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 چکیده

ی یدر سطح شهرها از اهمیت باال ها آنوضعیت توزیع  و باشند میشهری  های کاربری ترین مهمشهری از  های پارک

از وضعیت مناسبی برخوردار به لحاظ توزیع فضای سبز شهری  . منطقه سه شهرداری مشهدباشد میبرخوردار 

با  است که این فاصله زیادی مترمربع 25/6برای هر نفر برابر  طوری که سرانه فضای سبز موجودبه باشد نمی

 8/0با سرانه ) در مقایسه با شهر مشهد منطقه چنین اینهم ،سازمان ملل متحد دارد زیست محیطهای داستاندار

یکی از  یمنطقه مورد مطالعه به لحاظ جمعیت؛ این در حالی است که دهد میی را نشان ترکمنسبت ( مربع متر

شهری جهت  های پارکاحداث  برایتعیین مکان بهینه  پژوهش. هدف از این باشد میمناطق شهر مشهد  ترین پرتراکم

بر اساس  منطقه های زمین بایدیابی به هدف مورد نظر ت. برای دسباشد میکاهش کمبودهای موجود در منطقه 

فرهنگی، تراکم جمعیت، دسترسی به  موزشی وآبایر، میزان فاصله از مراکز  های زمیناز جمله وجود  یمعیارهای
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با ، سپس گردد گذاری ارزشفضای سبز موجود  و ها پارکسیسات شهری و شبکه ارتباطی شهر و میزان فاصله از أت

 های الیهاز  یک هرفازی سازی شد در ادامه مورد نیاز  های الیه ArcGIS افزار نرمدر محیط  منطق فازیاستفاده از 

 های مکانمنطقه را برای انتخاب  های زمیناطالعاتی  ایه الیه. نتایج حاصل از تلفیق تلفیق شد یکدیگرفازی شده با 

مورد  شده را با نقشه کاربری اراضی بندی اولویت های زمین. در نهایت شد بندی اولویتب برای فضای سبز مناس

 داشت. خوانی هم با کاربری موجود در سطح منطقهکه  ارزیابی قرار گرفت
 

 .یمنطق فاز، یابی مکاناطالعات جغرافیایی، شهر مشهد، فضای سبز شهری،  های سیستمپارک شهری،  :هاواژهکلید 

 

 هقدمم

از جمله  جهان کلیه کشورهای درکه  باشد می بیستم قرن های پدیدهفیزیکی شهرها از  سترش شهرنشینی و توسعهگ

با بروز  همراه ویژه در کشورهای در حال توسعهبه در سطح جهان شهرها گسترش سریع .صورت گرفتایران 

 موجب گشته کهدر سطح شهرها کالبدی آشفتگی  یطی، کاهش روابط اجتماعی،محتشدید آلودگی  معضالت همانند

با  که نیستند نیازمندتنها به غذا  امروزی شهرهای ساکنان .شده است شهری برای انسان زیست محیطکیفیت  کاهش

آرام و  محیطمناسب،  زندگی فضایخوب،  مسکن بلکهگردد؛  تلقی یافته پایان نوعیبه  مسئلهآن،  کردنبرطرف 

از سوی دیگر توسعه  (.12: 6028 کویی،ش) آیند میو عمده به شمار  اصلی نیازهای هدر زمر نیز پاکیزه هوایتنفس 

رفتن تقاضا  و باال شهری سبزو تخریب فضای  نشینی حاشیهرش سبب گست شهرها شده ریزی برنامهو بدون  رویه بی

 ،شود میاراضی  گونه اینو تغییر کاربری  شهری درونسبز  فضاهایاز بین رفتن  ساز زمینهکه  گشتبرای زمین شهری 

 ویژه بهشهری به توسعه فضاهای سبز  ریزان برنامه مدیران و تربیش توجه وجود چنین شرایطی در شهرها سبب

 که محلی تنها ،کند ایجاد ذهن در است ممکن که معنایی خالف بر سبز فضای .در محالت شهری گشت ها پارک

 و است جامعه یک اجتماعی و فرهنگی تفکرات از سمبلی و نماد بلکه .نیست باشد، نیمکت و درخت چند شامل

 عموم توجه مورد روانی و فرهنگی ،اجتماعی های جنبه از همواره که شود می محسوب شهری فضای در مهم عاملی

اهمیت فضای  .(51: 6080 ،و همکاران )صالحی فرد کند می ایفا مهمی نقش شهری ریزیبرنامه در و است مردم

 6080 و همکاران، )تیموری شود میکاربری مهم شهری از آن یاد  2سبز در داخل شهرها به حدی است که در بین 

 است پارکی ،شهری پارک. آیند می شمار به شهری های پارکاز جمله مصادیق مهم فضاهای سبز در شهرها،  (.04:

 به دهی سرویس جنبه و است محیط سازی سالم و محیطی زیست ،فرهنگی ،تفرجی ،تفریحی های جنبه دارای که

 که اند عمومیسبز  فضاهایاز  بخشی شهری های پارکدر واقع . (40: 6000 ،سعیدنیا) دارد را شهر مختلف مناطق
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 نیزبه مناطق مختلف شهر را  دهی خدمات، جنبه محیطی زیستو  فرهنگیو  تفریحی های جنبهعالوه بر دارا بودن 

 و اجتماعی زندگی عرصه در تحوالتی زاییده شهری های پارکدر کشور ما . (48 :6080، همکاران)قربانی و  دارند

 آن عمده و نتایج آغاز قاجار دوره از شهرسازی، و معماری های جنبه سایر با همگام که باشد می سازی باغ های شیوه

در این راستا دسترسی همگانی به  .(68: 6081 ،سلطانی) تاس گذاشته فضای شهری عرصه به پا ،تأخیر قرن نیم با

طبقات شهری بتوانند به یکسان از فضای باز و سبز  ی همهکه  کند میخدمات شهری و عدالت اجتماعی حکم 

های اوقات فراغت برخوردار شوند نه اینکه طبقات باالی جمعیتی و افراد مرفه جامعه بتوانند ها و مکانشهری پارک

 اندازها چشمقطعاتی از زیباترین چشم اندازهای شهری را برای زیست خود انتخاب کنند و به تدریج همه این 

 (.82: 6084، آبادی ملکو مختاری  آبادی زنگیمختص طبقات مرفه جامعه شود )

به  یابی دستو  شهری زندگی کیفیتبر  که تأثیریسو به جهت  یکاز  شهری های پارکجهت احداث  ریزی هبرنام

به  ها شهرداری برای کهو سود  سرمایهبدون بازگشت  مالیبه جهت بار  دیگر سوی و ازهدف توسعه پایدار شهری 

 شهر آن دنبال به و سبز اندیشه امروزه اینکه با. (06: 5330، 2)منالم را دارند گسترده بررسی، ارزش نهند می جای

 سبز فضای مقوله با برخورد، اما آید می حساب به پیشرفته کشورهای شهرهای در متعالی افکار و اهداف جزء سبز،

 (.06: 6080 ،و عمران زاده حاتمی نژاد) تاس بوده اتفاقی و تجربی عمدتاً ایران شهرهای در شهری

 

 الهبیان مس

 6082سعال   سرشعماری نفعر در   5450061مععادل   جمعیتعی کیلومترمربعع وسععت و    033از  بیشمشهد با  شهر کالن

به عنعوان   (6080)سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی،  زائر ساالنه میلیون 60از  بیشو ( 6088)شهرداری مشهد، 

. ایعن شعهر در   باشد می کشورو  للیالم بیندر سطح  مهمی جایگاهو حائز  تبدیلجهان اسالم  مذهبی شهر کالن دومین

، تحمیلعی مختلف از جمله مهعاجرت آوارگعان جنع      دالیل به، اسالمیانقالب  پیروزیو پس از  اخیر های سال طی

 هعای  حعوزه  هعای  سعالی  خشعک موضعوع،   این پیشاز  بیش یافتن اهمیت)ع( و  شیعیانوجود مرقد مطهر امام هشتم 

رشعد و   نتیجعه و در  جمعیعت  سعریع رشعد   خعوش  دست)افغانستان و عراق(،  همسایه کشورو مهاجرت از  پیرامونی

از نیازهعای شعهروندان    بسیاریو توسعه شهر مشهد،  جمعیت کنونیگسترش شهر مشهد شده است. با رشد و روند 

نعدارد از   خوانی هم شده ارائه تسهیالت میزانبا آهن  رشد  جمعیتو آهن  رشد  باشند نمی جمعیترشد  جوابگوی

                                                           
5- Manlum 
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 مترمربع 8/0مشهد  شهر کالندر  1 . سرانه فضای سبزباشد میمله نیازهای اساسی کمبود فضای سبز در شهر مشهد ج

. جعدای از سعرانه   دهعد  معی را نشعان   ای الععاده  فوقهای جهانی کمبود دکه در مقایسه با استاندار باشد میبرای هر نفر 

فضای سبز کل شهر مشهد پراکندگی و توزیع فضایی، فضای سبز در سطح مناطق بیانگر وضعیت نامطلوبی در سعطح  

اسعت.   مترمربعع  0فضای سبز برای هر نفر حعدود   های سرانهطور کلی حداقل به. باشد میشهرداری شهر و منطقه سه 

 (.600 :6006افزایش یابد )شیعه،  مترمربع 2تا  تواند میطبیعی  های مساعدتاین حد با توجه به 

 مربعع  متعر  51051353شعهر مشعهد بعا وسععتی مععادل       گانه سیزدهمنطقه سه شهرداری مشهد به عنوان یکی از مناطق 

که از مرکز تعا شعمال شعهر مشعهد      ای محدودهدر  6082نفر در سال  008811% وسعت شهر( و جمعیتی بالغ بر 0/8)

 (.6080، مشهد شهر آماری سالنامهقرار پیدا کرده است )، استیافته امتداد

 8/0بعوده کعه ایعن میعزان      256003 مترمربعمجموع وسعت فضای سبز منطقه بالغ بر  شده انجام های بررسی اساس بر

است که در مقایسعه بعا    مترمربع 25/6درصد فضای سبز شهری مشهد است. همچنین سرانه فضای سبز شهری منطقه 

. وجود چنین وضعیتی در منطقه سه شعهرداری مشعهد نیازمنعد    دهد میرا نشان  پایینی( رقم مربع متر 8/0شهر مشهد )

 مراکعز  یعابی  مکان سطح منطقه را دارد. درمدیران شهری نسبت به توسعه کمی و کیفی فضای سبز تربیش هرچهتوجه 

 هزینعه و  شعهری  معدیریت  هعای  هزینعه  کعاهش  درکه  تأثیرگذاری لحاظبه  چه شهری ریزی برنامهدر  رسانی خدمات

بهتر، رفاه و  زیست امکان ،محیطی زیستچه به لحاظ  را به دنبال دارد و اجتماعیتحقق عدالت  که شود می دسترسی

   برخوردار است. خاصی اهمیت آورد میشهروندان را فراهم  آسایش

بعر عمعوم متخصصعان و معدیران شعهری مشعخص گردیعده کعه         و کارایی  عملفزایش سرعت برای ا در حال حاضر

ممکعن   غیرقابلبا استفاده از ابزاری سنتی  متغیرهامدیریت و اداره امور مختلف شهرها به دلیل حجم زیاد اطالعات و 

ه است که با توجه بعه همع  شده این امکان را فراهم  ریزی برنامه برایسیستم اطالعات جغرافیای با استفاده از است اما 

از  رسعانی  خعدمات مراکعز   یعابی  مکعان هعت  ج. دمتغیرها تصمیمات مناسب را برای بهبود وضعیت موجود انجام دهنع 

. این روش ایعن امکعان   باشد میمنطق فازی  ها روشه این استفاده نمود از جمل توان میگوناگونی  های مدلو  ها روش

   کنند. گیری تصمیمکه هست  گونه همانمختلف  های پدیدهکه نسبت به  کند میبرای کاربران خود فراهم  را

 تحقیقف اهدا

 : از عبارتنداین تحقیق  در نظراهداف مورد 

                                                           
فراغتی و اجتماعی داشته باشد نه سرانه بیولوژیک که -منظور از سرانه فضای سبز شهری، سرانه مفید فضاهایی است که برای مردم کارکرد حرکتی  -1

 (.6084 ،ن مشاور پارس جویابا)مهندس باشد کلیه سطوح سبز میشامل 
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 .همنطقه سه شهرداری مشهد با جمعیت منطق یها پارکتحلیل و بررسی رابطه توزیع فضایی  (6

 جدید شهری در منطقه سه شهرداری. های پارکجهت احداث  بهینه های مکانتعیین  (5

 

 تحقیق سؤاالت

 ؟دهد میموجود در منطقه همه ساکنان منطقه را پوشش  های پارکآیا توزیع فضایی  (6

 مکان بهینه احداث پارک شهری را تعیین کرد؟ توان میبا استفاده از روش فازی آیا  (5

 

 پیشینه تحقیق

زیادی انجام نشده  های پژوهشفضای سبز شهری  یابی مکاندر داخل کشور در زمینه استفاده از منطق فازی در 

 :باشد میمختلف  های یابی مکاندر رابطه با کاربرد منطق فازی در  آید میکه در ادامه  ای پیشینه، است

آموزشی با استفاده از  فضاهای یابی مکانتحلیل توزیع فضایی و  تحت عنوان ای مقاله( در 6088حیدری و روشتی )

آموزشی با استفاده  فضاهای یابی مکانو به بررسی  شهر زنجان 5منطق فازی، مطالعه موردی؛ مدارس ابتدایی منطقه 

 پوشش برای زنجان شهر دو منطقه موجود ابتدایی مدارس که داد نشان ها یبررس نتایجو  اند پرداختهاز منطق فازی 

 نیستند.کافی  منطقه یفضا کل دادن

 (Fuzzy-GIS) ازده ستفاا با شهریضی ی ارابررکا یابی مکان تحت عنوان ای مقاله( در 6080نوریان و شکوهی )

ت طالعان( به بررسی کاربرد سیستم انجای زشهری هاکرپاردی )نمونه موزی فیایی فااجغرت طالعای اسیستمها

که  حاصل از این پژوهش یها یخروجنتایج و که  اند پرداختهی ضی شهری ارابررکا یابی مکانزی در فیایی فااجغر

 و مشخص گردید که استفاده ازمورد مقایسه قرار گرفت  حاصل یها نقشهبا  که است ییها نقشهبه صورت 

در  مسائل شهری یها یدگیچیپ تری را به دلیل لحاظ نمودناطالعات جغرافیایی فازی نتایج مفید و واقع هایسیستم 

 .دارندپی 

 شهر زنجان با ینشان آتش یها ستگاهیابهینه استقرار  یابی مکان تحت عنوان ای مقالهدر ( 6003ملک و همکاران )

تحلیل شبکه، منطق با استفاده از  ینشان آتش یها ستگاهیا یابی مکانبه  GIS استفاده از تحلیل شبکه، منطق فازی و

 .اند پرداختهGIS فازی و

 GIS مکانی سامانه اطالعات کارگیری بهتحلیل مکانی فضای سبز شهری با به ( 6085داداشی و همکاران )

تعیین و  ای محلهفضای سبز عمومی شهری در مقیاس  یابی مکاندر این مطالعه در ابتدا عوامل اثرگذار بر . اند پرداخته
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 های مکاندهی، اطالعاتی مربوط به هر عامل تهیه گردید. سپس با استفاده از روش بولین و شاخص وزن های الیه

 مناسب جهت احداث فضای سبز معین شد.

  

 هامواد و روش

جهت  تحلیلی استفاده شده است.-، هدف و فرضیه تحقیق، در این مطالعه از روش توصیفیمسئله گرفتنبا در نظر 

معیارهای اساسی در تعیین مکان مناسب  ،ابتدا از طریق مطالعات اسنادی به هدف مورد نظر تحقیق یابی دست

 یها نقشهمیدانی و  یها برداشتشهری انتخاب شد. در ادامه با استفاده از اطالعات به دست آماده از  یها پارک

ر مرحله بعد اقدام به ارزیابی د. دش تهیهفضای سبز منطقه سه شهرداری مشهد و  ها پارکنقشه پراکنش ، موجود

اقدام به تعیین  ،ArcGIS10 افزار نرمموجود در  فازی یها تابعاستفاده از  و در پایان با فضای سبز شهری در منطقه شد

 شد. شهری یها پارکمکان بهینه جهت احداث 

با  شده ییشناساتأثیرگذارند از مراحل مهم مطالعه است. هر قدر عوامل  یابی مکانکه در  شناسایی و انتخاب عوامل

فضای  یابی مکانتر خواهد بود. برای بخش تیرضا یابی مکانتری داشته باشند، نتایج زمینی تطابق بیش یها تیواقع

  در نظر گرفته شده است: 6مندرج در جدول شهرداری مشهد عوامل  0سبز منطقه 
 

 شهرداری مشهد 3یابی فضای سبز منطقه موثر برای مکانعوامل  -1جدول 
 

 

 

 

 

 

 شرایطی چنین برایرا  روشی فازیو منطق  ها مجموعه. دهد می تشکیلما را  زندگیقسمت عمده  اطمیناننبود 

فازی به عنوان یک مفهوم جدید راه جدید را به روی  های سیستمگذشته  قرن نیمدر حقیقت طی  .کنند میفراهم 

 پردازش اطالعات گشوده است و این مفهوم که به سرعت توسط متخصصان علوم مختلف به کار گرفته شده است

زاده ارائه شد و تاکنون گسترش و تعمق زیادی لطفیتوسط دکتر  میالدی 6012اول بار در سال  (،2: 5330، 0)هانس

(. در منطق فازی مقادیر بر اساس 0: 6008مختلف یافته است )طاهری،  های زمینهیافته و کاربردهای گوناگونی در 

تفاوت بنیادینی  است. 8ویت فازیکه معرف میزان عض شود میمختلف به عددی بین صفر و یک تبدیل  های الگوریتم

                                                           
7- Hanss 

8- FuzzyMembership 

 نزدیکی به مراکز آموزشی نزدیکی به مراکز مسکونی

 نزدیکی به تأسیسات و تجهیزات دسترسی به شبکه ارتباطی

 فاصله از فضای سبز موجود نزدیکی به مراکز فرهنگی
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بین احتمال گرایی و تئوری فازی وجود دارد که در برخی مقاالت فارسی به آن توجه نشده است، به این صورت که 

تئوری فازی ما با میزانی بین یک و  در اما زنیم میبلکه آن را حدس  دانیم نمیی ما مقدار چیزی را یدر احتمال گرا

  (.5: 5331، 0)کینز میزان عضویت این مقدار به دسته یا گروه خاص مجهول است صفر سروکار داریم اما

 دهد می را این امکان محقق به نظریه این .است اطمینان عدم شرایط در اقدام جهت در ای نظریه واقع در فازی منطق

 را زمینه و بخشد ریاضی بندی صورت را هستند مبهم و نادقیق که هاییسیستم متغیرهای و مفاهیم از بسیاری که

غلط  و صحیح قضایای و قیاس بر مبتنی یک کالس منطق کند. فراهم گیری تصمیم و کنترل استنتاج، استدالل، برای 

 . درگیرد می تعلق صفر مقدار غلط عنصر به و یابد می اختصاص یک مقدار معموال صحیح عنصر یک به .باشد می

 عدم تا کامل تیعضو از و داده گسترش را تیعضو تعریف که دارد وجود فازی منطق منطق کالسیک، مقابل

 نتیجه در که دارند خود در نادرستی یا درستی از ای درجه قواعد همه فازی نظام در یک .شود می شامل را عضویت

مراحل و فرآیند انجام عملیات فازی شامل مراحلی است  .(6088حیدری و احد نژاد روشتی، ) گذارند می تاثیر نهایی

فازی،  های قانون، ایجاد پایگاه ها دادهقطعی، فازی سازی  های دادهآورده شده است و شامل ورود  6که در شکل 

 قطعی است. های دادهدر قالب  ها دادهو خروجی  ها دادهنافاسازی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل و فرایند انجام عملیات فازی :1 شکل

از تابع  شده  سادهکه یک مدل بسیار  شکل زیرالزم به ذکر است؛ این تحقیق نیز از مدل فوق تبعیت نموده است. 

 های سیستم، به این صورت که نمودار سمت چپ میزان عضویت را در دهد میر را به خوبی نشان ماین ا فازی است،

 .دهد میفازی نشان  های سیستمنمودار سمت راست مقدار عضویت را در  که درحالی دهد میقطعی نشان 

                                                           
9- Kainz 

Fuzzy Rule Base 

Crisp  input values 

Fuzzification 

Fuzzy inference Engine 

Defuzzification 

Crisp output  values 
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این  دهنده نشانزی مفاهیمی مانند نزدیک یا مناسب در توابع عضویت فا معموالً عوارض فضایی مرز دقیقی دارند و

ای از  نمونه دهنده نشانکه نمودار زیر  (.5: 5331، 63)کینز و خیر است بعد از فضا در مقابل مقادیر قطعی مانند بلی

 دهد. های اطالعات جغرافیایی را نشان می های فازی شده در سیستم الیه

  
  (9: 2002، 11)لی (فازی )راست های های قطعی )چپ( و در سیستم تابع عضویت در سیستمنمودار  :2 شکل

  

 (Lodwick, 2008: 74)   های فازی ای از ورود داده نمونه -2جدول 
 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3 3 3 3 5/3 0/3 3 5/3 6/3 3 

3 3 6/3 5/3 0/3 2/3 5/3 4/3 0/3 6/3 

6/3 5/3 5/3 0/3 4/3 2/3 0/3 0/3 4/3 0/3 

3 5/3 0/3 4/3 2/3 1/3 4/3 6 0/3 5/3 

3 6/3 0/3 2/3 1/3 0/3 2/3 6 5/3 6/3 

3 3 5/3 2/3 8/3 6 1/3 1/3 6/3 3 

3 5/3 2/3 0/3 6 6 0/3 0/3 3 3 

6/3 0/3 0/3 0/3 6 6 0/3 3 3 3 

3 6/3 4/3 0/3 0/3 3/3 8/3 3 3 3 
 

، 62بزرگ  MS، فازی 64، فازی خطی60فازی بزرگ ،65گاوسیاز جمله فازی  برای فازی سازی داده توابع مختلف

فازی کوچک استفاده شده  تحقیق از تابعوجود دارد که در این  68فازی کوچک، 60، فازی نزدیک61کوچک MSفازی 

                                                           
10- Kainz 

11- Lee 
12- Fuzzy Gaussian 

13- Fuzzy Large 

14- Fuzzy Linear 

15- Fuzzy MS Large 

16- Fuzzy MS Small 

17- Fuzzy Near  

18- Fuzzy Small 
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دارد که عضوی از یک  احتمال تر بیش ورودی تر کوچککه مقادیر  شود میزمانی از تابع فازی کوچک استفاده است. 

(. مقادیر باالتر از یک نقطه با 2/3)با اختصاص عضویت  نماید مینقطه متقاطع را مشخص  که ؛مجموعه باشند

. دهد میاز نقطه میانی عضویت را کاهش  تر پایینمقدار  و یابد؛ میاحتمال اینکه یک عضو از مجموعه باشد افزایش 

 ها الیه 53پس از فازی سازی .(5363، 60)ازری کند میشکل و ویژگی را از منطقه گذار تعریف  یافته گسترشپارامتر 

ه نمود. در فهرست زیر داستفا توان میرا روی هم گذاری کنیم، در این مرحله از عملگرهای مختلفی  ها آنبایستی 

 مربوطه آمده است. 0شکل  مناسب برای استفاده در برخی شرایط خاص و عملگرانواع 

جی نیز مقدار باالیی داشته باشد، های ورودی مقدار باالیی دارد، خرورستراگر بخواهیم زمانی که حداقل یکی از  -

 شود. استفاده می or عملگراز 

 عملگرورودی مقدار باالیی دارد، خروجی نیز مقدار باالیی داشته باشد، از های رستری  اگر بخواهیم زمانی که همه -

and شود. استفاده می 

 شود. استفاده می PRODUCT عملگراست از  ترکمها  داده تک تکها از  زمانی که میزان اهمیت ترکیب داده -

 شود. استفاده می sum عملگراست از  تر بیش ها داده تک تکها از  زمانی که میزان اهمیت ترکیب داده -

گردد.  دارند استفاده می فراوانای  های پایه داده که معموالً برای ساخت ترکیبات فازی GAMMAنوع  عملگر -

باشد،  3خواهد بود. هرگاه برابر  جمع فازیهمانند  عملگرحاصل از این  ی نتیجهباشد،  6برابر  Gammaهرگاه 

 دادهدهد که  به کاربر امکان آن را می 6و  3خواهد بود. مقادیر بین  ضرب فازیهمانند  عملگرحاصل از این  ی نتیجه

 .ترکیب کنند باهم هبین این دو کران فازی orیا  فازی  and را با ترکیباتی احتماالً متفاوت با

 

 
 GIS (ESRI, 2010) انواع عملگرهای فازی در محیط: 3شکل 

                                                           
19- ESRI 

20- fuzzification 
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 یمنطق andاز روش  ها الیهگذاری فازی و برای روی هم 6 از فرمول ها الیهالزم به ذکر است برای فازی سازی 

 معیارهایمخرج مشترک تعلق تمامی  ترین کوچکستفاده شده است، این روش زمانی مفید است که بخواهید ا

  .کنیدورودی را مشخص 

( )μ                                                        (6رابطه )  
 

  (
 

  )
)   

 

 

 و بحث ها یافته

رودخانه  از شمال به که شده واقعمشهد  شرقیبه لحاظ جغرافیایی در شمال مترمربع میلیون 51این منطقه با حدود 

و عبادی  خیابانو از غرب به  طبرسیو بلوار  آزادی خیابانو از شرق به  شیرازی خیابانکشف رود، از جنوب به 

تعداد جمعیت منطقه سه  6082آمار سرشماری نفوس و مسکن سال  اساس بر .گردد میمحور جاده کالت منتهی 

درصد از جمعیت شهر را  31/64که در مقایسه با جمعیت شهر مشهد در این سال،  باشد مینفر  046060بالغ بر 

تراکم جمعیت شهر مشهد در سال . باشند مینفر ساکن  1/650در هر هکتار  6082ین منطقه در سال ا .شود میشامل 

نفر در هکتار است در مقایسه با تراکم جمعیت در منطقه سه  86 حدود درکه این میزان  دهد مینشان  6082

عداد ت. تن از تراکم باالی جمعیت در منطقه در مقایسه با شهر مشهد اساست که نشا تری پایینشهرداری، رقم بسیار 

درصد خانوار شهر مشهد( که با توجه به جمعیت  0/60خانوار است ) 88802خانوار ساکن در منطقه سه بالغ بر 

موجود در هم اکنون به دلیل وجود اراضی خالی و کشاورزی  .باشد می 84/0منطقه، بعد خانوار در این منطقه برابر 

در اراضی منطقه، آن را  ها آنو همچنین هجوم جمعیت از سایر مناطق استان به شهر مشهد و اسکان برخی از  منطقه

که اراضی واقع در این  ای گونهتبدیل به یکی از مناطق دارای تحوالت سریع در سطح شهر مشهد نموده است. به 

 . آید میر شهر مشهد به شمار د نشینی حاشیهمنطقه به عنوان پتانسیلی جهت رونق 

درصد فضای سبز  38/5بوده که این میزان  256003 مترمربعمجموع وسعت فضای سبز منطقه بالغ بر  6088سال  در

 8/0است که در مقایسه با شهر مشهد ) مترمربع 0/6شهری مشهد است. همچنین سرانه فضای سبز شهری منطقه 

این ارقام بیانگر وضعیت نامناسب فضای سبز منطقه نسبت به شهر مشهد و  .دهد میرا نشان  پایینی( رقم مربع متر

 6088بیانگر وضعیت فضای سبز منطقه سه شهرداری مشهد در سال  0جدول  همچنین استانداردهای موجود است.

 .است

یکی از مناطق کم برخوردار در بسیاری  نشین حاشیهاین منطقه با توجه به افزوده شدن نقاط روستایی و درصد باالی 

هاست. در حال حاضر  ها هم یکی از این شاخص شود و پارک های زندگی مطلوب شهری محسوب می از شاخص

باشد. سرانه  هکتار می 65های منطقه حدود  ای است و وسعت کل پارک پارک محلی و ناحیه 60منطقه سه دارای 
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محاسبه شده است که فاصله بسیار زیادی با  مترمربع 02/3(، 6082) بر اساس جمعیت منطقه شده محاسبه

( برای هر نفر دارد. در حال حاضر میانگین سرانه مترمربع 15/5) استانداردهای این کاربری بر اساس طرح جامع

که آمده است.  دست به مترمربع 02/3برای هر نفر بوده و این رقم در منطقه سه  مترمربع 0ها در شهر مشهد  پارک

 عالوه بر کمبود در مقایسه با استاندارد با سرانه کل شهر هم رقم پایینی است.
 

 (مترمربع) دوضعیت فضای سبز در منطقه سه شهرداری مشه -3 جدول

 هسران لجمع ک رسای یلچک ربلوا نمیدا کپار 

 25/6 256003 5040333 223 08333 50333 6564333 همنطقه س

 8/0 54004333 60010333 500 5211333 014333 0141333 دشهر مشه

  30/5 5 50/3 30/0 2/0 84/6 ددرص

 6088شهر مشهد  آماری: سالنامه خذما

در انواع  ها پارکاین  پراکنده شکل گرفته است. صورت بهدر سطح منطقه سه  ها پارکدر حال حاضر توزیع  

لحاظ دسترسی به پارک و فضای سبز مورد ه بچه که در ارزیابی یک منطقه است. آن ای ناحیهمختلف محلی و 

این توزیع فارغ از وسعت آن  در سطح محالت و نواحی مسکونی است. ها پارکاهمیت است، نحوه پراکنش 

که در نقشه  طور همانمتعادل و برابر فراهم نماید.  صورت بهشرایط دسترسی مناسب را برای تمام ساکنان  تواند می

و در  باشد نمیخیلی مناسب  ها آندر سطح منطقه با توجه به تعداد کم  ها پارکپراکندگی  زیر نیز قابل مشاهده است

 بسیار آشکار است. هاخالاز منطقه  هایی بخش

 
 هدر سطح منطق ها پارکتوزیع  : نقشه4شکل 

 



 9394، بهار 49ی  پژوهشی فضای جغرافیایی، سال پانزدهم، شماره-ی علمی فصلنامه                                                              92    

تری به آن بیش تأملتحلیل فضایی با استفاده از توابع مجاورت خیلی به واقعیت نزدیک نبوده و الزم است که با 

مختلف مسایل شهری  های بررسیو  ها ارزیابیهر چند که این تحلیل خود یک گام بسیار مناسب برای  پرداخته شود.

 است سؤالآنچه مورد  .باشد نمیاز دقت باالی برخوردار  شود میکه در این تابع محاسبه  گونه آناست اما فواصل 

. این مدل در تعیین پوشش کند میفاصله اقلیدسی این تابع است که بدون در نظر گرفتن مسیر، حریم خود را تعیین 

از بسته  توان می. برای رفع این مشکل دهد میفاصله نتایج خود را نشان  خود مانعی بر سر راه ندیده و فقط با یک

Network Analyst، افزار نرم ArcGIS  های شعاعکار گرفت. در اینجا هدر مدل ب تر واقعیرا  ها فاصلهاستفاده کرد و 

و فاصله واقعی بر اساس طول شبکه معابر مورد محاسبه قرار  شده وارددر شبکه  ها پارکبرای دسترسی به  شده تعیین

 .گیرد می

 منطقهمساحت  . د( مشخص شدنساده) بافر به روش ها پارکمتری از  6333ی خط در فاصلهپارک  سرویس ناطقم

 .باشد می( کیلومترمربع 0/51منطقه سه ) کل مساحت از درصد 11حدود  در کهبود  کیلومترمربع 0/60سرویس پارک 

سرویس  مناطقمساحت  (.5 شمارهقرار گرفتند )نقشه  تجزیه و تحلیلمورد  ای شبکهآنالیز  روش در ها پارکوضعیت 

از  ترکمدرصد  63نزدیک به  و منطقه مساحتدرصد  22مقدار حدود  اینبرآورد شد.  کیلومترمربع 2/64پارک 

 متری است. 6333 آستانهبا  بافرروش  توسط شده گیری اندازه سرویس نطقهمساحت م
 

 
 اه پارکمیزان عملکرد  نقشه :2شکل 

 

بر  .دهد میرا در یک شعاع خاص تحت پوشش قرار  جمعیتیبر اساس نقش و وسعت خود  ها پارکهر یک از این 

نفر و فاصله پوشش  2233تا  0233 ای محلهیک پارک  دهنده سرویساساس معیارهای عمومی شهرسازی جمعیت 
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. در مرتبه بعدی پارک (42: 6088 ،زیاری) تمتر تعیین شده اس 002تا  033این پارک جهت دسترسی شهروندان 

 63متر جمعیتی معادل  023تا  123با شعاع عملکردی  شده تعیینهم بر اساس استاندارد  ها پارکناحیه است که این 

 هزار نفر را تحت پوشش خود داشته است. 61تا 

باشد  مربع متر 6/804543 ، وسعت کاربری فضای سبز منطقه بایستی برابر بامترمربع 15/5بر اساس سرانه پیشنهادی 

 6/004040و کمبود وضع موجود  شده محاسبه مربع متر 660800که در حال حاضر وسعت فضای سبز موجود منطقه 

صله زیادی تا که فا شده محاسبه مترمربع 50/5 شده تعییناختالف سرانه موجود منطقه با استاندارد  .باشد می مترمربع

 .(4)جدول  استاندارد خود دارد
 

  همیزان کمبود فضای سبز در سطح منطق -4جدول 

 یا سرانهکمبود  حکمبود سط زسطح مورد نیا  دوسعت موجو  تجمعی یکاربر

 50/5 6/004040 6/804543 660800 046060 زفضای سب

 

و فضای سبز در سطح منطقه به شکل  ها پارکگرفت  نتیجه توان میدر قسمت باال  شده مطرحبا توجه مباحث 

جدید در  های پارکاقدام به ایجاد  توان میجای تمرکز در بعضی از محالت هب لذا ؛اند شده توزیعنامناسبی 

 (2شکل )است. با توجه به  پذیر امکان GISاز  گیری بهرهبا  مسئله ایننمود.  ها پارکفاقد دسترسی به  های محدوده

 002 ای محلهدر مقیاس  های پارکمشخص شده است. شعاع عملکردی  ها پارکسطوح عملکردی هر یک از انواع 

بر اساس این معیارها شعاع مورد نظر ترسیم شده است که نمایش  متر تعیین شده است. 023متر و در مقیاس ناحیه 

از منطقه فاقد دسترسی به  هایی بخشفضایی آن در سطح منطقه مشخص گردیده است. در نتیجه این نمایش فضایی 

و تعادل دسترسی در سطح منطقه  ها پارکتوزیع فضایی  تربیش به منظور تعادل لذا ؛و فضای سبز بوده است ها پارک

پوشش  توان میمناسب بوده و تا حد باالیی  ای ناحیهبا توجه به عملکرد  ها آننقاطی پیشنهاد شده است که پوشش 

 .طح منطقه دست یافتدر س ها پارکمتعادل فضایی 

 

 یریگ جهینت

  اجرای مدل فازی 

 جدید شهری های پارکبرای احداث  بهینهمورد نظر در این تحقیق که همان تعیین مکان  نهایی برای رسیدن به هدف

و مطالعات  منطقه سه شهرداری مشهد از طریق پرسشنامه مشخصات در ابتدا .صورت گرفتاقدامات زیر  باشدمی

 فازیتابع  هدف مورد نظر با استفاده اساس بر و شد GIS افزار نرماطالعات وارد محیط  این و شده برداشت اسنادی
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به دست  سازی فازی طریقاز  که های الیهاز  یک هر پایاندر  .مورد نظر شد های الیه از یکهر  سازی فازیاقدام به 

 برایمناسب ی ها مکان دهنده نشان که الیه این. دساخته شو نهایی الیه بتوانیمتا  کردهادغام  دیگر یکمده را در آ

جهت احداث  پیشنهادینقاط  دهنده نشان ه( 1شکل ) که .باشد میسه منطقه  شهر در سطح های پارک ایجاد

 .دباش می شهری های پارک

 مسیل     :پ        : فرهنگیب        : آموزشیالف                 

     5شبکه معابر درجه  :ج                                        6شبکه معابر درجه ث:                                             : مسکونیت                

 مکان پیشنهادی احداث پارک :ه                                     تأسیسات       د:                                                  ها چ: پارک         
 

 شده عوامل موثر در مکان گزینی پارک شهری های فازی : الیه6شکل 
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 فضاهایمناسب برای ایجاد  های زمینشهری مشخص شد که  با کاربری اراضی شده انتخاب های مکانپس از مقایسه 

 نزدیک به مراکز مسکونی، در حواشی رودخانه، ها مکانسبز تناسب زیادی با کاربری اراضی موجود دارند، این 

موجود فاصله  های پارکارتباطات هستند و از پارامترهای دیگر مانند  سیسات شهری و شبکهأت فرهنگی، موزشی،آ

 هایی زمین ها آنبرخی از  و شده واقعپر تراکم شهری  های الیهز اهمچنین دور  ها مکانمناسبی دارند و این نوع 

 .تتی صورت خواهد گرفبه فضای سبز به راح ها آن تبدیل وی کاربر تغییر ودولتی دارند  هستند که مالکیت

بر اساس  پارامترهااز  هر یک گذاری ارزشو رو هستیم هبومتفاوتی ر پارامترهایکه در این پژوهش با یجاینآاز 

هد برای شموجود در سطح منطقه سه شهرداری م های کاربریزان تناسب یتعیین م همچنین ؛باشد می فازیمنطق 

در ارزشیابی  GISکه خاصیت اصلی  زمان طوالنی و دقت فراوان دارد و با توجه به این نیاز بهایجاد فضای سبز؛ 

 شمار بی پارامترهایشکل با پردازش  ترین دقیقزمان و  ینترکماین است که در  نگر جامع های تحلیلو  چندمنظوره

 ها پارک نگر جامعدقیق و  یابی مکاندر  تواند میبنابراین استفاده از این سیستم  ؛سازد میقطعی را ممکن  گیری تصمیم

انجام  ذکرشده پارامترهایتجزیه و تحلیل  مطالعه سبز شهری به ما کمک فراوانی نماید. در منطقه مورد فضاهایو 

 . تبنابراین فرضیه تحقیق تایید شده اس شدند، ی ایجاد فضای سبز انتخابابر مناسبی های مکان گرفت و
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