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  چکیده

شهرداري مشهد در سه مقياس همسایگی،  3ي منطقة هاپارکیابی يارهاي مؤثر در مکانهدف این مقاله شناسایی مع

لحاظ ساخت این با تأکيد بر اصول الگوي تخصيص کمينة فاصله، و در نهایت بررسی پتانسيل منطقه به ياهيناحمحلی و 

و تحليل وضعيت فعلی منطقه، شش ست؛ لذا با استفاده از روش اسنادي و ميدانی، پس از بررسی کمبودها هاپارکنوع 

اند از: مراکز ثقل جمعيتی، فاصله ي مناسب جهت احداث پارک انتخاب شده است که عبارتهامحدودهمعيار براي بررسی 

ي موجود و دسترسی به هاپارکي ارتباطی، فاصله از هاشبکهاز مراکز آموزشی، فاصله از مراکز فرهنگی، دسترسی به 

ي مکانی در فرایند هادادهعنوان ابزار تلفيق، تحليل و نمایش چنين از سيستم اطالعات جغرافيایی بهي مستعد. همهانيزم

ي هاپارککه سرانة  دهدیمریزي بوده، مشخص شده است. نتایج نشان یابی، استفاده و فضاهایی که نيازمند برنامهمکان

 2/02متر مربع(، بایستی حدود  22/2پيشنهادي طرح جامع ) متر مربع بوده و براي رسيدن به استاندارد 9/4منطقه برابر 

، GISي منطقه افزوده شود. بنابراین جهت رفع کمبود منطقه با استفاده از تحليل شبکه در محيط هاپارکهکتار به مساحت 

 .هکتار از اراضی بایر در دو اولویت اول و دوم، مناسب جهت احداث پارک پيشنهاد شده است 24حدود 

.GIS، 3یابی، منطقة ، مکانهاپارکالگوي تخصيص کمينة فاصله، کاربري ها: واژهکلید
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 مقدمه. 4

ههایی اسهت کهه    يکهاربر فضاي سبز شهري از جملهه  

توزیع و پراکنش آن در سطح شهر اهميهت زیهادي دارد و   

، ص. 4924جزء الینفک سهاختار شههر اسهت )رضهویان،     

و  بهزر   يرهادر شهه  یژهو، بهيسبز شهر يفضاها(. 422

صههنعتی، داراي عملکردهههاي مختلفههی هسههتند )احمدیههه، 

طهور کلهی   (. عملکرد فضاي سبز شهري به22، ص. 4920

بههه سههه دسههتة عمههدة سههاخت کالبههدي شهههر، عملکههرد   

شهود  یمه روانهی تقسهيم   اکولوژیکی و عملکهرد اجتمهاعی  

 سهبز  و بهاز  يفضهاها بر همهين اسهاس    (.2224، 4کیمک)

 بهوده،  توجهه  محيطی مهورد زیست دالیل به تنها نه يشهر

 یجسهم و  یروحه  پهرورش  در کهه  ینقشه  يهل دل به بلکه

 یفها اعنوان مکانی براي مراودات اجتمهاعی  شهر به ساکنان

مطالعههات  (.4333، 2هسههتند )بههونس کننههد، ارزشههمندیمه 

و  انسهان  روان روي بهر  شهده دربهارة نقهش طبيعهت    انجام

بسهزایی   و مثبت تأثيرات طبيعت که دهدنشان می سالمت

، ص. 4921نهژاد،  دارد )خليهل  انسهان  فيزیکهی  سالمت در

 عمهوم  اسهتفاده  سبز جههت  فضاي به توجه (؛ بنابراین29

 هها بععهد  انسهان  فيزیکهی  و روحهی  ي جهالي بهرا  مهردم 

(. 01، ص. 4929ناپههذیر شهرهاسههت )ميکهها يلی،  جههدایی

خهدمات   ةکننهد عنوان فراهمها، بهمثل پارک يشهر يعتطب

 يهدي کل ءبشر بهوده و جهز   یزندگ يفيتک ةمالز ی،اجتماع

(. لهذا منوهور   2، ص.2222، 9است بوگليارلو یدارپا ةتوسع

از فضاي سبز شهري نوعی از سطوح کاربري زمين شهري 

ساخت است کهه ههم واجهد بهازده     با پوشش گياهی انسان

اجتماعی و هم واجد بهازده اکولهوژیکی باشهد )سهعيدنيا،     

سهبز در ایهن مقالهه نيهز      (. منوور از فضاي02، ص. 4929

ي شهري خواهد بود و انواع دیگر فضهاهاي  هاپارکهمان 

                                                 
1 Mackey 

2 Bonnes 

3 Bugliarello 

ها، بلوارهها و کمربنهد سهبز کهه     یلچکها، يدانمسبز مانند 

داراي بههازده اجتمههاعی نيسههتند، از ایههن تعریهه  حههذف   

 (.  04، ص. 4924شوند )قدوسی، یم

نشينی و تغيير رشد زندگی آپارتمانهمچنين روند روبه

دار بههه ي حيهها هههاخانهههتيپولههوژي مسههکن از الگههوي 

جهت تأمين فضاي کافی براي ها بهیی که در آنهاآپارتمان

پارکينگ خودروهاي بيشتر، فضاي سبز حذف شده اسهت،  

ي هها محهل را در نزدیکی  هاپارکضرورت وجود کاربري 

فهرد،  کند )اميرياز پيش خاطر نشان میزندگی مردم بيش 

و عنوان عنصر اصهلی  هابهن پارک( همچني493، ص. 4934

ههاي حيهات   ، کهانون شههرها  يمايسه  ةدهنهد شکل یاساس

 يطشاخص و سمبل سالمت و بهداشت محه شهرها بوده و 

(؛ 223-224، ص. 2242آیند )رزاقيان و رهنما، یشمار مبه

روي، دقيقه پيهاده  42لذا بهترین زمان دسترسی به پارک را 

احی مسهکونی، بهرآورد   متر فاصله از نهو  022تا122معادل 

(. توزیههع مکههانی  490، ص. 4924کننههد )رضههویان،  یمهه

ي باشد که دستيابی به آن به اگونهي شهري باید به هاپارک

ي شههري  هاپارکیابی نادرست آسانی صورت گيرد. مکان

هایی از جملهه اسهتفاده   يناهنجاردر نهایت منجر به ایجاد 

گی در سهيماي  ي ایجادشهده، آشهفت  هاپارککم کاربران از 

شهري، نبود تعامالت اجتماعی مناسب و غيره شده اسهت  

يستم اطالعهات  س(. با استفاده از 43، ص. 4922)رحمانی، 

ي اقهدام بهه   ثرترؤمه توان به نحو مطلهوب و  یميایی جغراف

ی را مختلفه ي هها مهدل یی کرد و الگوها و فضایزي ربرنامه

شهبکه   یابی کرد. سيستم اطالعات جغرافيایی و تحليهل ارز

کنهد تها   یمدر زمينة مدیریت کاربري اراضی شهري کمک 

ي مناسهب جههت   هها مکهان تهرین زمهان ممکهن    یعسردر 

هاي مورد نياز در سطح شهر پيدا شده و به معنهاي  يکاربر

دهد )رضهویان،  یابی اراضی شهري را ارا ه عام نقشة مکان

امکانهات   خصهوص بهه يلی و تحل(. توابع 242، ص. 4924

یههن ايص موجههود در تخصههي هههامههدله و يههل شههبکتحل
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 ل مربهو   مسا ل مختل  از جمله مساي حل براها يستمس

يص منهابع در  تخصه ير و ثأته يهين حهوزه   تعی و دسترسبه 

یهادي بهه خطهو     زی وابسهتگ  هها آنسطح شهر که اغلب 

يار مناسبند )رهنمها، رزاقيهان، تهوانگر و    بسی دارند، ارتباط

 (.422، ص. 4934آقاجانی، 

 چنهان  يهر اخ يهادهه در يشهر روند توسعة از طرفی

 یچگهونگ  در ههایی یناهمهاهنگ  یجهاد ا بهه  منجر که بوده

 در تعهادل  ی نبهود قهول  بهه  و يشههر  هايينزم از استفاده

 شههرها  سهطح  ی درعموم خدمات و يالتتسه یپراکندگ

هایی يکاربرو فضاي سبز،  هاپارکشده است. در این بين 

ي سهازندة  هها ارگهان ناسبی براي تنها بازده اقتصادي مکه نه

ههاي احهداث و نگههداري بسهياري     ینههزآن نداشته بلکه 

 دارنهد، در سهطح شههرها بيشهترین ناهمهاهنگی را دارنهد      

 و ينیشهرنش (. در پی روند سریع12، ص. 4924)نوریان، 

شهر مشهد، دومين  چهرة ير،اخ يهادهه در وسازهاساخت

 نقصهان  کهه  شهده  لیتبهد  يشهرچهرة  به شهر ایران،کالن

ي شههري احسهاس   هها پهارک  يکهاربر  ينهة زم در یفراوانه 

ي شههري  هها پهارک شود. با نگاهی گهذرا بهه وضهعيت    یم

 439مشهد درخواهيم یافت که شهر مشهد بها تعهداد کهل    

ي معهادل  اسرانهمتر مربع،  2202002پارک با مساحت کل 

متر مربع داشته که در مقایسه با استاندارد پيشهنهادي   24/2

متر مربع( رقهم کمتهري اسهت. در ایهن      22/2طرح جامع )

ي زنهدگی  هها محهل ي جنگلی که در نزدیکی هاپارکبين، 

نيازمند اسهتفاده از اتومبيهل    هاآننبوده و براي دسترسی به 

(؛ لهذا ایهن   4932)آمارنامة شهر مشهد، اندشدهاست حذف 

موضههوع بيههانگر ضههرورت ایجههاد فضههاي سههبز محلههی در 

زندگی مردم خواهد بود. در این راسهتا،   يهامحلنزدیکی 

شهرداري بهه   3گانة شهر مشهد منطقة از بين مناطق سيزده

بهودن  دليل رشد اقتصادي زیاد، قيمت باالي زمهين، جهوان  

 بهههودن آن و همچنهههين الگهههوي  جمعيهههت و متهههراکم 

عنهوان محهدودة   نشينیِ اکثر قطعات مسهکونی، بهه  آپارتمان

طبهق   این منطقهه  يتجمعمطالعاتی انتخاب و بررسی شد. 

 موجهود  مسهاحت  اسهت.  نفهر  923322، 4932 سال آمار

مربهع   متهر  49344244 در این منطقهه،  سبز يفضا يکاربر

هها و  يدانماست که بخش اعوم آن متعلق به کمربند سبز، 

متهر مربهع آن متعلهق بهه      4203122هاسهت و تنهها   یلچک

در  عنوان تنهها مکهان مهراودات اجتمهاعی افهراد     به هاپارک

فضاي سبز است. در نتيجه، سرانة موجود فضاي سبز برابر 

متههر مربههع اسههت کههه در مقایسههه بهها اسههتانداردهاي    9/4

متر مربع براي هر نفر( فاصله  22/2شدة طرح جامع )تعيين

را بهه   3زیادي دارد؛ لذا ایهن اعهداد و ارقهام نيهاز منطقهة      

 دهد.ي جدید نشان میهاپارکاحداث 

و فضهاي سهبز بایهد در     هاپارککه  اما سؤال اینجاست

هایی بنا شهوند؛ یعنهی   يکاربرچه مکانی و در نزدیکیِ چه 

چه مکانی براي ساخت پارک مناسب اسهت و در انتخهاب   

شهود گفهت نحهوة    مکان چه معيارههایی مههم اسهت. مهی    

ها، براي آیندة شهرها از اهميهت  يکاربرگونه یابی اینمکان

اله نيز با هدف شهناخت  خاصی برخوردار است. در این مق

 هها پهارک یابی کاربري ابعاد و معيارهاي تأثيرگذار در مکان

شهرداري مشهد بها تأکيهد بهر اصهول الگهوي       3در منطقة 

تخصيص کمينة فاصله، بهه بررسهی و تحليهل کمبودهها و     

هاي فضاي سبز منطقه پرداختهه و شهش معيهار    یناهماهنگ

سهت. در  ي شههري تعيهين شهده ا   هاپارکیابی جهت مکان

یی که جهت احداث پارک در هامحدودهیابی نهایت، مکان

جهوار متناسهب   ههاي ههم  يکهاربر سازگاري و وابستگی با 

ههاي  يهفرضه بوده، محصول نهایی کار است. در این راسهتا  

 اند از:این مقاله عبارت

نوهر  ههاي بهایر منطقهه، بهه    ينزم. با توجه به پتانسيل 4

ها قرار ينزمي مقاله در این ي پيشنهادهامکانرسد کلية یم

خواهند گرفت و کمبود فضاي سبز منطقه برطرف خواههد  

 شد؛
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ي هها پهارک رسد در انتخاب مکان کاربري یمنور . به2

یههابی و سههازگاري  موجههود، اصههول و معيارهههاي مکههان  

 ها رعایت نشده است.يکاربر
 

 شناسی تحقیق. روش2

دنبهال  ی بهه تحليله این مقاله با استفاده از روش توصيفی

هها و  یابی پارکشناخت اصول و معيارهاي مربو  به مکان

لحههاظ بههه 3تحليههل و ارزیههابی وضههعيت موجههود منطقههة 

ویههژه بررسههی  ههها و بههه برخههورداري از کههاربري پههارک 

شهرداري مشههد بهه    3کمبودهاست. جامعة آماري، منطقة 

هکتهار اسهت. اطالعهات مهورد نيهاز ایهن        9132مساحت 

ر بنيادهاي نوري اکتشافی بهه دو صهورت   پژوهش، مبتنی ب

ههاي  اسنادي و ميدانی بوده و براسهاس فاصهله از کهاربري   

هها و همچنهين از   جوار، سهازگاري و وابسهتگی بهه آن   هم

نوههران فضههاي سههبز مصههاحبه بهها کارشناسههان و صههاحب 

استخراج شده اسهت. لهذا شهش معيهار      3شهرداري منطقة 

انهد از:  عبهارت جهت تعيين نقا  مناسب انتخاب شده کهه  

مراکز ثقلِ جمعيتی؛ فاصهله از مراکهز آموزشهی؛ فاصهله از     

هاي ارتبهاطی؛ فاصهله از   مراکز فرهنگی؛ دسترسی به شبکه

هههاي مسههتعد هههاي موجههود و دسترسههی بههه زمههينپههارک

(. ایهن معيارهها   03، ص. 4924پور، محمدي و الماس)علی

بررسی شده است؛ سپس  3گانة منطقة در سطح نواحی سه

هاي ميدانی به بررسی معيارهها و تطبيهق   بر اساس برداشت

ها با محدودة مطالعاتی پرداخته شهده اسهت. در تحليهل    آن

ههاي کمیهی و کيفهی    اطالعات نيز از روش ترکيبی و روش

اصول تخصيص کمينة فاصهله   استفاده شده و با استفاده از

ها در یابی پارکهاي تخصيص مکانعنوان یکی از روشبه

هها  یهابی پهارک  هها، بهه مکهان   واري با سهایر کهاربري  جهم

هاي فضایی سيستمکار رفته، پرداخته شده است. تکنيک به

است و تجزیه و تحليهل اطالعهات و    4پشتيبانی چندمعياره

                                                 
1 Spatial Decision Support System (SDSS) 

براساس تحليهل   هاي اطالعاتیاندازي و تطبيق الیههمروي

یهابی بهينهة   جهت مهدیریت مکهان   GISدر محيط  2شبکه

در این الگهو سهعی بهر آن اسهت تها      ضی است. کاربري ارا

رونهد   4ها به حداقل ممکن برسهد. شهکل   فاصله از پارک

 دهد.انجام مطالعات را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . روند انجام مطالعات4شکل 

شههده دربههارة در ادامههه بهها توجههه بههه توضههيحات بيههان

هاي تحليل شهبکه، بهه معرفهی    هاي شهري و سيستمپارک

شده در این هاي تعيينودة مطالعاتی و بررسی شاخصمحد

یهابی  منطقه جههت دسهتيابی بهه ههدف نههایی کهه مکهان       

                                                 
2 Network Analysis 

یابی کاربري هدف: مکان
هاي شهري منطقة پارک

3 

 مراکز ثقل جمعيتی  .4

 فاصله از مراکز آموزشی  .2

 فاصله از مراکز فرهنگی  .9

هاي دسترسی به شبکه  .1
 ارتباطی
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ههاي  هاي جدید براي جبران کمبهود کهاربري پهارک   پارک

 منطقه است، پرداخته شده است.

 قلمرو جغرافیایی پژوهش. 1. 2

منطقهة   49، مشههد بهه   4932بر اساس آمارنامهة سهال   

مساحت تحت پوشهش شههر   است. شهرداري تقسيم شده 

منطقة به  افتهیمساحت اختصاص وهکتار  2/20230 مشهد

درصهد   33/40معهادل   باًیتقر کههکتار است  9132برابر  3

از مساحت شهر مشهد را به خهود اختصهاص داده اسهت.    

درصد از جمعيت  3/44نفر،  923322با جمعيت   3منطقة 

، 4934ان، )رهنمها و همکهار   شهود یمشهر مشهد را شامل 

شههر   یغربه جنهوب   هيه الیمنتهه  (. این منطقهه در 32ص. 

آبهاد، از  ليه وکاست. از شمال بهه بلهوار    قرار گرفته مشهد

ي منتور ديشه، از شرق به بلوار نالوديبجنوب به ارتفاعات 

شهود )رزاقيهان،   یمه ی منتهه ی برونسه و از غرب بهه بلهوار   

را در شههر   3موقعيهت منطقهة    2(. شکل 413، ص. 4923

مجموع وسهعت   4932. بر اساس آمار دهدیممشهد نشان 

متهر مربهع بهوده کهه      49344244فضاي سبز منطقه بالغ بر 

متر مربع آن را کمربند سبز شهر مشهد تشکيل  44322222

متهر مربهع آن )بها احتسهاب      4203122؛ لذا ميهزان  دهدیم

 (.4)جهدول   ابهد ییمه اختصاص  هاپارکپارک جنگلی( به 

عنوان فضاي سبز بررسی شده اسهت،  قاله بهآنچه در این م

فضایی است که امکان مراودات اجتماعی و حضهور مهردم   

در آن وجود داشته باشد و از بين انواع فضاي سبز کهه بهه   

و کمربند سهبز شههري    هایلچک، بلوارها، هادانيم، هاپارک

در انواع همسهایگی،   هاپارک، منوور تنها ابدییماختصاص 

با آنکه یکهی از منهاطق    3ي است. منطقة اهيحناي و امحله

لحاظ قيمت زمين مرفه اقتصادي در سطح مشهد است و به

ي هها پهارک لحاظ برخهورداري از  در رتبة اول قرار دارد، به

ي وسهيعی از  هامحدودهشهري وضعيت نامطلوبی داشته و 

مناطق متراکم جمعيتی ایهن منطقهه دسترسهی نزدیکهی بهه      

منطقه، با توجه به این ویژگی و داشتن  نیاندارند.  هاپارک

ي از اريبسه ی از مناطق برخوردار در کتوپوگرافی خاص، ی

، امها  شودیمي محسوب شهری مطلوب زندگي هاشاخص

ي ایهن  هها پهارک همانطور که در ادامه بررسی خواهد شد، 

ي زنهدگی مطلهوب   هها شهاخص عنهوان یکهی از   منطقه، به

یابی نيستند؛ لذا مکانشهري، از وضعيت مناسبی برخوردار 

ي برخهوردار  اژهیه واز اهميهت   3در منطقهة   هاپارکآیندة 

عنهوان محهدودة   است و گویاي دليل انتخاب این منطقه بهه 

 مورد مطالعه است.  

 )وسعت به متر مربع( 4991شهرداری مشهد در سال  9. وضعیت فضای سبز منطقۀ 4جدول 

 4932مأخذ: آمارنامة شهر مشهد، 

 سرانه جمع کل سایر کمربند سبز لچکی بلوار میدان پارک هرو ش منطقه

 24/12 49344244 993130 44322222 99232 023000 02323 4203122 9منطقۀ 

 0/42 92242224 0121222 49222222 222232 2239023 391329 2344094 مشهدشهر

 -- 40/10 21/2 23/34 29/44 20/43 2/3 49/42 به شهر درصد منطقه

 

 . یافته های تحقیق9

 9در منطقۀ  هاپارکبررسی وضعیت فعلی  -9-4

پههارک  22داراي  3، منطقههة 4932براسههاس آمههار سههال   

ي و جنگلههی اسههت کههه مجمههوع اهيههناحي، امحلههههمسههایگی، 

. بر اساس جدول شودیممتر مربع  4203122وسعت آن بالغ بر 

ي هاپارکدرصدِ وسعت 4/42درصدِ تعداد و 4/43این ميزان  2

را نشان  3ي منطقة هاپارکوضعيت   9شهر مشهد است. شکل 

   داده است.
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 4991شهر مشهد در مقایسه با شهر مشهد  9ی منطقۀ هاپارک. وضعیت 2جدول 

 4934مأخذ: رهنما و همکاران، 

 نسبت به شهر مشهد شهر مشهد 9منطقه  منطقه و شهر

 وسعت تعداد وسعت تعداد وسعت تعداد نوع پارک

 1/42 9/43 023039 432 23224 92 مسایگیه

 4/43 0/42 4042242 403 292934 22 یامحله

 2/44 9/42 322292 23 3392 9 یاهیناح

 2 2 4313041 42 2 2 یامنطقه

 2 2 4222222 2 2 2 بزرگ

 2/22 9/99 2222339 9 324141 4 جنگلی

 4/42 4/43 2344094 933 4203122 22 مجموع

 های منطقه سطوح پارک تعیین -9-2

تعههداد و وسههعت  نیبههاالتر، 3ی منطقههة نههواح نيبههدر 

اختصههاص داده اسههت.  بههه خههود 2يههة ناحرا  هههاپههارک

بوسهتان   بيه ترتپارک منطقه بهه  نیتربزر و  نیترکوچک

متهر مربهع و    402آذرگون و پارک الله با وسعت کمتهر از  

 ( کهه 420، ص. 4934هکتار بوده )رهنما و همکهاران،  2/2

 (.  9واقع شده است )جدول   2و4ية ناحدر 

 

 به تفکیک نواحی 9ی منطقۀ هاپارک. وضعیت 9جدول 

 3مأخذ: معاونت خدمات شهري منطقة 

 نوع پارک نام ردیف
 مساحت

 )متر مربع( 
 تعداد

 مساحت کل 

 )متر مربع(
 درصد/مساحت

4 
 کية یناح

 3 32292 یمحل
422422 3/90 

 44 21232 یگیهمسا 2

9 

 ية دوناح

 42 32230 یمحل

 4 22443 ياهيناح 1 2/13 422012

 43 19323 یگیهمسا 5

6 
 ية سهناح

 9 20002 یمحل
00912 0/42 

 41 23322 یگیهمسا 7
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هها در سهطح ایهن    در قسمت بعد به بررسهی شهاخص  

 منطقه پرداخته شده است.

یاابی مناسا    گذار در مکانشناسایی عوامل تأثیر -9-9

 شهرداری مشهد 9فضای سبز در منطقۀ 

 ینتدو و يگذارارزش یابی،نمکا يلتحل در که جاییآن از

 بهه  توجهه  با يارهامع شناخت است، یاساسي امرحله يارهامع

، ص. 4923اسهت)اعتماد،   مسها ل  اههم  از نوهر  مهورد  هدف

نهی  ههاي زمي يهت واقعشهده بها   (. هرقدر عوامل شناسهایی 922

تهر  بخهش یابی رضهایت تطابق بيشتري داشته باشد، نتایج مکان

(. از منوههر 34، ص. 4921زاده اصههل، خواهههد بههود )فههرج  

هایی که در حهوزة نفهوذ یکهدیگر    يکاربري، شهریزي ربرنامه

ي بهوده  سهازگار يت و فعالی خوانهمي دارایستی باقرار دارند 

اري، يهت یکهدیگر نگردنهد )زیه    فعالو باعث مزاحمت انجهام  

 یهابی نمکها  يبهرا  کهه  ییپارامترهها  (؛ لهذا 22، ص. 4932

است بهر   گرفته شده نور در پژوهش ینا در يشهري هاپارک

 بهه  هها، يکهاربر اساس سازگاري کاربري فضاي سبز با سایر 

است: مراکز ثقل جمعيتی؛ فاصله از مراکز آموزشی؛  یرز شرح

طی؛ ي ارتبها هها شهبکه فاصله از مراکز فرهنگی؛ دسترسهی بهه   

ههاي مسهتعد   ينزمه ي موجود؛ دسترسی بهه  هاپارکفاصله از 

(. 03، ص. 4924پور، محمدي و الماسهاي بایر( )علیينزم)

الزم به ذکر است که بهراي تهيهة معيارههاي فهوق از اسهناد و      

نوههران و مههدارک موجههود و همچنههين از نوههرات صههاحب  

بهه  استفاده شده است. در ادامه  3کارشناسان شهرداري منطقة 

در سطح منطقه پرداخته خواههد   هاشاخصبررسی هر یک از 

 شد.  

 مراکز ثقل جمعیتی -9-9-4

 عمهومی،  سهبز  فضهاهاي  یهابی نمکها  در مهم نکتة بسيار

سهلطانی،  اسهت )بههرام   پهارک  ایجهاد  اجتماعی هايضرورت

 معتقهد  4جکوب جين که ستا رو این از (.422، ص. 4923

 مهوج  آن در زنهدگی  کهه  باشد در جایی باید پارک  که است

 بازرگهانی  هايفعاليت و فرهنگ کار، آن در که جایی زند،می

یکههی از (. 23، ص. 4929 اسههت )سههعيدنيا،  و مسههکونی

هها، تهراکم   کننده در توزیهع پهارک  هاي اصلی و تعيينشاخص

                                                 
1 Jane Jacobs 

 در شهر مشهد 9 . موقعیت منطقۀ2شکل

 412، ص. 4923مأخذ: رزاقيان، 

 

  9ۀ در منطق هاپارکموقعیت  .9شکل 

 421، ص. 4934مأخذ: رهنما و همکاران، 
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تهوان  جمعيت در سهطح منطقهه اسهت کهه براسهاس آن مهی      

را  ههاي سهطوح بها دسترسهی کهم در سهطح منطقهه       اولویهت 

 1هاي جدید اقهدام کهرد. شهکل    شناسایی و براي ایجاد پارک

نشهان   3تحليل فاصله از مراکهز ثقهل جمعيتهی را در منطقهل     

 دهد.یم

 9. تحلیل فاصله از مراکز ثقل جمعیتی منطقۀ 1شکل 

شده سرانة محاسبه دهدیمبررسی وضعيت فعلی نشان 

متر مربع بهوده   9/4، 4932يت منطقه در سالجمعبراساس 

ي بهر اسهاس   کهاربر یهن  اي استانداردهایادي با زکه فاصلة 

 (.1ي هر نفر( دارد )جدول برا متر مربع 22/2طرح جامع )
 

 در منطقۀ نه هاپارکی مختلف هاشاخص تیوضع. 1جدول 

 هیناح
 تیجمع

 )نفر(

وسعت )ناحیه(/ 

 متر مربع

تعداد 

 پارک

مساحت 

 تر مربعپارک/م

سرانۀ 

پارک/متر 

 مربع

حداقل 

مساحت/

 متر مربع

حداکثر 

 مساحت/

 متر مربع

4 420029 49044 24 422422 4.4 492 40124 

2 494321 10221 23 422012 4.9 239 22443 

9 32999 43222 42 00912 2/2 129 41231 

 - - 9/4 990322 22 30333 923322 جمع

در این منطقه  هاپارکجمعيت تحت پوشش هر یک از 

به تفکيک نواحی بررسی شهد. بهر اسهاس سهطح پوشهش      

 202در مقيهاس همسهایگی )   هها پهارک خدماتی هر یک از 

متههر( جهههت  302ي )اهيههناحمتههر( و  930متههر( محلههی )

، 4932دسترسی پياده در نوهر گرفتهه شهده اسهت)زیاري،     

(. بر اساس نتایج حاصل از تحليل شبکه در محيط 04ص. 

GIS، ین پوشههش جمعيههت در هههر سههه مقيههاس   بيشههتر

درصهد،   9/93ي به ناحية دو بها  اهيناحهمسایگی، محلی و 
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درصهد   3/92اختصاص دارد. از کل جمعيت منطقهه تنهها   

بها دسترسهی پيهاده قهرار دارنهد       هها پارکدر نزدیکی  هاآن

 (. 0)جدول 

 GIS . جمعیت تحت پوشش انواع پارک در سطح نواحی براساس تحلیل شبکه در5جدول 

 پوشش جمعیتی نوع پارک نام ردیف
درصد 

 برخوردار

 42.3 43302 یمحل کية یناح 4

 44.2 42192 یگیهمسا کية یناح 2

 92.0 92421 نوعهمه کل ناحية یک 9

 3.0 3229 ياهيناح ية دوناح 1

 42.2 42000 یمحل ية دوناح 5

 43.9 20133 یگیهمسا ية دوناح 6

 93.9 04230 نوعهمه کل ناحية دو 7

 1.2 9222 یمحل ية سهناح 8

 9.4 2243 ياهيناح ية سهناح 9

 42.9 42342 یگیهمسا ية سهناح 41

 20.2 32999 نوعهمه کل ناحية سه 44

 92.3 423232 نوعهمه کل منطقه 42

 

 فاصله از مراکز آموزشی -9-9-2

هاي شههري بها   کاربري آموزشی، یکی از انواع کاربري

به لحاظ سازگاري، با کاربري فضهاي سهبز و    تقاضاي باال،

ههاي  شهود در طراحهی  ها مناسب بوده و توصهيه مهی  پارک

شهري این دو کاربري در مجاورت هم قرار گيرند. فاصهلة  

 از تواندمی شهري سبز مراکز آموزشی به فضاهاي نزدیک

 و انهداز  چهش  ایجاد آموزشی، هايمحيط سازينور سالم

باشد. از بهين انهواع    مؤثر آموزاندانش بصري براي آرامش

هها  مراکز آموزشی، بيشهترین تعهداد متعلهق بهه مههدکودک     

( کهه  4932درصد( اسهت )آمارنامهة شههر مشههد،      2/91)

جهوار هسهتند.   نيازمند بيشترین دسترسی به فضاي سبز هم

درصهد، راهنمهایی    1/29به همين ترتيب مدارس ابتهدایی  

 0/2آمهوزش عهالی   درصد و مراکز  43/ 3، دبيرستان 1/40

درصد از مراکهز آموزشهی منطقهه را بهه خهود اختصهاص       

(. در ایهن مقالهه سهه    4932دهند )آمارنامة شهر مشههد،  می

( 09، ص. 4932متههر )زیههاري،  322و  022،  922سههطح 

براي فاصله مراکز آموزشی از فضاهاي سبز در نور گرفتهه  

شده است. بدون شک بر اساس اصول الگهوي تخصهيص   

له، اولویهت اول بها کمتهرین فاصهله از مراکهز      کمينة فاصه 

طهور کلهی کهاربري آموزشهی در     آموزشی خواهد بود. بهه 

 متر مربع است. در 322322داراي مساحت  3سطح منطقة 

 .شودمی مشاهده آموزشی مراکز از فاصله تحليل 0شکل 

 فرهنگی  فاصله از مراکز -9-9-9     

م در ههاي مهه  هاي فرهنگهی از جملهه کهاربري   کاربري

ها ریزيسطح شهرها هستند که به دالیلی در اولویت برنامه

قرار ندارند؛ لذا الزم است عالوه بر توجه به بععهد کالبهدي   

اجتماعی نيز بيشهتر توجهه شهود   در شهر، به ابعاد فرهنگی
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ههاي شهاخص   (. از جمله کاربري19، ص. 4922زادگان، )کریم

هنهري، مسهاجد،   شهود از مراکهز فرهنگهی   فرهنگی در شهر می

هاي ورزشی، پایگاه اوقات فراغت و ... یاد کرد. درسهطح  زمين

ههاي  بيشترین تعداد مراکهز فرهنگهی، بهر اسهاس داده     3منطقه 

مرکهز(   31، مربو  به ناحيهة یهک )  GISمکانی در پایگاه دادة 

مرکز به ناحيهه سهه تعلهق دارد.     03است و کمترین تعداد نيز با 

، 4932متهر )زیهاري،   322و  022،  922در این مقاله سه سهطح  

( براي فاصله مراکز فرهنگی از فضهاهاي سهبز در نوهر    00ص. 

گرفته شده است. بدون تردید براساس اصول الگوي تخصهيص  

کمينة فاصله، اولویت اول با کمترین فاصهله از مراکهز فرهنگهی    

داراي  3طهور کلهی، کهاربري فرهنگهی منطقهة      خواهد بود. بهه 

وضهعيت شهعاع    2مربهع اسهت. شهکل    متر  340403مساحت 

 دهد.عملکردي مراکز فرهنگی منطقه را نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ی ارتباطیهاشبکهدسترسی به  -9-9-1

 ههاي شبکه به سو چهار از باید شهري هايپارک از یک هر

 جهذب  امکان هم طریق بدین تا باشند داشته دسترسی ارتباطی

 امنيهت  و اجتمهاعی  نوهارت  ههم  شود و فراهم بيشتر جمعيت

 در (. بهراي مثهال  22، ص. 4929یابد)سهعيدنيا،   افهزایش  پارک

 از اهميهت  فرعهی  ههاي دسترسهی  محلی، هايپارک یابیمکان

ههاي  هاي ارتباطی مثل خيابانشبکه سایر و برخوردارند بيشتري

تهر  هاي بهزر  یابی پارکها و کنارگذرها در مکاناصلی، آزادراه

 ( اهميت بيشتري دارند.اياي و منطقه)ناحيه

ههاي  متهر و ميهزان راه   29322برابهر  3طول کل معابر منطقة 

درصهد،   9/09درصد، شریانی درجهه دو  2/2شریانی درجه یک

ههاي محلهی   درصهد و خيابهان   2/23کننهده  کننده و پخشجمع

  2و شهکل   3وضعيت معابر منطقة  3درصد است. شکل  3/42

 دهد.نشان میرا   3تحليل فاصله از معابر منطقة 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل فاصله از مراکز آموزشی  .5شکل تحلیل فاصله از مراکز فرهنگی  .6شکل
 

 9 ۀتحلیل فاصله از معابر منطق .8شکل                              9 . وضعیت معابر منطقۀ7شکل        

 404 ، ص.4923خذ: رزاقيان، مأ
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 ی موجودهاپارکفاصله از  -9-9-5

ي هها پهارک ي جدید در منطقه، هاپارکیابی براي مکان

ي فعلهی منطقهه دور باشهد تها     هها پهارک پيشنهادي باید از 

صهورت گيهرد؛ در نتيجهه،     هها پهارک تهري از  ينهبهاستفادة 

عنهوان پهارامتري   نيز بهه  3ي فعلی منطقة هاپارکفاصله از 

شود. ایهن فاصهله   یمدر نور گرفته  هاپارکیابی براي مکان

اي متفاوت و بهه  يهناحي همسایگی، محلی و هاپارکبراي 

متر جههت دسترسهی پيهاده     302و  930، 202ترتيب برابر 

اي يهناحي همسایگی، محلی و هاپارکاست. مساحت کل 

متههر مربههع  423923و  203339، 33224بههه ترتيههب برابههر 

را  3ي فعلی منطقة هاپارکتحليل فاصله از  3 است. شکل

 دهد.یمنشان 

فاصلة دسترسی به پارک بهر اسهاس تحليهل شهبکه در     

انجههام شههد و نتههایج نشههان داد کههه کمتههرین  GISمحههيط 

متر( و بيشترین ميهانگين   932ميانگين فاصله در ناحيه دو )

متهر( در ناحيهة سهه اسهت. بيشهترین فاصهلة        023فاصله )

متر( محاسهبه   2222پارک مربو  به ناحية دو )دسترسی به 

 شده است.  
 

 های بایر(ینزمهای مستعد )ینزمدسترسی به  -9-9-6

ي موجههود در هههايکهاربر ی از انههواع که ی ریبههای اراضه 

ي بهوده و  کهاربر ی فاقهد  مختلفه  لیه دالشهرهاست که بهه  

 ليپتانس عنوانبهشدة شهر در سطح ساخته هاآناز  توانیم

ي هههايکههاربري مختلهه  هههابودههها و خأدر جبههران کم

(. در 432، ص. 4924ی اسههتفاده کههرد )رضههویان، خههدمات

، اراضهی زیهادي بهه صهورت بهایر وجهود دارد و       3منطقة 

عنوان کاربري اراضهی پيشهنهادي اسهت    به هاآنتعدادي از 

که در حال حاضر خالی بوده و در دستة اراضی بهایر قهرار   

در سهطح   هايزیرراي برنامه؛ لذا بهترین پتانسيل برنديگیم

هکتار  924مناطق هستند. در حال حاضر این منطقه داراي 

اراضی بایر است و وسعت این اراضی در نواحی یهک، دو  

هکتار اسهت )شهکل    33و  422، 442و سه به ترتيب برابر 

42.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری و پیشنهادها. نتیجه1

ي در اهيناحي همسایگی، محلی و هاپارکمساحت کل 

 9/4هکتار بوده و سهرانة آن معهادل    2/99برابر با  3منطقة 

متر مربع براي ههر نفهر محاسهبه شهده اسهت. بهر اسهاس        

شده در طرح جامع ایهن سهرانه بایهد بهه     استاندارد تعری 

متهر مربهع    -92/4متر افزایش یابد. بهه ایهن ترتيهب     22/2

 ،کمبود سرانه وجود دارد که با توجهه بهه جمعيهت منطقهه    

 1/22سطح مورد نياز بهراي ایهن کهاربري بایسهتی معهادل      

سهطح هکتار کمبهود   2/02هکتار باشد که بر این اساس نيز 

 منطقهوضعیت اراضی بایر  .41شکل  منطقه یهاپارکاز تحلیل فاصله  .9شکل 

 4934خذ: رهنما و همکاران، مأ
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 (.2سطح و سرانه، در ناحية سه بيشتر است ) جدول در منطقه براي این کهاربري وجهود دارد. ایهن کمبهود در      

 واحیلحاظ سطح در هر یک از نی مختلف توزیع پارک بههاشاخص. 6جدول 

 هیناح
 تیجمع

 )نفر(

مساحت 

 پارک

 )متر مربع( 

 سرانۀ 

 پارک

 )متر مربع( 

سطح مورد 

 نیاز 

 )متر مربع(

کمبود 

 یاسرانه

 کمبود

 سطح 

 )متر مربع( 

 -2/422323 -0/4 2/232132 4/4 422422 420029 کیۀ یناح

 -0/422219 -1/4 0/910022 9/4 422012 494321 یۀ دوناح

 -3/422020 -2/2 3/214344 2/2 00912 32999 یۀ سهناح

 -2/023329 -9/4 2/229334 9/4 990322 923322 جمع

شهده در بخهش   ههاي انجهام  یبررسهمچنين بر اساس  

هاي پهژوهش و بها اسهتفاده از شناسهایی نقها  بهينهه       یافته

در نهایهت بهراي    GISبراساس تحليهل شهبکه در محهيط    

ي موجهود  هاساحتمي این پژوهش، هاشاخصهریک از 

تعيين شهده   3به قرار جدول  هاآندر کمينة شعاع عملکرد 

 است:

 ی مورد بررسیهاشاخص. تعیین سطح موجود در شعاع عملکرد 7جدول 

 شاخص ردیف
کمینۀ شعاع عملکرد 

 )متر(

مساحت موجود در 

شعاع کمینۀ فاصله 

 )متر مربع(

 22912021 922 فاصله از مراکز آموزشی 4

 41312923 922 از مراکز فرهنگیفاصله  2

 44230003 422 ي ارتباطیهاشبکه 9

 2333022 202 ي همسایگیهاپارک 1

 2192333 930 اييهناحي هاپارک 0

 44223322 302 ي محلیهاپارک 2

 هها پهارک بنابراین فضاهایی کهه دسترسهی مناسهبی بهه     

ي دارند مشخص شده اسهت کهه   زیربرنامهندارند و نياز به 

ایسههتی براسههاس سههرانه و سههطح مههورد نيههاز هههر ناحيههه ب

در  ي جدید به سطوح فضاي سبز آن افزوده شهود. هاپارک

کهه بایسهتی    هاپارکي پيشنهادي احداث هامحدودهنهایت 

در نزدیکی مراکز ثقل جمعتی، کاربري آموزشهی، کهاربري   

ي هها پهارک فرهنگی، معابر شهري و در فاصلة مناسهب از  

بهه   هها آنو همچنهين کهاربري فعلهی    موجود قهرار گيهرد   

 GISصورت بایر است، بر اساس تحليل شبکه در محيط  

 .اندشدهشناسایی 

نقا  داراي اولویهت اول و دوم را در سهطح    44شکل 

. مساحت اراضهی  دهدیممنطقه جهت احداث پارک نشان 

 240412ي جدیهد برابهر   هاپارکشده جهت احداث تعيين

 20بوده که در صورت احهداث  هکتار  24متر مربع معادل 

هکتار اسهت،    2/02، کمبود منطقه را که برابر هاآندرصد 

جبران خواهد کرد. بنابراین فرضية اول تحقيق که عبهارت  
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ي پيشههنهادي مقالههه در هههامکههاناسههت از اسههتقرار کليههه 

ي بایر منطقه و رفع کمبود فضاي سبز منطقه، تأیيد هانيزم

 شود.یم

احتمههال عههدم دوم مبتنههی بههر در رابطههه بهها فرضههية  

یهابی و سهازگاري   کهارگيري اصهول و معيارههاي مکهان    به

ي موجود نيز همهانطور  هاپارکها در انتخاب مکان يکاربر

دههد کهه   یمه شود، نتایج نشان یممشاهده  42که در شکل 

هههاي آموزشههی و فرهنگههی در يکههاربرسههطح وسههيعی از 

ز تأیيهد  قهرار ندارنهد و فرضهية دوم نيه     هها پهارک نزدیکی 

 شود.یم
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