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 رانیتهران، ا ف،یشر یصنعت یجهاد دانشگاه ع،یصنا یمهندسی دکتر یدانشجو زاده جعفر معصوم
 رانیتهران، ا ف،یشر یصنعت یجهاد دانشگاه شيار پژوهشندا *ینرحما یمرتض

 رانیدانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ا عیصنا یگروه مهندس دانشيار یجعفر زاهللیعز

 

 80/80/59پذیرش:  80/80/59دریافت: 

ههای   زیستی و نيز جنبهه  فضای سبز شهری با توجه به کارکردهای اجتماعی و محيط چکیده:

ههای مههم در مهدیریه شههری و توسهعه شههرها اسهه          تصادی خود، یکی از مؤلفهمالی و اق

ها یها گياههان    های مختلف گياهان در چهار گروه درخه، درختچه، گياهان پوششی و گل گونه

های خاصی، از حيث سازگاری با اقليم تهران و نياز آبی و همچنين دارای  فصلی، دارای ویژگی

ویهژه   کردن کارکردهای موردانتظهار از فضهای سهبز شههری، بهه      های متفاوتی در برآورده نقش

رو، بهه بررسهی    زیباسازی و کاهش آلودگی هوا با توليد اکسيژن هستند  از این رو مقالهه پهيش  

های گياهی و تعيين معيارهای مناسب برای فضای سبز شههر   معيارهای انتخاب و ارزیابی گونه

خبهره در قالهب    53ن معيارها، بها نظرسهنجی از   تهران و سپس تعيين وزن نسبی هر یک از ای

دسهه آمهده، ابهزاری بهرای      مراتبی تحليلی گروهی، پرداخته اسه  اوزان به روش فرایند سلسله

دهی ساده )خطی(  گونه گياهی اصلی شهر تهران هستند که با دو روش ارزش 06گذاری  ارزش

سهبز،   رختهان، بلهوه هميشهه   انجام شد  نتایج تحقيق نشان دادند کهه در ميهان د   TOPSISو 

ههای گيهاهی در ههر یهک از      های گونه  ها هستند  رتبه ای، ارزشمندترین گونه نارون و سرو نقره

دسه آمدند که تقریباً با یکدیگر مطابقه داشتند  استفاده  چهار گروه، با دو روش بيان شده، به

بر افزایش رضایه شههروندان   ههای مناطق شهرداری، عالو ها در برنامه واکاری بندی از این رتبه

درصد افزایش خواهد  55وری هزینه فضای سبز شهری را حداقل  های گياهی، بهره و عمر گونه

 باشد  داد که این امر در راستای اقتصاد مقاومتی می

مراتبههی تحليلههی، فضههای سههبز شهههری، مههدیریه هزینههه،  فراینههد سلسههله واژگاااک یدیاادی:

  TOPSISمدل

 JEL :C44, R53, M66, C34 بندی طبقه
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 111ههههههههههه  آبرودی سيدمجتبی آریانا، محمد ماکانی، چشمه حسينی سيدتيمور/      تهران در شهری ترافيک و ونقل حمل مدیریه

 

 مقدمه -1

زیباسههازی،  منظههور بهههفضههاهای سههبز در شهههرها  

دهههی، جههذب  رات معلههق )و در نتيجههه کههاهش  اکسههيژن

بخشهی و   سازی ههوا، آرامهش   آلودگی هوا(، تلطيف و خنک

رفع استرس، ایجاد فرصه برای تقویه تعامالت اجتماعی، 

وحهش،   ههای حيهات   ترل سهيالب، حفاتهه از زیسهتگاه   کن

زدایی، انتشار رایحه خهوش، کهاهش مصهرن انهرژی      آلرژی

)سرمایش و گرمایش(، پوشش مناتر نهامطلوب )از جملهه   

اجسههام نامتناسههبن ماننههد دکههل مخههابراتی( و    ، ایجههاد   

های گياهی فضهای سهبز شههری، در چههار      شوند  گونه می

یها گيهاه فصهلی      پوششی، گلگروه درخه، درختچه، گياه 

اصهله، واحهد    درخهه و درختچهه،   هستند  واحد شهمارش 

 و واحهد شهمارش گهل،    مربهع  متهر  شمارش گياه پوششی،

 گلدان اسه 

کارکردها و خدمات فضای سبز شههری بهر اسهاس    

تها   5173ههای   نظریات تعداد زیادی از محققان طی سال

، یکههیزيف هههای هيههرواج فعال شیافههزاعبارتنههد از:  0661

، سالمه، خدمات اجتماعی، خهدمات  خارج از خانه حیتفر

 یکهار  قیثر عها ؤم گیکنند جداکننده و منعکساقتصادی، 

 یبهبهود انهرژ  ، مهوج کوتهاه   یديبرابر تشعشهعات خورشه  در 

 ییجههو صههرفهی، کههاهش درجههه حههرارت داخلهه یی،گرمهها

بهد ههوا بها     هيه فيکاهش ک، هوا یکاهش آلودگی، حرارت

 دياکسهه ید و اننههد ازن)م یگههاز یههها نههدهیجههذب آا

از  رات معلهق )ماننهد  رات معلهق     یري(، جلهوگ تروژنين

گهرده   و گردوغبار، خاکستر :رينظ کرونيم 56کوچکتر از 

 یدرجهه حهرارت ههوا    لیتعهد  ژن،ي(، انتشار اکسه اهانيگ

 سهطح ازن در  یريه گ شکل طیشرا یکاهش فراوان ،یمحل

های مرتبط با گرما، کهاهش   ، کاهش ریسک بيمارینيزم

آب هنگهام   انيه طغ زانيه کهاهش م زدایی،  تنش، استرس

 یساز رهيسد کردن و  خ، شیهوا و گرما یبهساز، طوفان

 انیدر شروع اوج جر ريخأو ت انيطغ ریباران، کاهش مقاد

سهطح و   یهها  نهده یآا یشهو و شسهه ، ليکاهش سه  ،آب

 شیافهزا ، هها  اچهه یهها و در  رودخانهه  یهها  نهده یگرفتن آا

بهبود سهکونتگاه و  ، صدا و سرکاهش ، اجتماعات هيجذاب

یحهی،  تفر یهها  فرصه کردن وحش، فراهم اتيپناهگاه ح

کردن باد  لتريهوا و آب، ف هيتصف، محله هيمطلوب شیافزا

، شناسهانه  خهدمات روان  ، مياقله  خهرد  هيه وصدا، تثبرو س

تنههوع از  یبانيپشههتی، شههناخت ییبههایز یههها ارزش یارتقهها

 مهههيق شیاافههز، احسههاس صههلح و آرامههش ی، ایجههادسههتیز

  (Laghai & Bahmanpour, 0650) اطران یها خانه

يلومترمربهههع ک 866 در حهههدود شههههر تههههران 

از سههطح دریهها در حههدود    آنارتفههاع و  مسههاحه دارد

متههر اسههه  متوسههط ميههزان بارنههدگی    5766تهها  166

متهههههر اسهههههه   ميلهههههی 006 تههههههرانسهههههاانه 

(www.tehran.ir)   ،پنجمهههين شههههر  و بيسههههتههههران

شههر در کشهور و    تهرین کهالن   و بهزر   پرجمعيه جهان

در حههال حاضههر، جمعيههه ثابههه   . اسههه خاورميانههه

ميليههون نفههر اسههه کههه بهها احتسههاب   1تهههران حههدود 

جمعيههه شههناور مربههوه بههه ميهمانههان، مسههافران و      

ميليههون نفههر هههم    54کههارگران سههاکن حومههه، بههه    

ناحيههه دارد   505منطقههه و  00رسههد  شهههر تهههران  مههی

اقليمههی منههاطق، یکسههان در در ایههن پههژوهش، شههرایط 

نظههر گرفتههه شههده اسههه  هزینههه احههدا  و نگهههداری    

کاشههه )درختههان معههابر،  فضههای سههبز و مسههاحه قابههل

ههها و  کههاری داخههل شهههری، لچکههی  ههها، جنگههل پههار 

قطعههات فضههای سههبز، رفيوژههها و ميههادین( شهههرداری   

 5بههه تفکيههک منههاطق، در جههدول   5514تهههران در سههال 

 آورده شده اسه 
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 به تفکیک مناطق 1151هکتار( شهرداری تهراک در یاشت ) میدیارد توماک( و مساحت قابلهزینه فضای سبز ) -1جدول 

 مساحت هزینه منطقه مساحت هزینه منطقه مساحت هزینه منطقه مساحت هزینه منطقه

5 03 703 8 3/1 503 55 1/50 073 51 43/54 034 

0 4/50 5516 7 77/8 585 54 1/1 535 06 0/03 055 

5 8/53 477 1 4/56 070 53 05 5657 05 4/04 048 

4 0/50 5185 56 71/0 81 50 8/50 566 00 51 166 

 50331 486 جمع 77 5/55 58 553 1/56 55 5053 0/06 3

 385 58/05 ميانگين 330 73/08 57 545 5/57 50 563 5/50 0

 (www.tehran.ir) منبع:

 

عيين مساحه فضای استانداردهای مختلفی، برای ت

سبز شهری وجود دارند  طبق توصهيه سهازمان بهداشهه    

 مترمربع فضهای سهبز   06جهانی، برای زندگی سالم، حداقل 

 )به ازای هر شهروند ساکن( باید وجود داشته باشهد  همچنهين  

استاندارد پيشنهادشده توسهط دفتهر سهالمه عمهومی و     

د مترمربهع و اسههتاندار  57، متحههده ااتیه اوزارت مسهکن  

 ،زیسه سازمان ملل متحهد  محيط پيشنهادشده توسط بخش

  (Laghai & Bahmanpour, 0650)اسه  مترمربع 56

، ایههن اسههه کههه آیهها انههواع رو مقالههه پههيشمسههئله 

های  های گياهی اصلی فضای سبز شهر تهران، ارزش گونه

ههایی کهه بهر     گذاری گونه کنند و ارزش متفاوتی ایجاد می

شهری مؤثر هسهتند، چگونهه   مدیریه هزینه فضای سبز 

شود؟ فرضهيه ایهن تحقيهق، ایهن اسهه کهه بها         انجام می

های گياهی بهرای کاشهه و نگههداری،     بندی گونه اولویه

توان کارایی هزینه فضای سبز شههری را افهزایش دادن    می

به صورتی که با سقف بودجه مشخص، بيشترین بهازدهی  

سهازی،  و کيفيه از نظر دو کارکرد اصلی فضای سبز )زیبا

 خنک از جمله تلطيف و ندهی و بازده اکولوژیک اکسيژن

شود و همچنين باعث کاهش مصرن  کردن هوا( ایجاد می

گهردد و سهرجمع ميهزان سهازگاری      آب فضای سهبز مهی  

شهود کهه    های گياهی با اقليم کل شهر، حداکثر مهی  گونه

هها و در نتيجهه، کهاهش     موجب افزایش عمر مفيهد گونهه  

 سبز خواهد شد  هزینه واکاری فضای

برای مدیریه هزینه، تعاریف متعهددی بيهان شهده    

اسههه  در یههک تعریههف عههام، مههدیریه هزینههه، فراینههد   

کهار اسهه  در    و ریزی و کنترل بودجهه یهک کسهب    برنامه

وری هزینه، اهميه بسياری   مدیریه هزینه، توجه به بهره

وری، متشهکل از اثربخشهی و    دارد  به صورت کلهی، بههره  

وری هزینه در هر موضوع، نسبه عواید  ه  بهرهکارایی اس

منهدی و    ( بهه مخهارج و     حاصله )سهود، ارزش، رضهایه  

هها   متشکل از اثربخشی و کارایی هزینه اسهه  شههرداری  

ههای   برای اداره و توسعه یک شهر، متحمل انهواع هزینهه  

پهذیر   شهوند کهه در سهاختار شکسهه     جاری و عمرانی می

وعات عمهدهن نظيهر حقهو  و    هزینه باید آنهها را در موضه  

ههای انهرژی، آسهفاله و جهدول،      مزایای کارکنان، حامهل 

 بندی کرد  فضای سبز، رفه و روب و    ، دسته

ههای گهازی کهه گياههان نقهش       ترین آاینده عمده

 ای در کاهش آنها دارند، عبارتند از: مونواکسهيد کهربن،   عمده

لق معاکسيد گوگرد، ازن و  رات  اکسيدهای نيتروژن، دی

  (McPherson et al., 5118)ميکهرون   56از  تهر  کوچهک 

تلفهات   ،5516در سهال   وزیهر بهداشهه  طبق نظر مشاور 

بوده نفر  4406 ،در شهر تهرانهوا آلودگی  ناشی از جانی

 از تر کوچک رات معلق  مربوه بهمر   0557دود که ح
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مههر  مربههوه بههه  رات معلههق   0540و  ميکههرون 3/0

  بوده اسه ميکرون 56از  تر کوچک

آلههودگی شههدید هههوا در پایتخههه و بسههياری از     

آبی شدید در سطح کشور و شهر تهران و  شهرها، کم کالن

کمبود سرانه فضای سبز، اهميه و ضرورت انجام پژوهش 

وری و مدیریه هزینه در حوزه فضهای سهبز    در مورد بهره

کند که بزرگهی رقهم بودجهه فضهای      شهری را توجيه می

 د این اهميه و ضرورت اسه سبز شهری نيز مؤی

 

 پیشینه تحقیق -0

 های خارجی الف( پژوهش

ای، بههه  ( در مطالعههه0654و همکههارانش ) 5جيمنههز

های گيهاهی بهرای توسهعه     بررسی معيارهای انتخاب گونه

ههای سهبز بها کهارایی گرمهایی )تبهادل حرارتهی و         در بام

شهههر مکزیکوسههيتی   سههازی( در منطقههه کههالن   خنههک

گونهه   18ه بهه نماینهدگی از حهداقل    گونه  55پرداختند  

شده، بررسی شدند  معيارهای بقها   گونه بومی 56محلی و 

(، وضعيه مههاجرت بهه محهل    اشدهياح -)در حال تکامل

)بومی، خارجی یا جهانی بودن(، چرخه عمهر )داممهی یها    

ساانه یا فصلی بودن(، نياز آبی، قابليهه رشهد در خها     

دههی( در   دوره گل ها، ضعيف، جذابيه )زیبایی، رنگ گل

نظر گرفته شدند  در نهایه برای هر معيار، تعدادی گونهه  

مناسب، تشخيص داده شد و چههار گونهه نيهز از تمهامی     

 ها، برای اقليم منطقه، مناسب شناخته شدند  جنبه

ههای   ( در پژوهشی، جنبه0655و همکارانش ) 0لی

شناسههانه یههک فراینههد پيشههنهادی بههرای انتخههاب    روش

چين را  5های شهر هفئی رختی کليدی خيابانهای د گونه

ههای   های موجود گونه ارامه کردند  یک انتخاب بين گزینه

AHPدرختههی بهها اسههتفاده از روش  
و رویکههرد دانههش  4

                                                           
1- Jiménez 

2- Li 

3- Hefei 

4- Analytic Hierarchical Process 

خبرگان صورت گرفه  در مطالعه آنان، معيارههای اصهلی   

ههای   ههای محهيط   عبارت بودند از: مقاومه در برابر تنش

ار اکولوژیههک و عوامههل هههای منظههره، آثهه شهههری، ویژگههی

گونهه   07اقتصادی  سپس، ارزش ارزیابی ترکيبهی بهرای   

درختی محاسبه شد  با مرتب کردن آنها به صورت نزولی، 

تههر، شناسههایی شههدند کههه   گونههه درختههی ارزشههمند 57

ای از چنهار )چنهار دورگهه یها      ارزشمندترین درخه، گونه

 لندنی( بود 

 های داخدی ب( پژوهش

( در پژوهشههی، 5577رانش )آزادی نجههات و همکهها

مراتبههههی تحليلههههی را در ارزیههههابی  فراینههههد سلسههههله

 درختهی  گونهه  انتخاب منظور بهشهری  های کاری جنگل

خشک بهه کهار گرفتنهد      نيمه و خشک مناطق مناسب در

زیباشناختین شهامل   -5معيارهای اصلی عبارت بودند از: 

 سهاختار  و جنگهل، فهرم   درون دید زیرمعيارهای قابليه

اکولههوژیکین شههامل   -0بههر   ، تنههوع رنگههی درخههه

نسهبه   -بهر   خها  )ضهخامه اش   زیرمعيارهای بهبود

علفی، دیرزیستی، سازگاری  (، پوششC/Nکربن به ازت: 

حفههاتتین شههامل   -5مههانی(  )شههادابی، زادآوری، زنههده 

صهوتی،   آلهودگی  فرسهایش، کهاهش   زیرمعيارهای کاهش

  بهه  اقتصهادی )بهدون زیرمعيهار(    -4ههوا   آلودگی کاهش

مسهامل   بهودن  بهه پيچيهده   توجهه  بها  توان اعتقاد آنها می

گيهههری در  انتخهههاب گونهههه و سهههایر مهههوارد تصهههميم  

اسهتفاده   فهازی   AHPاز روش های شههری،  کاری جنگل

گيهری ماننهد: روش کهارکرد     های تصميم کرد  سایر روش

ریههزی آرمههانی و روش  معيههاره، روش برنامههه ارزش چنههد
3
TOPSIS   و هها  بنهدی  اولویهه  بهرای  تواننهد  نيهز مهی 

 ایهن  نتایج مقایسه های متفاوت استفاده شوند  از انتخاب

 مورد در را روش بهترین توان می گيری های تصميم روش

                                                           
5- Technique for Order of Preference by Similarity to 

Ideal Solution 
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 منهاطق  در کهاری  جنگهل  برای گونه مسئله انتخاب حل

 .خشک، شناسایی و استفاده کرد نيمه و خشک

( در پژوهشی، بهه بررسهی   0654)محمدی و ليمامی 

اسب انتخاب گيهاه بهرای کاشهه در فضهای     معيارهای من

ههای کاشهه نسهبه بهه      سبز شههری و ارجحيهه مکهان   

یکدیگر از حيث معيارهای مزبور پرداختند  ایهن کهار بهه    

پرسشنامه بين کارشناسانی از  51کمک طراحی و توزیع 

شهرداری اصفهان، دانشگاه اصفهان و اداره منابع طبيعهی  

و سپس اجرای  اصفهان و تکميل آن با مصاحبه حضوری

مراتبهههی تحليلهههی گروههههی بههها  روش فراینهههد سلسهههله

انجام شهد  معيارهها بهه چههار       Expert Choiceافزار نرم

دسههته اصههلی: اکولوژیههک )شههامل زیرمعيارهههای ایمنههی، 

وحهش(، اقتصهادی )شهامل     کاهش آلودگی صوتی، حيات

جویی انرژی، توليد غذا و انرژی، توليد  زیرمعيارهای صرفه

هههای  عی )شههامل زیرمعيارهههای ارزش چههوب(، اجتمهها 

شههناختی )شههامل  بخشههی( و زیبههایی تفریحههی، آرامههش

 51زیرمعيار منظر(، تقسيم شهدند  از ميهانگين هندسهی    

عدد نظر خبرگان استفاده شد و در نهایه، اوزان معيارهها  

و زیرمعيارها به شرح زیر بهه دسهه آمدنهد:  اکولوژیهک:     

، 570/6تی: ، کاهش آلهودگی صهو  465/6)ایمنی:  005/6

جهویی   )صهرفه  670/6(، اقتصهادی:  636/6حيات وحهش: 

، توليهد چهوب:   635/6، توليد غذا و انرژی: 655/6انرژی: 

، 600/6های تفریحهی:   )ارزش 050/6(، اجتماعی: 604/6

(  635/6شناختی )منظر:  ( و زیبایی546/6بخشی:  آرامش

و بهرای   68/6نرخ ناسازگاری بهرای چههار معيهار اصهلی،     

هها   به دسه آمد  همچنين، اوزان گزینه 67/6يارها، زیرمع

ههای   دسه آمدند: پار  های کاشه( به شرح زیر به )محل

، 544/6، مرکهز شههر:   080/6ها:  ، رودخانه560/6بزر : 

  نرخ ناسهازگاری بهرای   551/6ها:  و خيابان 546/6حومه: 

 به دسه آمد  67/6ها،  اوزان گزینه

در پژوهشی، شيوه ( 0654عسگرزاده و همکارانش )

خشهک   انتخاب گياه برای مناتر شههری شههرهای نيمهه   

)مطالعه موردی تهران( را بررسی و مدلی ریاضی برای آن 

بندی گياهان، پارامترهای انتخاب  ارامه کردند  بعد از گروه

ههای   برای هر گروه از گياهان، تعریف شهد  سهپس گونهه   

توسط یک ای برای هر پارامتر و  گياهی به صورت مقایسه

بندی شهدند  از   کارگروه، متشکل از هشه متخصص رتبه

ای  مراتبی تحليلی و تحليل خوشهه  دو روش فرایند سلسله

ههای گيهاهی    مراتبی، برای یافتن سازگارترین گونه سلسله

بههرای محههدوده مطالعههه و بههر اسههاس پارامترهههای عمههده 

  انتخاب )حد تحمل و دوام ناحيه، شرایط شههری، جنبهه  

های رشد گيهاه و سهایر    شناختی، نگهداری، ویژگی زیبایی

عوامل خاص(، استفاده شد  بسياری از گياهان جدیهد در  

دهنهده   جداول نهایی در رتبه بااتر قرار گرفتند که نشهان 

آن بود که منظر شهری تهران، از پتانسهيل بهاایی بهرای    

زایی کمتهر،   تر، آلرژی انداز فضای سبز جذاب داشتن چشم

 تر و مصرن آب کمتر، برخوردار اسه  نهزینه پایي

 

 مبانی نظری -1

های گياهی در فضهای سهبز    معيارهای انتخاب گونه

 شهری، از موضوعات اصلی پژوهش حاضر اسه 

آب، گياهانی بایهد کاشهته شهوند     در یک منطقه کم

سهالی طهوانی را    ههای خشهک   که آبياری حهداقل و دوره 

بههاا،  PHهههای  تحمههل کننههد  در منههاطق دارای خهها  

گياهانی باید کاشته شوند که به کلریدهای آهن، حسهاس  

نباشند  همچنين گياهان بایهد برمبنهای مقاومتشهان بهه     

های محلی و معضالت حشهرات و آفهات، انتخهاب     بيماری

  در حالی که به طهور  (Rupp & Libbey, 5110)شوند 

ترین استدال برای کاشه گياهان  سنتی، زیباسازی، مهم

هههای اخيههر،   ههها بههوده، در دهههه   شهههر  در شهههرها و

های متعددی از تأثيرات درختان کهه بهر کيفيهه     گزارش

زندگی در مناطق شهری سودمند هستند، مشاهده شهده  

اسه  به هر حال، تأمين کارکردهای زیبایی، اجتمهاعی و  
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اقليمی  کرشده، فقط با  خهایر حيهاتی درخهه شههری     

 (Sjöman, 0650).ممکن اسه 

عيارهای انتخهاب بهرای درختهان در    به طور کلی، م

ها عبارتند از: سازگاری اقليمی، مقاومهه در برابهر    خيابان

هههای  امههرا ، قابليههه رشههد و تکثيههر زیههاد، ویژگههی    

شناختی، عوامل اجتماعی، کيفيه ریشهه، شهکل و    زیبایی

پتانسيل رشد، مقاومهه در برابهر بهاد، مقاومهه در برابهر      

و تحمل آلودگی خشکی، مقاومه در برابر شکسه شاخه 

های  هوا  همچنين معيارهای خاصی مانند: توجه به جنبه

ها،  تاریخی، فرهنگی و طبيعی درخه، شکل شاخه و بر 

زا  سبزی، آلهرژی  ریزی و خزان کردن در برابر هميشه بر 

رو  بودن، سقوه بر  و ميوه، آسيب به سنگفرش و پيهاده 

   (Gul et al., 2112)نيز وجود دارند 

ههای گيهاهی بهرای مصهارن      نتخهاب گونهه  فرایند ا

ها  کارگيری مدل انتخاب گونه تواند از طریق به شهری می

ارامه کرده اسه، تسههيل شهود     5118در سال  5که ميلر

عوامل مهم در این مدل، دربرگيرنده عوامل محلی )شامل 

زیسههتی و فرهنگههی(، عوامههل   هههای محههيط  محههدودیه

اشه و برچيدن( های کاشه، نگهد اقتصادی )شامل هزینه

ههای اجتمهاعی،    و عوامل اجتماعی )شهامل محلهه، ارزش  

ههای   شهناختی  ها و تسهيالت کارکردی، زیبهایی  دسترسی

ههای منفهی اجتمهاعی(     ها، ایمنی عمهومی و هزینهه   گونه

زیسههتی بههه حشههرات،  هههای محههيط هسههتند  محههدودیه

ههای   ها و محهدودیه  ها و خا  ها، اقليم، اقليمچه بيماری

ههای فيزیکهی ناشهی از سهاختار و      محدودیه فرهنگی، به

بنهدی بهين    گردد، ولی ميلهر، اولویهه   فعاليه انسان برمی

  (Sæbø et al., 0665)عوامل را انجام نداده اسه 

( معيارهههای انتخههاب 0655صههادقيان و وردانيههان )

های شهری اصفهان را به سهه   درخه و درختچه در پار 

ههای   ویژگی -5از: بندی کردند که عبارتند  دسته، تقسيم

اساسی درختانن یعنی سازگاری با اقليم، تحمل امرا  و 

                                                           
1- Miller 

هههای   تحمههل تههنش -0آفههات، قابليههه رشههد و تکثيههر  

ههای   معيارهای مربهوه بهه ارزش   -5های شهری  موقعيه

 رفاهی و کارکردهای درختان در مناطق شهری 

( بههرای شناسههایی  5577پههور و سههالجقه )  بهمههن

وهوای شهر تهران، ابتهدا از   ا آبهای گياهی سازگار ب گونه

طریههق فههن دلفههی و بهها مراجعههه بههه آرا  کارشناسههان،    

های انتخاب گونه را تعيين کردند  آنها معيارههای   شاخص

کهارکردی،  -اصلی را به دو دسهته اکولوژیهک و اجتمهاعی   

تقسيم کردند  زیرمعيارهای اکولوژیهک عبهارت بودنهد از:    

 ولوژیهک، وضهعيه  اک )نياز آبهی(، توقهع   زیستگاه شرایط

 در جهوی، مقاومهه   عوامل برابر در دوانی، مقاومه ریشه

 شهوری  برابهر  در نوری، مقاومه امرا ، نياز آفات و برابر

آب و خههها ، آلهههودگی ههههوا و خههها ، نهههوع پوشهههش 

درخهه    سهبزی(، وضهعيه تهاج    پذیری یا هميشهه  )خزان

کارکردی عبارت بودند  -همچنين، زیرمعيارهای اجتماعی

طوفهان،   و بهاد  برابر در استحکام دازی، وضعيهان از: سایه

زا، رنهگ   آلهرژی   رات و گهرده  وضهعيه از لحهاا انتشهار   

 آلهودگی  صوتی، کاهش آلودگی )رنگارنگی گونه(، کاهش

 ساليانه  هوا و رویش

 های گیاهی در شهر  ضرورت و حداقل تنوع گونه

اسههتفاده از تنههوع زیههاد تههوان فههر  کههرد کههه  مههی

تههر و  غييههرات زیباشههناختی بههزر ای، منجههر بههه ت گونههه

شهود  افهزایش    مناطق شهری مهی تر در  درختان سالم

زیبایی   تعداد گونه، منجر به افزایش تنوع و کيفيه

هویه و متمهایز  های شهری و تقویه احساس  جنگل

  (Sæbø et al., 0665)بودن در شهرها خواهد شد 

های درخه  برخی از مطالعات، به افزایش تنوع گونه

( یکههی از 5183) 0انههد  بههارکر  ، توصههيه کههرده شهههری

پيشگامانی بود که پيشنهاد اسهتفاده از دامنهه وسهيعی از    

شهده نبایهد    ها را داد و توصيه کرد که یک گونه داده گونه

درصههد جمعيههه درخههه را تشههکيل دهههد     3بههيش از 

                                                           
2- Barker 
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( 5115( و ميلهر و ميلهر )  5170و همکهارانش )  5اسمایلی

 56هر گونه باید کمتر از  توصيه کردند که حداکثر نسبه

( 5170) 0درصههد از کههل جمعيههه باشههد  گههری و دنکههه 

دیدگاه مشابهی را ارامه کردندن برای مثال، یک گونه نباید 

درصد از جمعيه کلی را تشکيل دههد    53تا  56بيش از 

( توصيه کهرد کهه   5171شده، ) در یک مدل پاایش 5مال

ر تجاوز کنهد  ای نباید از پنج درصد درختان شه هيچ گونه

 06ای نبایهد نماینهده بيشهتر از     آن، هيچ دسهته  بر و عالوه

درصد  56ای نباید نماینده بيشتر از  درصد و هيچ خانواده

  همچنهين ميلهر   (Sjöman, 2112)کل جمعيهه باشهد   

( برای اطمينان از حداکثر محافظه در برابر آفات 5118)

 ربرگيرندههای شهری نباید د و امرا ، پيشنهاد کرد که جنگل

درصهد   06درصد از هر گونه منفرد، بهيش از   56بيش از 

ههای   درصد از گونهه  56های یک دسته و بيش از  از گونه

  (Santamour Jr, 0664)یک خانواده گياه باشند 

 مراتبی تحدیدی  روش فرایند سدسده

مراتبههی تحليلههی، یکههی از    روش فراینههد سلسههله 

اسهه   صهه چندشاخگيهری   ههای تصهميم   ترین مهدل  مهم

مطههرح شههد  ایههن  5176در سههال  4کههه توسههط سههاعتی

گيههری از طریههق مقایسههات   روش، یههک نظریههه انههدازه 

ههههای خبرگهههان بهههرای  زوجهههی اسهههه و بهههر قضهههاوت

 هههای ارجحيههه تکيههه دارد  اولههين  اسههتخراج مقيههاس

 یهک  ایجهاد  مراتبهی،  سلسهله  تحليلهی  فراینهد  در قهدم 

 ههدن،  در آن، کهه  مسهأله اسهه   از گرافيکهی  نمهایش 

روش  شهههوند  مهههی داده نشهههان هههها و گزینهههه ارههههامعي

 تصهههميم نهههوع بهههه مراتهههب، سلسهههله یهههک سهههاختن

 .(5573پور،  دارد )قدسی بستگی اتخا شده،

                                                           
1- Smiley 

2- Grey and Deneke 

3- Moll 

4- Saaty 

 مراحهل  (0663همکهارانش )  و 3مهامو کهریمينس  

به  ساعتی نظر به توجه با را مراتبی تحليلی سلسله فرایند

 به صورت مسئله ساختار ایجاد -5کردند:  ارامه شرح زیر

بهه   راجهع  قضهاوت  و هها  گزینهه  انتخاب -0مراتبی  سلسله

گيرنهدگان )بها مقایسهات     تصهميم  نسهبی  ههای  ارجحيهه 

 ههای  ارجحيه محاسبه برای اعداد از استفاده -5زوجی( 

مراتب و محاسبه سازگاری  سلسله در زیرمعيار و معيار هر

ههای نسهبی در    )وزن نتهایج  ترکيب -4های نسبی  و وزن

 دسه آوردن وزن نهایی و تعيين به سطوح مختلف( برای

 گزینه  بهترین

هها فقهط یهک     اگر برای ارزیهابی معيارهها و گزینهه   

گيرنههده وجههود داشههته باشههد، از روش فراینههد    تصههميم

گيرنهده   مراتبی تحليلی معمولی و اگر چند تصميم سلسله

مراتبی تحليلهی   وجود داشته باشد، از روش فرایند سلسله

مراتبهی   ر روش فرایند سلسهله شود  د گروهی استفاده می

تحليلی گروهی، برای ههر معيهار یها گزینهه، از ميهانگين      

ههای خبرگهان، اسهتفاده     هندسی اعداد مربوه به قضاوت

 شود  می

نشههان دادنههد   5175و سههاعتی در سههال   0آکههزل

کههه ميههانگين هندسههی، بهتههرین روش بههرای تلفيههق     

 گروههی  مراتبهی  هها در فراینهد تحليلهی سلسهله     قضهاوت 

(، زیههرا در ایههن ميههانگين،   5573پههور،  )قدسههیاسههه 

شههود  پههذیری مقایسههات حفهه  مههی   خاصههيه عکههس 

 ( 5573)اصغرپور، 

ههای   مقایسات، با استفاده از یهک مقيهاس قضهاوت   

دههد بها توجهه بهه یهک       شوند که نشان مهی  کامل بنا می

هها،   ویژگی، چقدر یک عنصر بر دیگری غلبه دارد  قضاوت

ینکهه چگونهه ناسهازگاری را    توانند ناسهازگار باشهند  ا   می

دسه آوردن سهازگاری   و هنگامی که به گيری کنيم اندازه

                                                           
5- Mau-Crimmins 

6- Aczel 
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ها را بهبود بخشهيم، دغدغهه    بهتری، ممکن باشد، قضاوت

  (Saaty, 0667)مراتبی تحليلی اسه  روش فرایند سلسله

 توجههه بههه ( بهها5577رحمههانی و همکههارانش )

مراتبهی،   سلسهله  تحليهل  فراینهد  در سهازگاری  اهميهه 

 بهردار اولویهه   محاسهبه  بهرای  مربعهات  حداقل وریتمالگ

 تشهخيص  منظهور  بهه  ای سهاده  روش و دادنهد  را تعمهيم 

 مهاتریس مقایسهات   در آن اصهالح  و ناسهازگاری  عامهل 

 کردند  ارامه زوجی

   TOPSISروش 

 مراتبهی تحليلهی،   سلسهله  فرایند های ضعف از یکی

زوجهی   مقایسهات  تعهداد  که اسه سختی کار در هنگامی

 روش ضهعف بایهد از   این کردن برطرن رود  برای یباا م

TOPSIS   ههای  از روش ایهن روش، یکهی   استفاده کهرد 

 بار اولين برای اسه که چندشاخصه گيری معرون تصميم

 مبنهای  پيشنهاد شهد   5175در سال  5یون و توسط هوانگ

 فاصله کمترین که اسه ای گزینه انتخاب تاپسيس، روش

 حهل  راه از را فاصله بيشترین و مثبه آل حل ایده راه از را

  (Hwang & Yoon, 0650)باشهد   داشته منفی آل ایده

 های زیر اسه: شامل گام TOPSISالگوریتم روش 

گيهری موجهود بهه یهک      تبدیل ماتریس تصميم -5

 )با استفاده از نُرم اقليدسی(شده  مقياس ماتریس بی

مقيهاس مهوزون )بها مفهرو       ایجاد ماتریس بی -0

 ورودی عنوان به ر وزن(بودن بردا

حل  آل )مثبه( و راه حل ایده مشخص کردن راه -5

 آل منفی ایده

هها بها    گزینهه محاسبه انهدازه جهدایی )فاصهله(     -4

 آل )با استفاده از روش اقليدسی( های ایده حل راه

حهل   بهه راه هها   گزینهه محاسبه نزدیکهی نسهبی    -3

 آل ایده

نزدیکهی  ها طبق ترتيب نزولهی   بندی گزینه رتبه -0

 نسبی 

                                                           
1- Hwang & Yoon 

 روش تحقیق -1

بههرای تعيههين معيارههها و زیرمعيارهههای مناسههب    

بههرای فضههای سههبز تهههران، ضههمن توجههه بههه ادبيههات    

موضههوع و مبههانی نظههری و الگههوبرداری، بهها توجههه بههه    

شههرایط اقليمههی خههاص تهههران، از نظریههات خبرگههان    

فضای سهبز شههرداری تههران اسهتفاده شهد  نتيجهه بها        

، نشههان داده شههده  0مههودار مراتههب آنههها، در ن  سلسههله

اسههه  معيارههها یهها زیرمعيارهههای دیگههر، هههر یههک بههه    

دليلههی در ایههن تحقيههق، بررسههی نشههدندن بههرای مثههال،  

برخههی از معيارههها در شهههر تهههران کههاربرد ندارنههد یهها    

فاقههد اهميههه کههافی هسههتند )ماننههد مقاومههه در برابههر  

بادهای شدید(ن برخهی نيهز خهاص یهک گهروه هسهتند و       

هههها مصهههدا  ندارنهههد )ماننهههد  گهههروهدر مهههورد همهههه 

انههدازی کههه مربههوه بههه درخههه اسههه(  آزمههون    سههایه

 اسههکومر-اسهتقالل معيارههای اصههلی، بها روش آمههاری کهای    

 56انجههام شههد کههه نشههان داد در سههطح تشههخيص      

 درصد، معيارها از هم مستقل هستند 

پيمایشهی   -در این تحقيق، ابتهدا از روش توصهيفی  

ف مسههئله و معرفههی اسههتفاده شههده اسههه  پههس از تعریهه

ههای   ها، معيارها و زیرمعيارهای انتخهاب گونهه   فر  پيش

های قبلهی و مهرور    گياهی در تهران، با استفاده از پژوهش

گيری از نظهر خبرگهان، تعيهين     ادبيات و همچنين با بهره

شههدند  سههپس از طریههق طراحههی و توزیههع یههک فههرم    

نظهران حهوزه    نفهر از صهاحب   53ها بهين   آوری داده جمع

مدیر اجرایی یا کارشهناس   03ای سبز شهری )شامل فض

 56مسههئول حههوزه فضههای سههبز در شهههرداری تهههران و 

کارشهناس فضهای سهبز بها مرتبهه علمهی و دانشهگاهی(،        

نظرسههنجی دربههاره اهميههه و وزن نسههبی معيارههها و     

مراتبی تحليلی گروههی   زیرمعيارها با روش فرایند سلسله

ش غيرتصادفی و بها  گيری به رو انجام شد  همچنين نمونه

توجه به خبره بودن مهدیران و کارشناسهان انجهام شهده     

نفر بودن جامعه نمونه و  56اسه که با توجه به بيشتر از 
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توانند قابل اطمينهان باشهند     قضيه حد مرکزی، نتایج می

ها و فضای سبز شهر تههران، در   طبق اعالم سازمان پار 

شههر را   گونه گياهی، سهابقه کاشهه در ایهن    573حدود 

گونه در هر گهروه(   53گونه ) 06داشتند  در این تحقيق، 

تهر هسهتند و قابليهه     که به تشخيص خبرگان، پراستفاده

های اصهلی،   گونه عنوان بهکاشه در همه مناطق را دارند، 

مورد بررسی قرار گرفتند  از آنجا که همين تعداد از اههم  

ز نظهر ههر   ها ا های گياهی تهران نيز زیاد اسه، گونه گونه

معيار یا زیرمعيار، بها ههم مقایسهه زوجهی نشهدندن بلکهه       

همزمان، با یک فرم دیگر، از همان افراد خبره، نمهره ههر   

های فضای سبز از حيث هر یک از زیرمعيارها  یک از گونه

( 1تها   5دامنهه )اعهداد   1و معيارها براساس طيف ليکرت 

نس های مزبور، از ج (  همچنين فرم0اخذ گردید )جدول 

پرسشنامه نبودند و بنابراین نياز به آزمون روایی و پایایی 

آوری نظریات، در قالهب جهداول    نداشتندن بلکه ابزار جمع

هستند که با توجيه خبرگان درباره نحهوه درج ارجحيهه   

بين دو معيار یا زیرمعيار و همچنين نحوه درج نظر خهود  

درباره نمره یهک گونهه گيهاهی از حيهث یهک معيهار یها        

ههای ازم   دامنهه، داده  1رمعيار بر اساس طيف ليکرت زی

 دسه آمدند  به

 

 دامنه 5طیف لیکرت  -0جدول 

 یامالً بهتر بینابین خیدی بهتر بینابین بهتر بینابین یمی مرجح بینابین ترجیح یکساک ارزش

 1 7 8 0 3 4 5 0 5 اولویت

 (www.ariamodir.com) منبع:

 

قضاوتی به جای روش  دليل استفاده از روش کيفی و

کمّی و عينی این اسه که دربهاره برخهی معيارهها ماننهد:     

دهی )جذب کربن و بازده اکولوژیک( و نياز آبهی و   اکسيژن

ههای کمهی    برخی زیرمعيارهای سازگاری با اقليم، پژوهش

انجام شده و آنها هم عمدتاً درباره یک یا چند گونه گياهی 

های فعال در این زمينه  هاند  همچنين، آزمایشگا  خاص بوده

نيز بسيار معدود و انحصاری هستند و از نظر اقتصادی نيهز  

هها و اطالعهات کمّهی و     امکان سفارش کار برای ارامهه داده 

گونهه گيهاهی مختلهف وجهود نداشهه  البتهه        06دقيق از 

مراتبی  های ناسازگاری بسيار کوچکی در فرایند سلسله نرخ

ر نزدیهک بهودن نظهرات    تحليلی به دسه آمدند کهه بيهانگ  

 خبرگان و قابل اطمينان بودن آن اسه 

در ایههههن تحقيههههق، از خروجههههی روش فراینههههد  

مراتبی تحليلهی، بهه عنهوان ورودی روش تاپسهيس      سلسله

های گيهاهی   بندی گونه استفاده شده اسه  در واقع، اولویه

 شهر تهران، با تلفيق دو روش بيان شده، به دسه آمدند 

 

 یقهای تحق یافته -9

مراتبههی هههدن، معيارهههای اصههلی و  سهاختار سلسههله 

تعریههف  0معيارهههای فرعههی مسههئله، بههه صههورت نمههودار  

خبهره دربهاره    53  ميانگين هندسی اعداد نظریات اند شده

وزن معيارها و زیرمعيارها محاسبه شد  سپس با استفاده از 

افزار، وزن هر یک از معيارهای اصلی و معيارهای فرعی  نرم

، در 0ها( محاسبه شد کهه ایهن اوزان در نمهودار    )زیرمعيار

 اند  داخل پرانتز  کر شده
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 مراتبی و اوزاک نسبی معیارها و زیرمعیارهای مسئده ساختار سدسده -0نمودار 

 های نگارندگاک( منبع: )یافته

 

نههرخ ناسههازگاری بههرای چهههار معيههار اصههلی، سههه  

يار سازگاری بها اقلهيم، بهه    زیرمعيار زیبایی و هفه زیرمع

محاسبه شد و چون هر  650/6و  604/6، 665/6ترتيب 

هسهتند، نتههایج، قابههل اطمينههان   تههر کوچههک 5/6سهه، از  

هستند  با اعمال اوزان معيارها و زیرمعيارها بر نتایج فهرم  

( 1تها   5دوم، برای هر گونه گياهی، یک نمره ارزش )بين 

 آمده اسه   5آمد که نتایج، در جدول  دسه  به

دهههی سههاده )خطههی( بهها  بيههان ریاضههی روش ارزش

: M: زیبهایی،  Bدههی،   : اکسهيژن O: وزن، Wههای  اندیس

، i: نمهره ارزش گونهه   Ci: نياز آبی و Lسازگاری با اقليم، 

 به شرح زیر اسه:

W =    +           = 1 

   =   *   +   *     *   +   *(9    ) 

 

بهرای   AHPکهه معمهواً در روش    با توجه بهه ایهن  

شود، طيف  ای استفاده می دامنه1از طيف مقایسات زوجی، 

های گيهاهی از حيهث ههر     دهی به گونه ليکرت برای نمره

دامنه در نظر گرفته شد که دقهه   1معيار یا زیرمعيار نيز 

  بااتری برای تبدیل یک موضوع توصيفی به کمّی دارد

ر نياز آبی، جنبه منفی داردن لذا برای هر گونه، معيا

)سقف نمهره(   1از حاصل تفریق نمره نياز آبی آن از عدد 

 استفاده شد 

، TOPSISبرای حل مسئله پژوهش حاضر با مدل 

های غيرمبتنی بهر   به جای محاسبه اوزان معيارها با روش

نظریات خبرگان )مانند روش آنتروپی شانون(، مسهتقيماً  

 مراتبهی  آمهده از روش فراینهد سلسهله    دسه های به از وزن

یا نزدیکی نسهبی   *CLکنيم  نتيجه ) تحليلی استفاده می

های گياهی و رتبهه   آل برای هر یک از گونه حل ایده به راه

 آورده شده اسه  4آنها(، در جدول 

و  یتحمل شور

 ایی یايخا  قل

 یدياس

(53/6) 

هدن: تعيين اوزان نسبی معيارهای اصلی و معيارهای 

 های گياهی برای شهر تهران فرعی انتخاب گونه

 (10/8نیاز آبی ) (10/8سازگاری با اقدیم )

تنوع رنگ 

 یابر  

 گل

(04/6) 

 (21/0دهی)اکسیژن

 

 (10/8زیبایی )

 

تحمل 

و  یخشک

 گرما

(03/6) 

 تزمين هيقابل

ی و ده فرمبا 

 یریپذ هرس

(55/6) 

مقاومه به 

 امرا  و آفات

 زهر یها و علف

(55/6) 

تحمل نور 

و  دیشد

 یوختگس بر 

(56/6) 

مقاومه 

به کمبود 

 یذمواد مغ

(61/6) 

تحمل 

سرما و 

 خبندانی

(67/6) 

مقاومه به 

 یها یآلودگ

 یطيمح

(00/6) 

 ی وسبز شهيهم

 یریناپذ  خزان

(43/6) 
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 خطیدهی ساده  گیاهی اصدی فضای سبز شهر تهراک و رتبه آنها با روش ارزشهای  نمره ارزش گونه -1جدول  

 های نگارندگاک( منبع: )یافته

 های گياهی اصلی فضای سبز شهر تهران و رتبه آنها با روش تاپسيس نمره ارزش هر یک از گونه -4جدول 

 رتبه *CL نام گونه ردیف رتبه *CL نام گونه ردیف رتبه *CL نام گونه ردیف رتبه *CL نام گونه ردیف

 4 507/6 بنفشه 40 5 107/6 چمن 55 0 347/6 پيروس ژونی 50 7 010/6 توت کاکوزا 5

 55 555/6 جعفری 48 4 480/6 سدوم 50 7 057/6 سدروس 58 55 616/6 کاج تهران 0

 53 633/6 بهار هميشه 47 5 474/6 رزماری 55 4 307/6 ترون 57 56 036/6 چنار 5

 0 568/6 اطلسی 41 7 565/6 آتریپلکس 54 5 358/6 خرزهره 51 1 006/6 زیتون 4

 1 538/6 کلم زینتی 36 53 605/6 فرانکينيا 53 5 160/6 پيراکانتا 06 50 550/6 زبان گنجشک 3

 5 107/6 داوودی 35 55 600/6 فااریس 50 56 006/6 بوداغ 05 0 753/6 نارون 0

 7 051/6 بو شب 30 50 653/6 ای ابری نقره 58 0 457/6 شيرخشه 00 55 551/6 نرگس درختی 8

 3 504/6 ميمون 35 0 518/6 ليزوماکيا 57 3 484/6 زرشک زینتی 05 8 550/6 اقاقيا پيوندی 7

 5 467/6 کوکب کوهی 34 8 585/6 فستوکا 51 54 675/6 سوداغ 04 0 547/6 توت پيوندی 1

 55 671/6 آشالنتوس 33 0 080/6 يتالپاپ 46 53 643/6 تاغ 03 4 530/6 پامولينا 56

 50 565/6 ناز آفتابی 30 56 605/6 اوان 45 1 050/6 خسب شب 00 5 880/6 ای سرو نقره 55

 8 087/6 کروپسيس 38 1 618/6 آجوکا 40 55 507/6 طاووسی 08 3 535/6 زیتون تلخ 50

 56 504/6 رعنا زیبا 37 3 583/6 لهالدو پيچ امين 45 55 551/6 ارغوان 07 5 710/6 سبز بلوه هميشه 55

 0 406/6 گازانيا 31 54 603/6 نازگوشتی 44 8 401/6 یوکا 01 53 604/6 داغداغان 54

 54 685/6 تاج خروس 06 55 641/6 ساجينا 43 50 531/6 ژاپنی به  56 54 677/6 اقاقيا معمولی 53

 007/6 ميانگين 035/6 ميانگين 540/6 ميانگين 540/6 ميانگين

 های نگارندگاک( منبع: )یافته

 گل فصدی گیاه پوششی درختچه درخت

 رتبه ارزش نام گونه ردیف رتبه ارزش نام گونه ردیف رتبه ارزش نام گونه ردیف رتبه ارزش نام گونه ردیف

 7 60/4 بنفشه 40 5 30/3 چمن 55 3 44/4 پيروس ژونی 50 8 36/4 توت کاکوزا 5

 0 06/4 جعفری 48 8 55/4 سدوم 50 55 53/4 سدروس 58 53 10/5 کاج تهران 0

 55 60/4 بهار هميشه 47 7 63/4 رزماری 55 0 88/4 ترون 57 4 05/4 چنار 5

 53 03/5 اطلسی 41 0 55/4 آتریپلکس 54 4 48/4 خرزهره 51 50 67/4 زیتون 4

 0 56/4 کلم زینتی 36 53 58/5 فرانکينيا 53 5 66/3 پيراکانتا 06 56 05/4 زبان گنجشک 3

 4 50/4 داوودی 35 54 04/5 فااریس 50 0 46/4 بوداغ 05 0 66/3 نارون 0

 55 70/5 بو شب 30 55 74/5 ای ابری نقره 58 8 50/4 خشهشير 00 54 10/5 نرگس درختی 8

 1 60/4 ميمون 35 4 05/4 ليزوماکيا 57 7 50/4 زرشک زینتی 05 3 30/4 اقاقيا پيوندی 7

 5 05/4 کوکب کوهی 34 3 51/4 فستوکا 51 54 64/4 سوداغ 04 0 36/4 توت پيوندی 1

 56 60/4 آشالنتوس 33 0 30/4 پاپيتال 46 53 15/5 تاغ 03 7 40/4 پامولينا 56

 50 65/4 ناز آفتابی 30 50 88/5 اوان 45 56 08/4 خسب شب 00 5 10/4 ای سرو نقره 55

 8 56/4 کروپسيس 38 56 65/4 آجوکا 40 55 68/4 طاووسی 08 1 44/4 زیتون تلخ 50

 5 06/4 زیبا رعنا 37 5 53/4 الدوله پيچ امين 45 50 50/4 ارغوان 07 5 68/3 سبز بلوه هميشه 55

 3 50/4 گازانيا 31 55 00/5 نازگوشتی 44 5 35/4 یوکا 01 55 63/4 داغداغان 54

 54 86/5 تاج خروس 06 1 63/4 ساجينا 43 1 56/4 ژاپنی به  56 55 57/4 اقاقيا معمولی 53

 601/4 ميانگين 566/4 ميانگين 540/4 ميانگين 407/4 ميانگين
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گونهه گيهاهی بهر     06های کلی هر یهک از   اگر رتبه

دهی ساده )خطی( و تاپسيس را بها   اساس دو روش ارزش

 5توان نمهودار   در نظر بگيریم، می 4و  5توجه به جداول 

ههای   ههای گونهه   ، رتبه5را ترسيم کرد  با توجه به نمودار 

ده )خطههی( و دهههی سهها  گيههاهی کههه بهها دو روش ارزش 

، تقریبهاً بها یکهدیگر مطابقهه     انهد  تاپسيس به دسه آمده

 دارند 

 

 
 دهی ساده )خطی( و تاپسیس های گیاهی با دو روش ارزش های یدی گونه مقایسه رتبه -1نمودار 

 های نگارندگاک( منبع: )یافته

 

برای اثبات فرضيه تحقيق باید بيشتر بودن ميهزان  

ری بها روش پيشهنهادی   وری هزینه فضای سبز شهه  بهره

در مورد فضای سهبز  نسبه به وضع فعلی را نشان دهيم  

وری هزینه، نسبه نمهره کهل ارزش    شهری، شاخص بهره

ایجاد شده در شهر بهه کهل هزینهه احهدا  و نگهداشهه      

ریزی خطهی زیهر را در نظهر     ابتدا، مدل ساده برنامه اسه 

 گيریم: می

iگونه گياهی : 

jمنطقه : 

Ci: ياهی ارزش گونه گi 

ei هزینه کاشه و نگهداشه ساانه هر واحد از گونه :i 

Ej بودجه ساانه فضای سبز منطقه :j 

ai:  مساحه مورد نياز هر واحد از گونهi 

Ajکاشه در منطقه  : مساحه قابلj 

Xij تعههدادی از گونههه :i کههه در منطقهههj   کاشههته

    اند شده

Z نمره ارزش کل ایجادشده در شهر توسط فضای :

 ز  سب

Max Z=∑ ∑      
22
  1

15
  1  

S.t.: 

Ej=∑ ∑      
22
  1

15
  1  

Aj=∑ ∑      
22
  1

15
  1  

Xij ≥1 

i=1, 2, ..., 61   &   j=1, 2, ..., 22 

Ej ها وAj     5ها براسهاس واقعيهات و طبهق جهدول 

ههها توسههط خبرگههان تعيههين شههدند   aiههها و eiهسههتند  

هر منطقه، مشخص هسهتند امها آمهار     های غالب در گونه

های فعلی هر منطقه در دسهه نيسههن    دقيق تعداد گونه

ها هم به صورت بهرآوردی در محاسهبات وارد   Xijبنابراین 

شدند و بر آن اساس، نمره کل ارزش ایجادشده در شههر  

ميليهون )کهه    55تهران توسط فضای سبز فعلی، حهدود  

شهد  بهه طهور     مقياس اسه(، تخمين زده البته عددی بی
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ههایی بهه    کاشه هر منطقه را بها گونهه   فرضی، فضای قابل

CLترتيب اولویه 
کنيم  ایهن کهار    پُر می 4جدول  طبق *

هههای هزینههه کاشههه و   بهها در نظههر گههرفتن محههدودیه 

نگهداشههه سههاليانه و مسههاحه مههورد نيههاز هههر گونههه و  

CLهها( بهه نسهبه    Xijتخصيص تعهداد ) 
ههر گونهه بهه     *

CLمجموع 
شهود  حهال نمهره کهل ارزش      مهی ها انجهام  *

کنيم  نمره کل ارزش ایجادشده  ایجادشده را محاسبه می

ميليون به دسه 03/45در شهر توسط فضای سبز، حدود 

درصد نسبه به وضعيه فعلی، بيشتر  55آمد که بيش از 

 اسه 

 

 گیری و پیشنهاد نتیجه -0

اخبار جدید، حاکی از توجه به مقوله هزینه فضهای  

 5514  بههرای مثههال، در اردیبهشههه سههبز شهههری اسههه

از برنامه شهرداری بهرای توسهعه فضهای     ،شهردار ورامين

و در  خبهر داد این حوزه برابری بودجه  افزایش سهو سبز 

هها و فضهای    مدیرعامل سازمان پهار  ماه همان سال،  دی

سال اولویهه فضهای   را  5513سال  ،سبز شهرداری تبریز

 اطق، بيان کرد   و مشهود بودن آن در بودجه منسبز 

اجرای فضای سبز با روش پيشنهادی مقاله، حداقل 

هزینه را افهزایش خواههد دادن بهرای     وری بهرهدرصد،  55

مثال اگر در وضع فعلی تهران، نمره کل ارزش ایجادشهده  

توسط فضای سبز )از حيث زیباسازی، تلطيهف و کهاهش   

جهویی   آلودگی هوا، سازگاری با اقليم و مانهدگاری، صهرفه  

شود، بها اجهرای    ميليارد تومان حاصل می 486در آب( با 

روش پيشنهادی، با همين بودجه، نمره ارزش کل مزبهور  

برابر خواهد شد که مصدا  مدیریه هزینهه   55/5حداقل 

اسههه  در واقههع، در صههورت اسههتفاده نکههردن از روش    

برابهر وضهع    55/5پيشنهادی، برای رسيدن به ارزش کل 

ميليارد تومان بهرای فضهای سهبز     003فعلی باید بيش از 

شهر تهران هزینه کنيمن یعنهی اجهرای روش پيشهنهادی    

ميليارد تومان کهاهش هزینهه،    533برای تهران، بيش از 

 در پی خواهد داشه 

ههای   به طور خالصه، روش پيشنهادی، شهامل گهام  

تعيين معيارهای انتخاب گونه برای شهر  -5باشد:  زیر می

 مراتب آنهها  تعيين سلسلهبندی و  موردنظر، دسته

ههای قابهل    نظرسنجی از خبرگان بهرای تعيهين گونهه    -0

کاشه و نمره هر کدام، از حيث هر یک از معيارهها  

نظرسنجی از خبرگان بهرای تعيهين وزن ههر یهک از      -5

معيارههههای منتخهههب بههها اسهههتفاده از روش فراینهههد    

گههذاری و  ارزش -4مراتبههی تحليلههی گروهههی    سلسههله

دهی سهاده )خطهی( و    ها با دو روش ارزش بندی گونه رتبه

 5تاپسيس )با قيد استفاده از اوزان نسبی معيارها از گهام  

هها   تعيين ترکيب بهينهه گونهه   -3به عنوان ورودی مدل( 

ههای سهه و چههار در     در مناطق و استفاده از نتهایج گهام  

 های کاشه یا واکاری فضای سبز شهر مورد نظر  برنامه

ها، گياههان   به به درختچهدر مجموع، درختان، نس

ها یا گياهان فصلی، ارزش بيشتری در شهر  پوششی و گل

کننههد  مکمهل ایهن پههژوهش، تحقيهق دربههاره     ایجهاد مهی  

هههای گيههاهی در فضههاهای سههبز  چيههدمان مناسههب گونههه

سازی تعداد/مقدار آنهها در   موجود شهر به منظور متناسب

هوا مناطق، نواحی و محالت با توجه به جمعيه، آلودگی 

و سرانه فضای سبز آنها و در نظر داشتن توزیهع مناسهب   

 کارکردهای اصلی در راستای عداله اجتماعی خواهد بود 

گهردد در قالهب یهک طهرح      از این رو، پيشنهاد مهی 

جامع، در مناطق مختلف شهر تهران و با در نظر گهرفتن  

هها،   های بودجه و مساحه قابل کاشهه )پهار    محدودیه

ری، فضهای سهبز محلهی، رفيوژهها و     های شه کاری جنگل

ههای گيهاهی    ميادین و    ( در مرحله واکاری، کاشه گونه

آفرینهی خهود در شههر )از حيهث زیبهایی،       براساس ارزش

دهی، سازگاری با اقلهيم و نيهاز آبهی کمتهر(، بهر       اکسيژن

اساس نتایج این تحقيق، صورت گيرد  به منظهور تنهوع و   

مينهان از حهداکثر   زیباسازی بيشتر و همچنهين بهرای اط  
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هههای گيههاهی در برابههر آفههات و امههرا    محافظههه گونههه

)جلوگيری از اتالن سهم بزرگی از گياهان در شهر، از هر 

گروه، در اثر آفات و امرا  یک گونه خاص(، با توجهه بهه   

مطالعات قبلی و شرایط تهران، بهتر اسه در هر ناحيهه و  

وع هر محله این شهر، حداقل هفه نوع درخهه، هفهه نه   

درختچه، شش نوع گياه پوششی و هشه نوع گل فصهلی  

 کاشته شود 

در صورت برخورداری از آمهار و اطالعهات دقيهق از    

شهده در ههر یهک از     های فعلهی کاشهته   تعداد و نوع گونه

مانههده هههر کههدام، در  منههاطق شهههر تهههران و عمههر بههاقی

سازی مسئله در قالهب   توان با مدل های آینده، می پژوهش

افزارههای تحقيهق در    ی خطی و حل آن بها نهرم  ریز برنامه

به جواب بهينه نيز رسهيد  البتهه خروجهی ایهن      عمليات،

مدل برای شهر تهران بالفاصله قابل اجرا نخواهد بودن زیرا 

های فعلهی   باره گونه بدیهی اسه که کندن و برچيدن یک

که با خروجی مدل منطبق نباشند، غيراقتصهادی خواههد   

ین مقطع زمهانی، خروجهی مهدل بهرای     بود  در واقع، در ا

تواند اولویهه جهایگزینی گياههان در     شهر تهران فقط می

مناطق مختلف در مرحله واکاری )پس از اتمام عمر یهک  

گياه( را مشخص نماید  نویسندگان مقاله عقيده دارند که 

روش ریاضی این مقاله، برای طراحهی فضهای سهبز یهک     

توانهد   شهر تهران، میشهر جدید با اقليم نزدیک به اقليم 

به کار گرفته شود  همچنين، در واکهاری گياههان فضهای    

 توان از این روش استفاده کرد    سبز شهرهای فعلی، می
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