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 چكيده 

های شهری می باشند و وضعیت توزیع آنها در سطح شهرها از اهمیت باالیی کاربری مهم ترینی شهری یکی از پارک ها زمينه و هدف:

مشهد به لحاظ توزیع فضای سبز شهری از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد به طوری که برخوردار می باشد. منطقه سه شهرداری 

متر مربع می باشد که این فاصله زیادی با استاندارهای محیط زیست سازمان ملل متحد  7.1سرانه فضای سبز موجود برای هر نفر برابر با 

تی یکی از پرتراکم ترین مناطق شهر مشهد می باشد. هدف از این پژوهش دارد. این در حالی است که منطقه مورد مطالعه به لحاظ جمعی

 تعیین مکان بهینه برای احداث پارک های شهری جهت کاهش کمبودهای موجود در منطقه می باشد. 

یت، دسترسی معیارهایی مورد بررسی از جمله وجود زمین های بایر، میزان فاصله از مراکز آموزشی و فرهنگی، تراکم جمع روش بررسی:

و فضای سبز موجود ارزش گذاری گردد، سپس با استفاده از مدل  پارک هابه تأسیسات شهری و شبکه ارتباطی شهر و میزان فاصله از 

الیه های مورد نیاز بر اساس معیار تعیین شده تهیه گردید و در ادامه به هریک از الیه  ArcGISمحاسبگر رستری در محیط نرم افزار 

 شده براساس میزان اهمیت آنها در مکان یابی فضای سبز وزن مناسبی اختصاص داد شد. های تهیه 

متر مربع فضای سبز کمبود وجود دارد وبا  117471متر می باشد که با توجه به سرانه پیشنهادی،  7.1:سرانه فضای سبز منطقه يافته ها

 سبز در منطقه می باشد توجه به تراکم باالی جمعیت در این محدوده نیازمند گسترش فضای
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ی مناسب برای فضای سبز مکان هاهای منطقه را برای انتخاب نتایج حاصل از تلفیق الیه های اطالعاتی زمینبحث ونتيجه گيری: 

سطح اولویت بندی شد. در نهایت زمین های اولویت بندی شده را با نقشه کاربری اراضی مورد ارزیابی قرار گرفت، که با کاربری موجود در 

 منطقه همخوانی داشت.

  

 های اطالعات جغرافیایی، شهر مشهد، فضای سبز شهری، مکان یابیپارک شهری، سیستم واژه های کليدی:

 

 مقدمه

فیزیکی شهرها از پدیده های قرن  گسترش شهرنشینی و توسعه

میالدی گذشته می باشد که در کلیه کشورهای جهان از جملهه  

ریع شهرها در سطح جههان بهه   ایران صورت گرفت. گسترش س

ویژه در کشورهای در حال توسعه همراه با بروز معضالت همانند 

تشدید آلهودگی محیطهی، کهاهش روابهط اجتمهاعی، آشهفتگی       

کالبدی در سطح شهرها گشته که سبب کاهش کیفیت محهیط  

(. از سوی دیگهر توسهعه   7زیست شهری برای انسان شده است)

ده شهرها سبب گسترش حاشیه بی رویه و بدون برنامه ریزی ش

نشینی و تخریب فضای سبزشهری و باال رفتن تقاضا برای زمین 

شهری گشت که زمینه ساز از بین رفتن فضای های سهبز دورن  

شهری و تغییر کاربری این گونه اراضی می شود، وجهود ننهین   

شرایطی در شهرها سبب توجه بیشهتر مهدیران و برنامهه ریهزان     

ای سبز بویژه پارک ها در محالت شهری شهری به توسعه فضاه

(. طراحی و استقرار فضاهای سبز به صورت هدفمنهد و  2گشت)

برنامه ریزی شده، عالوه بر داشتن توان بهالقوه زیبهایی بصهری،    

سبب کاهش مشکالت محیطی در سطح شهر، کاهش معضهالت  

(. 4اجتماعی با ایجاد محیطی برای گذران اوقات فراغت دانست)

وارد فوق، ایجاد و گسترش فضا ههای سهبز در سهطح    عالوه بر م

شهر سبب زیباسازی منظر شهری مهی گهردد. در حهال حاضهر     

توجه به نظریه توسعه پایدار از محور های اساسی توسعه پایهدار  

(.کهالن  7شهری وجود فضاهای سبز در سطح شهرها می باشهد) 

کیلومترمربهع وسهعت و جمعیتهی     433شهر مشهد بها بهیش از   

 71و بهیش از   7431نفر در سرشماری سال  2721333معادل 

میلیون زائر ساالنه به عنهوان دومهین کالنشههر مهذهبی جههان      

اسالم تبدیل و دارای جایگاه مهمی در سطح بین المللی و کشور 

می باشد. این شههر در طهی سهالهای اخیهر و پهس از پیهروزی       

 انقالب اسالمی، بدالیل مختلف از جمله مهاجرت آوارگان جنگ

تحمیلی، وجود مرقد مطهر امام هشهتم شهیعیان ) ( و اهمیهت    

یافتن بیش از پیش این موضو ، خشکسهالی ههای حهوزه ههای     

پیرامهونی و مهههاجرت از کشههور همسهایه )افغانسههتان و عههراق(،   

دستخوش رشد سریع جمعیت و در نتیجه رشد و گسترش شهر 

مشهد شده است. با رشد و روند کنونی جمعیت و توسهعه شههر   

مشهد، بسیاری از نیازهای شهروندان جوابگهوی رشهد جمعیهت    

نمههی باشههند و آهنههگ رشههد جمعیههت بهها آهنههگ رشههد میههزان 

از جمله نیازههای اساسهی   .شده همخوانی ندارد ارایهتسهیالت 

کمبود فضای سبز در شهر مشهد می باشد. سرانه فضای سبز در 

 متر مربع برای هر نفر می باشهد کهه   3/9شهرکالن شهر مشهد 

در مقایسه با استاندارهای جهانی کمبود فوق العاده ای را نشهان  

می دهد. جدای از سرانه فضای سبز کل شهر مشهد پراکنهدگی  

و توزیع فضایی، فضای سهبز در سهطح منهاطق بیهانگر وضهعیت      

نههامطلوبی در سههطح شهههر و منطقههه سههه مههی باشههد. براسههاس 

 مطالعههات و بررسههی هههای وزارت مسههکن و شهرسههازی، سههرانه

 72-1متعارف و مناسب فضاهای شهری در شهرهای ایران بین 

متر مربع است که در مقیاس استاندارد بین المللی فضهای سهبز   

(.منطقه سه 1متر مربع برای هر نفر رقم کمی می باشد) 23-21

شهرداری مشهد به عنهوان یکهی از منهاطق سهیزده گانهه شههر       

سهعت  و%1/3مترمربهع )  22422323مشهد با وسهعتی معهادل   

جمعیت شههر(   %32/77نفر ) 477474شهر( و جمعیتی بالغ بر 

در محدوده ای که از مرکز تا شمال شهر مشههد   7431در سال 

 7433امتداد یافته، استقرار پیدا کرده است.براساس آمهار سهال   

 127493مجمو  وسعت فضای سبز منطقه بهالغ بهر متهر مربهع    

مشههد اسهت.   درصد فضای سبز شهری  3/9بوده که این میزان 

متر مربع است که 1/7همچنین سرانه فضای سبز شهری منطقه 

مترمربع( رقم پائینی را نشان می  3/9در مقایسه با شهر مشهد )



 

 991                                                                                       ...             تحليل فضای سبز شهری و تعيين مكان بهينه       

 
وجود ننین وضعیتی در منطقه سه شههرداری مشههد    (.2دهد)

نیازمند توجه هرنه بیشتر مدیران شهری نسبت به توسعه کمی 

را دارد. بهرای افهزایش   و کیفی فضای سبز در در سطح منطقهه  

سرعت العمل و کارایی امروزه بهر عمهوم متخصصهان و مهدیران     

شهری مشخص گردیده که مدیریت و اداره امور مختلف شهرها 

به دلیل حجم زیاد اطالعات و متغیهر هها بها اسهتفاده از ابهزاری      

سنتی غیر قابل ممکن است اما سیستم اطالعات جغرافیهای در  

را فراهم نموده است که با توجه به همهه   برنامه ریزی این امکان

متغیرها تصمیمات مناسب را برای بهبود وضعیت موجود انجهام  

 (.1دهند)

 اهداف مورد نظردر اين پژوهش عبارتنداز: 

در منطقهه سهه    پارک هاها و نگونگی پراکنش . ارزیابی سرانه7

 شهرداری مشهد،

 هرداری.ی جدید شهری در منطقه سه شپارک ها.  مکان یابی 2

 تعاريف و مفاهيم:

پارک به قطعه زمینی بزرگ،  (7911در فرهنگ آکسفورد )

محصور و عموما با درخت می گویند. قطعه زمین بزرگی که به 

قطعه . صورت طبیعی برای استفاده عموم نگهداری می شود

گاهی اختصاص زمین آرایش یافته ای که برای استفاده ی تفرج

پارک ( 7911ستاندارد دانشگاهی )در فرهنگ ا .داده می شود

قطعه زمینی است که در داخل یا نزدیک شهرها که معموال با 

های ورزشی ها و زمینهای بازی، گردشگاهامکاناتی نظیر زمی

شود و مشتمل بر درختان و برای استفاده عموم تعیین می

همچنین تعاریفی نظیر تعاریف فوق برای پارک . نمنزار است

در نهایت پارک نوعی فضای سبز است که به  .تشده اس ارایه

عنوان فضایی که نیازهای فراغتی، تفریحی و حتی فرهنگی 

 79این فضا از قرن . مردم را تامین می کند، شناحته شده است

وارد شهرها شد و به عنوان یکی از نیازهای عمومی مورد نیاز 

ها  از دید یک ناظر بی طرف درختان و پارک (.3)تبدیل گردید 

باغ و پارک دارای  .تنها باقی مانده طبیعت در شهر هستند

اشتراکات ملموسی هستند، اما نقطه ی تمایز اصلی آن ها، در 

پارک فضایی . خصوصی بودن باغ و عمومی بودن پارک است

است که حوزه ی نفوذ اجتماعی آن متعلق به عموم مردم می 

اجتماعی در  آنچه از دیدگاه محیط(. به عبارت دیگر 9)باشد 

ارتباط با فضای سبز شهری اهمیت دارد، میزان فضای سبز 

یعنی فضای سبزی که  است. )فضای سبز اجتماعی( عمومی

 .(73) رفت و آمد عموم در آنها بدون مانع باشد

ی در کشور ایران آشنایی با مفهوم پارک از اواسط دوره 

و  حکومت قاجار و همزمان با باال گرفتن مراودات فرهنگی

اجتماعی اروپاییان با ایران، آغاز شد لیکن موضو  ایجاد فضای 

اولین فضای سبز  .سبز عمومی تا سال ها بعد مطرح نبود

عمومی که به شکل پارک امروزی بسیار نزدیک است، باغ های 

ملی بودند که در دوره ی پهلوی اول در برخی از شهرهای ایران 

ای و مفهومی واژهی ترجمه "باغ ملی"تاسیس شدند عبارت 

"Public Garden"  در شهرهای اروپا و آمریکا است که در

راستای سیاست تجدد و ترقی دوره ی پهلوی اول مورد توجه 

به  7422ی پهلوی دوم از سال قرار گرفته است و با آغاز دوره

بعد، ابتدا باغات درون شهری به زیر ساخت و ساز رفت، در ادامه 

امون محدوده ی قبلی شهر، برخی از رشد شهر در اراضی پیر

های ی شهر بودند، همانند کاربریکاربری هایی که در حاشیه

نظامی و صنعتی جزء اراضی شهر شده و با کاربری مسکونی 

به بعد شدت تهاجم به اراضی  7473از سال . (77احاطه شدند)

تابع ( 7471)شهری افزوده شده و تا زمان تصویب طرح جامع 

، 7442مرداد سال  23پی کودتای . در ی نبودهیچ ضابطه ا

داری جهانی عملی وابستگی هر نه بیشتر ایران در نظام سرمایه

با افزایش ضریب مهاجرت به شهرهای بزرگ و پیدایش . شد

ازدحام جمعیت در مراکز شهری، لزوم ایجاد مراکز تفریح و 

تفرج عمومی برای کاهش معضالت زندگی شهری بیش از پیش 

ی روزافزون شهری و گسترش از آن پس توسعه .گشت نمایان

ی شهری را افزایش داد پارک هاآپارتمان نشینی، نیاز به ایجاد 

های های کونک، باغچهتا فضای سبز جمعی جایگزین حیاط 

های اختصاصی درون شهری و برون شهری گردید، خانگی و باغ

ول است، که های ملی آثار باقی مانده از دوره پهلوی ااحداث باغ

به نظر می . در برخی از شهرها همچنان به یادگار مانده است

اولین فضاهای سبز عمومی به شکل امروزی آن، پارک  رسد،

ی قدیمی سنگلج طراحی و ساخته تهران است که به جای محله
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پارک شهر بیشتر به قصد ایجاد فضایی شبه طبیعی . (72شد)

در محیط طبیعی  در شهر و مکانی برای گردش و قدم زدن

احداث شده بود اما نمی توانست پاسخگوی نیازهای فرهنگی 

روند ایجاد پارک های شهری پس از رکود  مردم آن دوران باشد

با احداث پارک شهر در مرکز شهر  7423بلند مدت در سال 

و به  43تهران حرکت کندی آغاز کرده و در اواخر دهه ی 

طی این دوره تا  .شمسی رونق یافت 73ی خصوص طی دهه

با توجه به نیازهای اجتماعی و فضای نوگرایی  13ی اواسط دهه

و رویکرد حکومت در ایجاد فضای سبز و با توجه به منابع مالی 

مشخصا از . مناسب، پارک های متعددی در تهران احداث شد

احداث پارک ها، باغ و ویالسازی به سبک  7413دهه ی 

 . (77-74ب شد)کشورهای اروپایی در ایران با

 عملكرد های پارک های شهری:

های موجود در شهر نه تنها ارزش  فضای سبز شهری و پارک

تفریحی داشته و محل مناسبی برای سپری کردن اوقات فراغت 

مردم به شمار می آید بلکه این فضا ها در موارد بسیاری از 

توسعه بی قواره و نسنجیده شهرها جلوگیری می کنند. امروزه 

توجه به سرطان زا بودن محیط شهری بر اعتبار و اهمیت فضا  با

 درارتباط. ( 7،21های سبز و پارک های شهر افزوده شده است)

با اهمیت و جود برخی درختان در طبیعت پژوهشگران در یافته 

ا و ههه اند که درختان باعث از بین رفتن بسیاری از باکتری

ضر در هوا می قارچ ها ی تک سلولی و برخی از حشرات م

(. استفاده از فضای سبز به عنوان حریم بصری، 77شوند)

استفاده از درختان به عنوان حریم حفاظتی، استفاده از فضای 

سبز بر اساس طراحی مناسب جهت عملکرد اجتماعی ویژه، 

استفاده از فضای سبز جهت ایجاد مسیر های هدایتی می تواند 

لکردهای پارک های (. عم71کاربرد مناسبی داشته باشد )

 شهری بدین قرار می باشند:

: تنو  زیستی و حفاظت از محیط عملكرد اکولوژيكی-1

زیست و کاهش آلودگی های صوتی، معتدل کردن هوا، سایه 

افکنی و تنظیم میکرو کلیما، کمک به آرام کردن جریانات سیل 

وکیفیت آب ،ایجاد نفوذ پذیری برای جذب آب و ایجاد فرصت 

ات تاریخی و محیطی از عملکرد های مهم اکولوژیکی برای مطالع

 .(72)فضای سبز شهری می باشد

ی مناسب برای مکان هاروانی: ایجاد –عملکرد اجتماعی -2

ورزش، تفریح، در جهت سالم نگه داشتن سالمتی انسان و در 

دسترس بودن این فضای ها برای همه ساکنان شهر و به وجود 

اند به عنوان عاملی مهم در آوردن محیط آرام در شهر می تو

در بیشتر  .(71جهت سالمتی اجتماعی و وروانی عمل کند )

و فضا های سبز شهری به عنوان یک راهکار  پارک هابحث ها بر 

بسیار مهم که می تواند کیفیت زندگی اجتماعی شهری را باال 

 (.73)ببرد تاکید شده است

 روش بررسی

توصیفی تحلیلی است  روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش

و نو  آن پژوهش کاربردی می باشد. روش های جمع آوری 

می باشد.  عملیات میدانیو مطالعات اسنادی اطالعات، 

شهرداری 4منطقه ی "ی جغرافیایی و مکانی پژوهش محدوده

می باشد. ابزار گردآوری اطالعات، برداشت میدانی از  "مشهد

ن برای تجزیه و تحلیل محدوده مورد مطالعه می باشد، همچنی

و  SPSSو پردازش اطالعات و تحلیل فرضیات، از نرم افزارهای 

ArcGIS  استفاده شده است. مراحل تحقیق به شرح زیر می

کاربرد  -2جمع آوری اطالعات و رقومی سازی هریک  -7باشد: 

 -4مدل محاسبگر رستری در سیستم اطالعات جغرافیایی 

استفاده از عملیات میدانی در  مقایسه نتایج حاصل از مدل با

 سطح محدوده.

با استفاده مدل محاسبگررستری نظرمی رسد؛به تحقيق:فرضيه

ترین مکان را و سیستم اطالعات جغرافیای می توان مناسب

 برای ایجاد پارک در منطقه ی مورد مطالعه مشخص کرد.

 Rasterگر رستری)مدل محاسبه مراحل بررسی:

calculatorوش کار ساده اما با کارایی باالیی می ( دارای ر

ی مختلف مورد نظر برای باشد. در واقع این روش معیارها

تصمیم گیری را با توجه به امتیازات داده شده به هر یک از 

 معیارها بایکدیگر ادغام کرده تا هدف تعیین شده به دست آید

 که شامل مراحل زیر است :
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ورد نظر: شناسایی و تعیین هدف و مشخص نمودن معیار م -7

انتخاب عوامل و معیارهای که در مکانیابی تأثیرگذارند هر قدر 

های زمینی تطابق بیشتری عوامل شناسایی شده با واقعیت

تر خواهد بود. برای داشته باشند، نتایج مکانیابی رضایت بخش

شهرداری مشهد عوامل:نزدیکی  4مکانیابی فضای سبز منطقه 

-دیکی به مراکزآموزشی، نزدیکی به شبکهبه مراکز مسکونی، نز

، نزدیکی به تأسیسات و تجهیزات نزدیکی 2های ارتباطی درجه 

های ارتباطی اصلی، دوری از به مراکز فرهنگی،.دوری از شبکه

 ی موجود در نظر گرفته شده استپارک ها

ورود داده های به دست آمده از برداشت میدانی  در محیط  -2

 تهیه نقشه های رقومی از آنها و ArcGISنرم افزار 

در این مرحله به دلیل اینکه معیارها از نو  کیفی وکمی و  -4

گسسته و پیوسته می باشد الزم است، معیارها یکنواخت شود، 

تا قادر به امتیازدهی و عملی کردن مکان یابی در محیط مدل 

 .گر رستری شودمحاسبه

له از عوامل تأثیر های اطالعاتی بر اساس فاصگذاری الیهارزش

گذار صورت گرفته و طبقه بندی بر حسب فاصله از معیارها بر 

 است.انجام شده 73تا  7اساس جدول شماره یک بین 

 

 ارزش گزاری اليه ها بر حسب فاصله -9جدول 

 2معابر درجه  9معابر درجه  مسيل ها مسكونی تاسيسات مراکز فرهنگی پارک فاصله )متر(

 7 73 73 73 73 73 7 733تا3

 2 9 9 9 9 9 2 233تا733

 4 3 3 3 3 3 4 433تا233

 7 1 1 1 1 1 7 733تا433

 1 2 2 2 2 2 1 133تا733

 2 1 1 1 1 1 2 233تا133

 1 7 7 7 7 7 1 133تا233

 3 4 4 4 4 4 3 333تا133

 9 2 2 2 2 2 9 933تا333

 

ب مرحله بعدی وزن دهی نهایی الیه های اطالعاتی بر حس-7

وزن دهی درجه بندی و شناسایی مناطق مستعد است، در این 

مرحله برای در نظر گرفتن وزن ها بر اساس مقیاس از پیش 

در نظر گرفته  733تا  3تعیین شده است. در این پژوهش ارزش 

امتیاز به کل معیار  733شده است بدین ترتیب که در مجمو  

توجه و  نشان دهنده کمترین 3تخصیص می یابد که ارزش 

نشان دهنده بیشترین توجه به معیارهای مورد  733ارزش 

باشد. یعنی هر قدر یک معیار ارزش بیشتری به خود بررسی می

بگیرد اهمیت نسبی آن بیشتر می باشد و برعکس. سپس همه 

معیارهای تخصیص یافته به ارزش حداقل تقسیم می شود. در 

ار ها بر کمترین مرحله بعد نسبت هر امتیاز داده شده به معی

 (.79،23معیار محاسبه می شود)

ادغام الیه ها و تعیین مکان های بهینه:مرحله آخر ال یه  -1

های تهیه شده را در احتمال تأثیر آنها )وزن نرمال شده( در هم 

بر حسب درجه  مکان هاادغام می نماییم. در نهایت بهترین 

عیین بندی) خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف، نامناسب( ت

 می شود.
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 نحوه وزن دهی اليه های بر حسب وزن دهی درجه بندی -2جدول 

  وزن نرمال شده )درصد( ارزش  معيارها

  3/7  73  مراکز مسکونی 

  3/31  1  مراکز فرهنگی

  3/7  73  مراکز آموزشی

  3/31  1  نزدیکی به مسیلها

  3/31  1  تأسیسات و تجهیزات شهری

  3/7  73  2 اطی درجهشبکه های ارتب

  3/7  73 شبکه های ارتباطی اصلی 

 71/3  71  ی موجودپارک ها

  ∑=3/7  ∑733= جمع

 

در این مرحله با مشخص شدن  :GISاجرای مدل درمحیط  -2

ها دریکدیگرادغام امتیازات طبقات مختلف هر شاخص، شاخص

 شدند .درواقع دراین مرحله شاخص مختلف که هریک به صورت

می باشد را به صورت فرمولی نوشته تا نرم  GISالیه در محیط 

 ها با یکدیگر باشد.افزار قادر به ادغام شاخص

 يافته ها تحقيق 

:این توصيف ويژگی های منطقه سه شهرداری مشهد.7

میلیون متر مربع به لحاظ جغرافیایی در  22منطقه با حدود 

نه کشف شمال شرقی مشهد واقع شده که از شمال به رودخا

رود، از جنوب به خیابان شیرازی و از شرق به خیابان آزادی و 

بلوار طبرسی و از غرب به خیابان عبادی )خواجه ربیع( و محور 

 جاده کالت منتهی می گردد.

ناحیه که شهامل کهل    1با  7422منطقه سه شهرداری در سال 

کنونی مهی باشهد    2و قسمتی از منطقه  1و  7محدوده مناطق 

و سهپس   2بهه تهدریج منطقهه     7417ردیهد. از سهال   تشکیل گ

 7از این منطقه تفکیک و اداره خدمات شهری با  1و  7مناطق 

ناحیه به کار خهود ادامهه داد . بهر اسهاس سیاسهتهای تفکیهک       

، قسمتی از منطقه سه بهه منطقهه ثهامن    7413مناطق در سال 

 ناحیه تقلیل 4ناحیه به  7الحاق شد و نواحی خدمات شهری از 

افت. موقعیت قهرار گیهری منطقهه بهه لحهاظ نزدیکهی و دیهد        ی

مستقیم برخهی خیابانهها بهه حهرم مطههر امهام رضها) ( مهورد         

 استقبال زائرین و مجاورین آن حضرت می باشد.

تعهداد   7431براساس آمار سرشهماری نفهوس و مسهکن سهال     

نفهر مهی باشهد کهه در      477474جمعیت منطقه سه بهالغ بهر   

درصهد از   32/77مشههد در ایهن سهال،   مقایسه با جمعیت شهر 

در  7431جمعیت شهر را شامل می شود.. این منطقه در سهال  

نفر ساکن مهی باشهند. تهراکم جمعیهت شههر       2/729هر هکتار

 37دهد که این میزان درحدود نشان می 7431مشهد در سال 

  نفر در هکتار است در مقایسه با تراکم جمعیت در منطقه سه

های جمعیتی در شهر مشهد به شمار می آینهد. تعهداد   محدوده

 74.9خانوار اسهت )  33311خانوار ساکن در منطقه سه بالغ بر 
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درصد خانوار شهر مشهد( که با توجه به جمعیت منطقهه، بعهد   

 (.27می باشد) 37/4 خانوار در این منطقه برابر

تری است که نشان از تهراکم بهاالی   شهرداری، رقم بسیار پائین

عیت در منطقه در مقایسه با شهر مشهد است. منطقهه سهه   جم

شهرداری پس از منهاطق نههار، دو و شهش در ردیهف نههارم      

تراکم جمعیهت واقهع اسهت کهه مهی تهوان گفهت منطقهه سهه          

 ترین اند پر تراکمشهرداری مشهد همراه با مناطق یاد شده

هم اکنون به دلیل وجود اراضی خالی و کشاورزی موجود در 

و همچنین هجوم جمعیت از سایر مناطق استان به شهر منطقه، 

مشهد و اسکان برخی از آنها در اراضی منطقه، آن را تبدیل به 

یکی از مناطق دارای تحوالت سریع در سطح شهر مشهد نموده 

ای که اراضی واقع در این منطقه به عنوان است. به گونه

ار می پتانسیلی جهت رونق حاشیه نشینی در شهر مشهد به شم

مجمو  وسعت فضای سبز منطقه  7433براساس آمار سال آید. 

درصد  33/2 بوده که این میزان 127493بالغ بر متر مربع

فضای سبز شهری مشهد است. همچنین سرانه فضای سبز 

متر مربع است که در مقایسه با شهر مشهد  1/7شهری منطقه

م بیانگر مترمربع( رقم پائینی را نشان می دهد. این ارقا 9.3)

وضعیت نامناسب فضای سبز منطقه نسبت به شهر مشهد و 

همچنین استانداردهای موجود است جدول زیر بیانگر وضعیت 

 7433فضای سبز منطقه سه شهرداری مشهد در سال 

 (.22است)

 

 : وضعيت فضای سبز در منطقه سه شهرداری مشهد2جدول

 سرانه جمع کل ساير لچكی بلوار ميدان پارک 

7277211311/321711271/7 ه سهمنطق

1272127212224174124279173/9 شهر مشهد

37/71/431/424/3239/2 درصد

 

 وضعيت پارک و فضاهای سبز در منطقه سه.9

این منطقه با توجه به افزوده شدن نقاط روستایی و درصهد بهاالی   

ی از ارههههوردار در بسیههههحاشههیه نشههین یکههی از منههاطق کههم برخ

 پهارک هها  زندگی مطلوب شهری محسوب می شود و  شاخص های

 71هاست. در حال حاضر منطقه سه دارای هم یکی از این شاخص

ی منطقه حدود پارک هاای است و وسعت کل پارک محلی و ناحیه

هکتههار مههی باشههد. سههرانه محاسههبه شههده بههر اسههاس جمعیههت 72

فاصله بسیار  متر مربع محاسبه شده است که 41/3(، 7431منطقه)

متر  22/2زیادی با استانداردهای این کاربری بر اساس طرح جامع)

در  پارک هها مربع( برای هر نفر دارد. در حال حاضر میانگین سرانه 

متر مربع برای هر نفر بوده و این رقم در منطقه سهه   4شهر مشهد 

متر مربع بدست آمده است. که عالوه بر کمبود در مقایسه با  41/3

 (.22ندارد با سرانه کل شهر هم رقم پایینی است)استا

 

 

 در منطقه سه شهرداری مشهد پارک هاتوزيع .2

 بهه صهورت  در سطح منطقه سه  پارک هادر حال حاضر توزیع 

در انوا  مختلف محلی و  پارک هاپراکنده شکل گرفته است. این 

ای است. آنچه که در ارزیابی یک منطقه به لحاظ دسترسی ناحیه

 پارک هاک و فضای سبز مورد اهمیت است، نحوه پراکنش به پار

در سطح محالت و نهواحی مسهکونی اسهت. ایهن توزیهع فهارغ از       

تواند شرایط دسترسی مناسب را برای تمام ساکنان وسعت آن می

متعادل و برابر فراهم نماید. همانطور که در نقشهه زیهر    به صورت

طح منطقهه بها   در سه  پارک هها نیز قابل مشاهده است پراکندگی 

باشد و در بخشههایی از  توجه به تعداد کم آنها خیلی مناسب نمی

 منطقه خالء ها بسیار آشکار است.
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 توزيع پارک ها در سطح منطقه -9نقشه 

 

 تحليل فضايی با استفاده از آناليز شبكه.9

تحلیل فضایی با استفاده از توابع مجاورت خیلهی بهه واقعیهت    

ه با تامهل بیشهتری بهه آن پرداختهه     نزدیک نبوده و الزم است ک

شود. هر نند که این تحلیل خود یک گام بسهیار مناسهب بهرای    

ارزیابی ها و بررسی های مختلف مسایل شهری است اما فواصهل  

آنگونه که در این تابع محاسبه مهی شهود خیلهی دقیهق نبهوده و      

راضی کننده نیست. آنچه مورد سوال است فاصله اقلیدسهی ایهن   

ه بدون در نظر گرفتن مسیر، حهریم خهود را تعیهین    تابع است ک

می کند. این مدل در تعیین پوشش خود مانعی بر سر راه ندیهده  

فاصله نتایج خود را نشان می دهد. برای رفهع ایهن    و فقط با یک

 ArcGIS، نرم افزار Network Analystمشکل می توان از بسته 

ار گرفت. در اینجا استفاده کرد و فاصله ها را واقعی تر در مدل بک

در شهبکه وارد   پارک هاهای تعیین شده برای دسترسی به شعا 

شده و فاصله واقعی بر اساس طول شهبکه معهابر مهورد محاسهبه     

 قرار می گیرد.

ک پهار متهری از   7333ی خطه  در فاصهله پارک  سرویس ناطقم

 سرویس منطقهمساحت  ( مشخص شدند.ساده) بافر به روش ها

 از  درصههد 22حههدود  در کههه بههود بههعکیلومترمر4/71پههارک

وضعیت  کیلومتر مربع( می باشد.4/22منطقه سه ) کل مساحت 

قهرار   تجزیهه و تحلیهل  مهورد   ای شبکهآنالیز روش  در پارک ها

کیلهومتر   77.1سرویس پارک  مناطقمساحت  (.4گرفتند )نقشه

 مسههاحتدرصههد  11مقههدار حههدود   ایههنمربههع بههرآورد د.  

 سهرویس  نطقهرصد کمتر از مساحت مد 73نزدیک به  و منطقه

 متری است. 7333 آستانهبا  بافرروش  توسط اندازه گیری شده

 

 
 ميزان عملكرد پارک ها -2نقشه 

 

 ميزان عملكرد پارک ها -4جدول 

 منطقه مساحت پوشش جمعيت پوشش

 جمع 27492211 732139

 

با توجه به جدول فوق نسبت جمعیت و وسهعت تحهت پوشهش    

ناحیه یک بهتر از دو ناحیه دیگر است. هر نند کهه  در  پارک ها

درصد باالیی از وسعت منطقه را تحت پوشش خهود   4و 2ناحیه 

ای را تحت پوشهش قهرار نهداده    دارند اما جمعیت قابل مالحظه

 است و نیاز به توجه بیشتر دارد.

ها تهامین  ها در حوزه وظایف شهرداری کاربری مهم ترینیکی از 

ریح برای شهروندان است. پارک و فضای سهبز  فضای فراغت و تف

شهری از جمله این کاربریهاست که تاثیر بسهیار زیهادی بهر روح    

حاکم بر شهروندان و شهرنشینان بجای می گهذارد. کمبهود ایهن    

کههاربری در واقههع بههه معنههی کههاهش اوقههات فراغههت سههاکنین   

پارک شهرهاست. همانگونه که در قسمتهای قبلی نیز آمده است، 

توان بر اساس مقیاس خدمات بهه سهه دسهته    شهری را میی ها

اصلی تقسیم بندی نمود که شامل پارک محلهه ای، ناحیهه ای و   

بر اساس نقهش   پارک هاهر یک از این  (.24است)منطقه شهری 
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و وسعت خود جمعتی را در یک شعا  خاص تحت پوشهش قهرار   

می دهد. بر اساس معیارهای عمومی شهرسازی جمعیت سرویس 

نفر و فاصهله پوشهش    1133تا  4133نده یک پارک محله ای ده

متهر تعیهین    411تها   433این پارک جهت دسترسی شهروندان 

هم  پارک هاشده است. در مرتبه بعدی پارک ناحیه است که این 

 113تها   213بر اساس استاندارد تعیین شده با شعا  عملکهردی  

ش خهود  هزار نفهر را تحهت پوشه    72تا  73متر جمعیتی معادل 

متر مربهع، وسهعت    22/2بر اساس سرانه پیشنهادی  داشته است.

باشهد کهه    7/397273 کاربری فضای سبز منطقه بایستی برابر با

 779394در حال حاضهر وسهعت فضهای سهبز موجهود منطقهه       

متهر    7/117471مترمربع محاسبه شده و کمبود وضهع موجهود  

ندارد تعیهین  مربع می باشد. اختالف سرانه موجود منطقه با استا

صله زیادی تا اسهتاندارد  متر مربع محاسبه شده که فا 2.21شده 

 خود دارد.

 

 

 ميزان کمبود فضای سبز در سطح منطقه  -5جدول 

 کمبود سرانه ای کمبود سطح سطح مورد نياز  وسعت موجود جمعيت  کاربری

 21/2 117471 397273 779394 477474 سبز فضای

  
 

 

 فضايی منطقه سه تحليل کمبودهای-9

و فضای سبز در سطح منطقه به شکل نامناسبی توزیع  پارک ها

شده اند. لذا بجای تمرکز در بعضی از محالت می توان اقدام به 

 های جدید در محدوده های فاقد دسترسی به پارک ایجاد پارک

امکان پذیر است. با  GISها نمود. این مساله با بهره گیری از 

 پارک هاسطوح عملکردی هر یک از انوا   2توجه به نقشه 

ی در مقیاس محله پارک هامشخص شده است. شعا  عملکردی 

متر تعیین شده است. بر  113متر و در مقیاس ناحیه  411ای 

اساس این معیارها شعا  مورد نظر ترسیم شده است که نمایش 

فضایی آن در سطح منطقه مشخص گردیده است. در نتیجه این 

ها و  هایی از منطقه فاقد دسترسی به پارک بخش نمایش فضای

فضای سبز بوده است. لذا به منظور تعادل بیشتر توزیع فضایی 

و تعادل دسترسی در سطح منطقه نقاطی پیشنهاد  پارک ها

شده است که پوشش آنها با توجه به عملکرد ناحیه ای مناسب 

در  اپارک هبوده و تا حد باالیی می توان پوشش متعادل فضایی 

سطح منطقه دست یافت. الزم بذکر است که در سطح منطقه با 

توجه به فشردگی بافت در بیشتر محالت توریع فضایی را می 

توان بسسیار خوب ارزیابی کرد اما مساله تراکم جمعیت را نیز 

بایستی در نظر داشته که کمبودهای آن در قسمت تحلیل های 

 (.27سرانه ای به تفصیل آمده است)

 ونتيجه گيری  بحث

رسیدن به هدف مورد نظر در این تحقیق که همان تعیین  برای

مکان مناسب برای احداث پارک های جدید است اقدامات زیر 

 انجام شد. در ابتدا مشخصات منطقه سه شهرداری مشهد از 

طریق پرسشنامه و مطالعات اسنادی برداشت شده واین 

اساس شاخص های  وبر شدGIS اطالعات وارد محیط نرم افزار

مورد نظر )مراکز مسکونی، مراکز آموزشی، شبکه های ارتباطی 

مراکز فرهنگی، شبکه های  ، تأسیسات و تجهیزات،2درجه 

نقشه های جداگانه ای تهیه  ی موجود(پارک هاارتباطی اصلی، 

ها به دست آمده از هر شاخص را به در ادامه کار نقشه شد.

دلیل اینکه شاخص های مورد  نقشه های رستری تبدیل شد وبه

پیوسته وکیفی وگسسته بودند و هریک  استفاده از دونو  کمی و

از الیه های به دست آمده از شاخص های مختلف را به طبقاتی 

ارزش  تقسیم شد و به هریک از طبقات امتیازی داده شد.

گذاری الیه های اطالعاتی بر اساس فاصله از عوامل تأثیر گذار 

و طبقه بندی شد و این طبقه بندی بر اساس صد صورت گرفته 
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متر به صد متر در نظر گرفته شده است و برای هریک از طبقات 

براساس میزان فاصله از فضای سبز انجام شد که در این حالت 

کاربری های متناسب با فضای سبز هر نه فاصله کمتری داشته 

س یک این ارزش گذاری بر اسا باشند امتیاز بیشتر و برعکس.

مقیاس عمومی در نظر گرفته شده است. در این مرحله مقیاس 

در نظر گرفته ایم. امتیاز بندی ها بر اساس  73تا  7را از 

استفاده از نظر کارشناسان متخصص در زمینه امور شهری از 

طریق پرسشنامه انجام شده است. برای تعیین وزن نهایی هر 

هی درجه بندی شده یک از شاخص ها با استفاده از روش وزن د

در ادامه ال یه های تهیه  و وزن نهایی هریک الیه ها تعیین شد.

شده را در احتمال تأثیر آنها )وزن نرمال شده( ضرب کرده و با 

بر حسب درجه  مکان هاهم ادغام می نماییم. در نهایت بهترین 

بندی) خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف، نامناسب( تعیین 

 مشخص شده است.  3 می شود.که در نقشه

 

 

 
 فاصله و ارزش گذاری واحد های مسكونی -2نقشه 

 

 
 فاصله و ارزش گذاری پارک های موجود -4نقشه 

 

 

 فاصله و ارزش گذاری تاسيسات شهری -5نقشه 

 

 

 فاصله و ارزش گذاری شبكه معابر -6نقشه 
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 2فاصله و ارزش گذاری شبكه معابر درجه  -7نقشه 
 

  مكان پيشنهادی احداث پارک -8نقشه 

موجود در سطح منطقه سه برای ایجاد  مکان هاطبقه بندی 

فضای سبز به صورت خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف، 

خیلی ضعیف انجام گرفته است. در این طبقه بندی زمین هایی 

اند را که در جمع بندی تناسب آنها خوب و خیلی خوب بوده

انتخاب شده را  مکان هاب و سپس برای ایجاد فضای سبز انتخا

با نقشه ی کاربری اراضی شهری موجود در منطقه سه 

ی مکان هاایم. پس از مقایسه شهرداری مشهد مقایسه نموده

انتخاب شده با کاربری اراضی شهری مشخص شد که زمین 

های مناسب برای ایجاد فضا های سبز تناسب زیادی با کاربری 

در حواشی رودخانه، نزدیک  کان هاماراضی موجود دارند، این 

به مراکز مسکونی، آموزشی، فرهنگی، تأسیسات شهری و شبکه 

ارتباطات هستند و از پارامترهای دیگر مانند پارک های موجود 

همچنین دور از الیه  مکان هافاصله مناسبی دارند و این نو  

ها زمین هایی  های پر تراکم شهری واقع شده و برخی از آن

ها  تبدیل آن که مالکیت دولتی دارند وتغییر کاربری وهستند 

 (. از آن21-22به فضای سبز به راحتی صورت خواهد گرفت)

جایی که در این پژوهش با پارمترهای متفاوتی روبرو هستیم و 

گذاری هر یک از پارمترها بر حسب فاصله؛ همچنینی ارزش

سه های موجود در سطح منطقه تعیین میزان تناسب کاربری

شهرداری مشهد برای ایجاد فضای سبز؛ نیاز به زمان طوالنی و 

در  GISدقت فراوان دارد و با توجه به این که خاصیت اصلی 

ارزشیابی نند منظوره و تحلیل های جامع نگر این است که در 

ترین شکل با پردازش پارمترهای بی  کمترین زمان و دقیق

بنابراین استفاده  گیری قطعی را ممکن می سازد؛شمار تصمیم

ها  تواند در مکانیابی دقیق و جامع نگر پارکاز این سیستم می

(. در 21و فضا های سبز شهری به ما کمک فراوانی نماید)

منطقه مورد مطالعه با تجزیه و تحلیل پارمترهای ذکر شده 

ی مناسبی را برای ایجاد فضای سبز انتخاب مکان هاتوانسته ایم 

در پایان می توان  .ه تحقیق تایید شده استبراین فرضیکنیم بنا

پیشنهاد زیر را جهت استفاده توسط مسئوالن و مدیران شهری 

 داد : ارایهرا 

اهمیت دادن به توزیع عادالنه ی فضای سبز در  -7

سطح شهر به گونه ای که همه شهروندان بتوانند از 

فضای سبز در کمترین زمان و حداقل هزینه استفاده 

 نمایند.

به جمعیت، فرهنگ، مسائل اجتماعی و توجه  -2

اقتصادی منطقه ی مورد مطالعه از عوامل اصلی در 

 مکان گزینی پارک های شهر می باشد.

توجه مدیران شهری به پتانسیل ها و محدودیت های  -4

خدمات بهتر به  ارایهموجود در منطقه جهت 

 شهروندان. 

برای باال بردن ضریب تصمیم گیری درست مدیران   -7

برنامه ریزان شهری می توانند از سیستم  شهری و

 اطالعات جغرافیایی نهایت استفاده را ببرند. 
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