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   چکیده
ها امري گزینی صحیح آنهاي شهري به عنوان بخش زنده شهر و همچنین لزوم مکانكتوجه به فضاي سبز و پار

با توجه به کثرت مقاالت موجود در این زمینه کاري دشوار و  بدیهی است اما تعیین معیارهاي تاثیرگذار در این فرایند
در  یرکه در دهه اخ ییهامطالعات و پژوهشبا نقد و بررسی  در این مقاله سعی بر آن بوده است تا. رسدبر به نظر میزمان

و  اندصورت گرفته یسلسله مراتب یلبا استفاده از روش تحل يسبز شهر يفضا یابیمکان ینهداخل و خارج از کشور در زم
 یابی فضاهاي سبز آتی شهر مشهدسب جهت مکانمعیارهاي منا ،همچنین در نظر گرفتن شرایط کنونی شهر مشهد

با توجه  .دیگرد ییانتخا يارهایمع تیاولو نییاز کارشناسان، اقدام به تع ياپرسشنامه یبا نظرسنج تعیین شوند. در ادامه
با وزن  تی، تراکم جمع27/0موجود با وزن  يهاحوزه نفوذ پارك اریمع، 37/0هوا با وزن  یآلودگ اریمعبه نتایج مطالعه، 

به  02/0با وزن  یو فاصله از مراکز فرهنگ 03/0 با وزن ی، فاصله از مراکز آموزش08/0ها با وزن به راه ی، دسترس2/0
  د.نگرده عنوان معیارهاي پیشنهادي ارائه میاولویت ب ترتیب

  
  .یابیمکان، شهر مشهد، ، فضاي سبز شهريتحلیل سلسله مراتبی کلیدي: هايواژه

  
  مقدمه  -1

 عنوان به شهرها. نیست تصور قابل دیگر آن گوناگون اشکال در مؤثر سبز فضاي وجود بدون شهرها مفهوم امروزه
 و ساختار پذیرش جز ايچاره کنند تضمین را خود پایداري بتوانند کهاین براي هاانسان زندگی و فعالیت تمرکز هايکانون

 در شهرها پیکره الینفک و ضروري جزء عنوان به سبز فضاي میان این در. ندارند طبیعی هايسیستم از متأثر کارکردي
 اهمیت که آنجا از. آورد وجود به شهرها حیات در جدي اختالالت تواندمی هاآن کمبود و دارند اساسی نقش هاآن متابولیسم

 است، انکارناپذیر شهري سیستم در آن اجتماعی و طبیعی و فیزیکی تأثیرات و آن پایداري و شهر حیات در شهري سبز فضاي
 تلقی شهري مدیریت و ریزيبرنامه در اساسی مباحث از یکی سبز فضاي سرانه و شهرها در سبز فضاي کاربري علت همین به

 .]1[شود می
 واجد هم که است ساختانسان گیاهی پوشش با شهري زمین کاربري سطوح از نوعی شهري، سبز فضاهاي از منظور

 از بخشی برگیرنده در شهري سبز فضاي شهرسازي دیدگاه هستند. از "اکولوژیکی بازدهی" واجد هم و "اجتماعی بازدهی"
 جانبی کالبد کنار در حیاتی و زنده عامل یک عنوان به و است شده تشکیل گیاهی هايپوشش انواع از که است شهر سیماي

  .]2است[ شهر مورفولوژیک ساخت کنندهتعیین شهر،
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هاي اساسی گردیده و براي آن، مفهوم سنتی فضاي سبز و نقش آن در کالنشهرها دستخوش تحول و دگرگونی امروزه
  ]:3ت [عالوه بر ایجاد محیطی پر درخت و سبز و مصفا، کارکردهاي جدیدي همچون موارد ذیل تعریف شده اس

  کاهش آلودگی محیطی و هوا -
  هاي بصريمنظرسازي وکاهش آلودگی  -
  هاي مناسب جهت گذران اوقات فراغتمکانایجاد   -
  ایجاد فرصتی براي توسعه شرایط فرهنگی و مکانی براي ارائه آثاري هنري  -
  سازي فرصتی به منظور ارتقاء بهداشت روان شهروندان و آسایش فکري آنانفراهم  -
  ایجاد محیطی جهت تعامالت اجتماعی و ارتقاء روابط شهروندي  -
  مناسب براي حفظ تنوع زیستی و پیوند انسان با طبیعتایجاد شرایطی   -
  هاي صوتیایجاد میکروکلیماهایی جهت تلطیف هوا وکاهش با آلودگی  -
  هاي آب زیرزمینیحفظ سفره ها وهاي تصفیه شده، فاضالبسازي امکاناتی با هدف استفاده مجدد از آبفراهم  -
 
  بررسی منابع -2

استفاده  AHP 1روش یابی فضاهاي سبز شهري با منظور مکان به ایراندر هاي اخیر لهایی که در سااز جمله پژوهش
  توان به موارد زیر اشاره کرد:، میاست صورت گرفته

و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به بررسی  GIS 2افزار ) در پژوهشی کاربردي با استفاده از نرم1391پریزادي و همکاران (
شامل  شهر مشهد پرداخته و معیارهاي در نظر گرفته شده 9هاي مناسب جهت توسعه فضاهاي سبز شهري در منطقه مکان

میزان آلودگی هوا، ارزش اقتصادي زمین، عوامل درونی منطقه از قبیل شیب و گسل و ...، مسائل اجتماعی از قبیل تحوالت 
) نیز از معیارهاي 1391. معتمدي و همکاران (]4[منطقه و مسائل کالبدي مثل تراکم ساختمانی منطقه بوده است جمعیتی 

یابی فضاي سبز ها، تراکم جمعیت و مرکزیت را به عنوان عوامل موثر در بحث مکانهاي موجود، فاصله از راهفاصله از پارك
جود، هاي مو) معیارهاي فاصله از پارك1392زاده سرابی (. قلی]5[اند مشهد مورد توجه قرار داده 10شهري در منطقه 

هاي مزاحم، نزدیکی به مراکز ثقل جمعیتی، هاي سازگار آموزشی، فرهنگی و تفریحی، فاصله از کاربريهمجواري با کاربري
نزدیکی به رودخانه و مسیل، مرکزیت مکانی و دسترسی را به منظور ارزیابی و جانمایی کاربري فضاي سبز شهري در منطقه 

هاي بایر، ) معیارهایی از جمله وجود زمین1393. در پژوهش شکور و همکاران (]6[است شهرداري مشهد در نظر گرفته 11
میزان فاصله از مراکز آموزشی و فرهنگی، تراکم جمعیت، دسترسی به تاسیسات شهري و شبکه ارتباطی شهر و میزان فاصله از 

معرفی  مشهد 3هاي شهري در منطقه فضاي سبز موجود به عنوان معیارهاي موثر در تعیین مکان بهینه براي احداث پارك
گزینی ) مدلی براي مکانGISو  AHPفضایی (تلفیق   AHPي) با به کارگیر1388زاده (بناي رضوي و احمدي ].7اند [شده

ها بر ریزي نمودند. براي این منظور معیارهاي تراکم جمعیت، آلودگی هوا، شعاع عملکردي پاركهاي شهري بیرجند پایهپارك
در نظر  انداز توپوگرافی منطقههاي موجود، وضعیت منظر و یا چشمعیار مکانی مرکزیت، ارزش زمین، حوزه نفوذ پاركاساس م

شهر  7هاي منطقه ئه الگوي مناسب توزیع پارك) نیز پژوهشی در راستاي ارا1390. احمدي و همکاران (]8[ گرفته شده است
هاي نزدیکی به مراکز مسکونی، مراکز آموزشی، فرهنگی، تجاري، بهداشتی و اهواز انجام داده و در این پژوهش از معیار

یابی فضاي سبز ) نیز مکان1390. شریفی و همکاران (]9[ اندهاي بایر استفاده شده نمودهتاسیسات و تجهیزات شهري و زمین
، دسترسی به شبکه ارتباطی، فاصله از معیارهاي نزدیکی به مراکز مسکونی، نزدیکی به مراکز آموزشی شهري را با استفاده از

هاي فاقد کاربري براي ها و استفاده از زمینفضاي سبز موجود، نزدیکی به مراکز فرهنگی، نزدیکی به رودخانه، فاصله از کارگاه
معیارهاي  ها در محدوده شهر جهرمگزینی آتی پارك) به منظور مکان1392چی (. صالح و گیوه]10[ اندشهر اشنویه انجام داده

                                                
١. Analytic Hierarchy Process 
٢. Geographic Information System 
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فاصله از مراکز مسکونی، فاصله از مراکز آموزشی، فاصله از مراکز فرهنگی، فاصله از فضاي سبز موجود، قیمت زمین، تراکم 
خانوار، بعد خانوار، فاصله از کاربري هاي ناسازگار، سازگاري با کاربري هاي هم جوار، نزدیکی به تاسیسات شهري، شیب، ابعاد 

. نجفی و همکاران ]11[ ز، دسترسی به آب، تراکم جمعیت، فاصله از معابر اصلی را مدنظر قرار دادندزمین، فاصله از مراک
شهر تهران، به ارائه  20منطقه  2ها و فضاي سبز ناحیه ) در پژوهشی ضمن تدوین بانک جامع اطالعات مکانی پارك1392(

هاي ه و براي این منظور معیارهاي واقع شدن در کاربريالگویی مناسب براي توزیع بهینه فضاي سبز در این ناحیه پرداخت
هاي بایر، نزدیکی به مناطق آموزشی، مراکز بهداشتی، مراکز فرهنگی، دسترسی به شبکه ارتباطی و فاصله از مناسب مانند زمین

) نیز 1392همکاران ( آبادي و. زنگی]12[ اندها و فضاي سبز موجود را مدنظر دادهتاسیسات کارخانه اي و فاصله از پارك
معیارهاي فاصله از فضاي سبز موجود، نزدیکی به مراکز مسکونی، نزدیکی به مراکز آموزشی، نزدیکی به مراکز درمانی، نزدیکی 

سنجی مکانی فضاي سبز شهري به مراکز ورزشی، فاصله از مراکز صنعتی و فاصله از مراکز اداري و نظامی را به منظور اولویت
) با توجه به کمبود سرانه فضاي سبز در شهر میاندوآب و با 1392موسوي و همکاران ( .]13[ تفاده نمودنددر یاسوج اس

اي نموده و تراکم هاي محلههاي بهینه پاركهاي محلی اقدام به تعیین مکانیابی صحیح و اصولی پاركتشخیص ضرورت مکان
. نوذري و ]14[ اندن فرآیند مورد توجه قرار دادهها را به عنوان معیارهاي موثر در ایجمعیت، کاربري اراضی و فاصله از راه

معیارهاي نزدیکی به مناطق مسکونی، نزدیکی به مراکز فرهنگی،  شوشتردر شهر  ) نیز براي این منظور1392همکاران (
اي موجود و هنزدیکی به مراکز آموزشی، نزدیکی به مراکز اداري، نزدیکی به شبکه ارتباطی، نزدیکی به رودخانه، فاصله از پارك

هاي یابی بهینه پارك) به منظور مکان1393طهماسبی و همکاران ( .]15[ هاي بایر در نظر گرفته شده استفاصله از زمین
اي در شهر شاهرود از معیارهاي نزدیکی به مناطق مسکونی، نزدیکی به تاسیسات شهري، فاصله از شهري در مقیاس محله

هاي ناسازگار مثل مراکز نظامی و آموزشی، فاصله از کاربري ارتباطی، نزدیکی به مراکزهاي موجود، دسترسی به شبکه پارك
) از معیارهاي فاصله از مراکز اداري، فاصله از مراکز مسکونی، فاصله از 1393پور و همکاران (. امان]16[اند صنعتی نام برده

نشانی، فاصله از بیمارستان، مین هاي بایر، فاصله از مرکز آتشز زفاصله از جاده، فاصله ا آموزشی، فاصله از مراکز فرهنگی،مراکز 
فاصله از پارك، فاصله از پمپ بنزین، فاصله از رودخانه، فاصله از راه آهن و فاصله از صنایع به عنوان معیارهاي موثر در تعیین 

 .]17[اند شهر اهواز استفاده نموده 4مکان مناسب براي احداث فضاي سبز در منطقه 

اند که هاي شهري به کار گرفتهنیز محققان زیادي این روش را در تعیین مکان مناسب براي احداث پارك جهاندر 
  ها در ادامه بررسی خواهد شد.تعدادي از آن

استفاده  GISافزار و نرم AHPهاي عمومی در النکارا پاکستان از روش یابی پارك) به منظور مکان2011چاندیو و همکاران (
هاي خالی و سطح درآمد جمعیت را ها، تراکم جمعیت، زمینهاي موجود، ارزش زمین، دسترسی به راهنموده و معیارهاي پارك

) معیارهاي نزدیکی به مدارس، نزدیکی به مرکز شهر، نزدیکی به حمل و نقل شهري و 2009]. یامان (18مدنظر قرار دادند [
]. یانان و 19هاي شهري معرفی نموده است [یابی پاركمعیارهاي تاثیرگذار بر مکاننزدیکی به واحدهاي مسکونی را به عنوان 

ریزي براي فضاي سبز شهر چانگ ژو در چین از معیارهاي توزیع آلودگی، منابع هیدرولوژي، ) به منظور برنامه2009همکاران (
هاي باستانی و مومی، نوع زمین، درختترافیک جاده، پوشش گیاهی کوه، زمین شناسی، نوع خاك، زمین هاي کشاورزي ع

) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود معیارهاي آلودگی هوا، 2003]. مانلوم (20اند [معروف و آثار تاریخی استفاده نموده
دانگنان  آلودگی آب سطحی، آلودگی آب زمینی و آلودگی صوتی را به عنوان معیارهاي انتخابی در تحلیل فضاي سبز شهري

از معیارهاي  شنیانگ چینیابی فضاي سبز شهري در مکاننیز به منظور ) 2011( ژو و همکاران ].21نام برده است [ چین
  ]. 22استفاده نموده است [تراکم جمعیت، آلودگی هوا، دسترسی و کاربري زمین 
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  روش انجام تحقیق -3
تصمیم گیري چند معیاره براي وضعیت هاي پیچیده اي به عنوان یکی از معروفترین فنون ) AHPتحلیل سلسله مراتبی (

که سنجه هاي چندگانه و متضادي دارند، ابزار تصمیم گیري نرمش پذیر و در عین حال قوي به شمار می رود که اولین بار 
پتانسیل مناطق بندي رتبهتوان به عنوان روشی براي می را AHP .]23[ ابداع گردید 1970توسط توماس ال. ساعتی در دهه 

گیري، بر مقایسات زوجی نهفته است؛ اساس این الگو در تصمیم. ]24ها به یک کاربري خاص استفاده نمود [براي اختصاص آن
اي گر با اطالعاتی که در مورد جایگزین ها (آلترناتوها) وجود دارد، در هم آمیخته و مجموعهیعنی مبانی ارزشی تحلیل

هاي انجام شده در حوزه در بسیاري از مطالعات و پژوهش .]25آورد [ولویت براي ارزیابی پدید میگیري اهاي اندازهمیزان
ست که رکن اولیه آن انتخاب ا شدهاستفاده  AHPاز روش در ایران و جهان نیز ها و فضاهاي سبز شهري یابی پاركمکان
یک معیار، به منظور آسان گیرد. ی صورت میمعیار، استانداردي است که بر اساس آن قضاوت و تصمیماست.  3معیار

  رود.کار میه ها که برآورد آنها مشکل است، بها و تعیین اثرات فرآیندگیريکردن و تسهیل در اندازه
 لیبا استفاده از روش تحل يسبز شهر يفضا یابیجهت مکان نهیبه يارهایمع شنهادیانتخاب و پاین مطالعه  اصلی هدف

 گیرد.در ادامه تعیین اولویت معیارهاي انتخابی با استفاده از پرسشنامه صورت می باشد.می در شهر مشهد یسلسله مراتب
در مشهد و  AHPبا استفاده از  يسبز شهر يفضا یابیمکاننظر شامل مطالعات صورت گرفته در زمینه آماري موردجامعه 

هاي صورت گرفته در این زمینه در سایر و همچنین پژوهش) شمسی 1393، 1388ساله ( 5اي سایر شهرهاي کشور طی دوره
ها در انتخاب معیارها و همچنین توجه به هاي این پژوهشها و تفاوتبررسی شباهت باشد.کشورهاي جهان در دهه اخیر می

به  د.باشمسائل جمعیتی، فرهنگی و جغرافیایی شهر مشهد و نیز اطالعات موجود اساس کار دستیابی به هدف پژوهش می
  استفاده گردید.] 26[ 11ورژن  Expert choiceمنظور تعیین اولویت معیارها نسبت به یکدیگر نیز از نرم افزار 

  
  نتایج و بحث -4

هاي صورت گرفته در ایران و جهان نشان داده شده معیارهاي به کار گرفته شده در مطالعات و پژوهش 3تا  1در جداول 
ه معیارهاي فاصله از مراکز آموزشی، فاصله دهد کنشان میها در معیارگزینی هاي این پژوهشها و تفاوتاست و بررسی شباهت

در ها ترسی به راههاي موجود و دسفاصله از پارك ،از مراکز فرهنگی، فاصله از مراکز مسکونی (و گاهی با عنوان تراکم جمعیت)
و هر کدام از آن  اما در مورد سایر معیارهاي موجود اختالف نظر وجود دارد. مورد استفاده قرار گرفته است فارسی االتمق اکثر

هاي صورت گرفته در در پژوهش .اندقرار گرفته مقاله مورد بررسی) مدنظر 14مقاله از  5درصد مقاالت ( 35ها در کمتر از 
و بین سایر معیارهاي انتخابی هیچ شباهتی  اندها بیشتر از سایر موارد مورد توجه بودهمعیار آلودگی و دسترسی به راهجهان نیز 
  .شوددیده نمی

  : معیارهاي انتخابی در مناطق مختلف شهر مشهد1جدول 
  معیارهاي انتخابی  مشخصات مقاله
 .شیب، لرزه خیزي، ارزش زمین، تراکم ساختمانی ،تراکم جمعیت ،آلودگی هوا  - )1391پریزادي و همکاران (

 ، نزدیکی به مراکز ثقل جمعیتی، فاصله از مراکز فرهنگی ،فاصله از مراکز آموزشی، تراکم جمعیت - )1392زاده سرابی (قلی
  .هاي موجودفاصله از پاركی، مرکزیت مکان ،هاي مزاحمفاصله از کاربري، نزدیکی به رودخانه و مسیل

 از فاصله، بایر هايزمین ،دسترسی، فاصله از مراکز فرهنگی ،از مراکز آموزشیفاصله  ،تراکم جمعیت -  )1393همکاران ( شکور و
  .موجود سبز فضاي

  .هاي موجودفاصله از پارك ،مرکزیت ،تراکم جمعیت ،هافاصله از راه  )1391معتمدي و همکاران (
  

                                                
٣. Criteria 
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  ایران: معیارهاي انتخابی در شهرهاي مختلف 2جدول 
  معیارهاي انتخابی  مشخصات مقاله
زاده بناي رضوي و احمدي

)1388(  
 زمین، ارزش مرکزیت، مکانی معیار اساس بر هاپارك عملکردي شعاع هوا، آلودگی جمعیت، تراکم  -

  .منطقه توپوگرافی اندازچشم یا و منظر وضعیت موجود، هايپارك نفوذ حوزه
 و تاسیسات ،بهداشتی تجاري، فرهنگی، آموزشی، مراکز مسکونی، مراکز به نزدیکی معیارهاي -  )1390احمدي و همکاران (

  .بایر هايزمین و شهري تجهیزات
 فضاي از فاصله ارتباطی، شبکه به دسترسی آموزشی، مراکز به نزدیکی مسکونی، مراکز به نزدیکی  -  )1390شریفی و همکاران (

 هايزمین از استفاده و هاکارگاه از فاصله رودخانه، به نزدیکی فرهنگی، مراکز به نزدیکی موجود، سبز
  .کاربري فاقد

 .کاربري اراضی ،هافاصله از راه ،آلودگی هوا -  )1392موسوي و همکاران (
آبادي و همکاران زنگی

)1392(  
از مراکز  فاصله، نزدیکی به مراکز ورزشی ،نزدیکی به مراکز مسکونی، فاصله از مراکز آموزشی -

  .فاصله از فضاي سبز موجود ، فاصله از مراکز درمانی،فاصله از مراکز اداري و نظامی، صنعتی
نزدیکی به مناطق  ،نزدیکی به شبکه ارتباطی ،فاصله از مراکز فرهنگی، فاصله از مراکز آموزشی  - )1392نوذري و همکاران (

هاي فاصله از پارك ،نزدیکی به مراکز اداري ،بایرهاي فاصله از زمین ،نزدیکی به رودخانه، مسکونی
  .موجود

فاصله از مراکز  له از مراکز فرهنگی، دسترسی،فاص فاصله از مراکز آموزشی، تراکم جمعیت، -  )1392چی (صالح و گیوه
، سازگاري با هاي ناسازگار، فاصله از کاربريبعد خانوار ،تراکم خانوار ،قیمت زمین، مسکونی
دسترسی به ، فاصله از مراکز، ابعاد زمین ،شیب ،نزدیکی به تاسیسات شهري ،جوارهاي همکاربري

 .فاصله از فضاي سبز موجود ،آب
هاي مناسب واقع شدن در کاربري فاصله از مراکز آموزشی، فاصله از مراکز فرهنگی، دسترسی،  -  )1392نجفی و همکاران (

ها و فضاي فاصله از پارك ،فاصله از مراکز درمانی ،ايکارخانهفاصله از تاسیسات ، هاي بایرمانند زمین
  .سبز موجود

فاصله از مراکز اداري، معیارهاي ، فاصله از جاده ،فاصله از مراکز آموزشی، فاصله از مراکز فرهنگی  -  )1393پور و همکاران (امان
 فاصله از مرکز آتش نشانی، فاصله از پمپ بنزین،  هاي بایر،از مراکز مسکونی، فاصله از زمین فاصله

  .فاصله از پارك ع، فاصله از مراکز درمانی،فاصله از صنای ،آهنفاصله از رودخانه، فاصله از راه
طهماسبی و همکاران 

)1393( 
نزدیکی به مناطق مسکونی، نزدیکی به تاسیسات شهري،  فاصله از مراکز آموزشی، دسترسی،  -

  .هاي موجودفاصله از پارك، هاي ناسازگارکاربريفاصله از 
  

  جهانمختلف  شهرهاي: معیارهاي انتخابی در 3جدول 
  معیارهاي انتخابی  مشخصات مقاله

  .صوتی آلودگی ،زمینیزیر آب آلودگی سطحی، آب آلودگی هوا، آلودگی -  )2003مانلوم (
، نزدیکی به مرکز شهر، نزدیکی به واحدهاي فاصله از مراکز آموزشی ، نزدیکی به حمل و نقل شهري - )2009یامان (

  .مسکونی
 هايزمین ، خاك نوع شناسی،زمین، کوه گیاهی پوشش، جاده ترافیک، هیدرولوژي منابع، آلودگی هوا -  )2009یانان و همکاران (

  .تاریخی آثار ،معروف و هاي باستانیدرخت، نوع زمین ،عمومی کشاورزي
و همکاران  چاندیو

)2011( 
  هاي موجودپارك، سطح درآمد جمعیت ،هاي خالیزمین ،ارزش زمین، معیت، دسترسیتراکم ج -

  .کاربري زمین ، دسترسی ، تراکم جمعیت ، آلودگی هوا -  )2011ژو و همکاران (
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مورد بررسی نشان داده  تعداد هر یک از معیارهاي به کار گرفته شده در مقاالت داخلی و خارجیِ 2و  1هاي در نمودار
شود معیارهاي فاصله از مراکز آموزشی، فاصله از مراکز فرهنگی، فاصله از مشاهده می 1گونه که در نمودار شده است. همان

به کار مقاالت داخلی درصد  60در بیش از ها هاي موجود و دسترسی به راهمراکز مسکونی (یا تراکم جمعیت)، فاصله از پارك
مقاالت معیارهاي  سایر باشد.درصد بیشترین معیار به کار رفته در این مقاالت می 85معیار تراکم جمعیت با فراوانی  .اندرفته

  اند.اند و در نمودار لحاظ نشدهفقط در یک مقاله مورد استفاده قرار گرفته داخلی
اکثر مقاالت خارجی مورد بررسی،  معیار آلودگی هوا، دسترسی و تراکم جمعیت در 3دهد فقط نشان مینیز  2نمودار 

  اند.مشابه بوده و سایر معیارها فقط در یک مقاله مورد توجه بوده
  

  فته شده در مقاالت مختلف داخلیمعیارهاي به کار گر فراوانی: 1نمودار

  
  

  : فراوانی معیارهاي به کار گرفته شده در مقاالت مختلف خارجی2نمودار

  
  
  
  

آلودگی هوا
دسترسی به راه ها

فاصله از مراکز مسکونی 
)تراکم جمعیت(

فاصله از مراکز آموزشی 

فاصله از مراکز فرهنگی

فاصله از پارك هاي موجود

ريتاسیسات و تجهیزات شه

فاصله از کاربري هاي  
ناسازگار

هاي بایر وجود زمین
نزدیکی به رودخانه

ارزش زمین
فاصله از مراکز درمانی  مرکزیت مکانی

دسترسی

تراکم جمعیت

آلودگی هوا
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  مناسبانتخاب معیارهاي  - 1- 4
و همچنین با توجه به اطالعات موجود به معرفی و فرهنگ شهر مشهد  تیجمعهاي انجام شده، در ادامه با توجه به بررسی

  شود.یابی فضاي سبز شهري در مشهد پرداخته میمعیارهاي بهینه جهت مکان
ها به عنوان در اکثر پژوهش "تراکم جمعیت"و  "فاصله از مراکز آموزشی"، "فاصله از مراکز فرهنگی"معیارهاي  -

دهنده تاثیرگذاري و اهمیت این تواند نشاناند که این امر مییابی فضاي سبز شهري مورد استفاده قرار گرفتهمعیارهاي مکان
زشی ها بهترین مکان براي گذراندن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان و در نتیجه مراکز آموپاركیابی است. موارد در فرآیند مکان

. همچنین دسترسی مراکز آموزشی به خصوص مدارس به ]12[ها و فضاي سبز است هاي سازگار با پاركیکی از کاربري
آموزان مورد توجه دانشانداز و آرامش بصري هاي آموزشی، ایجاد چشمسازي محیطتواند از نظر سالمي سبز شهري میفضاها

ها در گونه آلودگیهاي جوي و صوتی و لزوم رعایت اینها و فضاي سبز در کاهش آلودگیبا توجه با تاثیر پارك. ]13قرار گیرد [
کنندگان این مش و تجدید قواي شاغالن و بازدیدو همچنین نیاز به آراها مساجد، سینماها و دانشگاههاي فرهنگی نظیر محیط
هاي پارك . همچنین]12و  11[ ها باید مدنظر قرار گیردیابی پاركمؤثر در مکان این مورد نیز به عنوان یکی از معیارهاي مراکز
شوند، بنابراین دسترسی گیري هر چه بیشتر افراد انسانی ایجاد میاي یا هر پارك دیگري براي استفاده شهروندان و بهرهمحله

تواند به عنوان معیاري از لحاظ جمعیت شهري می هاي پر تراکمتعداد بیشتري از شهروندان به این کاربري و توجه به مکان
 .]11[ها در نظر گرفته شود براي سنجش تناسب حضور کاربري پارك

ها) نیز از معیارهایی است که در اکثر مطالعات مورد توجه قرار ه(دسترسی به را "دسترسی به شبکه هاي ارتباطی"معیار  -
به شبکه ارتباطی دسترسی داشته باشند تا هم امکان جذب بیشتر جمعیت فراهم هاي شهري باید از چهارسو پاركگرفته است. 

هاي زیباي برداري دیداري از جلوهشود و هم امکان نظارت اجتماعی و امنیت پارك افزایش یابد و در عین حال امکان بهره
  .]2پارك براي رهگذران از چهار سو فراهم باشد [

ها در یک شود. تجمع پاركدرصد مقاالت فارسی دیده می 80تقریبا در  "هاي موجودپاركفاصله از "توجه به معیار  -
دهد. به منظور جلوگیري از ها شده و زمان دسترسی براي شهروندان را افزایش میمنطقه خاص موجب کاهش بازدهی پارك

گزینی بعدي این نوع خدمات تا در مکانوري تمام مناطق شهري از امکانات فضاهاي سبز شهري، الزم است این امر و بهره
هاي کارکردي هاي شهري و تفاوتاما توجه به نوع پارك ها و فضاي سبز موجود مدنظر قرار بگیرد.شهري رعایت فاصله از پارك

، همسایگی مقیاس در شهري هايپارك گروه 4 به مشخص هايمقیاس اساس بر شهري هايها از نظر دور مانده است. پاركآن
هاي پارك شعاع حوزه نفوذ"بهتر است این معیار با عنوان  بر همین اساس ].2[ شوندمی تقسیم اياي و منطقهناحیه اي،محله

  مورد استفاده قرار گیرد. "موجود
در فضاي سبز در کاهش آلودگی هواست که  یکی از معیارهاي مهم در بحث فضاي سبز شهري توجه به عملکرد باالي -

تواند تا حد زیادي اثرات نامطلوب آلودگی را از بین وجود یک فضاي سبز متراکم و زیبا می به آن اشاره نشده بود. اکثر مقاالت
ها نیاز به برده و آینده سالمتی افراد را از نقطه نظرهاي جسمی و روحی تعدیل بخشد. بنابراین مراکز آلودگی و یا مجاورت آن

با توجه ]. 4یابی فضاهاي سبز جدید، نزدیکی به این مراکز مورد توجه قرار گیرد [مکان فضاي سبز بیشتري دارد و بهتر است در
در نتیجه آلودگی بیشتر هوا به کشور و  تیشهر پر جمع نیدوم گاهیشهر در جا نیمشهد و قرار گرفتن ا یکنون تیبه جمع

  .یابی امري بدیهی و ضروري استدر فرآیند مکان "آلودگی هوا"در نظر گرفتن معیار  ،خصوص در مناطق پر جمعیت شهر
  
  تعیین اولویت معیارهاي انتخابی - 2- 4

اولویت معیارها نسبت به  Expert chioceافزار سه زوجی معیارهاي انتخابی در نرمبا مقایپس از تعیین معیارهاي مناسب، 
هاي انجام شده قابل قبول باشند، نتیجه اعالم خواهد شد. شرط این اعالم نتیجه نیز مقایسهشود. چنانچه یکدیگر سنجیده می

دهنده قابل به دست آمد که نشان 08/0در مطالعه حاضر نیز این نرخ به مقدار . می باشد 1/0از  سازگارينا نرخکمتر بودن 
 37/0دهد که معیار آلودگی هوا با وزن ) نشان می3مقایسه زوجی معیارهاي انتخابی (نمودار نتایج باشد. قبول بودن نتیجه می
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تراکم ، 27/0هاي موجود با وزن اولویت بیشتري دارد و بعد از آن به ترتیب معیارهاي حوزه نفوذ پارك هانسبت به سایر معیار
قرار  02/0با وزن  یفاصله از مراکز فرهنگ و 03/0 با وزن ی، فاصله از مراکز آموزش08/0با وزن  هابه راه یدسترس ،2/0با وزن  تیجمع
  گیرند.می

  
  Expert chioceافزار نرم: نتایج مقایسه زوجی معیارهاي انتخابی در 3نمودار 

  
  گیرينتیجه -5

فیایی، فرهنگی و جمعیتی شهر مشهد و در نظر گرفتن شرایط جغراررسی مقاالت متعدد داخلی و خارجی، بعد از ب
تراکم ، موجود يهاحوزه نفوذ پارك هوا، یآلودگ"معیارهاي  معیارهاي انتخابی با روش تحلیل سلسله مراتبیبندي همچنین اولویت

به عنوان معیارهاي موثر در امر به ترتیب اولویت  "یفاصله از مراکز فرهنگ ی وها، فاصله از مراکز آموزشبه راه یدسترس ،تیجمع
  .توسعه آتی فضاي سبز شهري مشهد مشخص گردیدند

یابی فضاي سبز شهري به کار در هیچ یک از مقاالت مورد بررسی این معیارها به عنوان معیارهاي مناسب چهت مکان
، )1392زاده سرابی (قلی، )1392نوذري و همکاران (، )1392چی (صالح و گیوه ،)1390نرفته است اما شریفی و همکاران (

عالوه بر معیارهاي دیگر، تمامی معیارهاي انتخابی در مطالعه حاضر به جز معیار آلودگی هوا را نیز  )1393شکور و همکاران (
طهماسبی و ، )1393پور و همکاران (امان )،1392نجفی و همکاران (اند. همچنین در مطالعات در پژوهش خود به کار برده

  حاضر شباهت وجود دارد.  معیار انتخابی مطالعه 6معیار از  4نیز در  )1393همکاران (
  

 مراجع
خدمات شهري سازمان پارکها و  حوزه معاونت ، انتشاراتهاها، فضاي سبز وتفرجگاهمباحثی پیرامون پارك مجنونیان، ه. ]1[

  .1374، فضاي سبز شهر تهران

  .1383نهم)، هاي کشور (جلد ها و دهیاريي، انتشارات سازمان شهردارها] سعیدنیا، ا. کتاب سبز شهرداري2[

کنفرانس  نیدوم، محیطی شهرهاسبز شهري رهیافتی در پایداري زیستتوسعه فضاي] حبیبی، م.، شکوري، ف.، شقاقی، م. 3[
   .1391تهران،  ست،یزطیمح تیریو مد يزیربرنامه

 ستمیاستفاده از س) با يدرون شهر ي(پارك ها يسبز شهر يفضا یابیپور، م. مکان  میابراه .،ح ،یخیش ،پریزادي، ط. ]4[
  .1391، 133 -111 :3 ،برنامه ریزي فضایی هینشر ،کالنشهر مشهد) 9: منطقه ي(مطالعه مورد ییایاطالعات جغراف

 يآن با سرانه ها سهیو مقا يسبز شهر يفضا تیوضع یابیارز م. ،يحداد حسن آباد ، ا.،انیدهقان ي، ر.،شورا .،م ،يمعتمد] 5[
 .1391 مشهد، ،يشهر تیریو مد يزیکنفرانس برنامه ر نیمشهد)، چهارم يشهردار 10(منطقه  ياستاندارد نمونه مورد

Air pollution .371
Distance from other parks .269
Population .208
Distance from Ways .088
Distance from training centers .035
Distance from cultural centers .028
 Inconsistency = 0.08
      with 0  missing judgments.
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و  يخدمات شهر یکنفرانس مل نیمشهد، اول يشهر 11در منطقه  يسبز شهر يفضا ییو جانما یابیارز .ش ،یزاده سراب یقل] 6[
  .1392مشهد،  ست،یز طیمح

 يبا استفاده از مدل محاسبگر رستر نهیمکان به نییو تع يسبز شهر يفضا لیتحل .،فیغ.، مالئ ،یابوالفضل یشکور، ع.، ربان] 7[
  .1393 ،. صفاشهررانیا يو انرژ ستیز طیمح یکیالکترون يکنفرانس سراسر ،مشهد) يشهردار 3: منطقه ي(نمونه مورد

و  GIS یسلسله مراتب یلیتحل ندیمکان مناسب فضاي سبز شهري با استفاده از فرا لیاحمدي زاده، س. تحل ،بناي رضوي، م. ]8[
)AHP1388، 118 -97: 2تحقیقات جغرافیایی،  هی)، نشررجندی) (مطالعه موردي: شهر ب.  

(منطقه  AHPو روش  GISبا استفاده از  يسبز شهر يفضا یابیمکان نهیبه يشجاعیان، ع. ارائه الگو ،موحد، ع. ،احمدي، ع. ]9[
  .1390، 162 -147: 15 ،آمایش محیط هیاهواز). نشر يشهردار 7مورد مطالعه: منطقه 

اطالعات  ستمیو س AHPها) با استفاده از مدل (پارك يسبز شهر يفضاها یابیا. مکان ،یسوران ،ا. ،یمعروف ،ب. ،یفیشر ]10[
  .1390، 162 - 147: 15 ،آمایش محیط هی). نشرهی: شهر اشنوي) (نمونه موردGIS( ییایجغراف

 ستمی) و سAHP(یسلسله مراتب یلیتحل ندیبا استفاده از فرآ يدرون شهر يهاپارك یابیس. مکان ،یچوهیگم.،  صالح،] 11[
  .1392تهران،  ،داریو توسعه پا يشهرساز ا،یجغراف یمل شیهما نی: شهر جهرم)، اولي) (مطالعه موردGIS( ییایاطالعات جغراف

 AHPی زوج سهیو روش مقا GISبا استفاده از  يسبز شهر يفضا یابیمکان م. ،یوند، ش.، و ضرابیس.، حاج ،یکان ینجف ]12[
  .1392، تهران ،داریو توسعه پا يشهرساز ا،یجغراف یمل شیهما نیاول ،تهران) 20منطقه  2 هی: ناحي(نمونه مورد

و  ییفضا لیبا استفاده از روش تحل يشهر سبز يفضا یمکان یسنج تیع. اولو ،يم.، و رزم پور ،يع.، نور ،يآباد یزنگ ]13[
 داریو توسعه پا يعمران، معمار یالملل نیکنفرانس ب اسوج،ی: شهرينمونه مورد GIS طیدر مح AHP یسلسله مراتب لیتحل ندیفرا

  .1392 ز،یتبر ،يشهر

 در AHP مدل از استفاده با ايمحله هايپاركی ابیمکان وی ابیارز ع. ،یکشکول يفسندوز، ف.، باقر یقربان م.، ،يموسو ]14[
  .1392، همدان ،داریپا ستیز طیو مح يمرمت، شهرساز ،يمعمار یمل شیهما نیاول ،)اندوآبیم موردي: شهر (مطالعه GIS طیمح

 ییایبا استفاده از سامانه اطالعات جغراف يسبز شهر يفضا یابیمکان نهیبه يس. ارائه الگو ،یع.، ملک ان،یع.، شجاع ،ينوذر ]15[
)GISو مدل ( )AHP1392، تهران ،داریو توسعه پا يشهرساز ا،یجغراف یمل شیهما نیاول ،: شهر شوشتر)ي) (نمونه مورد.  

]١٦[  Tahmasebi E, Jalali M, Gharehghashlo M, Nicknamfar M, Bahmanpour H. Urban park selection at 
local scale by using geographic information system (GIS) and analytic heirarchy process (AHP). Pelagia 
Research Library, European Journal of Experimental Biology, ٢٠١٤ .٣٦٥، ٣٥٧ :(٣)٤. 

(نمونه  در شهر اهواز AHP یابیو روش ارز GISپارك با استفاده از  یابیب. مکان ،یمیکر امان پور، س.، خواجه، م.،] 17[
 .1393، همدان ،داریپا ستیز طیو مح يمرمت، شهرساز ،يمعمار یمل شیهما نیدوم ،)يشهر 4منطقه  :يمورد

]١٨[  Chandio I, Matori A, Lawal D, Sabri S. GIS ،based Land Suitability Analysis Using AHP for Public 
Parks Planning in Larkana City. Modern Applied Science, ٢٠١١ .١٨٩ ، ١٧٧ :(٤٠)٥. 

]١٩[  Yamman M. Utilizing Geographical Information System (GIS) to Locate Potential Urban Parks. 
The Ninth International Conference On Knowledge, Culture and Change in Organisations. Bosto, 
Massachusetts, USA. ٢٠٠٩. 

 ]٢٠[  Yannan X, Deping J, Wang X. The study of Green Space System Planing Based on AHP and GIS 
in Changzhou city, China. The Second International Conference on Information and Computing Science. 
Manchester. ٢٠٠٩. 

[٢١] Manlum Y. Suitability Analysis of Urban Green Space System Based on GIS, MSC Thesis, The 
Netherlands. ١٠١p. ٢٠٠٣. 

 ]٢٢[  Zhou Y., Shi T., Hu Y., Gao Ch., Liu M., Song L. Location selection for Shenyang urban parks 
based on GIS and multi ،objective location allocation model. Ying Yong Sheng Tai Xue Bao. ٣٣٠٧ :(١٢)٢٢ ،
٢٠١١ .٣٣١٤. 
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[٢٣] Malczewski, J. GIS and Multicriteria Decision Analysis. New York: John Wiley & Sons. ١٩٩٩. 

  .1384گیري چند معیاره. انتشارات دانشگاه امیرکبیر، چاپ سوم. ] قدسی پور، ح. مباحثی در تصمیم24[

-19: 49آب). پژوهش هاي جغرافیایی. یابی جغرافیایی (مورد مطالعه: شهر میاندومکاندر  AHP] سرور، ر. استفاده از روش 25[
38 .1383.   

]26[  Expert Choice, Inc. SAP ١٩٨٣, version ١١,Analytical hierarchical processing software. Thomas 
Saaty and Ernest Forman, ١٩٨٣. 


