GISافزار  در محیط نرممستقیم از عناصر مورد نظر 

  
  همجواري با کاربري ورزشیپیشنهادي هاي  مراتب حریم سلسله ي نقشه. 9شکل 

  
  همجواري با کاربري فرهنگیپیشنهادي هاي  مراتب حریم سلسله ي نقشه. 10شکل 
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  عمومی امنیت و آسایش عامل به نسبت گرگان شهر دبیرستان مدارس سازگاري میزان بررسی .5 جدول

  سازگاري معیار
  دبیرستان مدارس سازگاري سطوح

  ناسازگار کامالً  ناسازگار نسبتاً  تفاوت بی  سازگار نسبتاً  سازگار کامال
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

ایر
س

 
گی

لود
آ

 
اي

ه
 

طی
حی

م
  

ــله ــاربري از فاص ــاي ک ــانی ه  و درم
  27  14  18  9  0  0  4  2  50  25  بیمارستانی

  2  1  2  1  0  0  10  5  86  43  رسانی سوخت هاي جایگاه از فاصله
  2  1  2  1  0  0  2  1  94  47  نشانی آتش هاي ایستگاه از فاصله
  2  1  4  2  4  2  8  4  82  41  انتظامی و نظامی مراکز از فاصله

  8  4  6  3  8  4  26  13  50  25  فرهنگی هاي کاربري به نزدیکی
  0  0  0  0  4  2  36  18  60  30  ورزشی هاي کاربري به نزدیکی

  نگارنده محاسبات منبع:
  

  شناسی زیبایی
 انـدازهاي  چشـم  ایجـاد  ،هـوا  سازي سالم نظر از ،هادبیرستان ویژه به ،آموزشی فضاهاي با سبز فضاي همجواري 

 دو ایـن  نزدیکی و ارتباط بر کیدأت ها جانمایی در بنابراین است. مؤثر بسیار آموزان دانش در آرامش ایجاد و زیبا
 ،سـبز  فضـاي  کـاربري  بـه  نسـبت  مـدارس  مکـانی  موقعیـت  ارزیـابی  بـراي  و راستا همین در شود. می کاربري

  .ها ارزیابی شده است حریم این با رابطه در ها دبیرستان مکان و دهش مشخص ییها حریم
 روانـی  تأثیر زیاد، سروصداي وجود خود، اطراف در نامناسب ترافیک دلیل به ،نیز ها) (گورستان هاآرامستان

 بـا  ناسـازگار  يهـا  کـاربري از دسـته   ،غمگین و نامناسب تصویر و انداز چشم ایجاد و آموزان دانش روي نامناسب
  د.نرو می شمار به آموزشی کاربري
  

  
  پیشنهادي همجواري  با کاربري فضاي سبز و پارك هاي مراتب حریم سلسله ي نقشه. 11شکل 
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  فاصله از گورستان مراتب حرایم پیشنهادي نقشه سلسله. 12شکل 

  

  شناسی زیبایی عامل به نسبت گرگان شهر دبیرستان مدارس سازگاري میزان بررسی .6 جدول

  سازگاري معیار
  دبیرستان مدارس سازگاري سطوح

  ناسازگار کامالً  ناسازگار نسبتاً  تفاوت بی  سازگار نسبتاً  سازگار کامال
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

 هاي همجواري
  سازگار

  6  3  0  0  8  4  0  0  86  43  ها گورستان از فاصله
   کاربري به نزدیکی

  2  1  10  5  18  9  30  15  40  20  پارك و سبز فضاي

  نگارنده. مطالعات منبع:
   

 خـدمات  و هـا  کـاربري  سایر با دبیرستان آموزشی يها کاربري سازگاري معیارهاي و عوامل بررسی از پس
 سـازي  مـدل  ،فـازي  قواعـد  و روابـط  از اسـتفاده  بـا  موجـود  مدارس از یک هر سازگاري ارزیابی عوامل شهري،

  شوند. می
 هـاي  نظریـه  و عقاید کارگیري  به با پژوهش هاي فرضیه و مسائل حل در تالش ،پژوهش این در که آنجا از 

 مختلـف  مراحـل  در بنابراین است، سازي تصمیم فرآیند در کارشناس تن از چند مشارکت و خبرگان از گروهی
 ،)سـازگاري  معیارهـاي  ارزیـابی  سطوح دهی وزن و سازگاري ي کننده تعیین عوامل به دهی(وزن پژوهش اجراي
 بـراي  معیارها اهمیت ارزیابی براي است. گرفته قرار استفاده مورد و گردآوري کارشناسان از گروهی هاي نظریه

 نتـایج  نتیجـه  در اسـت.  گرفتـه  قـرار  اسـتفاده  مـورد  AHP مبناي بر زوجی ي مقایسههاي  ، روشگیران تصمیم
 شـهري  امـور  بـا  مرتبط متخصصان از نفر (چهار مختلف کارشناسان نظر به توجه با فوق معیارهاي به دهی وزن
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 شهري) طراحی کارشناس نفر یک و شهرسازي لیسانس فوق نفر یک شهري، ریزي برنامه يادکتر نفر دو شامل

   است. بیان شده و محاسبه
 معیارهـا  زوجـی  مقایسـه  ماتریس تشکیل از پس که است معیار هر نسبی اهمیت ي کننده بیان وزن بردار 
 از گیـري  بهـره  بـا  Expert Choice افـزار  نـرم  از ناسـازگار  يها ماتریس در وزن ي محاسبه براي شود. می مطرح
 میـزان  تعیـین  به اقدام ،نیز ناسازگاري مقدار ي محاسبه اهمیت به توجه با است. دهش استفاده ویژه بردار روش

 ناسـازگاري  میـزان  ،دهـد  می نشان نتایج که طور همان و است دهش زوجی هاي همقایس از یک هر در ناسازگاري
 کارشناسـان  مختلـف  نظـرات  تلفیق منظور به .است مطلوب مقایسات و 1/0 از کمتر زوجی هاي همقایس همه در
 پاسـخ  یـک  بـه  تبـدیل  )WGMM1( دار وزن هندسـی  میـانگین  از اسـتفاده  بـا  هـا پاسخ نیز، خاص قضاوتی در
  شوند. می

 AHP روش به گیرندگان تصمیم نظر براساس آموزشی هاي کاربري سازگاري ارزیابی معیارهاي ارجحیت مقادیر. 7 جدول 

نسبی وزن  =CR 0.000 وهوا صوتی آلودگی عمومی امنیت و آسایش شناسی زیبایی  

 0.40 وهوا صوتی آلودگی 1 7/1 4/1

 0.50 عمومی امنیت و آسایش 7 1 1

 0.10 شناسی زیبایی 4 1 1
  نگارنده محاسبات منبع:

  

 AHP روش به گیرندگان تصمیم نظر براساس سازگاري سطوح شده محاسبه وزن .8 جدول

نسبی وزن =CR 0.0277 ناسازگار کامالً ناسازگار نسبتاً تفاوت بی سازگار نسبتاً سازگار کامالً  

 0.037 ناسازگار کامالً 1 1/2 1/4 1/7 1/9

 0.063 ناسازگار نسبتاً 2 1 1/2 1/5 1/7

 0.11 تفاوت بی 4 2 1 1/3 1/5

 0.26 سازگار نسبتاً 7 5 3 1 1/3

 0.52 سازگار کامالً 9 7 5 3 1

  نگارنده محاسبات منبع:

 ارزیـابی  بـراي  ها، دبیرستان از یک هر سازگاري ارزیابی فرآیند در مؤثر عوامل سازي مدل و تعیین از پس 
 مقـدار  از ،آموزشـی  يهـا  کـاربري  سـازگاري  بـا  متناسـب  مختلـف  عوامـل  تأثیر تعیین و سازگاري میزان دقیق

 و قطعیـت  عـدم  ي مالحظـه  در AHP روش بهبـود  منظـور  به ،ايذوزنقه فازي اعداد مبناي بر زبانی هاي دهنده
  .است دهش استفاده سازان تصمیم نظرات ریسک

 و آسـایش  هوا، و صوتی (آلودگی بررسی مورد عوامل در سطح هر وزن تلفیق انجام براي ،بعد ي مرحله در

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Weighted Geometric Mean Method 
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 براسـاس  سـطح  هـر  بـه  مربـوط  فـازي  عـدد  در ،AHP روش از آمـده  دست هب شناسی) زیبایی و عمومی امنیت
 حجـم  به توجه با .شود می اعمال دبیرستان آموزشی واحد هر با ارتباط در نیز نتایج و شود ضرب می 4ي  رابطه
بـراي   شـود.  می پرداخته زیر شرح به شده انجام محاسبات از ينمونه ذکر به تنها مرحله این در ،محاسبات زیاد

 بررسـی  مـورد  معیارهـاي  لحـاظ  از گرگـان)  سـرپیر  ي محلـه  و شهدا خیابان در (واقع مالصدرا دبیرستانمثال 
  زیر است: شرح به سازگاري سطوح داراي عمومی امنیت و آسایش

  بررسی مورد معیارهاي به نسبت مالصدرا دبیرستان سازگاري سطوح .9 جدول

 درمانی کاربري به فاصله رسانی سوخت جایگاه به فاصله انتظامی مراکز به فاصله دبیرستان آموزشی واحد

 مالصدرا
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 فرهنگی کاربري به نزدیکی ورزشی کاربري به نزدیکی نشانی آتش ایستگاه به فاصله
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 سـطوح  نسبی اوزان به توجه با و گیرد می تعلق فازي عدد یک رابطه هر براي ،9ي  شماره جدولبر اساس 

  داشت: خواهیم تلفیق براي 5 ي ، بر اساس رابطه8ي  شماره جدول در شده ارائه سازگاري

     010190520010190520010190520 ,.,,..,.,,..,.,,.. iF  

   ).,.,.,.(..,.,.,.. 1501502502500630150150750750260  

   )10 ي رابطه    0810234095317941010190520 .,.,.,.,.,,..    

 اعـداد  در ،آموزشـی  يها کاربري سازگاري ارزیابی معیارهاي از یک هر فازي وزن تلفیق به مربوط بعد گام
 سـنجش  عوامـل  تلفیق از حاصل فازي اعداد که معنی بدین ،است دبیرستان واحد هر براي آمده دست هب فازي

 محاسـبه  نسـبی  وزن در ،شناسـی  زیبـایی  و عمومی امنیت و آسایش هوا، و صوتی آلودگی معیارهاي از یک هر
   آید. دست به کاربري هر براي نهایی فازي عدد یک تا شده تلفیق AHP توسط شده

 دبیرستان آموزشی واحدهاي به مربوط فازي هاي مجموعه باید فازي، هاي مجموعه آوردن دست به از پس 
 و صـوتی  آلودگی معیارهاي با ارتباط در آموزشی هاي واحد از یک هر عضویت سطح و میزان تا شوند بندي رتبه
 وزن بردارهـاي  آوردن دسـت  هب از پس براي این امر، د.شو تعیین شناسی زیبایی و عمومی امنیت و آسایش هوا،

 نتـایج  اعمـال  بـا  ادامـه  در .آیـد مـی  دسـت  هب معیارها ترکیب حاصل جامع وزن بردار معیار، هر به مربوط فازي
 یـک  هـر  سازگاري میزان چن) و چن روش (به نرمال غیر فازي اعداد بندي رتبه ،ریاضی روابط در آمده دست هب

 سـازگاري  ارزیـابی  عوامـل  تلفیـق  از کـه  اينتیجـه  ترتیب این به آید. می دست هب گرگان شهر يها دبیرستان از
 کـه  اسـت   سـازگاري  یسـطح  شـامل  ،است آمده حاصل Fuzzy AHP روش به دبیرستان آموزشی هايکاربري



  1391، زمستان 5، سال دوم، شماره جغرافیا و پایداري محیط  88

 
 شـهر  در آن سـازگاري  و همجـواري  بـا  ارتبـاط  در سـایرین  بـه  نسـبت  را آموزشی هايواحد از یک هر ي رتبه

   کند. می مشخص
  Fuzzy AHP مدل از استفاده با گرگان شهر دبیرستان مدارس بندي رتبه و سازگاري سطوح. 10 جدول

 مقطع  سازگاري سطح  واحدآموزشی
 رتبه

 مدارس
 سطح  واحدآموزشی

 مقطع  سازگاري
 رتبه

 مدارس

  26  پسرانه 0.0438 رضوان  1  پسرانه 0.0515 آزادگان
پسرانه صدرا   2  پسرانه 0.0511 خمینی مصطفی شهید   27  دخترانه 0.0437 

لو ادیز فرهنگ  3  دخترانه 0.0509 پارسیان   28  دخترانه 0.0437 
یتخت يکو کوثر  4  دخترانه 0.0497 1 زمزم   29  پسرانه 0.0437 
ییرجا شهید  5  دخترانه 0.0487 البرز   30  دخترانه 0.0435 

چراغعلی محمدتقی  6  دخترانه 0.0487 ایراندخت   31  دخترانه 0.0431 
  32  دخترانه 0.0427 فاطمه  7  پسرانه 0.0487 شهر الیو -شهیدبهشتی

حلی عالمه  8  دخترانه 0.0487 نمونه فرهنگ   33  پسرانه 0.0425 
  34  پسرانه 0.0422 فرزانگان  9  دخترانه 0.0485 نیکان

مجیدي شهید  10  دخترانه 0.0476 فردوسی   35  دخترانه 0.0419 
1 خمینی احمد سید  11  دخترانه 0.0473 نیک ایران   36  پسرانه 0.0415 
اسالمی انقالب  12  دخترانه 0.0473 صدرا   37  دخترانه 0.0413 
  38  دخترانه 0.0413 شاهدپسران  13  دخترانه 0.0473 دانش فروغ
19 عدالت کوثر  14  دخترانه 0.0473 ایمان   39  پسرانه 0.0412 
  40  پسرانه 0.0411 مالصدرا  15  دخترانه 0.0473 دختران شاهد

  41  پسرانه 0.0409 سما  16  پسرانه 0.0466 شهدا یبهشت دیشه
ینیخم امام  17  دخترانه 0.0462 1 واثقی   42  دخترانه 0.0409 
  43  دخترانه 0.0400 ایثارگران  18  دخترانه 0.0460 بعثت

  44  پسرانه 0.0388 شهیدقندهاري  19  پسرانه 0.0460 فرهیختگان
2 ساعی  20  دخترانه 0.0458 مهرآفرین   45  پسرانه 0.0384 

  46  پسرانه 0.0374 سعدي  21  دخترانه 0.0448 1 عفاف
بهشتی شهید  22  دخترانه 0.0442 عصمت   47  دخترانه 0.0370  

1 شهدا  23  پسرانه 0.0442 يطاهر طاهر محمد دیس   48  دخترانه 0.0368 
  49  پسرانه 0.0359 عترت  24  دخترانه 0.0439 بشارت
رحیم میر  25  دخترانه 0.0438 رضوان   50  پسرانه 0.0359  شمیها 
  نگارندگان محاسبان منبع:
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  بررسی مورد هاي معیار اساس بر گرگان شهر دبیرستان مدارس سازگاري بندي رتبه ي نقشه .13شکل 

  گیري نتیجه و بحث
 شـهري  مسـائل  اکثـر  کـه  آنجـا  از و اسـت  معیاره چند سازي تصمیم فرآیند یک شهري خدمات فضایی تحلیل
 ماهیـت  بـه  توجـه  اسـت،  گوناگون سالیق و ها دیدگاه با افراد مشارکت نیازمند هاآن حل و دارند گروهی ماهیت
 ،مسـئله  مـؤثر  و پایـدار  حـل  هـدف  بـا  مختلف گروهاي هاي نظریه و عقاید کارگیري به و شهري مسائل گروهی
 و مسـائل  سـازي  مـدل  بـراي  سـودمند  يها قابلیت و ابزار عنوان به MCDM يها روش .رسد به نظر می ضروري

کننـد.   ایفـا  شـهري  يهـا  کـاربري  تناسـب  ارزیـابی  در را فراوانـی  کاربرد توانند می ،شهري ي پیچیده مشکالت
 بـا  روشـی  ي توسـعه  منظـور  به و ها کاربري تناسب ارزیابی مرسوم و سنتی هايشیوه نواقص به توجه با بنابراین
 يهـا  قابلیـت  همزمـان  کارگیري به با پژوهش این در ،کنونی يها روش يها کاستی رفع و علمی مبانی و توجیه

GIS معیاري چند سازي تصمیم يها روش و MCDM روش به گروهی سازي تصمیم از Fuzzy AHP مبنـاي  بر 
 شـهر  در دبیرسـتان  آموزشـی  يهـا  کاربري سازگاري ارزیابی در AHP روش بهبود براي ،اي ذوزنقه فازي اعداد

   است. شده استفاده گرگان
 هاي دبیرستان آموزشی يها کاربري سازگاري ارزیابی عوامل سازي مدل از حاصل نتایج راستا همین در 

  است: زیر شرح به Fuzzy AHP و AHP يها روش به کارشناسان از گروهی ارزیابیِ معیارهاي دهی وزن با شهر
 بـا  مطالعـاتی  مقطـعِ  آموزشـیِ  فضـاهايِ  موجود وضعیت مکانیِ موقعیت سازگاريِ ارزیابیِ از حاصله نتایج

 سـایر  بـا  ارتبـاط  در سـازگار  نسـبتاً  همجـواري  از فضـاها  ایـن  کـه  داد نشـان  ،Fuzzy AHP مـدل  از اسـتفاده 



  1391، زمستان 5، سال دوم، شماره جغرافیا و پایداري محیط  90

 
 در اسـتثنایی  مـوارد  برخـی  بـا وجـود   مطالعه مورد مدارس تمامی که طوري به ند؛برخوردار شهري يها کاربري

 ماننـد ( آموزشی فضاهاي با يناسازگار يها کاربري حریم از طورکلی به ،ناسازگار نسبتاً يها کاربري با همجواري
   اند. گرفته قرار )اصلی عبوري يها راه و ها بزرگراه کننده، آلوده و صنعتی مراکز

 بررسی مورد يها شاخص نظر از ،ي مطالعاتی پهنه دبیرستان مدارس بندي اولویت و نهایی سازگاري مقدار
 همجـوار  يهـا  کـاربري  تـأثیر  کـه  است گرگان شهر دبیرستان مدارس سازگاري سطح تفاوت ي دهنده نشان نیز

 مـدارس  بـین  در کـه  طـوري  هبـ  کنـد،  مـی  بیان دقیق و جزئی صورت به مدارس از یک هر با ناسازگار و سازگار
ي  رتبـه  بـا  )26 (عـدالت  مرکـزي  مـرداد  در واقـع  آزادگان دولتی غیر دبیرستان ترتیب به گرگان، شهر متوسطه

 خمینـی  مصـطفی  شهید دبیرستان مدارس آن از پس .است برخوردار اراضی تناسب درجه باالترین از 5148/0
ي  رتبـه  بـا  رازي خیابـان  در عواقـ  پارسـیان  دبیرسـتان  ،5110/0 تناسـب  سـطح  با محمدي علی کوي در واقع

 قـرار  چهـارم  تـا  دوم يهـا  رتبـه  در ،4965/0 تناسـب  سطح با دستگاه هفت در واقع زمزم دبیرستان ،5087/0
 میـر  مرحـوم  ،3250/0 تناسـب  سـطح  بـا  اسـترآبادي  ي نمونـه  يهـا  دبیرسـتان  ،نیـز  جـدول  انتهاي در دارند.
 بـا  شهدا دبیرستان و3585/0 تناسب سطح با عترت دخترانه دبیرستان ،3585/0 تناسب سطح با شمیها رحیم
  اند. داده اختصاص خود به شهر دبیرستان مدارس بین در را رتبه ترین پایین 3677/0 تناسب سطح

 از اسـتفاده  بـا  شـهري  يهـا  کـاربري  سـازگاري  ارزیـابی  معیارهاي و پارامترها سازي مدل اینکه نهایت در
 نتـایج  دقیـق  ي مالحظـه  با تواند می Fuzzy AHP چون نوینی يها روش و معیاره چند گیري تصمیم يها روش

 يهـا  کـاربري  بـراي  مناسـب  يها موقعیت انتخاب در ریزانبرنامه و طراحان به ،شهري اراضی سازگاري ارزیابی
   رساند. یاري زمین کاربري صحیح ریزيبرنامه و شهري مختلف
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