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*********
چكیده 

مكان گزینی نواحی مستعد احداث پارک های طبیعی- منطقه ای، از ایده های مهم در مدیریت و توسعه مكان های جغرافیایی 
است. این امر نقش مهمی در حفاظت از منابع زیست  محیطی و اقتصادی کشورهای جهان ایفا می کند؛ به طوری که توسعه 
آن در هر کشوری نیازمند مدیریت و برنامه ریزی مؤثر در این حوزه است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی نواحی مستعد 
احداث پارک های طبیعی- منطقه ای در استان مازندران است تا ضمن حفاظت از منابع طبیعی استان، زمینه تأمین منابع مالی 
پایدار، برای مجموعه مدیریت استان فراهم شود. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی؛ از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است 
و از تحلیل سلسله مراتبی و مجموعه سیستم های تصمیم گیری چندمعیاره درکنار مجموعه های فازی و اعمال نتایج در سیستم 
اطالعات جغرافیایی، به منظور شناسایی نواحی مستعد احداث پارک های طبیعی- منطقه ای در استان مازندران استفاده شده 
است. در این مطالعه از معیارهای متفاوتی استفاده شد. الگوی بهینه مورد نظر در محیط نرم افزار GIS با استفاده از مدل های 
سلسله  مراتبی و فازی به طور جداگانه وزن دهی شده و نقشه نهایی هرکدام تولید شد. پس از تلفیق الیه های ایجاد شده با هر 
دو فرآیند 129817 هكتار از اراضی این استان جهت ایجاد پارک های منطقه ای مناسب تشخیص داده شد. همچنین معیار پوشش 
با وزن 0/34 در فرآیند سلسله  مراتبی و 0/127291 در منطق فازی مهم ترین معیار برای تصمیم گیران لحاظ  گیاهی طبیعی 
گردید. نتایج نشان داد در استان مازندران مناطقی وجود دارد که مستعد ایجاد پارک های منطقه ای به صورت طبیعی خواهد بود 
و سامانه اطالعات جغرافیایی نیز نقش مهمی را در اجرای این مطالعه  ایفا نمود به نحوی که نواحی شناسایی شده  جهت ایجاد 
پارک های منطقه ای، نزدیكترین فاصله را بامعیارهای مورد نظر مقاله و همزمان دورترین فاصله را با  نواحی نامطلوب داشته اند.

واژه های کلیدی: سامانه اطالعات جغرافیایی، استان مازندران، تصمیم گیری چند معیاره، پارک های منطقه ای.
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1- مقدمه
آمارها نشان می دهند که بیش از نصف جمعیت جهان 
زندگی  شهری  نواحی  در   )2014 سال  در  درصد   54(
میان کشورها  لحاظ سطوح شهرنشینی  از  می کنند، هرچند 
اولین  برای   2007 درسال  دارد.  وجود  زیادی  تفاوت های 
بار درتاریخ، جمعیت شهرنشین از جمعیت روستایی جهان 
فراتر رفت. همچنین تا سال 2050 نسبت جمعیت شهرنشین 
درکشورهای  رشد  این  بیشتر  رسید.  خواهد  درصد   66 به 
شهری  سکونتگاه های  رشد  و  افتاده  اتفاق  توسعه  درحال 
است.  یافته  توسعه  کشورهای  برابر  پنج  کشورها  این  در 
حال  در  کشورهای  در  شهری  جمعیت  رشد  درحالیکه 
توسعه بین سال های 1995 و 2000 باآهنگ 3/6 درصددر 
سال جریان داشته، طی همین دوره،  این آهنگ در کشورهای 
بنابراین،  است؛  بوده  سال  در  درصد   0/7 یافته  توسعه 
بسیاری از کشورهای در حال توسعه چرخه  شهرنشینی را 
فشرده تر کرده اند. در دهه های اخیر، شهرهای بزرگ کشور 
با مشکالت جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی زیادی 
مواجه بوده اند. هم اکنون یکی از مهم ترین معضالت توسعه 
شهري و محیط زیست، کمبود و یا نبودن پارک های طبیعی- 
پارک های  شهرهاست.  حومه های  و  مراکز  در  منطقه ای 
اثرات  داراي  منسجم  ساختار  به جهت  منطقه ای  و  طبیعی 
اجتماعي، اقتصادي و اکولوژیکي هسـتند که با مزایای بسیار 
درخور،  و  شایسته  محیطی  آوردن  دست  به  مانند  فراوانی 
درمان  و  آسایش  حفظ  اجتماعي،  انسجام  پرورش  براي 
کیفیت  بهبود  براي  مهمی  معیار  روانی،  و  روحي  امراض 
فضاي زنـدگي و توسعه جامعه به حساب می آیند. شناسایی 
طبیعی-  پارک های  تخصیص  جهت  مناسب  مکان های 
توسعه  نوع  راستای هر  مواردي هستند که در  از  منطقه ای 
از جمله طرح های جامع، طرح های عمرانی و یـا طرح های 
منطقه ای می باید مورد توجه و بررسي قرار گیرند. بنابراین 
در  بایستي  مکمل  فعالیت های  و  برنامه ریزی  و  مکان یابی 
مقیاس کالن مورد توجه باشند. منظور از پارک های طبیعی 
و منطقه ای همان فضای سبزی است که برای شهرها در نظر 

محسوب  نیز  گیاهی  پوشش  با  کاربری  نوعًا  که  می گیرند 
می گردد، با این تفاوت که پارک های طبیعی به عنوان فضاي 
سبز بدون دخالت انسانی جهت احداث خواهد بودکه تنها 
نیازمند آن است تا این اماکن به عنوان فضای سبز شهري و 
بین شهری شناسایی شده و به طور اصولی همانند پارک های 
شهری انسان ساخت مورد بهره برداری و استفاده قرار گیرند.
استان های شمالی کشور  از  یکی  عنوان  به  مازندران  استان 
اما  است  برخوردار  جنگلی  غنی  منابع  از  که  آن  وجود  با 
از  پایین تر  منطقه ای  طبیعی-  پارک های  سرانه  لحاظ  از 
استانداردهای ملی و بین المللی قرار دارد و بنابراین بایستی 
و  خرد  برنامه ریزی  مشکل  این  شدن  برطرف  راستای  در 
کالن صورت گیرد. یکی از جنبه های مهم برنامه ریزی برای 
و  گزینی  مکان  بحث  مسئله  این  به  بخشیدن  سروسامان 
مکان یابی احداث پارک های طبیعی- منطقه ای است. هدف 
مقاله حاضر این است که با استفاده از روش هاي نوین علمي 
 )GIS(اطالعات جغرافیایی سامانه  محیط  در  مکاني  تحلیل 
بـه  معیاره  چند  تصمیم گیری  تکنیک های  به  کارگیری  و 
ساماندهي فضایي استان مازندران جهت احداث و تخصیص 
دست  استان  این  مناطق  در  ومنطقه ای  طبیعی  پارک های 
اطالعات  سامانه  قابلیت های  از  استفاده  با  همچنین  یابد. 
جغرافیایي مطلوب ترین مکان ها را جهت شناسایی بررسي 
فضاهاي  و  پارک ها  مکان یابی  و  شناسایی  زمینه  نماید.در 
سبز شهري با کمک سامانه اطالعات جغرافیایی مطالعات و 
بررسی های بسیاری صورت پذیرفته است که برخي از آن ها 
ذکر می گردد. وولچا و همکاران در سال 2014 در پژوهشی 
نقش سالمت عمومی و عدالت محیطی در ساخت فضاهای 
ترویج  به  منجر  که  دادند  قرار  موردبررسی  را  سبز شهری 
ساکنان  عمومي  سالمت  و  رواني  سالمت  بدني،  فعالیت 
جامعه خواهد شد. این مطالعه به پیشینه  چنین مکان هایی، 
می کند  اشاره  آمریکا  و  انگلیس  شهري  پارک هاي  ویژه  به 
نامتناسب  و نشان می دهد که توزیع چنین فضاهایي بیشتر 
به  آن  کنار  در  و  است  بوده  مرفه  جوامع  نفع  به  اغلب  و 
دانیلی الروزابه سال 2014  دارد.  تأکید  نیز  فضایي  عدالت 



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي )           (  
 213  / ...  GIS تلفیق سامانه اطالعات جغرافیایی

به   )GIS(جغرافیایی اطالعات  سامانه  پایه   بر  مطالعه ای  در 
مهم ترین مسائل  از  به عنوان یکي  دسترسي فضاي شهري 
توسعه شهري پایدار می پردازد که در آن با در نظر داشتن 
مسائلی همچون عدالت زیست محیطی و نابرابري بهداشتي 
مجموعه ای از شاخص های دسترسي به فضاي سبز شهري با 
اهداف کمي، براي شهرستان کاتانیا در جنوب ایتالیا بررسي 
می گردد (Daniele La Rosa,2014). ژانگ و همکاران در پژوهشی 
به سال 2013 ویژگی های چشم انداز و فعالیت هاي تفریحي 
ساکنان مناطق شهري هانگجو فویانگ چین را تحت همین 
عنوان بررسی نمودند. آن ها در این مطالعه پس از بررسی 
جمله:  از  اجتماعی  و  اقتصادي  شناختي،  جمعیت  عوامل 
سن، جنس، تحصیالت، درآمد ماهانه و محل خانه، فضای 
این مناطق را معرفی کردند  نیاز ساکنین  سبز شهری مورد 
(Hua Zhang et al, 2013). همچنین در مطالعه  دیگری در همین 

از تصاویر ماهواره ای  استفاده  با  سال سنانایکه و همکاران 
سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی )GIS( به تجزیه 
و تحلیل و بررسی فضاهای سبز شهری جهت برنامه ریزی 
در کلمبو سریالنکا پرداختند. در این مطالعه از شاخص های 
کیفیت هوا و تراکم جمعیت و همچنین از 55 پیشنهاد سرانه 
فضاي سبز ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهاني براي 
و  تجزیه  مطالعه  این  از  هدف  گرفتند.  بهره  سالم  زندگي 
مطلوب  راهکارهای  ارائه  و  زیست  محیط  کیفیت  تحلیل 
استانداردهاي  به حد  زیست محیطی  کیفیت  افزایش  جهت 
و  راشیدیا   .(I.P Senanayake et al, 2013) است  بوده  بین المللی 
تأثیر  عنوان  تحت  پژوهشی  در   2012 سال  در  همکارانش 
متقابل تعامالت اجتماعی شهروندان در طراحی فضای سبز 
مالزي  در  شهري  سبز  فضاي  تخریب  موضوع  به  شهری 
پرداخته اند. این تخریب موجب تنزل تعامل اجتماعي در میان 

 . (Rasidi et al, 2012)ساکنان شهري شده است
و  کانیچه  سال 2010  در  دیگری  پژوهش  در  همچنین 
فضاي  از  برخورداري  در  عمومي  برابری های  شیکلتوننا 
نرم  کمک  بـه  را  آفریقا  کوچک  شهرهاي  در  شهري  سبز 
و  داده  قرار  بررسي  مورد  هوایي  عکس های  و   GIS افزار 

مشخص نموده اند که توزیع فضاي سـبز شهري اغلب متأثر 
از ویژگی هایي مانند نسبت فضاي تجاري؛ سود ساکنان و 
در   .(Mc Connache M & 2010 shackleton,) است  قومیت  عامل 
 1391 سال  در  فضایی  عدالت  بر  تمرکز  با  راستا  همین 
محمدی و همکارانش در مطالعه ای اولویت سنجی مکانی 
و توسعه پارک های شهری میاندوآب را با استفاده از سامانه 
معیاره  چند  تصمیم گیری  فرآیند  و  جغرافیایی1  اطالعات 
انجام داده اند. این مطالعه به ضرورت های اجتماعي توزیع 
آن ها  می کند.  اشاره  شهري  سبز  فضاي  متعادل  پراکنش  و 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  موجود  وضعیت  ارزیابی  ضمن 
توزیع نامناسب مسبب بروز ناهنجاری ها در شهر بوده است 
)محمدی و همكاران، 1391(. در مطالعه دیگری در سال 1387 

وارثی و همکاران به مکان یابی فضای سبز شهری با استفاده 
پرداختند.  خرم آباد  درشهر  جغرافیایی  اطالعات  سامانه  از 
در  سبز  فضاي  توزیع  دادن  نشان  مطالعه  این  اصلی  هدف 
این شهر متناسب با استانداردها بوده است )وارثی و همكاران، 
تمام  در  که  می دهد  نشان  گذشته  مطالعات  بررسی   .)1387

سطوح برنامه ریزی محلي، منطقه ای و فرا منطقه ای چگونه با 
استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی، می توان دسترسي بـه 
هر یک از خدمات را معین کرد.همچنین باید گفت که در 
این مطالعات مکان یابی ها بر مبنای احداث پارک های درون 
شناسایی  حاضر  مطالعه  تفاوت  و  پذیرفته  صورت   شهری 
پارک های  به  تبدیل شدن  قابلیت  بود که  مکان هایی خواهد 

طبیعی و مناطق تفرجی را دارا می باشند.

2- منطقه مورد مطالعه
استان مازندران با حدود 24 هزار کیلومترمربع مساحت 
دقیقه عرض  تا 38 درجه و 5  دقیقه  بین 36 درجه و 47 
دقیقه   14 و  درجه  تا 56  دقیقه   34 و  درجه  و 50  شمالی 
طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است. دریای 
مازندران در شمال، استان تهران، سمنان و قزوین در جنوب و 
آن  شرق  و  غرب  در  ترتیب  استان های گیالن و گلستان به 

1- GIS
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قرارگرفته است ومساحت آن حدود 23،833 کیلومتر مربع 
می باشد )تقوایی و بهاری، 1391: 18(. بر اساس آخرین تقسیمات 
کشوری، این استان در حال حاضر با مرکزیت ساری دارای 
22 شهرستان، 58 شهر،57 بخش، 114 دهستان و 3671  
بر  از سکنه است.  آبادی خالی  دارای سکنه و 697  آبادی 
مبنای آخرین سرشماری ها جمعیت این استان 3،283،582 

نفر است )سرشماری عمومی نفوس و مسكن، 1395(.

3- روش تحقیق
انجام  فرآیند مطالعه پیش رو توصیفي و تحلیلي است. 
مطالعات شناسایی مکانی یا مکان یابی براساس نوع روش، 
که  می شود  شامل  را  متفاوتی  مراحل  هدف،  و  ویژگی ها 
در  دخیل  معیارهای  انتخاب  عبارتنداز:  طورخالصه  به 
مکان یابی با مطالعه تحقیقات پیشین و خصوصیات منطقه و 
در نظر گرفتن نظر کارشناسان، رتبه بندی الیه های اطالعاتی 
گرفتن حریم  نظر  در  مکان یابی،  در  آن ها  اهمیت  براساس 
و  شناسایی  مطالعه،  مورد  منطقه  در  موجود  عوارض  برای 

حذف مناطق ممنوعه اعم از مناطق استراتژیک و...، تشکیل 
سلسله  مراتبی،  تحلیل  پارامترهای  زوجی  مقایسه  ماتریس 
اهمیت  براساس  اطالعاتی  الیه های  به  شده  محاسبه  اوزان 
پارامترها، ایجاد الیه فازی با استفاده از اعداد فازی مثلثی، 
همپوشانی الیه های اطالعاتی، داده ها و معیارهای مورد نیاز 
ماهواره ای  تصاویر  و  اطالعاتی  الیه های  و  نقشه ها  از  اعم 
 ENVI 5.1 و   ArcGIS 10 نرم افزارهای  از  استفاده  با  که 
عالوه  وزن دهی  برای  می گردند.  پردازش  و  تحلیل  تجزیه 
به  توجه  با  معیارها  به  کارشناسان  امتیاز  نظر گرفتن  در  بر 
الحاقی اکستنشن  از  سلسله  مراتبی  تصمیم گیری  فرآیند 
شد.  خواهد  استفاده   Arc GIS10 نرم افزار  در   ،Marinoni

در  و  پیشین  مشابه  پژوهش های  اساس  حاضربر  مطالعه 
دسترس بودن اطالعات از نقشه های 1:50000 و داده هایی 
و  شهری  نقاط  زمین شناسی،  ارتفاعی،  رقومی  مدل  مانند 
روستایی، جاده های اصلی و فرعی و... که در نگاره شماره 
برای گردآوری  این الیه ها مشاهده می شود.  از  نمونه ای   2
داده هاي پایه ازمراجع و منابع گوناگون از جمله سازمان منابع 

نگاره1: موقعیت محدوده 
مورد مطالعه
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شده  و...استفاده  کشور  نقشه برداری  سازمان  استان،  طبیعی 
با  اطالعات جغرافیایی  بانک  تهیه  با  راستا  در همین   است. 
توجه به استانداردهاي موجود بررسي شده و با در نظر گرفتن 
مناطقي که واجد شرایط احداث پارک های منطقه ای خواهند 
این  اصلی  معیارهای  عنوان  به  که  تولید شد  الیه هایی  بود، 
مطالعه موردبررسی قرار گرفت. معیارهاي اصلی مورد استفاده 
در این مطالعه عبارتنداز: پوشش گیاهی طبیعی، شبکه حمل 
و نقل، مراکز رفاهی و خدماتی، مراکز فرهنگی- آموزشی، 
صنعتی.  مناطق  جمعیتی،  مراکز  مسکونی،  تجاری-  مناطق 
تأثیرگذار،  عوامل  از  کدام  هر  براي  شد  گفته  که  همانطور 
الیه هاي اطالعاتي تهیه گردید و براي هریک از الیه ها، وزني 
اختصاص داده شد و پس از آن جهت تهیه  مدل سازی مکانی، 
اهمیـت  میـزان  اساس  بر  اطالعاتي  الیه هاي  از  هریک  بـه 
آن ها با استفاده از مدل تحلیل سلسله  مراتبـي، اوزان مناسب 
تخصیص داده شد و با اسـتفاده از مدل تهیه شده، الیه هاي 

اطالعاتي تلفیق و مناطق بهینه، شناسایی شدند.

3-1- معیارهای مؤثر در مكان گزینی
شناسایي و انتخاب عواملي که در مکانیابي تأثیرگذارند 
از مراحل مهم مطالعه است. هر اندازه عوامل شناسایي شده 

با واقعیت زمیني تطابق بیشتري داشته باشد، نتایج مکانیابي 
پارک های  مکانیابي  براي  بود.  خواهد  رضایت بخش تر 
در  مندرج  معیارهای  مازندران  استان  در  منطقه ای  طبیعی- 

جدول شماره1 در نظر گرفته شده است.

)AHP( 3-2- فرآیند تحلیل سلسله  مراتبی
فرآیند تحلیل سلسله  مراتبی یکی از جامع ترین مدل هاي 
است؛  چندمعیاره  تصمیم گیري هاي  براي  شده  طراحی 
به صورت  را  مسئله  کردن  فرموله  امکان  تکنیک  این  زیرا 
سلسله  مراتبی فراهم می کند و همچنین امکان در نظرگرفتن 
دارد.  مسائل  حل  در  را  کیفی  و  کمی  مختلف  معیارهاي 
دخالت  تصمیم گیری  در  را  مختلف  گزینه های  فرآیند  این 
داده و امکان تحلیل حساس تر روي معیارها و زیرمعیارها 
برمبناي  براین  (Ishizaka and Labib, 2009: 210). عالوه  دارد  را 
را  محاسبات  و  قضاوت  که  شده  نهاده  بنا  زوجی  مقایسه 
ناسازگاري  و  سازگاري  میزان  همچنین  می نماید.  تسهیل 
تکنیک  این  ممتاز  مزایاي  از  که  می دهد  نشان  را  تصمیم 
مبناي  یک  از  عالوه  به  است.  چندمعیاره  تصمیم گیري  در 
بدیهی  اصول  براساس  و  بوده  برخوردار  قوي  تئوریک 
داراي   AHP روش   .(Rodríguez et all, 2015: 85) است  بناشده 

نگاره 2: مدل رقومی ارتفاعی 
استان مازندران
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اصل  سه  مبناي  بر  و  می باشد  ساده  تئوري  و  اساس  یک 
استوار است: تجزیه، مقایسۀ زوجی و ترکیب کردن متوالی 
 .(Malczewski, 2006: 710) گزینه ها  اولویت بندی  و  ارزش ها 
  (Saaty, 2002:جدول 2 مقایسۀ زوجی ارائه شده توسط ساعتی

(87 را نشان می دهد.

جدول 2: مقایسات زوجی معیارها بر اساس فرآیند تحلیل 
سلسله  مراتبی

قضاوت شفاهیتفسیر عددی

اهمیت مطلق9
اهمیت خیلی قوی7
اهمیت قوی5
اهمیت ضعیف3
اهمیت یکسان1

ترجیحات بین فواصل فوق2، 4، 6، 8

(Saaty,2002) :مأخذ
مقایسه  ماتریس  این روش شامل توسعه  مراحل اصلی 
جزء  هر  براي  وزن ها  مقایسه  مراتب  سلسله   هر سطح  در 
سلسله  مراتب و برآورد نرخ ناسازگاري تصمیم گیري است.
روش بردار ویژه روشی متداول در رسیدن به وزن پارامترها از 
یک ماتریس مقایسه زوجی است. در روش بردار ویژه محاسبه 

 A طی این مراحل تعیین می گردد: تشکیل ماتریس )W( وزن ها
( که در این   λ− )ماتریس مقایسه زوجی(، تعیین ماتریس )
ماتریسλ مقدار ویژه براي ماتریس A  است. دترمینان ماتریس 
( را محاسبه کرده و آن را مساوي صفر قرار داده و   λ− (
λ نامیده و آن را  MAX را که λبزرگ ترین ،λ تعیین مقادیر 
 0*)( =−  λ جهت تعیین وزن )W( در رابطه 

.(Fosgerau et all, 2013: 75) قرارمی دهیم
برای محاسبه وزن ها )W( ساعتی  (Saaty, 2002: 88)قضیه ای 
را اثبات نمود که محاسبه وزن را ساده ترمی نماید. طبق این 
ماتریس  مانند  معکوس  و  مثبت  ماتریس  یک  برای  قضیه 
مقایسه زوجی بردار ویژه را می توان از رابطۀ  1به دست آورد.

)1(









 ..
.

lim ∞→=

برای  e است.  نهاده ماتریس  ترا    این رابطه:  که در 
ناسازگاری  شاخص  ابتدا  در  نیز  ناسازگاری  نرخ  محاسبه 

(I.I) از رابطه 2 محاسبه می گردد.
                                                                                    )2(

maxλ در این رابطه n تعداد معیارها یا ابعاد ماتریس A و 
ناسازگاری  نرخ  است.   A ویژه  ماتریس  مقدار  بزرگ ترین 

.(Fosgerau et all, 2013: 76) از رابطه 3 تعیین می گردد (I.R)

جدول 1: معیارهای مؤثر در مكان یابی پارک های طبیعی - منطقه ای
معیارها پارک

تراکم  جمعیتی،  ارزش زمین، شیب زمین، وجود گسل و  لرزه خیزی، آلودگی هوای محیط، تراکم مسکونی مرکزیت، سلسله  
مراتب عملکردی، قابلیت دسترسی، نزدیکی به مراکزآموزشی و فرهنگی، فاصله از فضاهای سبز موجود، دسترسی  به شبکه 
ارتباطی و تأسیسات و تجهیزات شهری، شعاع عملکردی، دسترسی به شبکه ارتباطی، تراکم جمعیتی، سازگاری، بلوک های 

فرسوده شهری فاصله از مراکز  نواحی. 

پارک های  
ایران

اندازه سایت، شکل سایت، موقعیت سایت، قابلیت دسترسی، ابعاد اجتماعی و فرهنگی تاریخی منطقه، طبیعت و تنوع زیست 
 محیطی، ویژگی های منظر و زیبایی شناسی، آب وهوا، قابلیت نگهداری، تراکم جمعیتی، منابع طبیعی موجود، میزان آلودگی 
محیط، پیرامون قابلیت دید سایت )دسترسی بصری(، مجاورت با کاربری های سازگار، نزدیکی به واحدهای مسکونی، شیب 
سایت، مالکیت، دسترسی به منابع آب، قابلیت توسعه سایت با توجه به کاربری پیشین، امنیت و ایمنی، نزدیکی به مسیرهای 
عابر پیاده، برخورداری از گیاهان و درختان، اتصال به فضاهای سبز موجود، کیفیت شبکه معابر پیرامون، قابلیت دسترسی به 

مسیرهای پیاده، کیفیت بصری و منظرسایت، نزدیکی به مراکز آموزشی، فاصله از فضاهای سبز موجود.

پارک های  
جهان
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)3(





..
.

. =

در این رابطه I.I.R شاخص تصادفی می باشد که بستگی 
 .(Kempenaar et all, 2016: 25) به تعداد عناصر مقایسه  شونده دارد
نرخ ناسازگاري CR اگر کمتر از 0/1 باشد می توان نتیجه گرفت 
که سطح مطلوبی از سازگاري در مقایسات زوجی وجود داشته 
قضاوت  دهنده  نشان  نرخ  این  صورت  این  درغیر  و  است 

.(Lingjun et all, 2006: 470) ناسازگاري می باشد
مبنای  بر  شده  داده  تخصیص  اوزان   3 شماره  جدول 
نهایی  امتیازات   4 شماره  جدول  و  مراتبی  سلسله   تحلیل 
معیارها به همراه شاخص سازگاری یا همان نرخ سازگاری 
فرآیند  از  معیارها حاصل  اوزان   3 نگاره  می دهد.  نشان  را 

تحلیل سلسله  مراتبی را نشان می دهد.
عملیات گسترده ای  مدل، حجم  نتایج  ارائه  که  آنجا  از 
برجسته  وضعیت های  از  برخی  اینجا  در  بنابراین  دارد، 
برای  و  است  شده  ارائه  مدل  اجرای  از  حاصل  وعمده 

پایین ترین  از  باید  مطالعه  مورد  شاخص های  به  وزن دهی 
سطح درخت تصمیم گیری شروع و به سمت هدف حرکت 
عنوان  به  اصلی،  و  فرعی  راه های  ابتدا  مثال،  برای  کنیم.  
زیر معیارهای فرعی، نسبت به زیر معیار اصلی شبکه حمل 
شماره5  در جدول  که  می شوند  مقایسه  یکدیگر  با  نقل  و 
شبکه  می شود  مالحظه  که  همانطور  است.  مشاهده  قابل 
حمل ونقل با امتیاز استاندارد شده 0/222 درجایگاه باالتری 

نسبت به راه های فرعی قرار گرفته  است.
در ادامه، در سطحی باالتر، سه زیر معیار اصلی فرودگاه، 
شبکه  اصلی  معیار  به  نسبت  جاده ای  مسیرهای  و  راه آهن 
به ترتیب زیر معیار  این اساس،  بر  ارتباطی مقایسه شدند. 
سوی  از  جاده ای  مسیرهای  نهایت  در  و  راه آهن  فرودگاه، 

کارشناسان رتبه بندی شده است.
مقایسه  از  حاصل  زوجی  ماتریس   ،6 شماره  جدول  در 
معیارهای اصلی نسبت به هدف ارائه شده است. همان  طور 
که مشاهده می شود هر درایه از یک عدد فازی بازه ای )عدد 

جدول3: میانگین امتیازات تخصیص داده شده به هر معیار
پوشش گیاهی 

طبیعی
شبكه حمل 

و نقل
رفاهی و 
خدماتی

فرهنگی-
آموزشی

تجاری- 
مسكونی

مراکز جمعیتی صنعتی

پوشش گیاهی طبیعی 1 3 2 4 7 3 4
شبکه حمل و نقل 0/33 1 3 4 3 2 3

رفاهی و خدماتی 0/5 0/33 1 3 3 2 2
فرهنگی-آموزشی 0/25 0/25 0/33 1 5 2 3

تجاری- مسکونی 0/142 0/33 0/33 0/2 1 3 3

مراکز جمعیتی 0/33 0/5 0/5 0/5 0/33 1 2

صنعتی 0/25 0/33 0/5 0/33 0/33 0/5 1

 نرخ ناسازگاری = 0/07
جدول 4: امتیاز نهایی هر معیار با محاسبه نرخ ناسازگاری

صنعتی
مراکز 
جمعیتی

تجاری- 
مسكونی

فرهنگی-
آموزشی

رفاهی و 
خدماتی

شبكه حمل و 
نقل

پوشش گیاهی 
طبیعی

عنوان معیار

امتیاز نهایی0/0940/0730/1480/0350/0890/2210/34
نرخ ناسازگاری0/070/070/030/090/020/060/03
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فازی مقدار بازه ای که از برآیند نظرات کارشناسان با استفاده 
از ماتریس متوسط وزنی )WA(  است( تشکیل شده است. 
با استفاده از این روش، می توان وزن نسبی هر عنصر، در 
این ماتریس را به دست آورد. همانطور که مشاهده می شود 
معیار شبکه حمل  و نقل با وزن نرمال شده نسبی 0/311، 
بیشترین اهمیت را در میان معیارهای اصلی داشته است. به 
ترتیب پوشش گیاهی طبیعی )با امتیاز نرمال شده 0/277( ، 
مراکز جمعیتی )با امتیاز نرمال شده 0/271( و تسهیالت و 
خدمات مسافرتی )با امتیاز نرمال شده 0/120(، در رتبه های 

بعدی قرار گرفته اند.
در مرحله بعد، زیرمعیارها نسبت به معیارهای  اصلی به 
صورت زوجی مقایسه می شوند. به این منظور می توان وزن 
نسبی عناصر تشکیل دهنده هر ماتریس تصمیم تجمعی را 
به صورت اعداد فازی به دست آورد. سپس به کمک روش 
مرکز ثقل، وزن های نسبی را نافازی سازی کرده و پس از 
نرمال سازی، به اعداد قطعی تبدیل کنیم که نتایج در جدول 

شماره7، ارائه شده اند.
وزن زیر معیارهای اصلی و فرعی و نیز وزن نهایی، در 
میان  دراین  است.  شده  محاسبه  طورجداگانه  به  هربخش 
با  فرودگاه  ارتباطی،  شبکه  به  مربوط  زیرمعیارهای  بین  از 
امتیاز نرمال شده )0/398(، بیشترین میزان اهمیت را داشته 
و مهم ترین پتانسیل اکوتوریسم در استان ابتدا سواحل دریا 

)0/311( وسپس جنگل ها )0/223( شناخته شده است.

پارک های  احداث  برای  مستعد  نواحی  شناسایی   -4
طبیعی - منطقه ای

استفاده از رویکرد مبتنی بر سیستم اطالعات جغرافیایی 
اکوتوریسم  توسعه  مستعد  نواحی  شناسایی  جهت   ،)GIS(
بسیار مؤثر است؛ زیرا این سیستم ضمن داشتن قابلیت های 
و  تحلیل  وزندهی،  دسته بندی،  ترسیم،  در  به  فرد  منحصر 
تلفیق داده های با قابلیت مکانی، به عنوان یک سیستم حمایت 
از تصمیم گیری، استفاده می شود. دراین پژوهش با توجه به 

جدول 5: مقایسه زیر معیارهای فرعی نسبت به معیار اصلی شبكه حمل و نقل
مقادیر ویژه راه اصلی راه فرعی

0/367  ،4/987 ،5/646 ،1 ،3/614 ،3/995 ،4/612 ،4/925 ،0/8
)2/899 ،3/602

)1،1،1،1،1،1،1،1،1،1( راه فرعی

0/633 )1،1،1،1،1،1،1،1،1،1(  ،1 ،0/274 ،0/306 ،0/390 ،0/481 ،0/8
)0/229 ،0/272 ،0/471 ،0/739

راه اصلی

نگاره 3: اهمیت مناطق جهت مكان گزینی 
بر مبنای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
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نظر متخصصان، چهار معیار اصلی صنعتی، مراکزجمعیتی، 
خدماتی،  و  رفاهی  تجاری- مسکونی فرهنگی آموزشی 
شبکه حمل ونقل و پوشش گیاهی طبیعی که هر یک شامل 
زیر معیارهایی نیز هستند، در نظر گرفته شده است. ترکیبی 
از فرایند AHP و مجموعه فازی، به منظور ارزیابی عوامل 
جهت   ،)GIS( جغرافیایی  اطالعات  سیستم  نیز  و  منتخب 
گرفته  قرار  استفاده  مورد  مکانی  داده های  تحلیل  و  تجزیه 
است؛ به این ترتیب که پس از اولویت  سنجی عوامل مؤثر، 
به کمک فرایند AHP فازی، به هر الیه وزن مخصوصی داده 
شده وبا استفاده از ابزار Raster Calculator، عملیات اشتراک 
یا همپوشانی بر روی الیه های اطالعاتی انجام شده است. 
قابل  زیر  تا 7  نگاره های 4  در  آمده،  به دست  نقشه  چهار 

مشاهده است.
در ادامه با توجه به وزن هریک از معیارهای اصلی و تکرار 
روند فوق، نقشه ارائه شده در نگاره 8  که معرف نواحی 
مستعد احداث پارک های طبیعی- منطقه ای در سطح استان 

مازندران می باشد، به دست آمده است. الزم به ذکراست که 
جهت خوانایی بیشتر، خروجی نقشه ها در یک مقیاس0-9 
از بدترین تا بهترین مناطق، درجه بندی شده است. مناطق تیره 
نشاندهنده باالترین میزان پتانسیل احداث پارک های طبیعی- 
صحت  آزمایش  و  منظوراطمینان  به  می باشند.  منطقه ای 
خروجی نهایی که به عنوان نواحی مستعد احداث پارک های 
معرفی  استان  سطح  در  مازندران  استان  منطقه ای  طبیعی- 
شده است، ابتدا میزان مساحت هریک از مطلوبیت های0تا9 
)از بدترین حالت تا بهترین حالت که در قسمت راهنمای 
نقشه نمایش داده شده(، در کل استان مازندران محاسبه شده 
است. درادامه جهت اطمینان از آنکه برای مثال مطلوبیت9، 
استان  منطقه ای  طبیعی-  پارک های  احداث  پهنه  بهترین 
مازندران و باالترین ظرفیت سرمایه گذاری را در کل استان 
دارا می باشد، 56 مکان مستعد در وضعیت موجود و درکل 
استان مازندران شناسایی شدند و برای هریک از این نقاط، 
کمربند یا بافرهای به فاصله1 تا 5 کیلومتری در نظر گرفته 

جدول 6: مقایسه زوجی معیارهای اصلی نسبت به هدف
مقدار 
ویژه

تسهیالت وخدمات 
مسافرتی

مراکز جمعیتی پوشش گیاهی طبیعی شبكه حمل ونقل

0/311  ،2/595 ،3/262 ،3/552 ،0/8

 ،3/587 ،6/246 ،1 ،0/228

)1/514 ،2/203

 ،2/621 ،3/278 ،0/8(

 ،1 ،1/851 ،2/284

 ،1/915 ،3/3278/921

)1/303

 ،2/737 ،2/800 ،0/8(

 ،2/502 ،1 ،0/323 ،0/269

.)0/577 ،1/008 ،2/140

شبکه حمل  )1,1,1,1,1( ,)1,1,1,1,1(

و نقل

0/277 ،2/384 ،3/210 ،3/378 ،0/8(

،3/378 ،4/210 ،1 ،1/848

)1/400 ،2/150

 ،0/439 ،0/501 ،0/8(

 ،1 ،0/202 ،0/740

 ،0/302 ،0/0530/827

)0/252

 ،1 ،1 ،1()1 ،1 ،1 ،1 ،1(

)1 ،1

 ،1/412 ،1/356 ،0/83(

 ،2/252 ،1 ،0/332 ،1/990

)0/717 ،0/955 ،1/639

پوشش گیاهی 

طبیعی

0/271 ،3/965 ،4/612 ،4/905 ،0/8

،4/987 ،5/646 ،1 ،3/614

)2/899 ،3/663

 ،1 ،1 ،1()1 ،1 ،1 ،1 ،1(

) 1 ،1

 ،3/210 ،3/358 ،0/8(

 ،4/021 ،1 ،1/848 ،2/384

)1/420 ،2/250 ،3/378

 ،0/461 ،0/432 ،0/8(

 ،0/906 ،1 ،0/312 ،0/353

)0/259 ،0/312 ،0/563

مراکز جمعیتی

0/120  ،1 ،1 ،1()1 ،1 ،1 ،1 ،1(

)1 ،1

 ،0/399 ،0/461 ،0/8(

 ،0/799 ،1 ،0/874 ،0/306

.)0/229 ،0/273 ،0/471

 ،0/739 ،0/546 ،0/8(

 ،0/827 ،1 ،0/301 ،0/320

)0/252 ،0/302 ،0/530

 ،0/439 ،0/616 ،0/8(

 ،1/330 ،1 ،0/315 ،0/348

)0/257 ،0/313 ،0/602

تسهیالت 

وخدمات 

مسافرتی
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میزان  بافرهای1تا5 کیلومتری،  ازاین  شد. سپس در هریک 
مساحت مطلوبیت های از0تا9 به صورت جداگانه محاسبه 

شد و در نهایت، میانگین مساحت بافرها به تفکیک محاسبه 
شده و در جدول شماره8 ارائه شده است.

جدول7: مقایسه زیرمعیارها نسبت به معیارهای اصلی به صورت زوجی

وزن نهایی
وزن زیر معیارهای 

اصلی
سطح دوم

زیر معیارهای اصلی
وزن معیارهای اصلی

0/110 0/398 فرودگاه 0/277 شبکه حمل ونقل
0/088 0/316 راه آهن
0/075 0/271 مسیرهای جاده ای
0/141 223/0 جنگل 0/271 پوشش گیاهی طبیعی
0/038 0/311 دریا

0/141 0/323 رودخانه

0/026 0/273 نزدیکی به شهر 0/311 مراکز جمعیتی
0/250 0/268 نزدیکی به چندین روستا

0/020 0/357 تأسیسات زیربنایی 0/120 تسهیالت وخدمات 
0/019مسافرتی 0/268 مراکز اقامتی و پذیرایی

0/088 0/208 مراکز درمانی و بهداشتی
0/141 0/168 دفاتر خدمات مسافرتی

نگاره 4: شبكه های ارتباطی، منطقه تیره
با بیشترین دسترسی

نگاره  5: پوشش گیاهی طبیعی
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مطلوبیت9؛  با  نواحی  می شود  مالحظه  که  همانطور 
یعنی بیشترین پتانسیل احداث پارک های طبیعی- منطقه ای 
داده اند،  اختصاص  خود  به  را  درصد   6/6 کالستان:  در 
 9/2 پارک ها،  بافرهای  در  مطلوبیت  این  از  که  درصورتی 
درصد است یا برای مطلوبیت صفر؛ یعنی کمترین پتانسیل 

احداث پارک های طبیعی- منطقه ای در کل استان5/5 درصد 
را تشکیل می دهد؛ درصورتی که در نزدیکی نواحی جنگلی 
همین  به  است.  داده  اختصاص  به خود  را  1/7درصد  تنها 
تا4( در سطح  پایین)0  پنج مطلوبیت  میانگین  برای  ترتیب 
در  بافرهای  در  و  میانگین12/4درصد  مازندران  کالستان 

نگاره 6: صنعتی

نگاره7: مراکز جمعیتی

جدول 8: میانگین مساحت بافرها به تفكیک

درصد مساحت بافرها میانگین مساحت بافرها
درصد مساحت 

) کل استان(
مساحت)کل استان( شاخص مطلوبیت

1/7 206399036 5/5 1306181196 0
3/3 393784753 8/6 2040401667 1
6/6 786768843 12/5 2960015056 2
14/8 1773336026 19/3 4583001877 3
23/1 2775390463 16/4 3895700175 4
17/1 2048592099 12/8 3042790080 5

8 955303614 5/3 1261329003 6
7/3 882521419 4/7 1112075759 7
9 1082377049 8/7 2072656408 8

9/2 11107108361 6/6 1576139778 9
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منطقه ای  طبیعی-  پارک های  احداث  برای  گرفته شده  نظر 
مطلوبیت  پنج  در  بالعکس،  و  است  درصد  میزان9/9  این 
باال  )5تا9(  درکل استان میانگین 7/6 درصد و در بافرهای 
درنظرگرفته شده برای احداث پارک های طبیعی- منطقه ای، 

میانگین10/1 درصد را نشان می دهد. 
این مطلب حاکی از آن است که نواحی شناسایی شده، 
طبیعی-   پارک های  احداث  مراکز  با  را  فاصله  نزدیک ترین 
منطقه ای در سطح استان و از طرفی، دورترین فاصله را با 
نواحی نامطلوب داشته اند. نقشه  ارائه شده در نگاره9، نقشه 
نهایی مکان گزینی پارک های منطقه ای را بر اساس اولویت 

معیارها در هفت منطقه نشان داده است. 
از  129817هکتار  حدود  که  می دهد  نشان  برآوردها 
مساحت این استان مستعد ایجاد پارک های منطقه ای است 
برای  توجهی  قابل  میزان  که  یک(  شماره  منطقه  )یعنی 

در  منطقه ای  و  شهری  حوزه  برنامه ریزان  و  تصمیم گیران 
راستای دستیابی به توسعه پایدار و حراست از محیط  زیست 

طبیعی این استان خواهد بود. 
در مناطق بعدی نیز اولویت انتخاب، با صاحب نظران و 

تصمیم گیران این حوزه خواهد بود.

5- نتیجه گیری
ایجاد  مستعد  نواحی  شناسایی  پژوهش،  این  از  هدف 
پارک های منطقه ای در استان مازندران بود تا ضمن حفاظت 
را  پایدار  مالی  منابع  تأمین  زمینه  استان،  طبیعی  منابع  از 
ترتیب  این  به  آورد.  فراهم  استان  مدیریت  مجموعه  برای 
برای  باال  اولویت  با  برنواحی  تمرکز  با  استان  مدیریت  که 
را  مناسب تری  زیرساخت های  منطقه ای،  پارک های  ایجاد 
فراهم نماید. در توضیح برآیند مطلب، محور جذاب در این 

نگاره 8: نواحی مستعد احداث 
پارک های طبیعی- منطقه ای

نگاره 9: نقشه نهایی حاصل همپوشانی 
اولویت های فازی و سلسله مراتبی در مكان 

گزینی



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي )           (  
 223  / ...  GIS تلفیق سامانه اطالعات جغرافیایی

برای  بنابراین  هستند؛  استان  طبیعی  منابع  گردشگری،  نوع 
نخواهد  به سرمایه گذاری کالن  نیازی  تأمین زیرساخت ها، 
بود و با برنامه ریزی صحیح تر می توان بازگشت سرمایه قابل  
توجهی را برای مدیریت استان فراهم آورد. بررسی ها نشان 
مکان های  عنوان  به  شده  مشخص  گزینه های  که  می دهد 
مستعد، به وزن دهی معیارها و قواعد تصمیم مورد استفاده 
ویژگی های  بنابراین  دارد؛  بستگی  تصمیم گیری  روند  در 
مسئله تصمیم گیری، ویژگی های تصمیم گیران یا تصمیم گیر 
و روش های ترکیب و ایجاد سناریو می بایست در انتخاب 

گزینه برتر مد نظر قرار گیرد. 
مطالعه حاضر با هدف شناسایی مکان های مستعد جهت 
کاربردی  فرآیند  دو  اساس  بر  منطقه ای  پارک های  احداث 
اطالعات  سامانه  محیط  در  فازی  منطق  و  سلسله مراتبی 
و  مدیران  که  داد  نشان  نتایج  پذیرفت.  جغرافیایی صورت 
سامانه  کارآمـدي  از  کـه  شناختي  با  شهري  ریزان  برنامه 
اطالعات جغرافیایي در برنامه ریزی شهري دارند می توانند 
با بهره گیری از این سامانه و با شناسایي مکان هاي مناسب 
و تخصیص آن به فضاي سبز تا حدود زیادی از مشکالت 

شهری و زیست محیطی بکاهند. 
در این مطالعه معیارهای گردآوری شده پس از تشکیل 
و  سلسله  مراتبی  فرآیندهای  با   GIS افزار  نرم  محیط  در 
فازی به طور جداگانه وزن دهی شده و نقشه نهایی هرکدام 
تولید شد. پس از تلفیق الیه های ایجاد شده با هردو فرآیند 
129817 هکتار از اراضی این استان جهت ایجاد پارک های 
منطقه ای مناسب تشخیص داده شد. الزم به ذکر است که 
می باشد.  هکتار   1107255 استان  این  جنگلی  مناطق  کل 
همچنین معیار پوشش گیاهی طبیعی با وزن 0/34 در فرآیند 
سلسله مراتبی و 0/127291 در منطق فازی مهم ترین معیار 
برای تصمیم گیران لحاظ گردید. نتایج نشان داد در استان 
تشکیل  و  ایجاد  مستعد  که  دارد  وجود  مناطقی  مازندران 
پارک های منطقه ای به صورت طبیعی خواهد بود و سامانه 
اطالعات جغرافیایی نیز نقش مهمی را در اجرای این مطالعه 
 ایفاء نمود که می تواند در تمامی فعالیت های مکان مبنا مورد 

در  تحقیق  اصلی  پرسش  به  نهایت  در  گیرد.  قرار  استفاده 
پارک های  ایجاد  جهت  مستعد  مناطق  شناسایی  خصوص 
تحقیق  فرضیه  و  شد  داده  مثبت  پاسخ  طبیعی  و  منطقه ای 

مبنی بر تحقق یافتن این امر مورد تأیید قرار گرفت.
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