
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 1389 بهار -  شماره سه-  سال اول- فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي

95 

  10/12/1388:تاريخ دريافت
  09/06/1389: پذيرشتاريخ

  

  

  

 رود هاي توسعه بهينه كالبدي دهكده فرهنگي تفريحي زاينده تعيين پهنه

  (AHP)با استفاده از روش فرايند تحليل سلسله مراتبي ، )پسكرانه شهر اصفهان(
  

  علي توپچي ثاني

  اي ريزي شهري و منطقه  برنامه–كارشناس ارشد شهرسازي 
  

  چكيده

سعه هميشه به عنوان يكي از تعيين اندازه و الگوي تو
ريزي محيطي  گيري در فرايند برنامه ترين مراحل تصميم مهم

يابي مناسب  سان كه از طريق مكان آن. گردد محسوب مي
توان از به وجود  ريزي دقيق و موشكافانه مي توسعه و برنامه

در مورد . آمدن آثار نامطلوب بر محيط زيست جلوگيري نمود
هاي جدي  گ، با شناسايي محدوديتهاي بزر اغلب پروژه

توان  ريزي و طراحي پروژه مي زيست محيطي در زمان برنامه
اين مهم با . ها و زمان اجرا را كاهش داد ها، هزينه نگراني

اي بهينه كه بيشترين ظرفيت بارگذاري توسعه را  انتخاب پهنه
  .گردد داراست محقق مي

نگي با گذشت بيش از يك دهه از احداث دهكده فره
رود و انجام مطالعات مربوط به تأثيرات  تفريحي زاينده

اكولوژيك آن بر زيست بوم اين رودخانه، طرح توسعه 
رود در  كالبدي اين دهكده با ابالغ سازمان عمران زاينده
بديهي . دستور كار مهندسان مشاور شهر و خانه قرار گرفت

 از هاي توسعه جديد است در بدو امر، بررسي و تعيين پهنه
هدف اين پژوهش بررسي . باشد اهميت فراواني برخوردار مي

تعيين جهت توسعه و همچنين اولويت و ارجحيت اراضي 
  . باشد براي اين امر مي

از اين رو با توجه به هدف فوق، اين پژوهش، كاربردي و 
در اين پژوهش با .  تحليلي است-داراي ماهيتي توصيفي

هاي تفصيلي ميداني و  استفاده از روش اسنادي، برداشت

، (AHP) گيري از مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي بهره
هاي توسعه بهينه دهكده فرهنگي  مراحل مختلف تعيين پهنه

تعيين اولويت جهات . رود تبيين گرديده است تفريحي زاينده
ها با توجه به معيارها و  توسعه، ميزان ارجحيت هر يك از پهنه

هاي مد نظر، نتايج اصلي   براي كابريها تناسب هر يك از پهنه
  .باشند اين پژوهش مي

هاي توسعه، فرايند  يابي پهنه  ارزيابي، مكان:كلمات كليدي
  هاي ارزيابي چند معياره تحليل سلسله مراتبي، روش

  

  مقدمه

انساني و تغييرات ) و نه اجتماعات(با توسعه جوامع 
ان و گسترده در شيوه معيشت و سكونت مردم، توجه طراح

هاي ساخته شده معطوف  ريزان به كيفيت فضاها و محيط برنامه
هاي شهري نشان  چه آن كه نتايج پژوهش. گرديده است

ها،  دهد كه محيط عالوه بر عناصر كالبدي، شامل پيام مي
ها، توقعات،  معاني و رمزهايي است كه مردم بر اساس نقش

يي و درك آن را رمزگشا... ها، روياها، واقعيات و  انگيزه
پردازند و انتخاب  كنند؛ در آن مورد به قضاوت مي مي
پذيرند  گذارند و از آن تاثير مي نمايند؛ بر محيط تاثير مي مي

  ). مكان-ديالكتيك انسان (
ي آرماني و مدني ارتقا  واقعيت آن است كه براي نيل به جامعه

سان  بدين. سطح كيفي زندگي همگان حكم پيش نياز را دارد
هاي شهري  ي سياست گيرندگان عرصه سازان و تصميم تصميم

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 1389 بهار -  شماره سه-  سال اول- فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي

96 

براي دستيابي به چنين آرماني در چند دهه اخيرمسائل فرهنگي 
هاي انساني را موضوع كار خود قرار  تفريحي سكونتگاه–

ريزي تفريحات و  رو مباحثي چون برنامه از اين. اند داده
. اند هاي اخير اهميت فراواني يافته گردشگري در دهه

ريزي تفريحات در يك عبارت كوتاه عبارت است از  نامهبر
تر يعني  و در نگاهي دقيق. تلفيق اوقات فراغت مردم با فضا

تركيب دانش و تكنيك طراحي محيط با علوم اجتماعي و 
هايي مركب از اوقات فراغت، فضا، انرژي و  متكي بر گزينه

اي پول در جهت برآوردن نياز انساني به فراغت، بازيابي قو
  (M.Gold, 1980). جسمي و روحي

هاي آن به دليل شرايط بسيار مناسب  اصفهان و پسكرانه
هاي بسياري براي  طبيعي، تاريخي و جغرافيايي از قابليت

تفريحي ساكنين آن برخوردار -نيازهاي فرهنگي به پاسخگويي
عبور مهمترين رودخانه فالت مركزي ايران از اين . است

از اين ره مطالعات . هاست  اين قابليتمنطقه، يكي ازمهمترين
 بررسي رود با انديشه  زاينده درياچه حاشيه طرح جامع اراضي

توريستي در  هاي مجموعه يابي مكان جهت منطقه هاي پتانسيل
 به شركت مهندسان مشاور شهر و خانه ابالغ و با 1369سال 

 تفريحي –ي فرهنگي ي دهكده ي اوليه تنظيم و تنسيق توسعه
با گذشت بيش از يك دهه از . ده رود پايان يافته استزاين

انجام مطالعات  و  تفريحي-فرهنگي ي دهكده اين ي اوليه عمران
مربوط به تاثيرات اكولوژيك آن بر زيست بوم زاينده رود 

. ي كالبدي اين دهكده در دستور كار قرار گرفت طرح توسعه
 جديد از ي هاي توسعه پر واضح است كه بررسي و تعيين پهنه

چه آن كه به لحاظ . باشد اهميت فراواني برخوردار مي
اكولوژيكي اين محدوده جزء نواحي حساس و بحراني به 

مناطق حساس و بحراني معموالً به عنوان . آيد شمار مي
گردند كه  هايي از نواحي خشكي و يا آبي تعريف مي عرصه

 هاي مؤثر بر زندگي انساني همچون براي حفاظت از ارزش
اي از  هاي طبيعي، محيط جاندار و بيجان، يا محدوده محدوده

سرزمين كه در تصرف منابع طبيعي است، شناسايي گرديده و 
شوند  در مقابل توسعه غير ضروري و نامناسب محافظت مي

  ). 163، 1386اعتماد و ديگران، (

بهترين راهبرد براي رويارويي با هر عامل نامطلوب و 
شناسايي، پرهيز و جلوگيري از پديد آمدن مخاطره آميزِ قابل 

گاه تعيين راهبردهاي  اگر اين موضوع ممكن نباشد آن. است
جايگزين براي كاهش، اصالح و جبران هر گونه اثر نامطلوب 

هاي بزرگ،  در مورد اغلب پروژه. گيرد قرار جستجو مورد بايد
محيطي در زمان  هاي جدي زيست با شناسايي محدوديت

ها و  ها، هزينه توان نگراني ي و طراحي پروژه، ميريز برنامه
اي  دستيابي به اين مهم با انتخاب پهنه. زمان اجرا را كاهش داد

كه بيشترين ظرفيت بارگذاري توسعه پيشنهادي را داراست و 
طبيبيان، (گردد  يا به وسيله نوعي طراحي خالقانه ممكن مي

جوانب امر اي كه در آن به تمام  چنين توسعه). 44، 1385
تواند  انديشيده شده، لزوماً پر هزينه و خيالي نيست بلكه مي

اي كم يا متوسط برآورده سازد  كيفيتي مطلوب را با هزينه
هاي بسياري وجود دارد كه  نمونه). 45، 1387لقايي، جدلي، (

هاي هنگفت در ساخت و سازهاي بزرگ، از  ها، هزينه در آن
كه هيچكس  آن چه. است شتهگ منجر سرمايه اتالف به جهت هر

 در ابتداي امر توجه 1ريزي به ضرورت اندكي تفكر و برنامه
اين در حاليست كه هزينه چنين اقدامي در برابر . نكرده است

هاي  هاي ناشي از تخريب ساز، اجرا و هزينه و هاي ساخت هزينه
از اين رو بايد هر ). 115همان، . (اكولوژيك بس ناچيز است

ي را به خصوص در اراضي با حساسيت باالي ا گونه توسعه
به . رود مقيد به اصول توسعه پايدار نمود مجاور درياچه زاينده

كميسيون جهاني (گونه كه در گزارش برانتلند  عبارتي آن
اي بايد نياز  آمده چنين توسعه) 1987محيط زيست و توسعه، 

 نسل حاضر را در نظر داشته ولي مصالح نسل آينده را از ياد
اي كه نتيجه كاهش  و هزينه) 338، 1383محرم نژاد، (نبرد 

 هاي طبيعي و خسارات فراوان محلي است به بار نياورد سرمايه

)Kaplan, Tuncer, 2000, 2(.  
  

  روش تحقيق

با توجه به اهداف پژوهش كه همانا تعيين جهات و 
باشد، اين مطالعه،  هاي داراي اولويت براي توسعه مي پهنه

اطالعات .  تحليلي است- داراي ماهيتي توصيفيكاربردي و
هاي ميداني و  مورد نياز از طريق اسناد فرادست، برداشت
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نتايج اين . ندا  مديريتي حاصل گرديده-نظرات كارشناسي 
بندي شده  تحليل و دسته GISافزار  اطالعات با استفاده از نرم

و در نهايت از طريق تكنيك فرايند تحليل سلسله مراتبي 
)AHP( اند ها تعيين گرديده ارجحيت پهنه.  

  

  شناخت محدوده

رود كه تقريباً در ده كيلومتري  با احداث سد زاينده
 دقيقه عرض 44 درجه و 32(جنوب شرقي شهر چادگان 

واقع گرديده، )  دقيقه طول شرقي48 درجه و 49شمالي و 
 13درياچه نسبتاً بزرگي پديد آمده است كه طولي حدود 

هاي پر آبي و   كيلومتر در ماه40 مواقع كم آبي و كيلومتر در
محل . باشد  كيلومتر را دارا مي7 تا 5/0عرضي تقريباً برابر 

ترين نواحي استان چهارمحال و  استقرار درياچه كه در شمالي
ترين نواحي منطقه غرب استان اصفهان واقع  بختياري و جنوبي

 حوزه تأثير تواند گرديده از موقعيتي برخوردار است كه مي
نكته جالب توجه . آن را در سطح وسيعي از كشور بگستراند

هاي  رود آنست كه پتانسيل در مورد موقعيت درياچه زاينده
 توريستي اين محدوده تنها به درياچه و اراضي –تفريحي 

در سراسر پهنه فراگير اين درياچه، . گردد حاشيه آن ختم نمي
ه از گياهان و جنگل با جا كه ارتفاعات سرسبز پوشيد چه آن
جا كه  كنند، چه آن هاي رفيع و پر ابهت خودنمائي مي ديواره

آثار تكاپوي صدها هزار ساله رودخانه براي تحميل خود بر 
گر  هاي سرسبز و مناظر بديع و زيبا جلوه طبيعت به صورت دره

جوشند و  ها از دل زمين مي جا كه چشمه گردد و چه آن مي
هاي بسيار  سازند، زمينه در سبزه و گل مياطراف خود را غرق 

. باشد هاي گردشگري فراهم مي متنوعي براي بهره برداري
  )7، 1370مهندسان مشاور شهر و خانه، (

در اين قسمت به صورت اجمالي نكاتي چند از نتايج 
 تحليل مربوط به مطالعات اراضي -مرحله شناخت و تجزيه 

  :رددگ رود بيان مي حاشيه درياچه زاينده
اراضي مورد نظر تحت مالكيت سازمان عمران  •

زاينده رود به عنوان اراضي داراي پتانسيل براي گسترش 
رود، مساحتي بيش از   تفريحي زاينده-ي فرهنگي  دهكده

هاي  گيرد كه با توجه به محدوديت هزار هكتار را در بر مي
زيست محيطي ساخت و ساز در اراضي مجاور درياچه، تنها 

  .ار قابليت توسعه جديد را داراست هكت250
كنندگان اين طرح، اهدافي در  از نظر تدوين •

گيرند كه  رود قرار مي تطابق با اهداف سازمان عمران زاينده
محيطي، ارتقاي كيفي محيط و  ضامن حفظ شرايط زيست

هاي  ي نيروهاي منفعت طلب بر پتانسيل جلوگيري از سلطه
هدايت تقاضا و .  باشدحياتي زيست چند ميليون نفر انسان

ي تحت  استفاده بهينه از امكانات طبيعي و مصنوعي منطقه
 .كنترل اين سازمان راهي است كه فرا روي قرار دارد

ي  اكنون كه بيش از يك دهه از احداث دهكده •
گذرد، دستاوردهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي،  اول مي

تحت اكولوژيك و شهرسازي آن به نحوي ملموس منطقه را 
اين دهكده در عين آن كه با شرايطي . تاثير قرار داده است

گيري همزمان هزاران نفر از تحت كنترل، امكان بهره
هاي زيست تسهيالت حاشيه درياچه را با كمترين آسيب

محيطي فراهم آورده، رونق چشمگير قيمت اراضي در منطقه 
اين امر خود سبب تكاپوي . را نيز موجب گرديده است

 .ت طلبان نظم گريز براي احتكار زمين گشته استمنفع

افزوني حجم تقاضا بر عرضه آن چنان است كه  •
حتي نگهداري ويالهاي پر هزينه در مقايسه با رشد قيمت 

چند برابر . ها از صرفه اقتصادي قابل توجه برخودار است آن
ي اول در  شدن قيمت واحدهاي آپارتماني و وياليي دهكده

 .كوتاه شاهدي بر اين مدعاستعرض مدت نسبتاً 

 تخصيص و ريزي برنامه در دهد مي نشان مطالعات •

 نيازهاي به گويي پاسخ و اجتماعي اهداف بيشتر ضروريست ،فضا

فراغتي اقشار استفاده كننده مد نظر قرار گيرد تا اهداف 
 .اقتصادي

ريزي در اراضي بالفصل درياچه  هرگونه برنامه •
هاي اكولوژيكي  بيشتر ارزشبايستي در جهت تقويت هر چه 

توان در بهبود  ها را مي اين ارزش. درياچه قدم بردارد
انداز  هاي ميكرو اقليمي، ارتقاي سيماي بصري و چشم ويژگي

طبيعي، پاسخ گويي به نياز غير قابل اغماض جوامع انساني 
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، تأمين بخشي از نياز استان به منابع )شرب، صنعت، كشاورزي(
 – باالخره پاسخگويي به نيازهايي فراغتي انرژي غير فسيلي و

 .تفريحي برشمرد

بندي خاك در اراضي طرح، نشان  اگر چه تيپ •
از پايين بودن ارزش كشاورزي خاك دارد اما حفظ و تقويت 
منابع خاك رسالت غير قابل انكار توسعه جديد دهكده 

  )1386مهندسان مشاور شهر و خانه، . (باشد مي
 

 
 روداراضي توسعه، شهر چادگان، دهكده اول و درياچه زايندهموقعيت ): 1(نقشه 

  )1386مهندسان مشاور شهر و خانه، : (مأخذ
  

هاي توسعه آتي،  گونه كه آمد بررسي و تعيين پهنه آن
ها در اراضي همجوار درياچه  قابليت، مناسبت و كاربري آن

نكته مهمي كه بايد . زاينده رود حائز اهميت فراواني است
و » قابليت«هاي   واژه توجه كرد تفاوت محتوايي ميانبدان 

عنوان مثال اراضي مجاور درياچه  به. است» مناسبت«
هاي بزرگ  است از نظر اصول فني قابليت استقرار سالن ممكن

ورزشي سرپوشيده را داشته باشند ولي به لحاظ اصول 
زيباشناختي، محدوديت و كميابي اراضي همجوار آب، 

انداز معنا  دهايي كه با فضاي باز و چشماستقرار عملكر
. يابند، از مناسبت بيشتري براي اين اراضي برخوردار شوند مي

كه استقرار پاركينگ عمومي بزرگ مقياس در  و يا در حالي
پذير  سازي و هموار شده مشرف به درياچه امكان اراضي آماده

است، تن دادن به اين مسئله بسيار نامعقول و قابل نكوهش 
زيرا اين امر هيچگونه مناسبتي با اهداف، . واهد بودخ

راهبردها، امكانات در دسترس و قابل تصاحب نخواهد داشت 
بنابراين . و به قرباني كردن اراضي مرغوب منجر خواهد شد

ميان  هنگامي كه از تناسب استقرار يك عملكرد سخن به
، اي از مسائل و معيارهاي فني، زيباشناختي آيد، مجموعه مي

بندي  گيرد كه به مرتبه مدنظر قرار مي... اقتصادي، اجتماعي و 
انجامد  درجاتي از مناسبت در مورد عملكردهاي مختلف مي

 ). 23، 1386مهندسان مشاور شهر و خانه، (

بر پايه اين مفروضات اوليه و با توجه به مطالعات مختلف 
ها از  نو همپوشاني نتايج آ... طبيعي، زيباشناختي، توپوگرافي، 

 شش پهنه براي توسعه آتي مشخص GISافزار  طريق نرم
  )نقشه شماره دو. (گرديده است
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  )1386مهندسان مشاور شهر و خانه ، : (مأخذ
  هاي دروني نسبتاً همگن توسعه با ويژگي) هاي گزينه(هاي  پهنه): 2(نقشه 

  

  تبيين مدل و تعيين ارجحيت شش پهنه مورد نظر 

ي مفروضات و معيارهاي فوق با ايهارزيابي نهايي بر پ
استفاده از متد و مدلي خاص بايد به تصميمي مهم يعني 

ريزي كه  در فرايند برنامه. انتخاب پهنه توسعه آتي منجر گردد
تالشي است جامع براي ايجاد چارچوبي مناسب كه طي آن 

  ريز بتواند براي رسيدن به راه حل بهينه اقدام كند برنامه
 )Lee, 1973, 2، ،پس از تبيين )1380 نقل در زبردست ،

ريزي و  ، برنامه)اهداف عملياتي (3، بيان مقاصد2اهداف كلي
هاي مختلف براي رسيدن به اهداف و مقاصد  تهيه گزينه

پذيرد تا بر اساس شايستگي  ريزي، ارزيابي صورت مي برنامه
. ها گزينه مطلوب يا بهينه انتخاب شود نسبي هر يك از گزينه

ها به طور   سنجش شايستگي نسبي هر يك از گزينهبراي
انتخاب پهنه توسعه . شود معمول از تعدادي معيار استفاده مي

معيارهايي چون ارتفاع، . نيز از اين قاعده مستثني نيست
توپوگرافي، مالحضات اكولوژيك، دسترسي به زير 

... انداز و  ها، مصون بودن از مخاطرات طبيعي، چشم ساخت
ها بتوان نسبت به  د توجه قرار گيرد تا بر اساس آنبايد مور

در چنين شرايطي كه . گيري كرد برتري اراضي تصميم
به عنوان مثال زميني كه از (معيارهاي گوناگون همسو نيستند 

نظر شيب، دسترسي به شهر و راه، ارتفاع از سطح دريا، 
تر از ديگر گزينه هاست، ممكن است از نظر خطر  مناسب

، .)ها باشد  دسترسي به منابع آب بدتر از آنزلزله و

در . گيري بايد در فضايي چند بعدي صورت پذيرد تصميم
هاي ارزيابي چند معياره مورد استفاده  چنين شرايطي روش

ها فرض  در اين روش). 12، 1380زبردست، (گيرند  قرار مي
اي را  جداگانه» بعد«و يا » محور«بر آن است كه هر معيار 

  ). 1372توفيق، (دهد  يتشكيل م
 يكي از مهمترين (AHP) فرايند تحليل سلسله مراتبي

رو در  پيش) هاي گزينه(هاي ارزيابي كمي سناريوهاي  روش
است كه براي ) كمي و كيفي(مقابل اهداف و انتظارات 

پيش از پرداختن به روش . پژوهش در نظر گرفته شده است
نكاتي چند پيرامون فرايند تحليل سلسله مراتبي شايسته است 

  :را مد نظر قرار دهيم» ارزيابي«
ارزيابي فرايندي است تحصيلي كه در آن  •

شود داليل و شواهدي دال بر مزايا و معايب  كوشش مي
هاي جديد براي تهيه  هاي معين فراهم شود و نگرش طرح

بنابراين ارزيابي مدارك و . آلترناتيوهاي برتر به دست آيد
آورد، تا  ها فراهم مي نندگان خط مشيشواهدي براي تعيين ك

به . آنان را در اتخاذ تصميم بر مبناي صحيح ياري رساند
رسان در امر  تر ارزيابي نوعي ابزار ياري عبارت صحيح

 ).1365قراگوزلو، (گيري است  تصميم

هاي گوناگوني كه براي  فعاليت ارزيابي از تست •
گيري   و تصميمريزي  در روند برنامه4تجزيه و تحليل هر گزينه

 ).16، 1383سيف الديني، (شود متمايز است  به كار گرفته مي

تنها با توجه كامل به ارزش ارزيابي در روند  •
توان از آن استفاده  گيري است كه مي ريزي و تصميم برنامه

نمود در غير اين صورت نه تنها احتماالً خطاي ارزيابي را در 
قراگوزلو، (دهد  يز هدر ميپي دارد كه منابع مالي مطالعات را ن

1365.( 

ارزيابي و انتخاب موضوعي است مبتني بر  •
ها و نهادها تكيه دارد و نه  ها كه بر اهداف مختلف گروه ارزش

مهندسان مشاور شهر و (يك واقعيت شكل گرفته و موجود 
 ).1376خانه، 

آمدهاي معين  ارزيابي شامل سنجش پي •
هاي جامعه  اد يا گروهريزي بر زندگي افر پيشنهادات برنامه
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هاي ارزيابي از آن حيث كه اكثر مسائل  تحليل. است
هايي  اي پيچيده بوده و به راه حل ريزي شهري و منطقه برنامه

هاي حاصله را به طور گسترده بيان نموده  نياز دارد كه بازتاب
. باشند و موارد گوناگون را به بحث بگذارد، ضروري مي

هاي  ن از اين امر است كه طرحها، اطمينا هدف اين سنجش
ارائه شده براي ارزيابي به شكلي هستند كه قابليت اجرا، آن 

 .گردد را داشته باشند بيني مي سان كه پيش

 معيارهاي با ارزيابي معيارهاي اگر حتي •

هاي ارزيابي  گيرندگان همگون و يا همسان باشد، يافته تصميم
كه هميشه جا كند، چرا  طرح يا تصميمي خاص را معين نمي

براي بحث و مخالفت در مورد موضوعات فني و مطالب 
اخالقي وجود خواهد داشت، موضوعاتي از قبيل منطقي 

بيني نبودن، محروميت از برخي مسايل در مدت زمان پيش
ي برخي  شده در آينده و يا صرف نظر كردن از مشاهده

 و آوري اطالعات هاي باالي جمع هاي طرح به دليل هزينه جنبه
ها و  آمدهاي هزينه هاي عادالنه در مورد پي سرانجام قضاوت

 ).1365قراگوزلو، (ها  سودمندي

 روشي است منعطف، AHP(5(فرايند تحليل سلسله مراتبي 
گيري در شرايطي كه معيارهاي  قوي و ساده كه براي تصميم

 را با مشكل مواجه 6ها گيري متضاد، انتخاب بين گزينه تصميم
). 13، 1380زبردست، (گيرد  د استفاده قرار ميسازد، مور مي

اين روش بر اساس تحليل مغز انسان براي مسائل پيچيده و 
هاي   در سال7فازي، توسط محققي به نام توماس ال ساعتي

1970’s  پيشنهاد گرديده و تا كنون كاربردهاي متعددي در
در اين ارتباط دو نوع مفهوم فازي . علوم مختلف داشته است

 8يكي فازي در درك: گردد توسط ساعتي مطرح مي) ميمبه(
فازي در درك به علت پيچيدگي . 9و ديگري فازي در معني

آيد كه بالفاصله قابل درك نيستند، و  ها بوجود مي پديده
فازي در معني به علت نسبيت معاني است، آن گونه كه 

ها در رسيدن به مقاصد  ها بستگي به عملكرد آن پديده» معني«
هاي ساعتي به اين منظور است كه به هر  روش. لف داردمخت

دو نوع مفهوم از فازي بودن معنا بخشد، بدين طريق كه نسبت 
به ) سلسله مراتبي(اي  فازي بودن را از طريق يك ساختار رده

اين تكنيك بر . كند گيري مي صورت مقايسات زوجي اندازه
ي مورد ا پذير براي ساختار رده اساس يك تابع خطي و جمع

اي اين  الزمه داشتن يك ساختار رده. گيرد استفاده قرار مي
است كه ارجحيات ممكن از يك سطح موجود بستگي به 

در غير اين . ها مستقل باشد عناصر سطوح نداشته و از آن
 كالسيك مورد شك واقع خواهد شد AHPصورت كاربرد 

  ).299-316، 1388اصغرپور، (
پذيري،  توان سادگي، انعطاف ميبرخي از مزاياي اين روش را 

سازماندهي سلسله مراتبي معيارها اعم از كمي و كيفي، امكان 
بندي نهايي  هاي ذينفع، امكان رتبه به كارگيري نظرات گروه

  ).1384پور، قدسي(ها دانست  گزينه
 و 11، ارجحيت10اهميت«اين روش شامل سه مرحله 

 شناسايي تر پس از به عبارت صحيح. است» 12درستنمايي
ها به تعيين معيارها و  ي بين آن عناصر تاثيرگذار و رابطه

ترين قسمت فرايند  ها به عنوان مهم ساختن سلسله مراتب آن
) ضريب اهميت(گام بعدي تعيين وزن نرمال . شود پرداخته مي

پس از آن بايد به تبيين . هر يك از معيارها و زير معيارها است
ها نسبت به معيارها و زير معيارها  وزن نرمال هر يك از گزينه

پرداخت و سپس با توجه به نتايج دو قسمت قبل ارجحيت 
تعيين ضريب ناسازگاري به عنوان . گردد ها محاسبه مي گزينه

  .باشد عامل مميز ميزان خطا گام آخر فرايند ارزيابي مي
  

  تشكيل درخت سلسله مراتب معيارها: گام اول

ررسي كه در اين پژوهش تبديل موضوع و مسأله مورد ب
يابي پهنه توسعه آتي است، به يك ساختار سلسله مراتبي  مكان

زيرا اين . شود محسوب مي AHPترين قسمت فرايند  مهم
ها را  فرايند در اين مرحله با تجزيه مسائل مشكل و پيچيده، آن

به شكلي ساده كه با ذهن و طبيعت انسان مطابقت داشته باشد، 
  .كند تبديل مي

 عبارتي اولين قدم در فرايند تحليل سلسله مراتبي، ايجاد به
باشد كه در آن هدف،  يك نمايش گرافيكي از مسأله مي

) 12، 1384پور،   قدسي(شوند  ها نشان داده مي معيارها و گزينه
 معيار يا 5كند  حداكثر تعداد معياري را كه ساعتي پيشنهاد مي
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 از اين معيارها كه هر يك). 424، 1388رهنما، (شاخص است 
  .توانند چندين زير معيار داشته باشند مي

يابي توسعه، ابتدا بايستي  براي تشخيص معيارهاي مكان
رود را  عملكرد مورد انتظار اراضي حاشيه درياچه زاينده

نمودار شماره يك، عملكردهاي پيش بيني . بررسي نماييم
شهر رود و مهندسين مشاور  شده توسط سازمان عمران زاينده

  .دهد و خانه را براي اين اراضي نشان مي

  
  رود بيني طرح توسعه دهكده فرهنگي ـ تفريحي زاينده هاي كالبدي ـ عملكردي قابل پيش ويژگي): 1(نمودار 

 
  )1386شهر و خانه، : (مأخذ

  
حال با توجه به اين عملكردها، مهمترين معيارهاي اصلي 

 امكان ايجاد ساختار توان ها را مي براي تعيين ارجحيت پهنه
كارآمد، وسعت مناسب، فاصله با دهكده موجود، امكان 

هاي ويژه محوري، مركزي و يا كانوني و  گيري از قابليت بهره

ظرفيت توسعه در رابطه با اراضي همجوار در تكميل 
ساختار سلسله مراتبي معيارها و زير . عملكردها دانست

هاي توسعه آتي به  هنهها براي تعيين پ معيارهاي مربوط به آن
  :باشد صورت ذيل مي
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 رود درخت سلسه مراتبي معيارهاي تعيين پهنه توسعه كالبدي دهكده فرهنگي تفريحي زاينده): 2(نمودار 

  
  )1386مهندسان مشاور شهر و خانه، : (مأخذ

  

همان گونه كه قابل مشاهده است اين ساختار متشكل از 
هاي  ر سطح هدف، معيارها، زير معيارها و گزينهچها

  .باشد توسعه مي) آلترناتيوهاي(
  

  تبيين ضريب اهميت معيارها و زير معيارها: گام دوم

ها  معيارها بايد آن) وزن نسبي(براي تعيين ضريب اهميت 
را به صورت دو به دو در همان سطحي كه هستند مقايسه 

 كميتي زير است 9ول مبناي قضاوت در اين امر، جد. نمود
كه بر اساس آن و با توجه به هدف بررسي، شدت برتري 

تمامي . شود  تعيين ميaij، تحت نام j، نسبت به معيار iمعيار 
  .شوند معيارها دو به دو با هم مقايسه مي

  
  
  

  هاي زوجي مقادير ترجيحات براي مقايسه: )1(جدول 
  مقدار عددي  )قضاوت شفاهي(ترجيحات 

 نسبت iلي بيشتر اهميت خي
  كامالً به اثبات رسيده jبه 

  .است

 Extremely)  اهميت مطلق

Prefered) 
9  

 iدهد اهميت  تجربه نشان مي
  . استjخيلي بيشتر از 

اهميت خيلي 
  بيشتر

(Very 

Strongly 

Prefered)  

7  

 i دهد اهميت  تجربه نشان مي
  . استjبيشتر از 

 Strongly)  اهميت بيشتر

Prefered)  
5  

 iدهد اهميت  ربه نشان ميتج
  . بيشتر استjاندكي از 

اهميت اندكي 
  بيشتر

(Moderately 

Prefered)  
3  

در تحقق هدف دو معيار 
  .اهميت مساوي دارند

 Equally)  اهميت مساوي

Prefered)  
1  

هاي ميانه  هنگامي كه حالت
نسبت به موارد باال وجود 

  .دارد

هاي  اهميت
  ميانه

 4 و 2  
 و 6و 

8  

  )16، 1380 و زبردست، 14، 1384پور،  قدسي(: مأخذ

شوند   ثبت ميn*nهاي دو به دو در يك ماتريس  مقايسه
و اين ماتريس، ماتريس مقايسه دودوئي معيارها ناميده 

 Fپهنه  Eپهنه  Dپهنه  Cپهنه  Bپهنه  Aپهنه 
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هايي چون روش حداقل  سپس با استفاده از روش. شود مي
  مربعات، روش حداقل مربعات لگاريتمي، روش بردار

ريب اهميت معيارها تعيين هاي تقريبي ض ويژه و روش
ها از  برخي از اين روش). 15-16، 1380زبردست، (گردد  مي

  دقت بيشتري برخوردارند كه بايد با توجه به موضوع
  مورد بحث و دقت الزم، روش متناسب اتخاذ گردد

 (Yedla, M. Shrestha, 2007). در اين مرحله براي مقايسه 
 مختلف كارشناسان امر دو دوئي معيارها و زير معيارها نظرات

لحاظ و ضريب اهميت معيارها و زير معيارها نسبت به هم 
الزم به ذكر است با توجه به تعدد معيارها و زير . تعيين گرديد

از اين رو فقط . معيارها حجم محاسبات بسيار گسترده است
  .گردد ها ارائه مي نتايج نهايي ارجحيت پهنه

  ها تعيين ضريب اهميت گزينه: گام سوم

بعد از تعيين ضرايب اهميت معيارها و زير معيارها، 
در اين مرحله . ها را بايد تعيين نمود ضريب اهميت گزينه

ها در ارتباط با هر يك از زير معيارها  ارجحيت هر يك از پهنه
گردد و اگر معياري زير معيار نداشته باشد مستقيماً با  تعيين مي

  .گيرد  قرار ميخود آن معيار، مورد قضاوت و داوري
) اولويت(تعيين امتياز نهايي : گام چهارم و پنجم

  ها ها و بررسي سازگاري در قضاوت گزينه

ها نسبت به  در اين مرحله از تلفيق ضرايب اهميت گزينه
هر ) اولويت(هر يك از معيارها و يا زير معيارها، امتياز نهايي 

بردار «يق ها تعيين خواهد شد، اين فرايند از طر يك از گزينه
» تركيب سلسله مراتبي«ساعتي و با استفاده از اصل » اولويت

جا كه وزن معيارها،  به عبارتي از آن. پذيرد صورت مي
ها در دستيابي به هدف بوده و وزن  منعكس كننده اهميت آن

هر گزينه نسبت به معيارها، سهم آن گزينه در معيار مربوطه 
وزن نهايي هر گزينه از توان گفت كه  باشد، به سهولت مي مي

مجموع حاصل ضرب وزن هر معيار در وزن گزينه مربوطه 
  )14، 1384پور،  قدسي(آيد  نسبت به آن معيار به دست مي

ها در مرحله دوم و  در مرحله نهايي نيز سازگاري قضاوت
از آن ره نتايج حاصل از آن در مراحل بعدي به بوته آزمايش 

ها  ها، رجحان قم همه كوششچه آن كه به ر. شود گذارده مي

بنابراين . اند هاي مردم غالباً ناهماهنگ و نامتعدي و احساس
ها را نمايان  اي را يافت كه ميزان ناهماهنگي داوري بايد سنجه

مكانيزمي كه ساعتي براي بررسي ميزان ناهماهنگي در . سازد
ها در نظر گرفته است، محاسبه ضريبي به نام  قضاوت

به  14ت كه از تقسيم شاخص ناسازگارياس 13ناسازگاري
چنانچه اين ضريب . شود  بودن حاصل مي15شاخص تصادفي

ها مورد   باشد سازگاري در قضاوت1/0كوچكتر يا مساوي 
قبول است در غير اين صورت بايد مراحل دوم تا پنجم دوباره 

  ).19، 1380زبردست، (انجام گيرد 
بدست آوردن بدين ترتيب پس از طي مراحل دو تا پنج و 

ها  وزن نرمال هر يك از معيارها، وزن نهايي هر يك از پهنه
ها نسبت به تمام معيارها و  نسبت به معيارها، وزن نهايي پهنه

محك آن بوسيله بررسي شاخص ناسازگاري نتايج ذيل 
  :اند حاصل گرديده

  438/0=  نسبت به تمامي معيارها Aگزينه ) ارجحيت( وزن نهايي - 
  447/0=  نسبت به تمامي معيارها Bگزينه ) ارجحيت ( وزن نهايي- 
  188/0=  نسبت به تمامي معيارها Cگزينه ) ارجحيت( وزن نهايي - 
  325/0=  نسبت به تمامي معيارها Dگزينه ) ارجحيت( وزن نهايي - 
  278/0=  نسبت به تمامي معيارها Eگزينه ) ارجحيت( وزن نهايي - 
  240/0= بت به تمامي معيارها  نسFگزينه ) ارجحيت( وزن نهايي - 
  

  گيريبندي و نتيجهجمع

توان گفت به ترتيب  با توجه به نتايج محاسبات فوق مي
براي ) اولويت( ارجحيت  بيشترينE و B ،A ،D هاي پهنه

توسعه با كاربري اقامتي و خدمات مرتبط با آن را دارا 
) اولويت( از ارجحيت C  وFهاي  همچنين پهنه. باشند مي
  .ها براي اين منظور برخوردارند ري نسبت به ديگر پهنهكمت

از سوي ديگر با توجه به اهداف و راهبردهاي گسترش 
ي  رود، طيف گسترده  تفريحي زاينده–دهكده فرهنگي 

هاي متفاوت زيبا  بيني طرح، ارزش عملكردهاي قابل پيش
شناختي اراضي حاشيه درياچه، وسعت نسبتاً كم هر يك از 

توان تلفيقي منطقي از دو يا چند پهنه را با  مي... ا و ه اين پهنه
هاي باال و براي عملكردهاي مختلف در نظر  توجه به اولويت
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نتايج حاصل از مرحله سوم فرايند تحليل سلسله مراتبي . گرفت
  .ها راهگشاست نيز در تدقيق كاربري هر يك از اين پهنه

  

  :نوشت پي

گيري براي محيط آينده       تصميم به معناي ريزي در اينجا      برنامه -1

لقايي، جدلي، (باشد  و حفاظت از ميراث گذشتگان و آيندگان مي  

1387 ،115.(  
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