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  يگيري مکاني فازهاي تصميمبا بکارگيري سيستمآرامستان مکانيابي 

 (شهر اصفهان)مطالعه موردي: 

 ∗يه طاهريمرض

 
tahery_mt63@ut.ac.ir 

 
abaspour@ut.ac.ir

 
salavipa@ut.ac.ir 

hfaraji@ut.ac.ir 

 

ت و سکونت در يتراکم فعال ،دهديدر حال توسعه نشان م يژه در کشورهايدر سطح جهان به و يتوسعه شهر يکه الگو يهمانطور

است که  يو تخصص يشهروندان به خدمات عموم يازها و خواسته هاينده نينه فزايانگر زميز بيش نين افزايش است و ايشهرها رو به افزا

آرامستان ها از جمله  شهروندان به وجود خواهد آمد. يتيمانند نارضا يط نامطلوبيت آن شرايريو مد يدر صورت عدم توجه به سازمانده

برخوردار  يآرامستان ها از سابقه پربار يزيرران در خصوص برنامهيا يشهر يزيرهستند که متاسفانه نظام برنامه شهري يخدمات يفضاها

خواهد  يباعث بروز بحران شهر يآت هد در شهرها در دهيشنهاد آرامستان جديپ يت آرامستان ها و نبودن مطالعه برايل ظرفيست. تکمين

د با استفاده از سيستمهاي تصميم گيري مکاني که قابليتهاي بااليي در خصوص حل مسائل مکاني يدآرامستان ج يابيمکان ن يشد. بنابرا

ابتدا . از خود نشان داده اند، اهميت بسزايي دارد. در اين پژوهش، مکانيابي آرامستان جديد شهر اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته است

د و در وزن يه توليهر ال يسپس نقشه فاکتور فاز. ندشد ياز جمع آوريمورد ن يه هايو ال ييآرامستان شناسا يابيموثر در مکان  يارهايمع

ن يدر ا يشنهاديپ يهاب شدند. مکانيبا هم ترک يفاز يوزن دار با عملگرها يهاي فاکتور فازد، نقشهيار ضرب شدند. پس از توليهر مع

 يز در مکان مناسبين يطيمحستيباشد و از نظر زرا دارا مي يوگرافيزيف و يطيو مح ي، فنيو اجتماع ياقتصاد يها يژگيمطالعه تمام و

 قرار گرفته است. 

 .يهاي فازهاي اطالعات مکاني، نظريه مجموعهمکانيابي آرامستان، سيستم واژگان
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 هر خدماتي فضاهاي ترين مهم جمله از هاآرامستان

 به آنها ساماندهي نحوه که آيندمي حساب به شهر

 انکارناپذير نيازهاي از مهمي بخش به پاسخگويي منظور

 که است دقيق و جامع ريزيبرنامه نيازمند شهروندان،

 سطوح تا ريزيبرنامه کالن سطوح از را مختلف ابعاد

 نحوه کالن، سطح در .گيردبرمي در خرد و مياني

 مقتضيات و شهر مقياس اساس بر گورستان مکانيابي

 الگوي ،بعدي مراحل در و است مطرح شهر سيستم

 مطرح آن فضايي توسعه ريزيبرنامه و آرامستان توسعه

 از بسياري گريبانگير اکنون که مهمي مسائل از .است

 به جدي توجه عدم موضوع است، کشور شهرهاي

 از خارج و غيراصولي برخورد و هاآرامستان مکانيابي

 يزيرنظام برنامه .[1]است امر اين با شهرسازي ضوابط

 يه پربارگورستان سابق يزيردر خصوص برنامه يشهر

که به صورت پراکنده  ييهاندارد و برخالف کوشش

متفاوت و  يکردهايجود رو، همچنان واست انجام شده

داشته  ين کاربريبر ا ياريبس ي، اثرات منفيرعلميغ

ن يدر برخورد با اش آمده ي. جهت رفع مشکالت پاست

وقت موضوع  يوزارت مسکن و شهرساز، يکاربر

در  1831سال  را در يشهر يهاآرامستان يابيمکان

ن يح ايکامل و صح يکه با اجرا ر داددستور کار قرا

و ضوابط  يزيرچارچوب برنامه»ضوابط به عنوان 

گام « کشور يکالن شهرها يهاگورستان يابيمکان

کشور  يهاح آرامستانيصح يزيردر جهت برنامه يموثر

ها در دهه ت آرامستانيل ظرفيتکم .[2]شوديبرداشته م

جاد يخواهد شد که لزوم ا يباعث بروز بحران شهر يآت

جاد آرامستان يکند. ضرورت ايجاب ميآرامستان دوم را ا

آنها  يت کنونيل ظرفيدر شهرها فقط در اثر تکم ديگر

نسبت به  يکنون يها، بلکه بعد مسافت آرامستانستين

ارت يز يبه آنها برا يزا شده و دسترسز مشکليشهرها ن

جاد آرامستان ها ياهل قبور با مشکل همراه است. فکر ا

آسان به آنها از  يدسترس يدر جهات مختلف شهرها برا

 .[8گيرد]اينجا نشأت مي

آرامستان شهر اصفهان  يابين مقاله به مکانيدر ا

 به توجهمکان مناسب با  ييپرداخته شده است. شناسا

باشد. يم يطيمحستيز و ياجتماع ،ياقتصاد يارهايمع

شهر اصفهان،  يمطالعاتح منطقه يدر ادامه، پس از توض

موثر  يارهايان شده است. در بخش معيق بيروش تحق

ح و در ادامه نقشه يار کامل تشري، هر معيابيدر مکان

د شد و مکان مناسب در نقشه به ياز توليمورد ن يها

 ش در آمد. ينما

 منطقه مورد مطالعه  -2

ن يشهر اصفهان است. ااين پژوهش منطقه مورد مطالعه 

 14˚ 14΄ل اصفهان با طو شهرستان يغربشمال در شهر

قرار دارد  32˚ 14΄تا   32˚ 32΄و عرض  14˚ 15΄تا 

 .(1)شکل 

 
 ه مورد مطالعهمنطق -1 لشک

 

را در ( رضوان باغ)شهر  اصفهان،آرامستان يشهردار

ش دفن يبا گنجادر آن زمان احداث کرد که  1818سال 

ن يتامن شهر را ينده ايسال آ 25از ين ،هزار نفر151

 اصفهان شهر شرق يلومتريک 12 کرد. باغ رضوان دريم

 2۷1 بر بالغ يمساحت با اموات دفن خدمات و دارد قرار

ن شهر از سال يت ايجمع .شوديم انجام آن در هکتار

ن يطبق ا. [9]است مده( آ1) شکلدر  1015تا  1885

 %51رشد  1891تا  1815ت اصفهان از سال يجمعآمار 

تا  1891از سال  بيني شده است کهپيش داشته است و

آمار فوت  خواهد داشت. %25گر رشد يسال د 15

( آورده شده است 2ز در شکل )ينشدگان شهر اصفهان 

ر در يمرگ و م، 33تا  30از سال ن آمار ي[. طبق ا11]

ت يش جمعين افزاياداشته است.  %51سال رشد 0 يط

 دارد. يت آرامستان را در پيپرشدن ظرف

 آرامستان يابيموثر در مکان يارهايمع -3

آرامستان شامل  يابيدر مکانمتعددي موثر  يارهايمع

 ي، آبهاين شناسي، خاک، زميفاصله از شهر، دسترس
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باشد که يمموثر  ياراض ين و کاربريب زمي، شيسطح

 شود.يارها پرداخته مين معيح ايدر ادامه به توض
 

 
 [9]1015تا  1885ت شهر اصفهان از سال ينمودار جمع -2شکل

 

 فاصله از شهر -3-1

 يد دور از بافت شهريبا يل گوناگونيآرامستان به دال

حداکثر فاصله آرامستان از  ياز نظر فقه .شود يابيمکان

باشد که موجب شکسته شدن نماز و  يطور ديشهر با

ن يگر، با توجه به ايد يروزه نگردد. از سو باطل شدن

هر هفته(  باًيتقر) ينيمع يکه مسلمانان در فواصل زمان

د يفاصله آرامستان نبالذا  ،روندياهل قبور م راي زيارتب

جب به زحمت افتادن شهروندان باشد که مو يدر حد

اما در  شود. هايآلودگ انواع انتقالد موجب يو نبا شود

، وجود فاصله  يت اصول شهرسازيرعا يهر حال ، برا

صورت ن يراياست. در غ ين گورستان و شهر ضروريب

 کند :  ير بروز ميمشکالت ز

i. از  يهوا ناش يها : شامل آلودگيانتقال انواع آلودگ

از  يو انفعاالت ناش سوزاندن لباس مردگان و فعل

از دفن جسد در  يآب ناش يلودگ، آه اجساديتجز

 ياز انتشار صدا يناش يصوت ي، آلودگخاک

 ون بازماندگان به اطرافيو ش يعزادار

ii. که در اطراف  يژه کودکانيمردم به و يافسردگ

 يهاکنند و هرروز با صحنهيم يگورستان زندگ

 شوند. يمواجه م يون و زاريدلخراش ش

iii. ع ييتش يک بر اثر حرکت دسته جمعيجاد ترافيا

 جنازه در اطراف گورستان 

iv. احداث گورستان در داخل يشهر ياشغال فضا :

 يگسترده از اراض ييهاشهر موجب اشغال پهنه

 گر مناسب هستند.يخدمات د يشود که برايم

v. يو خدمات يعمران يطرح ها ياز اجرا يريجلوگ :

توسعه  يگورستان به جهت احترام نزد مردم، جلو

نوساز را به  يهارند. راهيگيرا م يعمران يهاطرح

آب و  يهاکشانند و کار احداث شبکهيبست مبن

  [.۷سازند ]يمواجه م يفاضالب را با دشوار

 
تا 1830از سال  آمار فوت شدگان شهر اصفهان نمودار -8شکل 

1833[11] 
 

 يدسترس -3-2

و مراسم پس از آن،  يل وجود مراسم خاکسپاريبه دل 

انجام  يبه آرامستان به صورت دسته جمع و شد آمد

 يجمعه و برخ يهار شبينظ يام خاصيو در ا رديگيم

به  ياديت زيجمع يو مل يمذهب يهااز مناسبت

مناسب و  يدسترس نيبنابرا آورند.يم يآرامستان رو

د از نظر دور ين نکته نباي. امهم استمن به آرامستان يا

 يلمات روحأل تيع کنندگان به دلييتش يکه گاهبماند 

ر يچنان چه مس و لذا کننديعمل نم يمنطق کامالً

 يهاتقاطع يبه آرامستان خارج از شهر و دارا يدسترس

 الزم باشد، يمنيافاقد  يبيا به هر ترتيو  فراوان باشد

 [.11] ابدييش ميامکان بروز خطر افزا

 خاک -3-3

جسد  يرو ييايمينفعاالت شجنس خاک در فعل و ا

د آب هستند يجاذب شد که يباتيثر است. ترکمؤار يبس

ماندن جسد يار کم است، موجب باقيها بسا جذب آنيو 

زيست ط يمح يگردد و باعث آلودگيم يمدت طوالن به

د به يبات آن بايجنس خاک و ترک ن،يشوند. بنابرايم

ه جسد ياختالل در امر تجز باشد که موجب ياگونه

 .[5] نگردد

 ين شناسيزم -3-4

در سنگ بستر  يريزان نفوذ پذياز لحاظ م يشناسنيزم

 يضرورتها ازحل قبرستان مالحظات مربوط به انتخاب م
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ار باال باعث يبس يريرا نفوذپذيزد. يآيه به شمار مياول

ز ين نييار پايبس يريو نفوذپذ ينيرزميز يب هاآ يآلودگ

 [.1] شوديم يسطح يآبها يآلودگباعث 

 يسطح يآبها  -3-5

و قنات  د در مجاورت رودخانه، چشمهيآرامستان نبا

آرامستان و از جمله فاضالب  را فاضالبيز. شود يابيمکان

د با يچ وجه نبايده است و به هار آلويخانه بسغسال

تماس  يا کشاورزي، دام انسان يمصرف يجار يهاآب

 [.0] دا کنديپ

 نيب زميش -3-6

ه يتخل يبرا يب مناسبيد شيآرامستان با يتوپوگراف

از  يداشته باشد تا آب ناش يسطح يهاباوانرع يسر

نماند.  يزش برف و باران در سطح آرامستان باقير

به منظور  محل دفن، ين توپوگرافييتعهمچنين، 

ت از جهيمورد ن يزيو خاکر يزان خاکبردارين مييتع

 [1ن مهم است ]يح زميتسط

  ياراض يکاربر -3-7

شود که از مراکز  يابيمکان ييد در جايآرامستان با

ي يو کارخانجات دور باشد. کاربري فضا ي، صنعتيآموزش

 ها مراتع و مزارع هستند. آرامستان يمناسب برا

 سازي و ارزيابيپياده -4

 مفاهيم نظريهاحداث آرامستان از  يبرادر اين پژوهش، 

استفاده در سيستمهاي پشتيبان تصميم مکاني  يفاز

 در هاپيکسل از يک هر به ،رستري فازي مدل در .شد

 داده اختصاص يک تا صفر بين مقداري ،نقشه فاکتور هر

 از پيکسل محل بودن مناسب ميزان بيانگر شود کهمي

 نقشه .باشدمي نظر مورد هدف براي معيار مربوط ديدگاه

هر  مقدار که نمود تهيه ايگونه توان بهمي را فاکتور

با  مقايسه در مربوط فاکتور نسبي اهميت شامل پيکسل

 مشخص جهت .باشد نيز يابيمکان فاکتورهاي ساير

 يابي، مکان در مختلف فاکتورهاي نسبي اهميت کردن

در نظر گرفته شده که با نقشه  يوزن آنها از يک هر براي

 هاينقشه تشکيل از پس .شونديضرب م يفاز يها

جمع  ،يفاز يضرب جبر عملگرتوسط ، وزن دار يفاز

  .شوندمي ترکيب يکديگر گاما باو فازي  يجبر

 يتمام يفاز يدر ضرب جبر :يفاز يضرب جبر •

آرامستان در هم  يابيموثر در مکان يعوامل وزن

داده شده به  يضرب شده و چون تمام وزن ها

 1و  1ن اعداد يمختلف عوامل ب يهاکالسه

باشند در نقشه حاصل اعداد کوچک شده و به يم

 کنند. يل ميسمت صفر م

متمم  يفاز يدر جمع جبر :يفاز يجمع جبر •

ن يشود. به هميضرب متم مجموعه ها محاسبه م

 يفاز يخالف جمع جبر بر يل در نقشه خروجيدل

کند. در يل ميک ميکسل ها به سمت يارزش پ

در کالس مکان  يشتريکسل بيجه تعداد پينت

 رد.يگيمناسب قرار م

عملگر  يت بااليل حساسيجهت تعد :گاما يفاز •

، عملگر جمع يت کم فازيضرب و حساس يفاز

د که حد وشمي يگاما معرف يبه نام فاز يگريد

 صورت کند که بهيعمل من دو عملگر يفاصل ب

 .شودمي تعريف (1) رابطه

𝜇
𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

=  (𝐹𝑢𝑧𝑧𝑦 𝐴𝑙𝑔𝑒𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐 𝑆𝑢𝑚)𝛾 ×

 (𝐹𝑢𝑧𝑧𝑦 𝐴𝑙𝑔𝑒𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡)1−𝛾                                (1)  

ک ين صفر و يب يعدد 𝛾مقدار  ،ن رابطهيدر ا

به  يرا در خروج يريمقاد ،𝛾ح ي. انتخاب صحباشديم

قابل انعطاف  يدهنده سازگارآورد که نشانيوجود م

شات يو گرا يضرب فاز يکاهش هايشيان گرايم

اپراتور  مشکالت از باشد. يکييم يجمع فاز يشيافزا

Sum يک در اگر که است اين خاص شرايط در بعضي 

 بااليي وزني مقادير داراي عوامل از پيکسل تعدادي

 به عوامل از ديگر برخي وزني مقدار پايين بودن باشند،

 يشود. برايجبران م Sumافزايشي اپراتور  اثر دليل

 . شودياز اپراتور گاما استفاده م ن اثريکردن ا يخنث

 يه نقشه فاکتور فازيته -4-1

 هر فازي فاکتور نقشهن و ييت هر پارامتر تعيزان عضويم

 واحد هر مقدار که است شده تهيه اي گونه به عارضه

 مکان بودن مناسب ميزان نشاندهنده آن روي بر مکاني

 مورد فاکتور ازديدگاه ،احداث آرامستان  جهت مربوطه

 .باشد نظر
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: فاصله آرامستان تا محدوده شهر فاصله از شهر •

ن اساس يبر ا .[3لومتر باشد ]يک 18تا  11ن يد بيبا

 ن و نقشهييار تعين معيت موجود در اير عضويمقاد

 (.2شکل ار ضرب شد )يه و در وزن معيآن ته يفاز

 
 وزن دار فاصله از شهر ينقشه فاز -2ل شک

 در بايد : آرامستانياصل يهابه جاده يدسترس •

 و آسان آن به دسترسي تا شود انتخاب محلي

 برخوردار ممکن تقاطع از حداقل ارتباطي هايراه

 صورت ايمن کامالً شرايط در آمد و رفت تا باشد

ت موجود ير عضوين قانون مقاديطبق ا .[3] پذيرد

ه و در يآن ته ين و نقشه فازييار تعين معيدر ا

 (.8شکل )ار ضرب شد يوزن مع

 
 وزن دار فاصله از جاده در دسترس ينقشه فاز -8شکل 

عنوان بستر آرامستان  که به ييهانيزم :خاک •

 ر باشند: يز يهايژگيو يد دارايشوند، بايانتخاب م

که هوا  يانرم و جداشونده باشند به گونه •

 ان باشد. يه جسد در جريتجز يبرا

  .اد نباشديها زآن يريو نفوذپذ يريپذرطوبت •

 .دنخشک باش نسبتاً •

 .نرم باشد نسبتاً •

 جنس که شود انتخاب محلي در بايد آرامستان

با توجه [. 3] باشدن گسلي و ايصخره باتالقي، آن خاک

خاک درباره شده و نظر کارشناسان قوانين ذکربه 

ن و ييار تعين معيت موجود در اير عضويمقاد ،اصفهان

 (.0شکل ) ار ضرب شديه و در وزن معيآن ته يفازنقشه

 
 وزن دار خاک ينقشه فاز -0شکل

بر اساس جنس  يريزان نفوذپذيم :يشناسنيزم •

 يسنگ بستر  با کمک نظر کارشناسان ارزش گذار

ن و ييار تعين معيموجود در ا تير عضويشد. مقاد

ار ضرب شد يه و در وزن معيآن ته ينقشه فاز

 (.5شکل )

 
 ين شناسيوزن دار زم ينقشه فاز -5شکل



 

۸۸ 

 

 باال در نبايد آرامستان :يسطح يهامحل آب •

 متر 211از کمتر فاصله و سطحي آب منابع دست

ن قانون و نظر ي[. با استفاده از ا3شود ] احداث

ن ييار تعين معيت موجود در ايعضور يمحققان مقاد

ار ضرب شد يه و در وزن معيآن ته يو نقشه فاز

 (.1شکل )

 
 وزن دار فاصله از رودخانه ينقشه فاز:  1شکل 

 ب کم )يمعموالً مناطق مسطح با ش :نيب زميش •

ر يط نظير شرايدرصد( در صورت داشتن سا 2 تا1

باشد ين مکانها ميترربودن خاک مناسبينفوذ ناپذ

ن ييار نيز تعين معيت موجود در اير عضوي[. مقاد1]

ار ضرب شد يه و در وزن معيآن ته يو نقشه فاز

 (.۷شکل )

 
 بيوزن دار ش ينقشه فاز -۷شکل 

 انتخاب در محلي بايد آرامستان :ياراض يکاربر •

 وجود جهت آن در شهر توسعه امکان که شود

ها ن، بهتر است آرامستانيبنابرا[. 7باشد ] نداشته

از  يمانند کوه، جنگل و موانع يکه عوامل يدر جهات

کنند، يم يريجلوگ ين دست که از توسعه شهريا

ن يت موجود در اير عضويمقاد شوند. يابيمکان

ار يه و در وزن معيآن ته ين و نقشه فازييار تعيمع

 (.3شکل ضرب شد )

 
 ياراض يوزن دار کاربر ينقشه فاز -3شکل 

 يفاز يبدست آمده از نقشه ها جينتا يانيدر گام پا

 يضرب جبر، با استفاده از عملگر استخراج شده

(، 11)شکليفاز ي(، عملگر جمع جبر9)شکليفاز

 د شد.يتول( 11)شکل۷/1گاما با مقدار عملگر 

 
  يد شده حاصل از عملگر ضرب فازينقشه تول -9شکل



  

۹۹ 

 

 
 يد شده حاصل از عملگر جمع فازينقشه تول -11شکل

 
 يفاز يد شده حاصل از عملگر گاماينقشه تول -11شکل

 ج ينتا -5

ار مناسب هر ي، کالس بسيفاز يپس از اعمال عملگرها

جهت احداث آرامستان، استخراج شد  ينقشه عملگر فاز

ش درآمده است. تفاوت در يبه نما 12و در شکل 

ار مناسب جهت احداث آرامستان يمکان بس يهامساحت

جدول تفاوت بارز ن يآمده است. ا 1در جدول 

رسد عملگر يدهد. به نظر ميرا نشان م يفاز يعملگرها

ضرب و  يعملگر فاز يباال يليت خيگاما حساس

ل کرده و يجمع را تعد يکم عملگر فاز يليت خيحساس

احداث  ين عملگر برايجه بدست آمده از ايتوان از نتيم

 آرامستان استفاده کرد.

 

درصد مساحت مکان مناسب و نامناسب حاصل از  -1 جدول

 يفاز يعملگرها

 

درصد مساحت 

 مکان مناسب

درصد مساحت 

 مناسبنامکان 

 0/993763 0/006237006 يعملگر گاما فاز

 0/96473 0/03526971 يعملگرجمع فاز

 0/731809 0/268191268 يعملگر ضرب فاز
 

 يريگجهينت -6

است که بعد از  يزات شهرياز جمله تجهآرامستان 

ها ممکن است عملکرد مطلوب خود را از گذشت سال

آرامستان وارد شهر  با گسترش شهر يدست بدهد. گاه

ا يرساند. يان مينان زيآن به شهرنش يهايشده و آلودگ

گر يت ديل پرشدن ظرفيت به دليش جمعينکه با افزايا

ک يوجود تنها  يست. حتيدفن اموات ن يجوابگو

ک يل تمرکز شهروندان ترافيشهر به دلآرامستان در 

ک ي يشهر اصفهان داراآورند. ين را بوجود ميسنگ

آرامستان است و مشکالت ذکر شده در آن وجود دارد 

ن يد را در ايآرامستان جد يابيمکانل ين دليبه هم

ه ارها با استفادين معييم. پس از تعيکرد يمطالعه بررس

ه شد. يموجود ته يهااز منابع و نظر کارشناسان نقشه

ن وجوه ييکه در تب يسپس با استفاده از منطق فاز

د و يمف يها در جهان واقعدهيرشفاف پديز و غيآمابهام

 تهيه ايگونه ار بهيهر مع فاکتور سودمند است، نقشه

 فاکتور نسبي اهميت شامل هر پيکسل مقدار که شد

 .باشد نيز مکانيابي فاکتورهاي با ساير مقايسه در مربوطه

ار ضرب و با يسپس هر نقشه فاکتور با وزن هر مع

وزن دار با هم  ينقشه ها يفاز يهااستفاده از عملگر 

ط يشرا يارهايمعمناسب  يها ق شدند. دو مکانيتلف

 يوگرافيزيو ف يطي، محيو فن ي، اجتماعياقتصاد

ن باغ رضوان اصفهان در کالس يمطابقت دارد. همچن

که يقرار گرفته است. از آنجائ ين بررسيمناسب ا

 يدهد که باغ رضوان در مکانيقات محققان نشان ميتحق

 يابيمکان  يمناسب قرار گرفته است، مدل اجرا شده برا

 ت.برخوردار اس يدقت خوب يآرامستان دارا

 



 

۴۰ 

 

 
 الف

 
 ب

 
 ج

 

مکان مناسب جهت احداث آرامستان )الف(: نقشه حاصل  -12شکل

، )ج(: ي)ب(: نقشه حاصل از عملگر جمع فاز، ياز عملگر ضرب فاز

 يفاز ينقشه حاصل از عملگر گاما
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