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Comparative Analysis of Urban Furniture Indicator in 
Isfahan Metropolis: Marcos Technique Test
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Spatial analysis of urban furniture ... [Zavadskas EK, et al; 2010] Multiple criteria analysis of foundation 
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Aim Urban furniture is one of the components influencing the appearance of cities, which plays an active 
role in the functional and aesthetic dynamics of cities. The current research was conducted with the aim 
of comparative analysis of urban furniture indexes.
Methodology Using Marcos technique, the indicators related to urban furniture and urban beautification 
in Isfahan metropolis have been analyzed. The research Method was Quantitative and its data is adapted 
from the statistics of Isfahan metropolis in 2019. Using Shannon entropy model, the weight of urban 
furniture indices has been calculated and these weights have been used in Marcos technique. Using the 
final score of F (K) of Marcos technique, analyze the indicators studied in Isfahan metropolitan. 
Findings The value of Si coefficient for anti ideal (0.151) was obtained and the highest value of this 
coefficient belonged to region 1 (0.6794). The highest value of K- coefficient (505.4) and the highest 
value of K + coefficient (0.679) have been obtained, which belongs to region 1 of Isfahan metropolis. 
The lowest value of these coefficients belonged to 13 Region of Isfahan. Using Marcos technique, the 
final score of F (K) for Region 1 (0.666), Region 2 (0.283), Region 3 (0.648), Region 4 (0.473), Region 
5 (0.503) Region 6 (0.649), Region 7 (0.488), Region 8 (0.465), Region 9 (0.387), Region 10 (0.482), 
Region 11 (0.397), Region 12 (0.524), region 13 (0.268), region 14 (0.325) and region 15 (0.328) have 
been obtained.
Conclusion The final score of Marcos technique for urban furniture indicators in 15 Regions of Isfahan 
metropolis indicates inequality in the studied indicators.
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 چکیده 
 ییایدر پو ینقش فعالها که شهر  یسیما تاثیرگذار بر هایمولفهاز  یکی :اهداف

ا ب کنونی پژوهش ی است.مبلمان شهر  ،دارد یشهر  یشناخت ییبایو ز یعملکرد

 انجام شد. ای نماگرهای مبلمان شهری مقایسههدف تحلیل 

ن های مربوط به مبلمابا استفاده از روش مارکوس به تحلیل شاخص: شناسیروش

روش تحقیق از نوع شهر اصفهان پرداخته شد. شهری و زیباسازی شهری در کالن

اقتباس شده  ١٣٩٨در سال اصفهان  شهراز آمارنامه کالن های آندادهکمی بوده و 

ان شهری محاسبه های مبلمشاخصوزن با استفاده از مدل آنتروپی شانون است. 

امتیاز نهایی روش مارکوس به کار گرفته شد و با استفاده از در ها این وزن و

𝐹𝐹(𝐾𝐾) شهر اصفهان روش مارکوس به تحلیل نماگرهای مورد بررسی در کالن

 پرداخته شد.

به دست آمد و بیشترین مقدار  )۰٫۱۵۱( آلایدهبرای ضد 𝑆𝑆𝑆𝑆مقدار ضریب : هایافته

𝐾𝐾بیشترین مقدار ضریب تعلق داشت.  )۰٫۶۷۹۴( ۱این ضریب به منطقه  عدد  −

𝐾𝐾بیشترین مقدار ضریب ) و ۴٫۵۰۵(  ١به دست آمد که به منطقه  ۰٫۶۷۹عدد  +

 شهرکالن ١٣ضرایب به منطقه این شهر اصفهان تعلق دارد. کمترین مقدار کالن

برای منطقه  𝐹𝐹(𝐾𝐾)با استفاده از روش مارکوس امتیاز نهایی اصفهان تعلق داشت. 

 ۵منطقه ، )۰٫۴۷۳( ۴منطقه ، )۰٫۶۴۸( ۳منطقه ، )۰٫۲۸۳( ۲منطقه ، )۰٫۶۶۶( ۱

 ۹منطقه  )،۰٫۴۶۵( ۸منطقه  )،۰٫۴۸۸( ۷منطقه  )،۰٫۶۴۹( ۶منطقه  )،۰٫۵۰۳(

 ۱۳منطقه  )،۰٫۵۲۴( ۱۲منطقه  )،۰٫۳۹۷( ۱۱منطقه  )،۰٫۴۸۲( ۱۰منطقه  )،۰٫۳۸۷(

 آمد. به دست  )۰٫۳۲۸( ۱۵منطقه و  )۰٫۳۲۵( ۱۴منطقه  )،۰٫۲۶۸(

نماگرهای مبلمان شهری در مناطق امتیاز نهایی روش مارکوس برای : گیرینتیجه

 های مورد بررسی است. دهنده نابرابری در شاخصشهر اصفهان نشانگانه کالن۱۵

 اصفهان شهرکالنروش مارکوس، مبلمان شهری، کلیدواژگان: 

 
 ۲۲/۰۷/۱۴۰۰ دريافت:تاريخ 

 ۲۲/۰۲/۱۴۰۱ پذيرش:تاريخ 
 mahmoodakbari91@yahoo.comنويسنده مسئول: *

 

 مقدمه

محسوب  یو توسعه اجتماع یاقتصاد ییشکوفا یشهرها موتورها

از  یمیاز ن شیب. [Ameen & Mourshed, 2017]شوند می

 نیکنند. ایم یدر حال رشد جهان اکنون در شهرها زندگ تیجمع

شهرها متولیان . ابدی شیافزا %۶۸به  ۲۰۵۰رود تا سال یم انتظار

 لکهب، رندیدر حال رشد را در نظر بگ تیجمع یستی موضوعتنها بانه

 یو مساعد برا منیا دار،یپا یطیمح ساخت مانند هاییبه چالش

 تیامروزه اهم. [Ho et al., 2021] پاسخ دهد تیسالمت جمع

پس از  ویژهبه ؛ است شیافراد روز به روز در حال افزا یشهرها برا

 Beyaz] گرفته است یشتر یرشد شهرها شتاب ب ،یانقالب صنعت
& Asilsoy, 2019]. عمدتًا جامع  عیرشد سر نیحال، ا نیبا ا

ا را در ارتباط ب یادیز یو اجتماع یطیمح ستیو مشکالت ز ستین

 ,.Kamruzzaman et al] به همراه داشته است ینیشهرنش

از جمله  متعددی یهاچالشو شتابان  عیسر ینیشهرنش .[2018

 شیافزا ،یشهر  یکار ینرخ باالتر ب ،یگسترش شهرها، فقر شهر 

بودن مسکن، صرفهبهمسائل مربوط به مقرون ،یشهر  یهانهیهز

 یو حکمران یمال یهاتیضعف ظرف ،یشهر  یگذار هیکمبود سرما

 و ستیز طیمح بیتخر ،یشهر  میو جرا ینابرابر  شیافزا ،یشهر 

د هم فرآین دیبا هایو استراتژ  هااستیکه س کندیاستدالل م رهیغ

 کنند نهیرا به یشهر  یهارساختیو هم عملکردها و ز ینیشهرنش

[Zhang, 2016] .ینیو شهرنش تیجمعشتابان افزایش  فرآیند نیا 

 ی، بلکه نابرابر اکولوژیکی شده استکاهش منابع باعث تنها نه

نترل ک رقابلیکند و شهرها را غیم دیتشد زیرا ن یاقتصادی و اجتماع

 یهاچالش. یکی از [Yigitcanlar et al., 2022] کندیم

شتابان کمبود فضاهای خدماتی و از جمله ضعف در  ینیشهرنش

طراحی عناصر مربوط به مبلمان شهری و زیباسازی شهری است. 

هر، ش سیمایقابل توجه  یهایژگیاز و یکیبه عنوان  یمبلمان شهر 

و چه از  یعملکرد ییایچه از نظر پو یشهر  یدر طراح ینقش فعال

 یانمک یهایژگیبا و یدارد. ادغام مبلمان شهر  یشناخت ییباینظر ز

 است تیحائز اهم ،کنندیکه از آن استفاده م یافراد یبرا

[Ghorab & Caymaz, 2015]. 

 فتنباالر  شهری سبب و فضاهای باز یمبلمان شهر وجود عناصر 

آنها  امشآر رفاه و  شیو افزا شهرنشینان شده کیفیت زندگی تیفیک

بر  عالوه یشهر  مبلمان .شودیمرا سبب  یشهر  یدر فضاها

 هاهر ش سیمای ییبایبر ز تواندیم در شهرها آرام ییفضا کردنجادیا

  .دیفزایب

های روحی و افسردگی و بیماریبر  متعددی از سوی دیگر مسائل

ن دنبو این امر لیدالترین مهماز  یکی واست  موثرشهروندان  روانی

در عصر حاضر انواع امراض و است.  یشهر و سبز  فضاهای باز

 یهابیکاهش آس یبرامشکالت روحی و روانی افزایش یافته است؛ 

ارد، د جامعه خانواده و بر میمستق رشهروندان که تاثی یو روان یروح

ازی زیباسو  یو توجه به مبلمان شهر  یظر شهر امن یباساز یموضوع ز

 یهادغدغهاز  یکیبه عنوان  یستیبا عتیآن با طب قیتلفشهرها و 

و این  ردیمورد توجه قرار گ یشهر ریزی شهری و برنامه تیریمد

 فضاها در شهرها گسترش پیدا کنند. 

به این  [Zangiabadi & Tabrizi, 2008] تبریزیو  زنگی آبادی

نتیجه رسیدند که بخش مرکزی شهر اصفهان به دلیل پیشینه 

تاریخی از قدرت جذب باالی گردشگر برخوردار است؛ ولی مبلمان 

 یمازسو  قرابشهری این محدوده از نظر کمی و کیفی کافی نیست. 

[Ghorab & Caymaz, 2015]  در بافتبه این نتیجه رسیدند که 

راحت  یهاطیمح جادیکاربرد مناسب ا و یطراح ،یز یربرنامه ،یشهر 

ز ا یشناخت ییبایمالحظات ز رایز ؛است تیبا اهم یو قابل زندگ

 یمبلمان شهر  یطراح . در حال حاضربرخوردار است زیادی تیاهم

 برخوردار است. زیادی اهمیتبه شهرها از  باتریز یاجلوهدادن  یبرا

 & Rahmani Firoozjah] سهرابیو  رحمانی فیروزجاه
Sohrabi, 2015]  امروزه مبلمان شهری به این نتیجه رسیدند که

ند کبا مفهوم امکانات زندگی، رفاه و روابط اجتماعی ارتباط پیدا می
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تایج نتواند بسترساز تقویت کیفیت زندگی شهروندان شود. می و

مبلمان شهری و به که بین میزان دسترسی  دهدمینشان  پژوهش

ضایت و ر  سالمت جسمانی، سالمت روانیابعاد کیفیت زندگی یعنی 

ی زنگ. داری وجود داردیاز محیط کالبدی شهر، رابطه مستقیم و معن

 لیتحلدر پژوهش  [Zangiabadi & Nori, 2017] نوریو  آبادی

 یهای درون شهر در پارک یمبلمان شهر  تیوضع یقیتطب یابیو ارز

 یررسب یهاپارک انیاز مبه این نتیجه رسیدند که  شهر اصفهانکالن

پارک است و  ) را کسب کرده٣١٠/٠( ازیامت نیشتریب ریشده پارک غد

و  بولخانراست.  ) بوده٠٢٤/٠( ازیامت نیکمتر ینظر دارا نیالله از ا

در  یمبلمان شهر  در مطالعه [Bolkaner et al., 2019] همکاران

 خود یخیبا بافت تار یادیز یمعمار  یهاکه فرهنگ ایکوزیشهر ن

 تیاز نظر هوشهر مبلمان موجود در شمال و جنوب  به بررسیدارد، 

 مبلمان زاتیکه تجهاند و به این نتیجه رسیدند پرداخته یشهر 

 دیکات یبرا یژگیو چیهی شهر در ضلع شمال ژهیو موجود به یابانیخ

 ,.Duzenlg et al] و همکاران دوزنلگ. ندارند یشهر  تیوبر ه
 حیصح یبا طراحشهری مبلمان به این نتیجه رسیدند که  [2019

نان ساک یازهایو با برآوردن ن شودیم یزندگ تیفیباعث بهبود ک

 . آوردبرای آنها به ارمغان میرا  شیآسا

 یهر هر توسعه ش یدار یپا یترین ابعاد برااز مهم یکی یزندگ تیفیک

 یبرا ای خاص یدر مکان یزندگ تیفیبه بهبود ک لیشود. تمایم یتلق

 یگزند تیفیک. است زانیرخاص، کانون توجه برنامه یگروه ایفرد 

توسعه  یهانهیاز جمله زم مختلف یهانهیدر زمای به طور گسترده

ساخته شده، آموزش،  طیمح ،یبهداشت یهامراقبت ،یالمللنیب

مورد استفاده قرار گرفته  یو اوقات فراغت و تعلق اجتماع حیتفر

یکی از عواملی که بر کیفیت  .[Serag El Din et al., 2013] است

زندگی شهروندان تاثیر به سزایی دارد، عناصر مربوط به مبلمان 

 شهری است.

 ندر یگیکه در مناطق مختلف مورد استفاده قرار م اندازچشمعناصر 

 یاز عملکردها یبانیپشت ،یطیمح تیفیک یهاشاخص و یو راحت

حمل و نقل، مشاوره،  ،مانند نشستن، سرپناه، حفاظت یاساس

 یزندگ لیتسه و ورزش و یباز  حات،یارتباطات، توض ،ییروشنا

 مبلمان شامل .شودیم دهیعناصر مبلمان نام یو فرد یاجتماع

 یدر آن فضا نیمختلف ساکن یازهایبرآوردن ن یکه برا یعناصر 

را  یمبلمان شهر  .[Duzenlg et al., 2019] رندیگیخاص قرار م

ه کرد ک فیتعر یو راحت یشناس ییبایتوان به عنوان عناصر زیم

ند. کیم یرا قابل زندگ یشهر  یکند و فضایشهر را منعکس م تیهو

 تیفیک یاز عناصر مهم شهر به منظور ارتقا یکی یمبلمان شهر 

 یازهایو رفع ن نانیراحت و قابل اطم یطیمح جادیا ،یشهر  یزندگ

تار ساخ دیعناصر با نیا یطراح ینحو است. برا نیبهتر هکاربران ب

 یابیشهر مورد توجه و ارز یو معمار  یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاجتماع

 یو ساختار فرهنگ یبا بافت شهر  ی. انطباق مبلمان شهر ردیقرار گ

 یار دیبقا و پا نیبه منظور تضم ،یشهر  تیبه هو یابیدست یبرا

 . [Bolkaner et al., 2019] مهم است یخیتار یهاطیمح

سازی محوطه باتیهستند که در ترت یهمه عناصر  یشهر  مبلمان

ناه، نشستن، سرپ مانند یاساس یشوند که به عملکردهایاستفاده م

 یمناطق و ورزش در یمشاوره، ارتباط، باز  ،ییحمل و نقل، روشنا

 یشهر  مبلمان دهند.یها پاسخ مدانیها و مها، جادهابانیمانند خ

 ندرا حفظ ک یجمع یدارد تا زندگ دیمشترک تاک یزندگ نیبر قوان

[Uslu & Ertürk, 2019] مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از .

شود که چون در وسایل، اشیاء، نمادها، فضاها و عناصری گفته می

اند و استفاده عمومی شهر و خیابان و در کل در فضای باز نصب شده

 & Rahmani Firoozjah]اند معرف شدهدارند، به این اصطالح 
Sohrabi, 2015] . 

 نیدتریاز جد یکی یمبلمان شهر  شهرها به وسیله یباساز زی

 هایفضا یباساز یز یبراریزان شهری و برنامه رانیمد یهادغدغه

رفاه  یبرا هاشهر  ت.مطرح شده اس ریاخ یهااست که در سال یشهر 

 و اسباب زاتیمجهز به تجه و آسایش و آرامش شهروندان بایستی

که با استفاده از شهری  یباساز یو ز یمبلمان شهر  .باشندخاص 

دارد  زیادی رشهرها تاثی شدنبایدر ز رد،یگیم شکل ینییمبلمان تز

مورد توجه قرار  یداً شد یستیتور یشهرها و ایبزرگ دن یو در شهرها

هزینه ی مورد مطالعه در این پژوهش هاترین شاخصمهم دارد.

 ینگهدار  انهیهزینه ماهی، و تعمیرات مبلمان شهر  ینگهدار  انهیماه

 یموجود در فضا یمبلمان شهر ، بازیاسباب یهاو تعمیرات سایت

 ی،نورپرداز  یهاپروژه، فعال ینماهاتعداد آب، هاسبز و پارک

سایت مجموعه ی، شهر  یو هنر  یموضوع یها و نمادهاتندیس

 سایت ی، و وسایل ورزش یدرمان انواع حرکتی، حرکت درمان

سایت ، بازی ثابت و متحرکانواع اسباب، بازیمجموعه اسباب

 برایمتراژ کفپوش و  شده به کفپوشایمن یباز  هایمحوطه

ای مقایسهبا هدف تحلیل  ،پژوهشبوده است.  سازیایمن

 انجام شد. نماگرهای ذکرشده 
 

 شناسیروش

کمی بوده است و بین مناطق روش تحقیق در این پژوهش از نوع 

بودن عناصر ای تطبیقی از حیث داراگانه شهر اصفهان مقایسه١٥

با استفاده از روش مبلمان شهری و زیباسازی صورت گرفته است. 

های مبلمان شهری و زیباسازی شهری مارکوس به تحلیل شاخص

های مورد نیاز برای تحلیل شهر اصفهان پرداخته شد. دادهدر کالن

شهر اصفهان گانه از آمارنامه ١٥در مناطق اگرهای مبلمان شهری نم

 Statistical Yearbook of]اخذ شده است  ١٣٩٨در سال 
Isfahan Metropolitan, 2019] . نماگرهای مبلمان شهری که

 ١در جدول اند، وزن و جهت آنها از آمارنامه شهر اصفهان اخذ شده

  ارایه شده است.

 های مرتبط به مبلمانشاخصوزن با استفاده از مدل آنتروپی شانون 

روش چندشاخصه در ها این وزن شهری محاسبه شده است و

برابر است با مقدار  ejاند. در مدل آنتروپی مارکوس به کار گرفته شده

مقدار   از ها شاخص  از یک   هر  میزان درجه انحراف  Dj  ،یآنتروپ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یمحمود اکبر  ۲۹۸
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سازی مقیاس. بعد از بیها استوزن شاخص Wjو  یآنتروپ

سنجی و های پژوهش و تهیه ماتریس نرمال وزنی به وضعیتداده

 های مبلمان شهری اقدام شده است. تحلیل شاخص

 
  ۱۳۹۸شهر اصفهان در سال نماگرهای مبلمان شهری در مناطق کالن) ۱جدول 

 جهت  Wj شاخص

 - ٠٢٧٢/۰ هزینه ماهیانه نگهداری و تعمیرات مبلمان شهری 
های هزینه ماهیانه نگهداری و تعمیرات سایت

 بازی اسباب
۰٫۱۲۶۰ - 

 + ۰٫۰۲۱۰ هاسبز و پارک یموجود در فضا یمبلمان شهر 
 + ۰٫۰۰۷۶ فعال ینماهاتعداد آب

 + ۰٫۰۳۶۰ یهای نورپرداز پروژه
 + ۰٫۴۷۰۲ یشهر  یو هنر  یموضوع یها و نمادهاتندیس

 + ۰٫۰۴۴۴ یسایت مجموعه حرکت درمان
 + ۰٫۰۷۸۱ یو وسایل ورزش یانواع حرکت درمان

 + ۰٫۰۴۶۸ بازیسایت مجموعه اسباب
 + ۰٫۱۰۳۵ بازی ثابت و متحرکانواع اسباب

 + ۰٫۰۰۸۹ شده به کفپوشایمن یباز  یهاسایت محوطه
 + ۰٫۰۲۹۸  سازیایمن برایمتراژ کفپوش 

 
 یبرا یدیمف اریابزار بس ارهیچندمع یر یگمیتصم یهاروش

et al.,  [Stević مختلف هستند یهانهیگیری در زمتصمیم
در علوم مختلف مورد  معیارهچند گیریتصمیمهای روش .[2019

تر، تواند کیفیت تصمیمات را صریحگیرد و میاستفاده قرار می

 ,Zavadskas et al., 2010; Ecer]تر و کارآمدتر کند منطقی
گیری تصمیم دیجد یهااز روش یکیمارکوس روش  .[2018

 Stević] و همکاران ارایه شد کیویاستاست که توسط  شاخصهچند
et al., 2019]پژوهش مورد  هاینهیگز بندیرتبه یبراروش  . این

های ماباک، کوکوسو، ایداس، و شبیه روش ردگییاستفاده قرار م

ها (شهرها و مناطق) مبادرت بندی گزینهمورا به رتبه کوداس و مولتی

ها امکان تحلیل های انجام شده در این روشبندیکند و با رتبهمی

مارکوس در ادامه روش مراحل شود. ای به راحتی میسر میمقایسه

 .شده است ارایه

روش مارکوس با استفاده از  در. میتصم سیماتر لیگام اول: تشک

n یابیزبه ار اریمع m نهیبه هر گز نیشود. بنابرایپرداخته م نهیگز 

تواند بر می ازاتیامت نیشود. اداده می یاز یامت اریبر اساس هر مع

د. در باش یو نظر  یفیک نکهیا ایباشد  یو واقع یکم ریاساس مقاد

 د.شو لیدر تشک m×n میتصم سیماتر کی دیهر صورت با

 ریمقاد ۳و  ۲بر اساس رابطه . آلایدهو ضد آلایده نییدوم: تع گام

 . شودیمشخص م (AAI) آلایدهو ضد (AI) آلایده

 

)۱  ( 

 یبه معن Cکه جنبه سود و عبارت  ییارهایمع یبه معن Bعبارت 

 دارند. نهیکه جنبه هز یارهایمع

 

𝐴𝐴𝐴𝐴 = max
𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑆𝑆𝑖𝑖 𝑗𝑗 ∈ 𝐵𝐵 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 min

𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑆𝑆𝑖𝑖 𝑗𝑗 ∈ 𝐶𝐶 )۲(    

 
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = min

𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑆𝑆𝑖𝑖 𝑗𝑗 ∈ 𝐵𝐵 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 max

𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑆𝑆𝑖𝑖 𝑗𝑗 ∈ 𝐶𝐶 )۳(    

 

 ۵و  ۴بخش با استفاده از روابط  نیا در. سازیگام سوم: نرمال

به با جن ییارهایمع یو برا نهیجنبه هز با یارهایمع یسازی برانرمال

  .شودیسود انجام م

 

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑎𝑎

 𝑆𝑆𝑖𝑖 𝑗𝑗 ∈ 𝐶𝐶 )۴(    

 

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑥𝑥𝑖𝑖𝑎𝑎
𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎

 𝑆𝑆𝑖𝑖 𝑗𝑗 ∈ 𝐵𝐵 )۵(    

 

وزن  ٦بخش با استفاده از رابطه  نیدر ا. کردندارگام چهارم: وزن

 داروزن سیتا ماتر مکنیینرمال ضرب م سیرا در ماتر ارهایمع

 .شود حاصل

 

𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 × 𝑊𝑊𝑖𝑖 )۶(    
 

بخش بر اساس روابط  نیا درها. نهیگز تیگام پنجم: درجه مطلوب

 هانهی) گزK-( آلایده) و ضدK(+ آلایده تیدرجه مطلوب ٨و  ٧

 . دشویمحاسبه م

 

𝐾𝐾𝑖𝑖+ = 𝑆𝑆𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑎𝑎𝑖𝑖

 )۷(    

 

𝐾𝐾𝑖𝑖− = 𝑆𝑆𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖

 )۸(    

 

𝑆𝑆𝑖𝑖در روابط باال  = (𝑆𝑆 = 1,2, … ,𝑚𝑚) هر سطر در  ریجمع مقاد

 .دآییدست مه ب ٩که از رابطه  است داروزن سیماتر

 

𝑆𝑆𝑖𝑖 = ∑ 𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  )۹(    

 

اده بخش با استف نیا درها. نهیعملکرد مطلوب گز نییگام ششم: تع

 شود.یمحاسبه م نهیعملکرد مطلوب هر گز ۱۰از رابطه 

 

𝑖𝑖(𝐾𝐾𝑖𝑖) = 𝐾𝐾𝑖𝑖
++𝐾𝐾𝑖𝑖

−

1+
1−𝑓𝑓(𝐾𝐾𝑖𝑖

+)

𝑓𝑓(𝐾𝐾𝑖𝑖
+)

+
1−𝑓𝑓(𝐾𝐾𝑖𝑖

−)
𝑓𝑓(𝐾𝐾𝑖𝑖

−)

 )۱۰(    

 

عملکرد  𝑖𝑖(𝐾𝐾𝑖𝑖+)و  آلایدهعملکرد مطلوبیت ضد 𝑖𝑖(𝐾𝐾𝑖𝑖−)در رابطه باال 

محاسبه  ١٢و  ١١برای هر گزینه است که از روابط  آلایدهمطلوب 

 شود.می
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𝑖𝑖(𝐾𝐾𝑖𝑖−) = 𝐾𝐾𝑖𝑖
+

𝐾𝐾𝑖𝑖
++𝐾𝐾𝑖𝑖

− )۱۱(    
 

𝑖𝑖(𝐾𝐾𝑖𝑖+) = 𝐾𝐾𝑖𝑖
−

𝐾𝐾𝑖𝑖
++𝐾𝐾𝑖𝑖

− )۱۲(    
 

مده از دست آه ب ریبا استفاده از مقادها. نهیگز بندیگام هفتم: رتبه

 ردیگیصورت م بندیرتبه است، هانهیکه عملکرد مطلوب گز ۱۰رابطه 

[Stević et al., 2019; Trung, 2021].  

گانه ١٥در مناطق های مربوط به نماگرهای مبلمان شهری داده

افزار صفحه گسترده اکسل منتقل شده است به نرماصفهان  شهرکالن

افزار روش مارکوس در این نرم آزمونهای پژوهش و داده و تخمین

 افزار اکسلمراحل مختلف روش مارکوس در نرم صورت گرفته است.

 به صورت دستی انجام شده است.

 شهر اصفهانکالن

یکی از شهرهای مبنایی برای کشور ایران در طول تاریخ بوده اصفهان 

 ۴۰دقیقه و  ۳۹درجه و  ۵۱است. این شهر دارای طول جغرافیایی 

ثانیه  ۳۰دقیقه و  ۳۸درجه و  ۳۲ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی 

 لدلی شهر اصفهان به .[Farahmand et al., 2013]شمالی است 

 ،یشبکه حمل و نقل شهر  نهیدر زم یفراوان، مشکالت یهاتیمحدود

ه دارد کو غیره  یفرهنگ و اماکن فضاهاکمبود  ،یشهر  ستیز طیمح

 یابرابر ن نهیو زم افتهی تریابعاد گسترده تیبا رشد جمعاین مسائل 

 یهر ش التیبه امکانات و تسه یدسترس برایناسالم را  یهاو رقابت

عدالتی و عدم مساوات کند. چراکه وجود بییم جادیدر سطح شهر ا

تواند مسائل اساسی از قبیل در دسترسی به خدمات شهری می

نظمی شهری، معضالت اجتماعی را افزایش بی

موقعیت  ۱شکل  .[Annamoradnejad et al., 2012]دهد

گانه این شهر را نشان ۱۵شهر اصفهان و مناطق جغرافیایی کالن

 دهد.می

بر اساس  اصفهان شهردهد، کالننشان می ۱همچنان که شکل 

منطقه است  ۱۵آخرین تقسیمات شهرداری اصفهان دارای 

[Golamiz & Soltani, 2021: 118].  نفر  ۱۹۶۱۲۶۰این شهر با

مشهد سومین شهر بزرگ ایران محسوب جمعیت بعد از تهران و 

نشان  که از آمارنامه شهر اصفهان اخذ شدهشود. میزان جمعیت می

 ترینبه عنوان متراکمشهر اصفهان کالن ١٠و  ٨مناطق دهد که می

 ۱۱شوند و منطقه شهر از نظر میزان جمعیت محسوب میمناطق 

اصفهان ترین منطقه شهر جمعیتنفر جمعیت کم ۵۸۸۴۱شهری با 

 ).١نمودار بوده است (

 

 
  شهر اصفهانموقعیت جغرافیایی کالن) ۱شکل 

 

 
 ۱۳۹۸سال شهر اصفهان در کالنگانه ۱۵میزان جمعیت در مناطق ) ۱نمودار 
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  ۱۴۰۱بهار ، ۲، شماره ۳۷دوره                                                                                                                                                                                       ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

 هایافته

ر د .است میتصم سیماتر لیتشک روش مارکوس نیگام ا نیاول

 ۱۵در ستون و شهری  مربوط به مبلمانشاخص  ۱۲ میتصم سیماتر

در سطر قرار شهر اصفهان هستند، گانه کالن۱۵که مناطق  نهیگز

 آلایده ریمقاد ۳و  ۲با استفاده از روابط  در مرحله بعد .گرفته است

ر مقدار ه نیشتریبرابر با ب آلایدهمقدار  .شد نییتع آلایدهو ضد

در  اریمقدار هر ستون مع نیبرابر با کمتر آلایدهو ضد اریستون مع

برای همچنین،  شد. ارایه ۲است که در جدول  میتصم سیماتر

ها و داده ۵و  ۴روابط  با استفاده ازسازی ماتریس تصمیم نرمال

ده شنرمال اطالعات مربوط به مبلمان شهری در مناطق شهر اصفهان 

 مناطقدر  یمبلمان شهر  نماگرهای مرتبط باماتریس نرمال  است.

  شد. ارایه ۲جدول در  ۱۳۹۸شهر اصفهان در سال کالنگانه ۱۵

 میزان درجه Dj ،یمقدار آنتروپ با  است  برابر  ejدر مدل آنتروپی 

 وزن. وزن شاخص است Wjو  یها از مقدار آنتروپانحراف شاخص

نشان داده شده است.  ۳های مورد مطالعه در جدول شاخص

های به دست آمده در روش مارکوس مورد استفاده قرار گرفته وزن

وزنی که  است؛ در ماتریس نرمال ضرب شده است و ماتریس نرمال

ارایه شده است، به دست آمده است. ۴در جدول 

 

 ۱۳۹۸شهر اصفهان در سال های مبلمان شهری در کالنماتریس نرمال شاخص) ۲جدول 
و تعمیرات  یهزینه نگهدار  منطقه

 یمبلمان شهر 
و تعمیرات  یهزینه نگهدار 

 بازیهای اسبابسایت
 یموجود در فضا یمبلمان شهر 

 سبز و پارک ها
 ینماهاآب تعداد

 فعال
های پروژه

 ینورپرداز 
 یموضوع یها و نمادهاتندیس

 یشهر  یو هنر 
 ٠٫٠٨٠٦ ٠٫٠٣٥٧ ٠٫٢٦٤٢ ٠٫١٨٨٨ ٠٫٢١٩٩ ٠٫١٤٤٥ آلایدهضد

٠٠٠١/٠ ٠٫٦٧٨٦ ٠٫٨٣٠٢ ٠٫٣٧ ٠٫٥١٣ ٠٫٤٢١٢ ١ 
٠٫١٩٣٥ ٠٫١٤٢٩ ٠٫٤١٥١ ٠٫١٨٨٨ ٠٫٣٦٥٥ ٠٫٧٥٦٢ ٢ 
٠٫٩٣٥٥ ٠٫٦٠٧١ ٠٠٠١/٠ ٠٠٠١/٠ ٠٫٤٦٦٩ ٠٫١٨٨٦ ٣ 
٠٫٥٩٦٨ ٠٫٦٧٨٦ ٠٫٥٤٧٢ ٠٫٦٧٣٤ ٠٫٤٦١٩ ٠٫٢٥٩٧ ٤ 
٠٫٥٤٨٤ ٠٠٠١/٠ ٠٫٥٠٩٤ ٠٫٩١٦٢ ٠٫٢٢٨٥ ٠٫١٤٤٥ ٥ 
٠٫٦٧٧٤ ٠٫٩٦٤٣ ٠٫٧٧٣٦ ٠٫٨٩٠٦ ٠٫٢١٩٩ ٠٫١٩٠٢ ٦ 
٠٫٤٥١٦ ٠٫٢٨٥٧ ٠٫٥٦٦ ٠٫٦٠٦٤ ٠٫٢٨١٣ ٠٫٢٢٦٢ ٧ 
٠٫٤٣٥٥ ٠٫١٤٢٩ ٠٫٧٥٤٧ ٠٫٥٩٩٢ ٠٫٣٢٩٣ ٠٫٣٦١٨ ٨ 
٠٫٣٠٦٥ ٠٫٤٢٨٦ ٠٫٤٩٠٦ ٠٫٣٥٨١ ٠٫٦٤١٤ ٠٫٥٥٠٣ ٩ 
٠٫٣٢٢٦ ٠٫٩٦٤٣ ٠٫٥٨٤٩ ٠٫٧٩٥٥ ٠٫٢٦٢١ ٠٫٢٦٧٦ ١٠ 
٠٫٣٠٦٥ ٠٫٤٢٨٦ ٠٫٥٢٨٣ ٠٫٢٥٥١ ٠٠٠١/٠ ٠٫٨٣٦ ١١ 
٠٫٥٧١٤ ٠٫٧٣٥٨ ٠٫٧٣٦٣ ٠٫٢٣٢٣ ٠٫٢٨٤٦ ١٢ ۳۸۷٫۰۱ 
٠٫٠٨٠٦ ٠٫٥٣٥٧ ٠٫٥٨٤٩ ٠٫٣٧٥٥ ٠٫٣٧٠٣ ٠٫٥١١٨ ١٣ 
٠٫٢٧٤٢ ٠٫٠٣٥٧ ٠٫٤٩٠٦ ٠٫٢٥٨٩ ٠٫٤٣١٧ ٠٠٠١/٠ ١٤ 
٠٫٢٥٨١ ٠٫١٤٢٩ ٠٫٢٦٤٢ ٠٫٢٤٠٤ ٠٫٤٥٦٨ ٠٫٨٦٦٨ ١٥ 

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ آلایده
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سایت مجموعه حرکت  منطقه

 یدرمان
و  یانواع حرکت درمان

 یوسایل ورزش
سایت مجموعه 

 بازیاسباب
بازی ثابت و انواع اسباب

 متحرک
ایمن شده  یهای باز سایت محوطه

 به کفپوش
متراژ کفپوش برای 

 سازیایمن
 ٠٫٢٤١٢ ٠٫٣٥ ٠٫٠٩٣٥ ٠٫٣٥ ٠٫٣٠٦ ٠٫٣٠٦٨ آلایدهضد

١ ۳۹۷٫۰۷ ٠٫٣٦٢٣ ٠٫٣٥ ٠٫١٤٥٢ ٠٫٣٥ ٠٫٤٠١٩ 
٠٫٥٣٦٧ ٠٫٤٨٣٣ ٠٫١٤٨٤ ٠٫٨٥ ٠٫٣٠٦ ٠٫٤٢٠٥ ٢ 
٠٫٣٨١ ٠٫٣٦٦٧ ٠٫٢٨٠٦ ٠٫٣٦٦٧ ٠٫٤٠٣٣ ٠٫٣١٨٢ ٣ 
٠٫٥٣٩٩ ٠٫٤٣٣٣ ٠٫١٣٢٣ ٠٫٤٣٣٣ ٠٫٣١٤٣ ٠٫٣٢٩٥ ٤ 
٠٫٦٨٥٧ ٠٫٥٥ ٠٫٣٨٠٦ ٠٫٦١٦٧ ٠٫٥٧٨٦ ٠٫٥٣٤١ ٥ 
٠٠٠١/٠ ٠٫٦١٦٧ ٠٫٧٤٥٢ ٠٫٦٣٣٣ ٠٠٠١/٠ ٠٫٦٩٣٢ ٦ 
٠٫٧١٥٢ ٠٫٧١٦٧ ٠٫٥٩٣٥ ٠٫٧١٦٧ ٠٫٧٢٧٤ ٠٫٨١٨٢ ٧ 
٠٫٨٠٧٧ ٠٫٨١٦٧ ٠٫٣٥٤٨ ٠٫٨٣٣٣ ٠٫٨٠٩٥ ٠٫٥٤٥٥ ٨ 
٠٫٣٦٦٢ ٠٫٤٣٣٣ ٠٫٢٥٨١ ٠٫٤٣٣٣ ٠٫٤٩٢٤ ٠٫٦٢٥ ٩ 
٠٫٨١٨٤ ٠٠٠١/٠ ٠٫٤٦٤٥ ٠٠٠١/٠ ٠٫٨٩٩٩ ٠٠٠١/٠ ١٠ 
٠٫٢٤١٢ ٠٫٤٣٣٣ ٠٫٠٩٣٥ ٠٫٤٣٣٣ ٠٫٣٤٣٥ ٠٫٤٣١٨ ١١ 
٠٫٩٥٣٦ ٠٫٧١٦٧ ٠٠٠١/٠ ٠٫٧١٦٧ ٠٫٨١٦٤ ٠٫٨٥٢٣ ١٢ 
٠٫٥٣٨٨ ٠٫٤٨٣٣ ٠٫٣٠٦٥ ٠٫٥ ٠٫٤٤٢٣ ٠٫٧٣٨٦ ١٣ 
٠٫٥٥٧٦ ٠٫٤١٦٧ ٠٫٢٨٧١ ٠٫٤٦٦٧ ٠٫٣١٢٩ ٠٫٣٠٦٨ ١٤ 
٠٫٨٣٣٣ ٠٫٣٤٢١ ٠٫٥٤٥٥ ١٥ ۱۵۱٫۰۶ ٠٫٣٤٧١ ٠٫٤ 

 ١ ١ ١ ١ ١ ١ آلایده
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  ۱۳۹۸شهر اصفهان در سال در کالن یمبلمان شهر  یهاشاخصوزن ) ۳جدول 
 ej dj Wj شاخص

 ٠٫٠٢٧٢ ٠٫٠٥٧٩ ٠٫٩٤٢١ یو تعمیرات مبلمان شهر  یهزینه نگهدار 
 ٠٫١٢٦١ ۲۶۸٫۰۱ ٠٫٧٣١٩ بازیهای اسبابو تعمیرات سایت یهزینه نگهدار 
 ٠٫٠٢١١ ٠٫٠٤٤٩ ٠٫٩٥٥١ هاسبز و پارک یموجود در فضا یمبلمان شهر 

 ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠١٦٢ ٠٫٩٨٣٨ فعال ینماهاتعداد آب
 ٠٫٠٣٦ ٠٫٠٧٦٦ ٠٫٩٢٣٤ یهای نورپرداز پروژه

  ٠٫٤٧٠٢ ١٫٠٠٠ یشهر  یو هنر  یموضوع یها و نمادهاتندیس

 ٠٫٠٤٤٤ ٠٫٠٩٤٤ ٠٫٩٠٥٦ یمجموعه حرکت درمان سایت
 ٠٫٠٧٨١ ٠٫١٦٦٢ ٠٫٨٣٣٨ یو وسایل ورزش یانواع حرکت درمان

 ٠٫٠٤٦٩ ٠٫٠٩٩٧ ٠٫٩٠٠٣ بازیسایت مجموعه اسباب
 ٠٫١٠٣٦ ٠٫٢٢٠٢ ٠٫٧٧٩٨ بازی ثابت و متحرکانواع اسباب

 ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠١٩ ٠٫٩٨١ ایمن شده به کفپوش یهای باز سایت محوطه
 ٠٫٠٢٩٩ ٠٫٠٦٣٥ ٠٫٩٣٦٥ سازیکفپوش برای ایمن متراژ

 

 ۱۳۹۸شهر اصفهان در سال های مبلمان شهری در کالنماتریس نرمال وزنی شاخص) ۴جدول 
و تعمیرات  یهزینه نگهدار  منطقه

 یمبلمان شهر 
و تعمیرات  یهزینه نگهدار 

 بازیهای اسبابسایت
 یموجود در فضا یمبلمان شهر 

 سبز و پارک ها
 ینماهاآبتعداد 

 فعال
های پروژه

 ینورپرداز 
 یموضوع یها و نمادهاتندیس

 یشهر  یو هنر 
 ٠٫٠٣٧٩ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٢٧٧ ٠٫٠٠٣٩ آلایدهضد

٠٫٤٧٠٢ ٠٫٠٢٤٤ ٠٫٠٠٦٣ ٠٫٠٠٧٨ ٠٫٠٦٤٧ ٠٫٠١١٥ ١ 
٠٫٠٩١ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٣٢ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٤٦١ ٠٫٠٢٠٦ ٢ 
٠٫٤٣٩٩ ٠٫٠٢١٩ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٢١١ ٠٫٠٥٨٩ ٠٫٠٠٥١ ٣ 
٠٫٢٨٠٦ ٠٫٠٢٤٤ ٠٫٠٠٤٢ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠٥٨٢ ٠٫٠٠٧١ ٤ 
٠٫٢٥٧٩ ٠٫٠٣٦ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠١٩٣ ٠٫٠٢٨٨ ٠٫٠٠٣٩ ٥ 
٠٫٣١٨٥ ٠٫٠٣٤٧ ٠٫٠٠٥٩ ٠٫٠١٨٨ ٠٫٠٢٧٧ ٠٫٠٠٥٢ ٦ 
٠٫٢١٢٤ ٠٫٠١٠٣ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠١٢٨ ٠٫٠٣٥٥ ٠٫٠٠٦٢ ٧ 
٠٫٢٠٤٨ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٥٧ ٠٫٠١٢٦ ٠٫٠٤١٥ ٠٫٠٠٩٨ ٨ 
٠٫١٤٤١ ٠٫٠١٥٤ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٨٠٩ ٠٫٠١٥ ٩ 
٠٫٠٣٤٧ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠١٦٨ ٠٫٠٣٣ ٠٫٠٠٧٣ ١٠ ۱۵۱٫۰۷ 
٠٫١٤٤١ ٠٫٠١٥٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٠٠٥٤ ٠٫١٢٦١ ٠٫٠٢٢٨ ١١ 
٠٫١٨٢ ٠٫٠٢٠٦ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠١٥٥ ٠٫٠٢٩٣ ٠٫٠٠٧٧ ١٢ 
٠٫٠٣٧٩ ٠٫٠١٩٣ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٧٩ ٠٫٠٤٦٧ ٠٫٠١٣٩ ١٣ 
٠٫١٢٨٩ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٥٤٤ ٠٫٠٢٧٢ ١٤ 
٠٫١٢١٣ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٥٧٦ ٠٫٠٢٣٦ ١٥ 

 ٠٫٤٧٠٢ ٠٫٠٣٦ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٢١١ ٠٫١٢٦١ ٠٫٠٢٧٢ آلایده
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 منطقه
سایت مجموعه حرکت 

 یدرمان
و  یانواع حرکت درمان

 یوسایل ورزش
سایت مجموعه 

 بازیاسباب
بازی ثابت و انواع اسباب

 متحرک
ایمن  یهای باز سایت محوطه

 شده به کفپوش
متراژ کفپوش برای 

 سازیایمن
 ٠٫٠٠٧٢ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠١٦٤ ٠٫٠٢٣٩ ٠٫٠١٣٦ آلایدهضد

٠٫٠١٠٨ ٠٫٠٠٣١ ٠٫٠١٥ ٠٫٠١٦٤ ٠٫٠٣١٤ ٠٫٠١٧٧ ١ 
٠٫٠١٦ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠١٥٤ ٠٫٠٣٩٨ ٠٫٠٢٣٩ ٠٫٠١٨٧ ٢ 
٠٫٠١١٤ ٠٫٠٠٣٣ ٠٫٠٢٩١ ٠٫٠١٧٢ ٠٫٠٣١٥ ٠٫٠١٤١ ٣ 
٠٫٠١٦١ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٢٤٦ ٠٫٠١٤٦ ٤ 
٠٫٠٢٠٥ ٠٫٠٠٤٩ ٠٫٠٣٩٤ ٠٫٠٢٨٩ ٠٫٠٤٥٢ ٠٫٠٢٣٧ ٥ 
٠٫٠٢٩٩ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٧٧٢ ٠٫٠٢٩٧ ٠٫٠٧٨١ ٠٫٠٣٠٨ ٦ 
٠٫٠٢١٤ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٦١٥ ٠٫٠٣٣٦ ٠٫٠٥٦٨ ٠٫٠٣٦٣ ٧ 
٠٫٠٢٤١ ٠٫٠٠٧٣ ٠٫٠٣٦٧ ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٦٣٢ ٠٫٠٢٤٢ ٨ 
٠٫٠١٠٩ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٢٦٧ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٣٨٥ ٠٫٠٢٧٨ ٩ 
٠٫٠٢٤٤ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫٠٤٨١ ٠٫٠٤٦٩ ٠٫٠٧٠٣ ٠٫٠٤٤٤ ١٠ 
٠٫٠٠٧٢ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٠٩٧ ٠٫٠٢٠٣ ٠٫٠٢٦٨ ٠٫٠١٩٢ ١١ 
٠٫٠٢٨٥ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫١٠٣٦ ٠٫٠٣٣٦ ٠٫٠٦٣٨ ٠٫٠٣٧٨ ١٢ 
٠٫٠١٦١ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٣١٧ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٣٤٦ ٠٫٠٣٢٨ ١٣ 
٠٫٠١٦٧ ٠٫٠٠٣٧ ٠٫٠٢٩٧ ٠٫٠٢١٩ ٠٫٠٢٤٥ ٠٫٠١٣٦ ١٤ 
٠٫٠١٠٤ ٠٫٠٠٣٦ ٠٫٠١٥٧ ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٢٦٧ ٠٫٠٢٤٢ ١٥ 

 ٠٫٠٢٩٩ ٠٫٠٠٨٩ ٠٫١٠٣٦ ٠٫٠٤٦٩ ٠٫٠٧٨١ ٠٫٠٤٤٤ آلایده
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یمحمود اکبر  ۳۰۲

  ۱۴۰۱بهار ، ۲، شماره ۳۷دوره                                                                                                                                                                                       ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

برای شاخص مورد بررسی  آلایدهدر ماتریس نرمال وزنی مقدار ضد

های مبلمان آمده است. ماتریس نرمال وزنی برای شاخصبه دست 

شهر اصفهان محاسبه شده منطقه کالن ۱۵سازی در شهری و زیبایی

 ارایه شده است. ۴است و در جدول 

های مورد نهیگز تیدرجه مطلوبگام پنجم روش مارکوس محاسبه 

 تیدرجه مطلوب ٨و  ٧بر اساس روابط  قسمت نیا دربررسی است. 

 بیشترینشده است. محاسبه  هانهی) گزK-( آلایده) و ضدK(+ آلایده

𝐾𝐾مقدار ضریب  𝐾𝐾بیشترین مقدار ضریب و  ۵۰۵٫۴عدد  − عدد  +

شهر اصفهان تعلق داشت. کمترین مقدار کالن ١به منطقه و  ۶۷۹٫۰

𝐾𝐾ضریب  𝐾𝐾کمترین مقدار ضریب و  ١٫٨١١عدد  −  ٠٫٢٧٣عدد  +

و نمودار  ۵(جدول  اصفهان تعلق داشت شهرکالن ١٣به منطقه و 

است،  یوزن سیهر سطر در ماتر ریجمع مقادکه  𝑆𝑆𝑆𝑆مقدار ضریب ). ۲

شهر اصفهان محاسبه شده های مبلمان شهری در کالنشاخصبرای 

 به دست آمده است. ۱۵۱٫۰ آلایدهبرای ضد 𝑆𝑆𝑆𝑆مقدار ضریب است. 

 تعلق داشته است.  ۱به منطقه  𝑆𝑆𝑆𝑆مقدار ضریب  بیشترین

شهر کالن ۱۳محدوده منطقه دهد، نشان می ۲چنان که شکل 

 زاز سمت جنوب ا ،رود ندهیزا هیاز شمال به امتداد حاش اصفهان

در  یزندان مرکز  یغرب واریاصفهان و د مانیتا کارخانه س ریت دانیم

 نیمیس ابانیخ سمت شرق محور آباد، از زدیراه آهن تا پل  لیر ریمس

جانبازان تا  ابانیو خ نیمیکوچک خان تا سه راه س رزایاز پارک م

 لیر ریدر مس ریت دانیاقارب پرست تا قبل از م دیتقاطع بزرگراه شه

و از غرب از پل  یزندان مرکز  وارید یجنوب غرب هیراه آهن تا حاش

 ودر ندهیزا هیدر حاش روگاهیامتداد شهرک قدس تا جاده ن آباد در زدی

 ۱۱۰۵شهر اصفهان کالن ۱۳منطقه  یشود. محدوده قانونیمحدود م

 است.  هكتار

 
های مبلمان شهری در محاسبه امتیاز نهایی روش مارکوس شاخص) ۵جدول 

 ۱۳۹۸شهر اصفهان در سال کالن
 رتبه Si K-  +K F(K-) F(K+) F(K) منطقه

  ۱۵۱٫۰ آلایدهضد
١ ۶۷۹۴٫۰ ۵۰۵٫۴ ۶۷۹٫۰ ٠٫٨٦٩ ٠٫١٣١ ۶۶۶/۰ ١ 
٠٫٨٦٩ ٠٫١٣١ ٠٫٢٨٨ ١٫٩١٠ ٠٫٢٨٨١ ٢ ۲۸۳/۰ ١٤ 
٠٫٨٦٩ ٠٫١٣١ ٠٫٦٦١ ٤٫٣٨٣ ٠٫٦٦١ ٣ ۶۴۸/۰ ٣ 
٣٫١٩٦ ٠٫٤٨١٩ ٤ ۴۸۲٫۰ ٠٫٨٦٩ ٠٫١٣١ ۴۷۳/۰ ٨ 
٠٫٨٦٩ ٠٫١٣١ ٠٫٥١٢ ٣٫٣٩٨ ٠٫٥١٢٥ ٥ ۵۰۳/۰ ٥ 
٠٫٨٦٩ ٠٫١٣١ ٠٫٦٦٢ ٤٫٣٨٩ ٠٫٦٦٢ ٦ ۶۴۹/۰ ٢ 
٠٫٨٦٩ ٠٫١٣١ ٠٫٤٩٧ ٣٫٢٩٨ ٠٫٤٩٧٤ ٧ ۴۸۸/۰ ٦ 
٠٫٨٦٩ ٠٫١٣١ ٠٫٤٧٤ ٣٫١٤٥ ٠٫٤٧٤٤ ٨ ۴۶۵/۰ ٩ 
٠٫٨٦٩ ٠٫١٣١ ٠٫٣٩٥ ٢٫٦١٧ ٠٫٣٩٤٧ ٩ ۳۸۷/۰ ١١ 
٠٫٨٦٩ ٠٫١٣١ ٠٫٤٩١ ٣٫٢٥٦ ٠٫٤٩١ ١٠ ۴۸۲/۰ ٧ 
٠٫٨٦٩ ٠٫١٣١ ٠٫٤٠٥ ٢٫٦٨٥ ٠٫٤٠٤٩ ١١ ۳۹۷/۰ ١٠ 
٠٫٨٦٩ ٠٫١٣١ ٠٫٥٣٤ ٣٫٥٤٤ ٠٫٥٣٤٤ ١٢ ۵۲۴/۰ ٤ 
٠٫٨٦٩ ٠٫١٣١ ٠٫٢٧٣ ١٫٨١١ ٠٫٢٧٣١ ١٣ ۲۶۸/۰ ١٥ 
٠٫٨٦٩ ٠٫١٣١ ٠٫٣٣١ ٢٫١٩٦ ٠٫٣٣١١ ١٤ ۳۲۵/۰ ١٣ 
٠٫٨٦٩ ٠٫١٣١ ٠٫٣٣٤ ٢٫٢١٧ ٠٫٣٣٤٤ ١٥ ۳۲۸/۰ ١٢ 

  ١ آلایده

 
های مبلمان شهری در امتیاز نهایی روش مارکوس برای شاخص) ۲نمودار 

 ۱۳۹۸شهر اصفهان در سال کالن
 

 
  شهر اصفهانکالن ۱۳موقعیت جغرافیایی منطقه ) ۲شکل 

 

 بحث 

نماگرهای با استفاده از روش چندمعیاره مارکوس امتیاز نهایی 

شهر اصفهان محاسبه شده گانه کالن۱۵مبلمان شهری در مناطق 

منطقه ، )۰٫۲۸۳( ۲منطقه ، )۰٫۶۶۶( ۱است و این مقدار برای منطقه 

 ۶منطقه  )،۰٫۵۰۳( ۵منطقه ، )۰٫۴۷۳( ۴منطقه ، )۰٫۶۴۸( ۳

 )،۰٫۳۸۷( ۹منطقه  )،۰٫۴۶۵( ۸ه منطق )،۰٫۴۸۸( ۷منطقه  )،۰٫۶۴۹(

منطقه  )،۰٫۵۲۴( ۱۲منطقه  )،۰٫۳۹۷( ۱۱منطقه  )،۰٫۴۸۲( ۱۰منطقه 

به دست  )۰٫۳۲۸( ۱۵منطقه و  )۰٫۳۲۵( ۱۴منطقه  )،۰٫۲۶۸( ۱۳

دهد که نتایج امتیاز نهایی روش مارکوس نشان میآمده است. 

شهر کالن ۱۳منطقه امتیاز به  و کمترین ۱بیشترین امتیاز به منطقه 

 اصفهان تعلق داشته است. 

پژوهش نشان داد که توسعه نامناسب و رشد  نیحاصل از ا جینتا

های الزم، پیامدهای شهرها، بدون تمهیدات و زیرساختسریع کالن

از جمله شهر اصفهان  یهای مختلف شهر ای را در بخشمنفی عدیده

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

منطقه 
1

منطقه 
2

منطقه 
3

منطقه 
4

منطقه 
5

منطقه 
6

منطقه 
7

منطقه 
8

منطقه 
9

منطقه 
10

منطقه 
11

منطقه 
12

منطقه 
13

منطقه 
14

منطقه 
15



 ۳۰۳  ارکوسروش م شیشهر اصفهان: آزمادر کالن یمبلمان شهر  ینماگرها یاسهیمقا لیتحلــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Geographical Researches                                                                                                                                                        Volume 37, Issue 2, Spring 2022 

داشته است که در این ، به همراه رشهرها کشوبه عنوان سومین کالن

های شهری آن از های عمومی و محیطمیان ساماندهی کاربری

های سازنده شهرسازی پایدار به جمله مبلمان شهری یکی از رهیافت

آید که با هدف بهبود کیفیت محیط شهری و برآوردن شمار می

نتایج این پژوهش نشان  پذیرد.نیازهای مختلف انسانی صورت می

ش مرکزی شهر اصفهان به دلیل پیشینه تاریخی از دهد که بخمی

قدرت جذب باالی گردشگر برخوردار است؛ ولی مبلمان شهری این 

محدوده از نظر کمی و کیفی کافی نیست. نتایج این مطالعه با 

 ,Zangiabadi & Tabrizi] تبریزیو  زنگی آبادی نتایج پژوهش
 همسویی دارد. [2008

مورد  یهاشاخص انیپژوهش نشان داد که از م نیحاصل از ا جینتا

) را به خود اختصاص ۲۴۸/۰( ازیامت نیشتریب تیامن اریمطالعه، مع

اول قرار دارد و  تیها در اولومبلمان پارک یابیو در ارزاست داده 

 انیاز م را به خود اختصاص داد. ازیامت نیفاصله کمتر تیرعا اریمع

مبلمان  یارهایبا توجه به مع ریپارک غد یبررس ی موردهاپارک

 نیو در باست را کسب کرده ) ۳۱۰/۰( ازیامت نیشتریبشهری 

از مبلمان  یرتبه اول را از نظر برخوردار  یمورد بررس یهاپارک

 یدارا حیث نیمناسب به خود اختصاص داده است. پارک الله از ا

 از جانب شتریتوجه ب ازمندیو ناست بوده ) ۰۲۴/۰( ازیامت نیکمتر

گی زن نتایج این مطالعه با نتایج پژوهش .استمربوطه  مسئوالن

 همسویی دارد. [Zangiabadi & Nori, 2017]و نوری  آبادی

 عدمبا آن مواجه بوده است، حاضر  که پژوهش تیمحدودی ترینمهم

سازی شهری وجود آمار و اطالعات مربوط به مبلمان شهری و زیبایی

برای سایر شهرهای مهم ایران است و به دلیل ضعف در آمار و 

شهرهای مهم کشور اطالعات امکان مقایسه تطبیقی بعضی از کالن

با آن های از این دست که پژوهش ت دیگریمحدودیوجود ندارد. 

انجام گرفته در این حوزه است و  هستند، ضعف مطالعات مواجه

مرور پیشینه و تاریخچه این پژوهش به ویژه در بخش مطالعات 

 خارجی موید این مطلب است.

هم اکنون مشکل مهم و اساسی سیما و منظر شهری این است که 

-های مختلف و پیچیده زندگی به سهولت نمیها در عرصهانسان
وابط حسی مطلوب و دلپذیر های آن رتوانند با محیط شهری و مولفه

برقرار کنند و این در حالی است که هنوز در بسیاری از فضاهای 

شهری به نیازهای انسانی توجهی نشده است و برای حضور و 

استفاده مردم از فضاهای شهری، امکانات مبلمان شهری محدود و 

تلف های مخناچیز است. در اکثر شهرهای گردشگرپذیر دنیا به مولفه

ط با سیما و منظر شهری و نماگرهای مبلمان شهری و زیباسازی مرتب

های مختلف شهری اند و به همان اندازه که طرحاهمیت زیادی داده

دارای اهمیت هستند، برای سیما و منظر شهر و مبلمان شهری و 

 اند.ای قائل شدهسازی شهرها اهمیت و ارزش ویژهزیبایی

مجموعه مدیریت شهری بایستی شهر اصفهان شهرداری و در کالن

ای در زمینه تقویت نماگرهای مبلمان و زیباسازی شهری نگاه ویژه

 ۱۱و منطقه  ۹، منطقه ۱۵، منطقه ۱۴، منطقه۲، منطقه ۱۳به منطقه 

 ۱۳۸۶ سال شهر اصفهان درکالن ۱۳منطقه  شهری داشته باشند.

 ۵ی از منطقه یاین منطقه جز ۱۳۸۶سال . تا قبل از تصویب شد

شهر اصفهان کالن ۱۳منطقه  ی. محدوده قانونبودشهرداری اصفهان 

نامه شهر طبق آمار آن جمعیت که منطقه  نیاست. ا هكتار ۱۱۰۵

بوده است، هكتار  درنفر  ۱۱۲تراكم جمعیت  و نفر ۱۱۵۶۹۷ اصفهان

 .ریزی مبلمان و زیباسازی شهری استاولویت نخست برنامه

 

 گیری نتیجه

نماگرهای مبلمان شهری در امتیاز نهایی مدل مارکوس در تحلیل 

های مورد دهنده نابرابری در شاخصشهر اصفهان نشانمناطق کالن

 بررسی است. 
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