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از  هبا استفاد ارزیابی تاثیر عوامل محیطی بر ساماندهی نواحی شهري
  مطالعه موردي نواحی شهر سمنان

   ، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان
  ، ایرانکارشناسی ارشد جغرافیا، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان

باشد که توجه به آن مات پیچیده و در عین حال حساس می
 مهـم  هـاي حلیل سلسـله مراتبـی در تصـمیم گیـري    

ارائه یک رویکرد جدید  با هدف تحقیق 
بندي نـواحی مناسـب و   ک به تصمیم گیران شهري در اولویت

طالعـات از  تجزیـه و تحلیـل ا  در  .انجام شده اسـت 
دهی معیارها و پارامترهاي مربـوط، از مـدل سلسـله    

هـاي ریاضـی اسـتفاده گردیـده     و استفاده از مدل
 ردر روش اول از نظریات و تجربیات کارشناسان و اساتید مجـرب و در روش دوم از نـرم افـزا   

که شرایط اقلیمی به موازات سایر عوامل محیطی 
به منظور  .آیدمنان به شمار میگیري و تکوین و تداوم حیات شهري س

و ) اولویـت اول ( 1ساماندهی در سه ناحیه شهر سمنان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ناحیه 
در جهـت بهبـود شـرایط محیطـی     ریـزي  

سمنان الزم است که اوضـاع   يبنابراین به منظور بهسازي و نوسازي نواحی شهر

Email: saeidkamyabi@gmail.com             

 
1392سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 

یید نهاییأتاریخ ت 28/8/1391 :تاریخ دریافت
 203-218: صص

  
ارزیابی تاثیر عوامل محیطی بر ساماندهی نواحی شهري

مطالعه موردي نواحی شهر سمنان :)AHP(تحلیل سلسله مراتبی  دفرآین
دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان جغرافیا، هاستادیار گرو، ١سعید کامیابی

کارشناسی ارشد جغرافیا، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان، مهدیه ذوالفقارخانیان
  

  چکیده 
مات پیچیده و در عین حال حساس میساماندهی نواحی شهري یکی از تصمی

حلیل سلسـله مراتبـی در تصـمیم گیـري    یند تآاستفاده از فر. است مهماز دیدگاه جغرافیایی 
 این لذا. دهدگیري را افزایش میشهري، قابلیت اطمینان تصمیم

ک به تصمیم گیران شهري در اولویتدر ساماندهی نواحی شهري سمنان و کم
انجام شده اسـت  روش تحلیل سلسله مراتبی با کمک ساماندهی آن
دهی معیارها و پارامترهاي مربـوط، از مـدل سلسـله    جهت وزن. و استنباطی استفاده شد روش توصیفی

و استفاده از مدل به دو روش استفاده از دانش کارشناسان AHPمراتبی 
در روش اول از نظریات و تجربیات کارشناسان و اساتید مجـرب و در روش دوم از نـرم افـزا    .است

Export choice که شرایط اقلیمی به موازات سایر عوامل محیطی  دهدنتایج نشان می. ستفاده شده استا
گیري و تکوین و تداوم حیات شهري سؤثر در شکلترین عوامل ماز مهم

ساماندهی در سه ناحیه شهر سمنان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، ناحیه 
ریـزي  در اولویت دوم براي برنامه 3حیه و نا) اولویت سوم( 2ناحیه 
بنابراین به منظور بهسازي و نوسازي نواحی شهر .اندبندي شدهاولویت

  .اقلیمی متناسب با محیط مد نظر قرار گیرد
  

  .، سمنان AHPآب و هوا،  ،ساماندهی: کلیدي کلمات
                                                             

saeidkamyabi@gmail.com                                                        نویسنده مسئول:  -1  
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  مقدمه -1
ساماندهی در عرصه قوانین و مقررات داخلی، بهبود وضع موجود در جهت ارتقـاي  

 ).50:1389 ،عرفـانی ( هاي شهري و روسـتایی اسـت  ر محدودهشرایط مناسب زندگی د
جغرافیـایی،   گیري  فضاهاي شهري و بهسازي و نوسازي بدون توجـه بـه محـیط   شکل

هاي زیستی باید در همۀ ابعاد بـا  مجموعه .وجود می آورده شهرسازي بدون هویت را ب
شرایط محیط جغرافیایی یعنی ساختار محیط طبیعی و محیط انسان ساخت یـا فرهنگـی   

بازسازي و خالصه سـاماندهی شـهري    ،نوسازي ،بر این اساس بهسازي. هماهنگ باشند
و شماعی (مهم و اساسی مدنظر داشت  باید توان هاي محیطی را بعنوان زمینه و بستري

تـوجهی بـه   زي و بازسازي شهرها ، به دلیـل بـی  امروزه در نوسا .)5 :1385 ،احمد پور
هـا  سـاختمان ها، موجب شده در نقاط مختلـف دنیـا   اوضاع اقلیمی در طراحی ساختمان

هویـت  یعی محیط خود باشند و شهرسازي بـی یک شکل و بدون هماهنگی با شرایط طب
بهسازي، نوسازي و بازسازي شهري بدون در نظر . وري به وجود آورندآرا با تکیه بر فن
نه تنها اثرات ناپایدار و کوتاه مـدت  » مکان و فضا«هاي منطقۀ جغرافیایی گرفتن ویژگی

یک، اقتصـادي و فرهنگـی نامناسـب و مخربـی را در پـی خواهـد       بلکه عوارض اکولوژ
  .)1382:20 ،آسایش(داشت 

هاي بهسازي و نوسازي شهري ایجاد شـهر سـالم،   ها و برنامهاصوالً هدف همۀ طرح
: رو شناخت دقیـق عوامـل جغرافیـاي طبیعـی همچـون     از این .اکولوژیک و پایدار است

شناسی، منـابع آب سـطحی و   هاي زمین، زمیناقلیم، ژئومورفولوژي یا اشکال ناهمواري
زیر زمینی، پوشش گیاهی و عوامل جغرافیاي انسـانی از جملـه سـاختارهاي اجتمـاعی،     

-سازي شهري باید مورد توجـه برنامـه  هاي بهسازي و نواقتصادي و فرهنگی، در برنامه

ي هسـته شور که در اغلـب مـوارد   بافت تاریخی و قدیمی شهرهاي ک .ریزان قرار بگیرد
دهد از یک طرف جزو میراث فرهنگی و تـاریخی  اولیه و اصلی آن شهرها را تشکیل می

هـا  سـازي عملکـردي آن  بهسازي کالبـدي و توانمند  وآن شهرها محسوب شده و حفظ 
ها با گذشت زمـان و عـدم توجـه و    از طرف دیگر اغلب این بافت .استناپذیر اجتناب



  
  
  

    

 205                                          ........ثیر عوامل محیطی بر ساماندهی نواحی شهريأارزیابی ت 

 

گردنــد ضــمحالل کالبــدي و عملکــردي مــینگهــداري مناســب ، دچــار فرســودگی و ا
شناسـایی وضـعیت کالبـدي و    لذا در ایـن تحقیـق بـه    ). 9: 1389 تیموري و همکاران،(

تاریخی آن همراه بـا محـالت و    بافت قدیمی شهر سمنان با توجه به پیشینه عملکردي 
حفاظت آز آن اقـدام گردیـده،   ریزي و مدیریت به منظور برنامهنواحی جدید شهري آن 

فضـایی شـهرها، مبتنـی بـر      –رویکرد عمده در زمینۀ ساماندهی کالبدي  ر حال حاضرد
راهبردهایی است که بیشتر به همـاهنگی کـاربري، تنـوع کـاربري، همـاهنگی شـهر بـا        

نزدیکـی کـار و مسـکن،     ،طبیعت، تعادل اکولوژیک، هواي پاك و محیط زیسـت سـالم  
هـا معطـوف   ی سالم و مانند ایـن تماعتفریح سالم، روان سازي ترافیک، توسعۀ روابط اج

با دو  ـ کالبديساماندهی فضایی   معموالً .)11-16: 1370مهندسان مشاور زادبوم،(است 
هـا صـورت   ها و همچنین ساماندهی کارکردهـا و فعالیـت  هدف اصلی بهینه کردن مکان

نـواحی  عوامل و فاکتورهاي متعددي در سـاماندهی  ). 35: 1386 ابراهیم زاده،(پذیرد  می
دمـا، بـارش، تـابش، بـاد،     : (عـواملی چـون   در این میـان  .راندثیر گذاأشهري، دخیل و ت

، محیط زیست و شیب و ارتفاع داراي )هاي زیر زمینی، سطحیآب(، منابع آب )رطوبت
  . هستنداهمیت 

 وثر بـر سـاماندهی را مشـخص کـرده     ؤمعیارهاي محیطـی مـ   ابتدادر تحقیق حاضر 
بنـدي  بـه اولویـت   اقدام گردیـده، آنگـاه   AHPدهی معیارها از طریق مدل به وزن سپس

عوامل محیطی و جغرافیایی  1جدول  در. پرداخته شده استنواحی به منظور ساماندهی 
  .، ارائه شده استثر بر ساماندهی محالت شهريؤم

  
  کلی شهر سمنانمشخصات  -2

 35تـا   دقیقـه  32درجـه و  35بینکه  استسمنان وشهرستان  شهرسمنان مرکز استان
طـول  دقیقـه  25درجـه   53تـا  دقیقـه   22درجه و  53شمالی و  دقیقه عرض 36 درجه و
هـاي  هاي کم شـیب جنـوبی رشـته کـوه    و بر دامنه مرکزير کوی شمالی درحاشیه شرقی
  داراي شـیب متـر و   1100فاع این شـهر از سـطح دریـا    تار .واقع شده است مرکزيالبرز

 ).1:50000مقیاس ،نقشه توپوگرافی(باشد یجنوبی م -عمومی شمالی
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رهنمایی و شاه : منبع(عوامل محیطی و جغرافیایی موثر بر ساماندهی محالت شهري  - 1جدول 
  )162 :1386حسینی، 

  کاربرد  عوامل

  محیط زیست

 ....)پارك و  فضاي سبز،درختکاري،(زیبا سازي فضاي شهري 
 هاسیستم مکانیزه جمع آوري زباله

 گیري از تأثیر عناصر متنوع طبیعی در منظر شهريبهره
 گیري مناسب از منابع ارزشمند بصريبهره

  توجه به معیارهاي اولیه زیبا شناسی

  آب و هوا

  چگونگی ساخت شهر بر اساس ضوابط اقلیمی
 انتخاب نوع و سبک معماري بناها

 انتخاب نوع مصالح
 هواییهاي گیاهی سازگار با خصوصیات آب و انتخاب گونه

 هاي گرمایش استفاده متعادل از انرژي حرارتی در سیستم
  حفاظت از شهر

  منابع آب

  تأمین آب مورد نیاز شرب و باغبانی در شهرها
هـا و گـذرگاهاي شـهري بـر اسـاس      هاي سطحی در سـطوح خیابـان  هدایت و کنترل آب

 وضعیت شیب
 هاي سطحیآوري آبهاي مصنوعی با جمعاحداث دریاچه
  هاي سطحیتخلیه آب

  
  : که عبارتند از شودبه دو منطقه و سه ناحیه تقسیم میشهر سمنان 
  .هکتار مساحت دارد 1088گیرد که بافت جنوبی شهر را در بر می: منطقۀ یک

  .استهکتار  1345گردد که مساحت آن هاي شمالی شهر را شامل میبخش: منطقۀ دو 
شـهریور و بلـوار قـدس را در     17بلوار این ناحیه کل سطح شهر در جنوب : ناحیۀ یک 

داراي مسـاحتی بـالغ بـر     بـوده و عمدتاً منطبق بر بافت قدیم شـهر سـمنان    .گیردبر می
  .نفر است 38266معادل ی هکتار و جمعیت 1/627
شهریور و کنار گذر غربـی شـهر و بلـوار     17محدوده مثلثی شکل بین بلوار : ناحیۀ دو 

دارد و نفـر   70637تار مسـاحت و جمعیتـی بـالغ بـر     هک 9/626این ناحیه . استبسیج 
  .گیردبخش غربی شهر را در بر می
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کـه   استمحدوده مثلثی شکل بین بلوار بسیج، بلوار قدس و کنار گذر شرقی : ناحیۀ سه
و جمعیتـی در حـدود    9/393گیرد و داراي مساحتی بالغ بـر  قسمت شرقی را در بر می

  ).1نقشه ( باشدنفر می 18723

  
  ناحیه بندي شهر سمنان -1شکل

  
  هامواد و روش -3
  مدل تحلیل سلسله مراتبی  -3-1

ینـد  آفر .)31:1390صغر پور،ا( ال ساعتی ابداع گردیده است این مدل توسط توماس
گیـري و  ند معیاره است که به منظور تصـمیم هاي چیکی از روش ،تحلیل سلسله مراتبی

هایی که تصـمیم  متعدد تصمیم، با توجه به شاخصهاي گزینه انتخاب یک گزینه از میان
ایـن  . )35 :1388 ترابی،(رود شود، به کار میمی کند یا براي وي تعیینگیرنده تعیین می

هاي مختلف را در تصمیم گیري دخالـت داده و امکـان تحلیـل حساسـیت     یند گزینهآفر
قایسه زوجی بنا نهاده شـده  عالوه بر این، بر مبناي م. روي معیارها و زیر معیارها را دارد
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همچنـین میـزان سـازگاري و ناسـازگاري     . کنـد که قضاوت و محاسبات را تسهیل مـی 
از مزایاي ممتاز این تکنیک در تصمیم گیـري چنـد   موراد فوق . دهدتصمیم را نشان می

ریـزي شـهري نیـز بـا در نظـر گـرفتن تمـام        برنامه .)5 : 1387قدسی پور،(معیاره است 
بهتـرین   ،ریـزي امل و پارامترها در محـیط برنامـه  ؤوجه به وزن هریک از عبا ت وشرایط 

 AHP1یند تحلیـل سلسـله مراتبـی یـا     آها فریکی از این تکنیک. کندتصمیم را اتخاذ می
، وجـود دارد  تحلیل سلسـله مراتبـی  دو مسئله مهمی که در . )75 : 1388، مالکی(است 

هـا در یـک مسـاله    صـرف قضـاوت  دیگري مدت زمانی است کـه   ثبات و سازگاري و
ممـت و  ( باشدمی شود،زیاد می هاویژه در حالی که تعداد گزینهه گیري پیچیده بتصمیم
-ریزان کمک میدر آن است که به برنامه روش ترین مزیت اینمهم ).199:2007، 2دنیل

د و سپس به حل آن نکند تا یک مسئله پیچیده را به صورت ساختار سلسله مراتب بشکن
هـاي  ه از روش دلفی و ترکیب آن بـا مـدل  با استفاد .)www.wikipedia.com(د نبپرداز
تـري در امـر تصـمیم گیـري رسـید      توان به نتایج معتبرند معیاره میهاي چگیريتصمیم

  :گیردر میمورد بررسی قرا ذیل حلادر این روش مر .)55:2011و همکاران، 3لودیک(
مرحلـۀ  . تنظیم مـاتریس دوتـایی  : مرحلۀ دوم. ن درخت سلسله مراتبیساخت: مرحلۀ اول

  .هاي معیارمحاسبۀ وزن: سوم
   
 فرآیند استفاده از مدل -3-1-1

ثر در ساماندهی نواحی شهر سمنان ابتدا بر اساس ؤبه منظور تعیین عوامل محیطی م
پس از محاسبه امتیـاز  ثر اقدام شد و ؤگذاري عوامل مبندي و ارزشبه خوشه AHPمدل 

، سپس با بررسـی  ثیر را در ساماندهی دارد مشخصأت ، عاملی که بیشترینهانهایی گزینه
نواحی با توجه به معیارها و وزن دهی معیارها در هر یـک از نـواحی شـهر سـمنان بـه      

بـه   صورت جداگانه، نواحی که بیشترین وزن را به خود اختصاص داده در اولویـت اول 

                                                             
1 -Analyses Hierarchy process   
2-Mamat&Daniel  
3- Ludovic 

http://www.wikipedia.com
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نـواحی شـهر    GISبه کمـک نـرم افـزار هـاي      . گیردمنظور ساماندهی مد نظر قرار می
  . داده شده استسمنان توسط نقشه اولویت بندي نشان 

  
  ایجاد ساختار سلسله مراتبی-3-1-2

تصـمیم در قالـب طیفـی از     مسـئله  تجزیـه  ،AHPاولین قدم در روش کار مبتنی بر 
در بسط . گیري استترین عناصر مسئلۀ تصمیمبرگیرندة مهماست که در سلسله مراتبی 

 گرفتـه شـده  شامل هدف نهـایی از تصـمیم    ،یک ساختار سلسله مراتبی، باالترین سطح
سپس این ساختار سلسله مراتبی در یک روند رو به پایین از موضوعات کلـی بـه   . است

مقابل وضعیتی قرار این حالت، . رسدتر، به سطح مربوط به صفات میموضوعات جزئی
ترین سـطح از سـاختار سلسـله مراتبـی     هاي تصمیم گیري در پاییندارد که در آن گزینه
ابتـدا   ،در تحقیق حاضر جهـت سـاماندهی نـواحی شـهري    . گیرندمورد ارزیابی قرار می

ـ    و اقلـیم، منـابع آب   :همانندثر ؤاطالعات مربوط به عوامل محیطی م ه محـیط زیسـت ب
عنوان معیارهاي اصلی از ه هر یک از عوامل مذکور ب .انتخاب شدند عنوان عوامل اصلی

شـرایط   ،هـا اند که در انتخاب هر یک از زیر شـاخه هاي مختلفی تشکیل شدهزیر شاخه
  . محیطی شهر به منظور ساماندهی مورد توجه بوده است

  
  محاسبه وزن معیارها -3-1-3

ام مقایسـه کـردیم، یکـی از     jام را بـا عنصـر    iدر مقایسه زوجی عناصر، اگر عنصر 
ایـن   .را مشخص کنـد  jبه عنصر  iعنصر ) ارجحیت(تواند میزان اهمیت  حاالت زیر می

تعیـین   .بخش با توجه به مراحل زیر بـه هـر یـک از معیارهـا وزنـی اختصـاص یافـت       
هـا  ابتدا ارجحیـت شـاخص  : هانسبت به یکدیگر و نسبت به گزینه هاارجحیت شاخص

مـاتریس قطـري بـا ابعـاد     ( ه لحاظ وزنی نسبت به یکدیگر با تشکیل جدول ماتریسیب
ضـرایب   Expert Choiceشود و سپس به طور خودکـار نـرم افـزار   محاسبه می) 11×11

هاي نسـبی و محاسـبه   کند که در فرآیند تحلیل مراتبی محاسبه وزن نهایی را محاسبه می
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هـا محاسـبه    ها در مقایسـه بـا وزن گزینـه   براساس وزن شاخص) نهایی(اي مطلق هوزن
آینـد، در حـالی کـه     دست میه هاي مقایسه زوجی ب هاي نسبی از ماتریسوزن .گردد می

وزن . شـود  هاي نسبی حاصل مـی وزن مطلق رتبه نهایی هر گزینه است که از تلفیق وزن
نهایی هرگزینه دریک سلسله مراتبی ازمجمـوع حاصـل جمـع اهمیـت معیارهـا دروزن      

  .آید ه دست میها ب زینهگ

  
  )گاننگارند: منبع( یند تحلیل سلسله مراتبی به منظور ساماندهیآفر -2شکل 

  
  )5 :1390مومنی و شریفی سلیم، : منبع( AHPمقیاس  -2جدول 

  نمره  تعریف  شرح
 1  اهمیت یکسان  . دو عنصر، اهمیت یکسانی داشته باشند 

 3  برتري متوسط  . یک عنصر نسبت به عنصر دیگر ، برتري متوسطی داشته باشد
 5  برتري زیاد  . یک عنصر نسبت به عنصر دیگر ، برتري زیادي داشته باشد 
 7  برتري بسیار زیاد  . دیک عنصر نسبت به عنصر دیگر ، برتري بسیار زیادي داشته باش

 9  برتري فوق العاده زیاد  .عاده زیادي داردیک عنصر نسبت به عنصر دیگر ، برتري فوق ال
  2،4،6،8  ارزش هاي بینابین  موارد بینابین در قضاوت ها2

عوامل محیطی موثر بر 
 ساماندهی

 محیط زیست آب اقلیم

دما
بت 
طو
ر

 

باد
ش 
بار

 

ش
تاب

حی 
سط

 

یر 
ز

 3ناحیه  2ناحیه  1ناحیه 
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  هادهی و دسته بندي دادهتشریح فرآیند وزن -3-2
در این تحقیق جهت وزن دهی معیارها و پارامترهاي مربوط، از مدل سلسله مراتبـی  

AHP اسـتفاده   2هاي ریاضـی و استفاده از مدل 1به دو روش استفاده از دانش کارشناسان
در روش اول از نظریات و تجربیات کارشناسـان و اسـاتید مجـرب و در    . گردیده است
پس از ساخت درخت  .استفاده شده است EXPORT CHOICE رنرم افزا روش دوم از

از معیارهـا، بـا    سلسله مراتبی و مشخص کردن معیارها و زیر معیارها، حال بـه هریـک  
یسـات  ها نسبت به سایر معیارها و با توجـه بـه جـدول مقا   ارزش آن به اهمیت و توجه

همـانطور کـه   . شـود ، یک عدد مشـخص و معـین داده مـی   9الی  1زوجی، از بین اعداد 
شود، مجموع ضریب اهمیت معیارهـاي اقلـیم، منـابع آب و محـیط زیسـت      مشاهده می

  . معادل عدد یک است و این نشان دهنده نسبی بودن اهمیت معیارها است
   .پردازیمزیر معیارها می ، به بیاندست آوردن ضریب اهمیته حال براي ب

  

  
                                                             

1- Knowledege Driven 
2 -  Data Driven 

  )گانمحاسبات نگارند: منبع(ماتریس معیارهاي ساماندهی -3جدول 

زن 
و

یی
نها

  

حی
سط

نی  
زمی
زیر

بت  
طو
ر

  

ش  باد
تاب

ش  
بار

  

  دما

ست
 زی
یط
مح

  

آب
بع 
منا

  

لیم
اق

  

  شرح

  اقلیم  632/0  666/0  572/0  -  -  -  -  -  -  -  623/0
  منابع آب  210/0  222/0  285/0  -  -  -  -  -  -  -  239/0
محیط   158/0  112/0  143/0  -  -  -  -  -  -  -  137/0

  زیست
  دما  -  -  -  533/0  222/0  676/0  563/0  471/0  -  -  493/0
  بارش  -  -  -  178/0  074/0  056/0  016/0  118/0  -  -  088/0
  تابش  -  -  -  133/0  222/0  169/0  281/0  235/0  -  -  208/0
  باد  -  -  -  089/0  444/0  056/0  094/0  118/0  -  -  160/0
  رطوبت  -  -  -  067/0  037/0  042/0  047/0  059/0  -  -  050/0
  زیرزمینی  -  -  -  -  -  -  -  -  833/0  833/0  833/0
  سطحی  -  -  -  -  -  -  -  -  167/0  167/0  167/0
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ها با توجه بـه  براي اولویت بندي نواحی به منظور ساماندهی تک تک شاخصحال 
سمنان و استفاده از دانش کارشناسان مربوطـه، بـه وزن دهـی مـی پـردازیم       نواحی شهر

  ).7، 6، 5، 4 جدول(
  

  )گانمحاسبات نگارند: منبع ( ماتریس نرمال شده مقایسات زوجی اقلیم -4جدول 
 اقلیم 1ناحیه  2ناحیه  3ناحیه  وزن نهایی

 1ناحیه  652/0 692/0 555/0 633/0
  2ناحیه   217/0 231/0 333/0 260/0
 3ناحیه  131/0  077/0 112/0 106/0

  
  ماتریس نرمال شده مقایسات زوجی منابع آب -5جدول 

 منابع آب 1ناحیه  2ناحیه  3ناحیه  وزن نهایی
 1ناحیه  181/0 571/0 813/0 521/0
 2ناحیه   092/0 286/0 153/0 177/0
 3ناحیه  727/0 143/0 308/0 392/0

  رمال شده مقایسات زوجی محیط زیستماتریس ن -6جدول 
 محیط زیست 1ناحیه  2ناحیه  3ناحیه  وزن نهایی

 1ناحیه   084/0 063/0 101/0 083/0
 2ناحیه   416/0 312/0 300/0 343/0
 3ناحیه  5/0 625/0 599/0 574/0

  
  )EXPORT CHOICE( دهی با استفاده از نرم افزاروزن -3-2-1

اولین قدم در فرآیند تحلیل سلسـله مراتبـی از   ) ساخت درخت سلسله مراتبی: (گام اول
کـه در آن   اسـت ، ایجاد یـک نمـایش گرافیکـی از مسـأله      EXPORT CHOICEطریق

  . )14: 1387قدسی پور، (شود می هدف، معیارها و زیر معیارها نشان داده
 اسـت کـه  مقـادیر اوزان هـاي نهـایی معیارهـاي اصـلی تحقیـق       ) وزن دهـی : (گام دوم

 ريبر اساس محاسبه نرم افـزا  ثر در ساماندهی به ترتیب اولویت وزن دهیؤمعیارهاي م
  )096/0(محیط زیست  -ج) 308/0(منابع آب  -ب) 596/0(اقلیم  -الف: عبارتند از
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  .هستند) ، رطوبتدما، بارش، تابش، باد(زیر معیارهاي، اقلیم مقادیر اوزان نهایی 
ناحیـه،    3براي اولویت بندي  نقاط پیشنهادي درهـر  ) اولویت بندي نواحی : (گام سوم

ا نظرات کارشناسان در امـر  مراتبی گروهی استفاده شد تیند تحلیل سلسله آاز تکنیک فر
ین مرحله جهت تجزیـه  در ا .ناحیه شهر دخالت داده شود 3ها در هر بندي مکاناولویت

  .استفاده گردید ECها از نرم افزار و تحلیل داده
بندي نواحی به منظور ساماندهی، تک تک معیارها را نسبت به نـواحی  براي اولویت

نسبت به نواحی دیگـر از نظـر شـرایط     1ناحیه . مورد ارزیابی قرار داده شد انشهر سمن
دارد تـري قـرار   در شرایط مطلوب) منظور ساخت و ساز با توجه به اقلیم منطقه(اقلیمی 

) 258/0(ناحیه دو  -ب)  637/0(ناحیه یک  -الف: دهی عبارتند ازکه به ترتیب اولویت
  ).105/0(ناحیه سه  -ج

، 1(بات انجام شده توسط نرم افزار معیار منابع آب نسبت به نـواحی  براساس محاس
به دلیل فراهم کردن آب شرب مـورد   3، با توجه به منابع آب شهر سمنان ناحیه ) 3،  2

کـه در  تـري را دارد بـه دلیـل آن   شرایط مطلـوب  2و  1نیاز شهروندان نسبت به نواحی 
-راهم کرده سپس به سایر مسـایل مـی  فها را خت و سازهاي جدید ابتدا زیر ساختسا

)  327/0(ناحیه دو  -ب) 413/0(ناحیه سه  -الف: به ترتیب اولویت عبارتند از. ند پرداز
داراي  3، ناحیـه  )3، 2، 1(عیار محیط زیست نسبت بـه نـواحی   م). 260/0( 1ناحیه  -ج

 -الـف  :به ترتیـب اولویـت عبارتنـد از    . بیشتري نسبت به نواحی دیگر دارد وزن نسبی
   .)081/0(ناحیه یک  -ج) 342/0(ناحیه دو  -ب) 577/0(ناحیه سه 

  برقراري سازگاري سیستم  -3-2-2
 Bاهمیت داشته باشـد و   Aاگر (یک ماتریس ممکن است سازگار یا ناسازگار باشد 

اهمیت داشته باشد، این قضاوت را سازگار و در غیـر   A، چنانچه مهم باشد Cسه برابر 
در مـاتریس سـازگار، محاسـبه وزن، سـاده اسـت و بـا       ) گوئیمناسازگار میصورت این
ي که بـراي محاسـبه  آید، در حالیها به دست میاده از نرمالیزه کردن تک تک ستوناستف

  جهت انجام تست سازگاري. گریده استر ماتریس ناسازگار چندین روش ذکر وزن د
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  .)13:1385، سلطانی( شودمراحل زیر طی می 
  

بـردار سـازگاري     -ب   sv=w.A                 بـردار مجمـوع وزنـی    –الـف  
c.v=wsw/wi     

  
  C.R=C.I/R.Iنرخ سازگاري  –ج      c.i=  ) ג (max-n/  (n-1)شاخص سازگاري -ج

ت انجـام شـده    باشد به این معنا است کـه محاسـبا   1/0اگر ضریب مذکور بیشتر از 
انجـام گیـرد و در    و فرآینـد وزن دهـی مجـدداً   بایست عملیـات  داراي خطا است و می

. دهـی اسـت  باشد، نشان دهنـده صـحت فرآینـد وزن   تر از رقم مذکور صورتی که پائین
  . دهی استي صحت و درستی فرآیند وزنست و نشان دهندها 1/0ضریب ها کمتر از 

  
  گیري و پیشنهادات نتیجه -4

و با توجـه بـه    به کار گرفته شده دست آمده از مدله پس از تجزیه و تحلیل نتایج ب
شـود کـه نقـش    چنین نتیجه مـی هاي رسم شده در نرم افزار مربوطه، و نمودار 3جدول 

تـرین عوامـل   ، از مهـم )محیط زیست و منابع آب(به موازات سایر عوامل محیطی اقلیم 
  .آیدساماندهی نواحی شهري به شمار می ثر درؤم

. هاي شـهري اسـت  در آسایش زیستی در محیطؤثر اوضاع اقلیمی از عوامل مهم و م
هـاي اقلیمـی در بهسـازي، نوسـازي و سـازماندهی      در گذشته با استفاده بهینه از ویژگی

مـروزه در  آوردنـد؛ امـا متاسـفانه ا   شرایط آسایش زیستی را فراهم  مـی  فضاهاي شهري
بـه   هـاي طبیعـی  نگی با طبیعـت و اسـتفاده از انـرژي   ، هماهنوسازي و بازسازي شهرها

ـ  به طـوري کـه بـی   . شی سپرده شده استفرامو ه اوضـاع اقلیمـی در طراحـی    تـوجهی ب
ها یـک شـکل و   لف دنیا ساختمانها موجب شده تا در نقاط مختها، سکونتگاهساختمان

قابـل ذکـر اسـت کـه     . ي با شرایط طبیعی محیط خـود باشـند  بدون هماهنگی و سازگار
بش ، بـاد ،  دما، بارش ، تا(ن عوامل اقلیمی دوعنصر دما و بارش بیشترین نقش را از میا

بنابراین به منظور بهسازي و نوسازي نواحی شهري الزم اسـت  . بر عهده دارند) رطوبت
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همچنـین بـر اسـاس مطالعـات     . تا اوضاع اقلیمی  متناسب با محیط مد نظر قـرار گیـرد  
ی بـه  دهصورت گرفته و با توجه به جدول زیر، وزن نهـایی معیارهـا بـه منظـور سـامان     

  : باشدترتیب اولویت به شرح زیر می
  

  )نگامحاسبات نگارند: منبع( گزینهترکیب اهمیت نسبی هر -7جدول 
  ناحیه شهري اقلیم منابع آب محیط زیست ترکیب

 1ناحیه  637/0 260/0 81/0 707/1

 2ناحیه   258/0 327/0  342/0 927/0

 3ناحیه  105/0 413/0 577/0 095/1

  
ثري در ساماندهی محالت شهري به عهـده  ؤفرآیند سلسله مراتبی، نقش ماستفاده از 
گیري از مدل سلسله مراتبی و نظرات کارشناسان  در خصـوص  که با بهرهدارد، بدلیل آن

  . گرددتعیین ضریب اهمیت معیارها و همچنین اولویت بندي نواحی لحاظ می
ایط  اقلیمی به موازات سـایر  شود که شربا در نظر گرفتن موارد فوق چنین نتیجه می

گیري و تکوین و تداوم حیـات شـهري   ؤثر در شکلترین عوامل معوامل محیطی از مهم
به منظور ساماندهی، در سه ناحیـه شـهر سـمنان بـا اسـتفاده از فرآینـد       . آیدبه شمار می

در  3و ناحیـه  ) اولویت سـوم  ( 2و ناحیه ) اولویت اول( 1تحلیل سلسله مراتبی، ناحیه 
  .اندبندي شدهدر جهت بهبود شرایط محیطی اولویتاولویت دوم براي برنامه ریزي 
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  اولویت بندي  نواحی شهر سمنان - 3شکل

  
   منابع

،  )رشـتۀ جغرافیـا  (ریـزي روسـتایی   هاي برنامه، اصول و روش)1382(، آسایش، حسین
  .196، تعدادصفحات، تهران7: نوبت چاپ، رانتشارات پیام نو

ناحیـه  : فضاهاي ناحیه ایی مورد ساماندهیدر  تحلیلیمدل ، )1386(، زاده، عیسیابراهیم
  .53-35صص )59(39 ،بهار هاي جغرافیاییپژوهش ،سنگان خاش

انتشـارات دانشـگاه تهـران،     ،گیري چند معیـاره تصمیم ،)1390(، اصغر پور، محمد جواد
  .185 ت، تهران، تعداد صفحاچاپ دهم
ارائه رویکردي نوین از تاپسیس فازي به منظور اولویـت بنـدي   ، )1388(، ترابی، مهدي
همتی، پایان نامه کارشناسـی ارشـدگروه   محمد هاي سازمان، استاد راهنما استراتتژي

  .مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان
هـاي  مالیـر و راه  بافت فرسـوده ، )1389(،عراقی، شاديتیموري، پرویز، رحمانی، بیژن، 

  .112)8(8: ، فصلنامه آمایش محیط، بهارنساماندهی آ
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محـیط   کیفیـت سنجش ، )1390(، مهدي ،پورطاهري، جمشید ،، مولوديمجتبی ،رفیعیان
 ،71 پیـاپی ) 3(15 پـاییز،  ،برنامـه ریـزي و آمـایش فضـا     ،شهري در شهرهاي جدید

  .38-19صص
ایـران،  ریـزي شـهري   یند برنامـه ، فرآ)1386(، شاه حسینی، پروانه رهنمایی، محمدتقی،
  .402تعداد صفحات  ،سوم: نوبت چاپ انتشارات سمت،

، تاملی بر نقش گذرگاه هاي مـرزي در توسـعه   )1387(سلطانی، ناصر، سالمی، هادي،  
،  فصلنامه جغرافیـایی  AHPصنعت گردشگري شهرستان هاي مرزي با تکیه بر مدل 

  .32-صص 15)1(1انسانی دانشگاه آزاد واحد گرمسار، 
هسـازي و نوسـازي شـهري از دیـدگاه علـم      ، ب)1385(، احمد، احمدورشماعی، علی، پ

  .416جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، تعداد صفحات 
 )7(2 ،تابسـتان ، مـدیریت شـهري  مجلـه   ساماندهی شهري،، )1379(، اسماعیل، صالحی
  .94تا  88 صص

ســاماندهی، از واژه تــا عمــل؛ قرائــت واژه  ،)1389(، عرفــانی،گوران، دیزانــی، احســان
  .60-49صص )13( 7بهار  ،باغ نظر، ساماندهی در مداخالت شهري

، انتشـارات دانشـگاه   AHP، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )1387(، پور، سید حسنقدسی
  .145نوبت دوم، تهران، تعداد صفحات. تهران

، مکان یـابی دفـن زبالـه    )1389(، کامیابی، سعید، قطبوعی، بابک، حسن آبادي، مرتضی 
کیـد بـر مطالعـات زیسـت     أبـا ت ) AHP(با استفاده از فرآیند تحلیل سلسـله مراتبـی  

هاي شهرك صنعتی سمنان، هشـتمین همـایش دو   دفن زباله: محیطی، مطالعه موردي
  .35-52ساالنه انجمن محیط زیست، تهران واحد علوم و تحقیقات،

اسـتاد   ،GISمکان یـابی پایانـه مسـافربري در محـیط     ، بررسی و )1388(مالکی، ناهید، 
دانشـگاه آزاد اسـالمی    ، پایان نامه کارشناسی ارشـد جغرافیـا  یوسفعلی زیاريراهنما 

  . واحد سمنان
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تکنیکی نوین در تصـمیم گیـري     AHPروش، )1374(، آذر، عادل؛  هللامعماریانی، عزیزا
  .32-22ص ،28و 27شماره گروهی،  دانش مدیریت،

  .تان سمنانسطرح جامع شهر، )1370(، زاد بوممهندسین مشاور 
گیـري  ها و نرم افزارهـاي تصـمیم  ، مدل)1390(منی، منصور، شریفی سلیم، علیرضا،مو 

  .185تهران، تعداد صفحات  ،نوبت اول ،چند شاخصه، انتشارات مولفین
سکونت گـاهی   عامل در ساختاربررسی جایگاه پدافند غیر ،)1390(میرعمادي، ابراهیم، 

نامـه کارشناسـی   پایان کامیابی،سعید اي اقلیمی، استاد راهنما کید بر مولفهأسمنان با ت
  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان ارشد گروه جغرافیا
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