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  ...مكاني فضاي سبز  - ليلي بر الگوي پراكنش فضاييتح

  
  
  
  
  

 1395بهار  42جغرافيا و توسعه شماره 

  15/03/1394: وصول مقاله 
  24/11/1394 :نهايي  تأييد

  145 - 160 :صفحات       
  

   ي بهينه يابي مكانمكاني فضاي سبز و  -تحليلي بر الگوي پراكنش فضايي
  تحليل شبكه و  ANPگيري از مدل  هاي شهري با بهرهپارك

  رانشهرشهر پي: موردي ي مطالعه
 

  4، ديمن كاشفي دوست3مرزي،  جميل قادر2، شيدا كاشفي دوست1دكتر حامد قادرمرزي
  

  چكيده
، شهرها با مشكالت متعددي از جمله عدم بهره مندي متناسب تمامي      جمعي ت ي امروزه به دنبال گسترش شهرنشيني و رشد فزاينده    

قابل توجهي با       جمعي تي مهم كه ها ياهاي سبز شهري به عنوان يكي از كاربرو فض ها پارك. باشند ميشهروندان از خدمات شهري مواجه 
د، با مشكالتي چون كمبود، توزيع نامتناسب با نده ميآن سروكار دارند و سطوح قابل توجهي از فضاي شهري را نيز به خود اختصاص 

بر جنبه  تأكيدتحليلي با  -پژوهش كه با روش توصيفيدر اين . باشند ميرو  روبه غيره و ها يي، عدم رعايت همجوار     جمعي تنيازهاي 
كاربردي انجام پذيرفته است، چگونگي توزيع كاربري فضاي سبز شهر پيرانشهر بررسي و تحليل شده و ضمن ترسيم وضع موجود، 

الگوي  ي با ارائهاين پژوهش . جديد در راستاي دستيابي به وضع مطلوب ارائه گرديده است هاي مناسب جهت ايجاد پارك هاي مكان
بدين منظور پس از بررسي وضع موجود و شعاع عملكرد . باشد ميمناسب به دنبال استقرار و توزيع بهينه فضاي سبز در شهر پيرانشهر 

قابل ي اطالعاتي ها هيابي شناسايي، سپس معيارها را تبديل به الي گذار در مكانتأثيرها با استفاده از مدل تحليل شبكه، معيارهاي  پارك
 افزار نرمگذاري توسط تأثيرسيستم اطالعات جغرافيايي نموده و وزن نهايي هريك از معيارها باتوجه به ميزان  افزار نرمخواندن براي 

Super Decisions  و مدلANP شهري براي  هاي ي اطالعاتي زمينها هگيري از نتايج حاصل از تلفيق الي در نهايت با بهره. محاسبه گرديد
 ها هنتايج حاصل از نتايج حاصل از تحليل يافت. بندي شد دسته مناسب تا نامناسب تقسيم 5مكان بهينه جهت ايجاد پارك در انتخاب 

و همچنين از نظر  دسترسي، نامتناسب و در  ها يبيانگر آن است كه فضاي سبز موجود در شهر پيرانشهر از نظر سازگاري با ساير كاربر
  . مناسب توزيع نشده است رابطه با وسعت شهر به صورت

  .، شهر پيرانشهرANP، ، فضاي سبز، تحليل شبكهيابي مكان ،مكاني -پراكنش فضايي :هاكليدواژه
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  1395بهار  ،42شماره چهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

 مقدمه

 .هاي شهري استجهان در حال تبديل شدن به مكان  
درصد  65بيش از  2025شود در سال بيني ميپيش

  مردم دنيا در شهرها زندگي كنند
(Fengli & others, 2005: 1).   

هاي كشورمان ايران، در دهه      جمعي ت ي هرشد فزايند
اخير و افزايش ميل به مهاجرت از روستاها به شهرها 
در همين دوره باعث رشد سريع و لجام گسيخته 

  . )2: 1388كيال و عقيلي، ( شهرها گرديده است
امروزه زندگي در شهرها، با توجه به ساختار 

ي ها       فعالي تو  ها تكالبدي پيچيده مناسب -فضايي
و گسترش تقسيم كار  اجتماعي، تعميق -اقتصادي
و اقتصادي و نيازهاي فزاينده فرهنگي،  اجتماعي

 ي فراغتي و اجتماعي شهروندان، بيش از هر دوره
لذا با توجه به نقش . ديگري وابسته به خدمات است

خدماتي در نظام شهرنشيني،  هاي       فعالي تروزافزون 
ريزي شهري پديد آمده  روند برنامهضرورت جديدي در 

چگونگي پراكنش مراكزخدماتي و نحوه  است و مسأله
اي  گونه مراكز از اهميت فزاينده خدمات اين دسترسي به

از بين . )24: 1387جمشيدزاده، (برخوردار شده است 
خدمات و تسهيالت شهري، فضاهاي سبز شهري نه 

  د، بلكه بهانبودنشان مورد توجه  علت تفريحي تنها به
شهري و  تعادل محيط زيست و  علت نقشي كه در حفظ

ساكنان  تعديل آلودگي هوا و پرورش روحي و جسمي
. )Dunnet,2002:4(كنند،ارزشمند هستند ايفا مي شهر

 فقدان عد ب  دو از توان مي را فضاي سبز به دسترسي

 قرار بررسي مورد آن مناسب قرارگيري عدم و كاربري

 يك احداث به نيازي  به منزله       فعالي ت يك فقدان .داد

 مناسب قرارگيري عدم اما است منطقه يك در كاربري
 و نداشته مناسبي يابي مكان يك كه است به آن معني

 و رفت ي هزينه افزايش انرژي، وقت، اتالف به منجر

 از بيشتر ي استفاده به اجبار دسترسي، كاهش آمد،

فضاي سبز در شهر  يابي مكان. گردد ميغيره  و اتومبيل
و دسترسي  يستپيرانشهر نيز از اين قاعده مستثني ن

راحتي  هاي شهر براي تمامي شهروندان بهبه پارك
رساني به مردم سطح خدمات يارتقا. باشدمقدور نمي

در اين زمينه مستلزم اتخاذ راهكارهاي مناسب جهت 
 مديريتي و ريزي،وح مختلف برنامهطس گيري دربهره

ن ايابي ساكنميزان دست شناسايي. باشدمياجرايي 
آن، با توجه به  ي شهر در محالت شهري و توزيع بهينه

ترين  استحقاق و نياز به كاربري فضاي سبز، از ضروري
بدين منظور در اين مقاله . باشد اهداف اين پژوهش مي

به ارزيابي توزيع فضاهاي سبز در سطح شهر پيرانشهر 
سؤال اساسي تحقيق آن  اينك. شده است  پرداخته

است كه آيا فضاي سبز موجود در شهر پيرانشهر از 
مكاني مطلوب و مناسبي برخوردار  -توزيع فضايي

 سؤالدر اين راستا با توجه به هدف تحقيق و باشد؟  مي
صورت گرفته براي تحقيق  هاي و مطابق بررسي فوق

  :زير ارائه شده است ي حاضر فرضيه

 -شهر پيرانشهر پراكنش فضايي رسد كه در نظر مي به  
  . باشد مكاني فضاي سبز شهري مطلوب و متناسب نمي

  
  تحقيق ي پيشينه

، در پژوهشي با 1390صابري و همكاران در سال 
پارك و فضاي سبز شهري با استفاده  يابي مكان"عنوان 

روش ارزيابي چند  از سيستم اطالعات جغرافيايي به
تالش  ")شوشتر شهر: مورد ي نمونه( AHPمعياري 

جامع اطالعات مكاني  تدوين بانك اند ضمننموده
ها و فضاي سبز شهر شوشتر، وضعيت دسترسي پارك
مناطق شهر بر طبق استانداردهاي موجود را  تمامي

بررسي و پس از تعيين كمبود شهر و با در نظر گرفتن 
الگوي  ي ، با ارائهيابي مكانساير عوامل شهري مؤثر در 
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فضاي سبز در شهر  ي دنبال توزيع بهينه  مناسب، به
  .باشدمي GISشوشتر با استفاده از 

اي با عنوان در مقاله 1392خمر و همكاران در سال     
هاي شهري براي ارتقاي پارك يابي مكانمعيارهاي "

پارك يعقوب ليث : موردي ي مطالعه(محيط اجتماعي 
مورد  فضاهاي سبز شهري را يابي مكان، معيارهاي )زابل

هاي  بحث قرار داده و و با تحليل دسترسي به شريان
هاي سازگار و ناسازگار فرعي و اصلي نزديكي به كاربري

ماتريس مقياس با مطالعه موردي پارك يعقوب ليث 
 .ندا زابل به بررسي رعايت اين معيارها پرداخته

 با عنوان ارزيابي اي هدرمقال) 1394( علوي و همكاران  
ي شهري با استفاده از ها مكاني پارك -تناسب فضايي

 هاي سيستم اطالعات جغرافيايي ميزان سازگاري پارك
همجوار مورد  هاي تهران را با كاربري 5منطقه  اي همحل

اراضي متناسب  يابي مكانارزيابي قرار داده و همچنين 
كار  روش .اند هاي مذكور را انجام دادهبا استقرار پارك

هاي موجود در و تكنيك GIS افزارآنها استفاده از نرم
هاي مكاني، مجاورت و همپوشاني، تحليل آن همچون
هاي نتايج تجزيه و تحليل. گيري شده استشبكه بهره

هاي به كار گرفته شده و به دست آمده از تكنيك
، بيانگر آن است AHPهمچنين استناد به خروجي مدل

در اي موجود در منطقه، هاي محلهكه بيشتر پارك
و به ندرت  اراضي خوب و خيلي خوب استقرار يافته

هايي وجود دارند كه در اراضي متوسط و ضعيف پارك
 ي گزيني شده باشند، همچنين با توجه به نقشهمكان

اي موجود در هاي محلهمذكور، هيچ كدام از پارك
  .اراضي خيلي ضعيف قرار ندارند

وان ، در تحقيقي با عن)1394(خاكپور و همكاران 
تعيين مكان بهينه با  حليل فضاي سبز شهري وت

استفاده از مدل محاسبگر رستري و با هدف تعيين 
هاي شهري جهت  مكان بهينه براي احداث پارك

كاهش كمبودهاي موجود در منطقه سه شهرداري 

بر اساس تحقيق صورت گرفته . اند مشهد پرداخته
سترش سرانه فضاي سبز داراي كمبود بوده و نيازمند گ

  .باشد ميو ايجاد اين كاربري در منطقه 
بهينه  يابي مكانتحقيقي با عنوان تحليل فضايي و 

فضاهاي سبز شهري در رابطه با شهر نجف آباد استان 
توسط وارثي و همكاران صورت  1394اصفهان در سال 

 ي گرفته است؛ كه روش كار آنها استفاده از سامانه
 ها همپوشاني شاخص، مدل (GIS) اطالعات جغرافيايي

(IO) و فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) باشد مي .
دهد كه فضاهاي سبز شهري در شهر نتايج نشان مي

گزيني بهينه نيستند و قدرت داراي مكان آباد، نجف
گويي به نياز شهروندان را ندارند، بر همين اساس  پاسخ

هاي صحيح در جهت احداث پارك يابي مكانلزوم 
  .شود ميشدت احساس  جديد به

در تحقيقي با عنوان ) 1394(پوراحمد و همكاران 
 15يابي فضاي سبز شهري در شهرداري منطقه  مكان

 با تركيب دو روش و GIS كالن شهر تهران در محيط

FAHP  و TOPSIS روش جديدي براي انتخاب مكان ،
  هاي اطالعات جغرافيايي بهينه با استفاده از سيستم

دهد كه استفاده نتايج نشان مي .شده است كار گرفتهبه
مراتبي، هاي فازي در تركيب با مدل سلسلهاز مجموعه

شود، بلكه مي AHP نه تنها سبب رفع ابهام از مدل
ها را دو اليهميزان خطاي تورش ناشي از مقايسه دوبه

با  FAHP نهايت، تركيب مدل در. دهدنيز كاهش مي
همزمان از نظرهاي  ي قابليت استفاده، TOPSIS مدل

هاي موجود آلرا در كنار ايده كارشناسي مقياسي
هاي بندي در اليهدقت و صحت طبقه  همچون افزايش

  .دسازاطالعاتي، ممكن مي
هاي در مقاله نقش پارك 2004چيسورا در سال 

فضاهاي       اهمي تشهري در شهر پايدار ضمن اشاره به 
لمللي در اين ا شهري و كمبود مطالعات بين سبز درون

طبيعت شهر را براي       اهمي تزمينه، تالش كرده است 
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نتايج . رفاه شهروندان و پايداري شهري نشان دهد
طبيعت در  ي كه تجربه كندمطالعات وي تصديق مي

احساسات مثبت و خدمات مفيدي  أمحيط شهري منش
ي      اهمي تاست كه نيازهاي انساني غيرمادي و روحي با 

اوه و  ).Chiesura, 2004:130( سازدرا برآورده مي
هاي جونگ در پژوهشي به ارزيابي توزيع فضايي پارك

ها جهت تجزيه و تحليل آن. شهري در سئول پرداختند
هاي شهر سئول از روش تجزيه و دسترسي به پارك

  ).Oh&Jeong, 2007: 28(تحليل شبكه استفاده كردند 
 كاربرد فضاي باز از قبيل 2007مارونال در سال 

دامنه خدمات، اندازه حداقل، تراكم سكونتي و انواع آن 
ميلوارد و سبير در . دهدرا مورد تجزيه و تحليل قرار مي

در پژوهشي مزاياي پارك جنگلي شهري را  2011سال 
هاي جنگلي دارد كه پاركو بيان مي. داردبيان مي

شهري خدمات اجتماعي، محيطي و اقتصادي متعدد و 
كنند گيري را براي شهرها فراهم ميدازهبا ارزش قابل ان

)180 Millward and Sabir, 2011:.(  
  

  روش تحقيق
تحليلي و  -روش مطالعه در اين تحقيق توصيفي

  براي گردآوري اطالعات و . نوع آن كاربردي است
اي هاي اسنادي و كتابخانههاي مورد نياز از بررسيداده

توجه به  با. و مطالعات ميداني استفاده شده است
دست آمده، ابتدا با استفاده از روش تحليل ه اطالعات ب

الگوي  ،Moran's I همسايه و شاخص ترين نزديك
هاي شهر پيرانشهر مشخص پارك پراكنش فضايي

دهي اين سپس شعاع عملكرد و خدمات. گرديده است
تحليل شبكه در سيستم اطالعات  مراكز با مدل

دهي به  اي وزنبر. جغرافيايي مشخص گرديده است
 Superافزاردر محيط نرم ANPمعيارها از مدل 

Decisions   و همچنين مدلAHP افزار  در نرمExpert 

choice هاي اطالعاتي و سپس اليه. استفاده شده است
  هاي متناسب با معيارها تهيه شده و در نهايتنقشه

  

بهترين  ي دهندهتركيبي از معيارها كه نشان ي نقشه
احداث پارك جديد در اين محدوده است  مكان جهت

  . استخراج شده است
 

  مباني نظري تحقيق
پيش از هر اقدامي در طراحي و معماري فضاي 
سبز بايد معيارهاي عمل را به درستي مشخص كرد و 

      اهمي تاي كه در خصوص فضاي سبز از  نكته. ارائه داد
خمر و (آن است  يابي مكانبااليي برخوردار است، 

نادرست فضاي سبز  يابي مكان ).121: 1392ان، همكار
هايي از شهري در نهايت منجر به ايجاد ناهنجاري

كم كاربران از فضاهاي سبز ايجادشده،  ي جمله استفاده
و  مديريت در سيماي شهري، مشكالت آشفتگي

شده  غيره  نگهداري، كاهش امنيت رواني و اجتماعي و
  ). 17: 1383رحماني، (است 

فضاهاي سبز شهري كه در  يابي مكان معيارهاي
راستاي تأمين رفاه اجتماعي و اقتصادي شهروندان قرار 

  :گيرد عبارتند از
ت فضاي سبز به اين مفهوم است كه      مركزي : ت     مركزي 

المقدور در مركز محله، ناحيه و يا  فضاي سبز حتي
  . شود يابي مكانشهري  ي منطقه
ب با موقعيت فضاهاي سبز عمومي متناس :مراتب سلسله

عملكردي خود برحسب واحد همسايگي، محله، ناحيه 
هاي از جانمايي پارك. شوند يابي مكانو منطقه 

محالت بايد درحدامكان جلوگيري  اي در داخلفرامحله
  .شود

هاي شهري بايد از به اين مفهوم كه پارك :دسترسي
ارتباطي دسترسي داشته باشند  ي ر جهت به شبكهاچه

بيشتري از آن استفاده كند       جمعي تق هم تا بدين طري
و هم امكان نظارت اجتماعي و امنيت پارك افزايش 

هاي زيباي برداري از جلوهدر عين حال امكان بهره. يابد
شود پارك براي رهگذاران از چهار جهت فراهم مي

  ).74: 1383 ،سعيدنيا(
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  هاها و تكنيكمدل
  ANPمدل 

 1996سال ساعتي در  ي  به وسيله ANPروش 
با اين . باشد مي AHPمعرفي گرديد كه در ادامه نظريه 

تفاوت كه اين روش فرض مبني بر عدم وجود رابطه 
   گيري را ندارد بين سطوح مختلف تصميم

)Dikmen and Birgonul, 2007: 5.(  
هاي موجود در ساختار سلسله مراتبي  در واقع مؤلفه   

هاي       ً      معموال  مؤلفهاند كه  از قوانين متفاوتي تشكيل شده
گذارد  هاي سطح باال اثر مي بر روي مؤلفه  سطح پايين

اي  در اين شرايط سيستم داراي ساختاري شبكه
ت أاي نش از اين ساختار شبكه ANPگردد كه مدل  مي

نه تنها روابط بين معيارها را  ANPمدل . گرفته است
كند بلكه وزن نسبي هر كدام از معيارها را  محاسبه مي

اين محاسبات يك سوپر  ي نتيجه. كند محاسبه مي نيز
 ي دهد كه بعد از محاسبات رابطه ماتريس را تشكيل مي

هاي تكميلي، امكان اين  سوپر ماتريس و نظرسنجي
وجود دارد كه وابستگي بين هر كدام از معيارها و 

هر چه كه . ها استنتاج شود ت     اولوي   ها و وزن انتخاب
ت بيشتري به آن         شد اولوي وزن محاسبه شده بيشتر با

شود در نتيجه امكان آن وجود دارد  اختصاص داده مي
  ).Saaty, 2004: 365(كه بهترين گزينه را انتخاب كرد 

  
  AHPمدل 

روش مقايسه زوجي در فرايند تحليل سلسله مراتبي 
فرايند تحليل سلسله مراتبي يكي از . ارائه شده است

ست كه اولين گيري ا ي تصميمها كارآمدترين تكنيك
 مطرح شد 1980ساعتي در سال  بار توسط توماس ال

  . )14: 1380زبردست،(
ي طراحي شده براي ها ترين سيستم ن تحليل از جامعاي

گيري با معيارهاي چندگانه است، زيرا امكان  تصميم
به صورت سلسله مراتبي فراهم  فرموله كردن مسائل را

پذير براي  افاين روش ابزاري قدرتمند و انعط. كند مي

باشد كه  ي و كيفي مسائل چندمعياره مي        بررسي كم 
  باشد زوجي مي ي خصوصيت اصلي آن بر اساس مقايسه

)Ngai, 2005: 29.(  
  

  مدل تحليل شبكه
هاي كاربردي در سيستم  ها و مدل يكي از اين تحليل   

از اين . باشد اطالعات جغرافيايي مدل تحليل شبكه مي
وجود توزيع فضايي خدمات يا مدل براي تحليل وضع م

ها و تعيين  ها و بررسي شعاع عملكردي آن كاربري
ها هستند استفاده  كه خارج از شعاع پوشش آن مناطقي

ها  شود، در واقع اين الگوريتم از تقسيم طول خيابان مي
بر متوسط سرعت حركت اتومبيل بر اساس فرمول 

عامل زمان يعني مدت ، )V=D/T(سرعت در فيزيك 
دست آمده و سيستم شبكه با ه هاي هر مسير ب انزم

اطالعات موجود هوشمند گرديد؛ تجزيه و تحليل شبكه 
  :رود براي سه نوع تحليل عمده به كار مي GISدر 

  ؛عمليات تعيين بهترين مسير
اين دستور (ترين تسهيالت  عمليات پيدا كردن نزديك

  ؛)يابي پاركينگ كاربرد دارد در مكان
  خدماتي ي ردن محدودهعمليات پيدا ك

 )Chong, 2005: 903.(  
  

  مورد مطالعه ي محدوده
شهر پيرانشهر در جنوب غربي اسـتان آذربايجـان   

اين . غربي و در كنار مرز ايران و عراق واقع شده است
هكتـار بـر دشـتي     4/844شهر با مساحتي در حدود 

متر از سـطح   1460تا  1430گسترده شده است كه 
از شمال به اشنويه و نقده، از جنوب  .دريا ارتفاع دارد

بـر  . شـود  به سردشت و از شرق به مهاباد محدود مـي 
ــ جمعي ت   1390اســاس سرشــماري       شــهر پيرانشــهر 

  .نفر است 72722
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  موقعيت جغرافيايي شهر پيرانشهر: 1 شكل

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم 
  

  توزيع و پراكنش فضاي سبز در شهر پيرانشهر
 77/12ر پيرانشهر، فضايي معادل در سطح شه

ها و هكتار در قالب پارك و فضاي سبز، رفيوژ خيابان
سطوح سبز ميادين به اين كاربري اختصاص داده شده 

مربع و سهم  متر 9/1آن در وضع موجود  ي و سرانه
درصد و نسبت 41/2اشغال آن نسبت به سطوح خالص 

كمبود اين . درصد است 7/1شهر  ي به كل محدوده
قابل توجه ) هكتار 7/30حدود (كاربري در سطح شهر 

كاربري فضاي سبز موجود در شهر پيرانشهر . باشدمي
  :باشدبه شرح زير مي

سبز  فضاي ):هاپارك(شده  فضاي سبز تجهيز -الف
تجهيز شده موجود در پيرانشهر داراي مساحتي معادل 

درصد ازكل سطوح خالص 41/2هكتار هستند و 77/12
ي موجود اين كاربري سرانه. شوندمل ميشهر را شا

  .مترمربع به ازاء هر نفر است 9/1
اين كاربري شامل رفيوژهاي  :حريم سبز حفاظتي -ب

روها و همچنين فضاهاي  ها وپيادهبلوارها و خيابان داخل
هاست خيابان هاي داخلگوشي ها و سهميدان سبز داخل

. اندگرفتهمعابر شكل  ي         ً                  كه عمدتا  در ارتباط با شبكه
هكتار است  2/3كاربري در پيرانشهر حدود  مساحت اين
درصد از 4/0درصد از سطوح خالص و 6/0كه حدود 

  .شهر است ي كل سطح محدوده
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  توزيع فضاي سبز در شهر پيرانشهر: 2شكل

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم 
  

  شهر هاي شعاع عملكرد پارك
هاي پژوهش براي يافتن شعاع عملكردي پارك در اين  

مدل تحليل شبكه  New service Areaشهر از دستور 
طور كه در همان .استفاده شده است ArcGisمحيط  در

نشان داده شده است، با شعاع ) 3( ي شماره ي نقشه
متر، تنها قسمتي از شهر را تحت  300عملكردي 

متر و  550با شعاع عملكردي . دهدپوشش قرار مي
 ي متر، شرق و جنوب شرقي شهر خارج از حوزه 750

 يابي مكانهمچنين به دليل . نفوذ شهر قرار دارد
 ي هايي از شهر در حوزهنادرست اين مراكز تنها قسمت

  . گيرندرساني آن قرار ميخدمات

  
  هاي پيرانشهرشعاع عملكرد پارك: 3شكل

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم 
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  ارتباطي ي شبكه دسترسي به
فضاي سبز وجود  يابي مكاناز پارامترهاي مهم در 

باشد كه از فاكتورهاي مؤثر در هر راههاي ارتباطي مي
هاي شهري داراي پارك. شودمنطقه نيز محسوب مي

باشند كه نقش اجتماعي، اقتصادي و اكولوژيكي مي
هاي روحي، چون درمان بيماري مزايايي عالوه بر
براي پرورش كودكان، يكپارچگي مطلوب  محيطي

اجتماعي، حفظ آسايش و نظاير اينها شاخصي براي 
ارتقاي كيفيت فضاي زندگي و توسعه جامعه محسوب 

  توان گفتبنابراين مي ).Balram, 2005: 149( شوندمي
  

ها از جمله مراكز كه فضاهاي سبز شهري به ويژه پارك
 مهم خدماتي در شهر هستند كه دسترسي با صرف

ها در نيل به اهداف اساسي كمتر به آن ي زمان و هزينه
عادالنه حائز  ي توسعه يعني عدالت اجتماعي و توسعه

ارتباطي  ي لذا نزديكي به شبكه. باشدزيادي مي      اهمي ت
يك از  هر .و ارزش بااليي برخوردار است      اهمي تاز 

ارتباطي  ي هاي شهري بايد از چهارسو به شبكهپارك
ه باشند تا بدين طريق هم امكان جذب دسترسي داشت

هم امكان نظارت  بيشتر فراهم گردد و      جمعي ت
  ).74: 1383سعيدنيا،(افزايش يابد  وامنيت پارك اجتماعي

  
  ارتباطي ي دسترسي به شبكه: 4شكل

  1394  نگارندگان،: تهيه و ترسيم 
  

       جمعي تتراكم 
 -     ً                                  اصوال  هدف از ايجاد فضاي سبز شهري، خدمات     

اساس معيار  لذا بر. هاي انساني استرساني گروه 
ها بيشتر كجا كه تعداد و تراكم انسان ، در هر     جمعي ت

  بيشتر  باشد به همان نسبت نياز ساكنان به فضاي سبز
  

  
از عوامل اصلي مؤثر در       جمعي تتراكم . خواهد شد

بنابراين سعي شده . باشدمي ها استقرار پارك ي نحوه
باالتر با       جمعي تكار مناطق با  است در قسمت عملي

  .وزن بيشتري در تحليل نهايي در نظر گرفته شوند
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       جمعي تبندي تراكم طبقه: 1جدول 

ًنسبتا  نامناسب  اليه     
        ًنسبتا   متوسط نامناسب

  مناسب  مناسب

  140باالي   100-140  75-100  50- 75 0- 50  )نفر در هكتار( تراكم
  9  7  5  3  1  وزن

   1394 مطالعات ميداني نگارندگان،: أخذم                       
  

  
  هاي شهر پيرانشهردر محله      جمعي تتراكم : 5شكل

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
  

  هاهمجواري كاربري
نفوذ يكديگر قرار دارند  ي هايي كه در حوزهكاربري

سنخ و همخوان با يكديگر داشته  هايي هم      فعالي تبايد 
       فعالي ت حمت و مانع در انجام باشند و موجب مزا

اين سنخيت و همخواني از حالت . يكديگر نشوند
سازگاري كامل تا ناسازگاري كامل در نوسان است 

اين اساس ابتدا  بر. )34: 1391سليماني و همكاران، (
 كاربري بهداشتي، مانند سازگار با پارك يهاكاربري

 ودرماني، آموزشي، فرهنگي و مذهبي، مسكوني، باير 
هاي ناسازگار مانند مناطق نظامي و و كاربريغيره 
. هاي حمل و نقل و نظاير اينها انتخاب شدندپايانه

هاي سازگار يك از كاربري سپس دوري و نزديكي از هر
معيارهاي مهم . بندي گشتندو ناسازگار، تعيين و طبقه

اين كاربري از  ي پارك فاصله  يابي مكانو اصلي در 
) صنعتي(ها هرچه اين كاربري.احم استهاي مزكاربري

از پارك فاصله بيشتري داشته باشند، كيفيت پارك و 
اين اساس هر يك از  بر. فضاي سبز بيشتر خواهد شد

 بندي و براساس دسته تقسيم 5هاي شهر در كاربري
ي ها هشده و در قالب نقش دهي نظر كارشناسي وزن

 فياييسيستم اطالعات جغرا دسترسي با استفاده از
بندي هر يك از  طبقه) 2(جدول . ترسيم گرديد

  .دهد ميو وزن آنها را نشان  ها كاربري
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  هاي شهريدهي كاربريبندي و وزنطبقه: 2جدول

شاخصيمحدوده  ها كاربري
محدوده شاخص  ها كاربري  وزن )مترمربع(

  وزن  )مترمربع(

  درماني

  مناسب 9  75كمتر از 

  
  تجاري
  

  اسبمن 9  75كمتر از 

 مناسب      ًنسبتا  7  75-150 مناسب      ًنسبتا  7  150-75

  متوسط 5  150-300  متوسط 5  300-150
نامناسب      ًنسبتا   3  300-500نامناسب      ًنسبتا  3  500-300

  نامناسب 1  500باالي   نامناسب 1  500باالي 

  آموزشي

  مناسب 9  75كمتر از 

 انتظامي -اداري
  

  مناسب 9  100كمتر از 
 مناسب      ًنسبتا  7  100-300 مناسب      ًنسبتا  7  150-75
  متوسط 5  300-500  متوسط 5  300-150

نامناسب      ًنسبتا  3  500-700نامناسب      ًنسبتا  3  500-300
  نامناسب 1  700باالي   نامناسب 1  500باالي 

سيسات و تجهيزاتأت

  مناسب 9  75كمتر از 

مذهبي - فرهنگي
  

  مناسب 9  50كمتر از 

 مناسب      ًنسبتا  7  50- 70 مناسب  ًا نسبت 7  150-75
  متوسط 5  75-150  متوسط 5  300-150
نامناسب      ًنسبتا  3  150-300نامناسب      ًنسبتا  3  500-300

  نامناسب 1  300باالي   نامناسب 1  500باالي 

  باير

  مناسب 1  75كمتر از 

  مسكوني

  مناسب 1  75كمتر از 
 سبمنا      ًنسبتا  3  75-150 مناسب      ًنسبتا  3  150-75

  متوسط 5  150-300  متوسط 5  300-150

نامناسب      ًنسبتا  7  300-500نامناسب      ًنسبتا  7  500-300
  نامناسب 9  500باالي   نامناسب 9  500باالي 

  صنعتي

  مناسب 1  75كمتر از 

  ورزشي

  مناسب 1  150كمتر از 

 مناسب      ًنسبتا  3  150-300 مناسب      ًنسبتا  3  150-75
  متوسط 5  300-700  متوسط 5  300-150
نامناسب      ًنسبتا  7  700-1200نامناسب      ًنسبتا  7  500-300

  نامناسب 9  1200باالي   نامناسب 9  500باالي 
  1394 مطالعات ميداني نگارندگان،: أخذم                
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  ها با كاربري فضاي سبزسازگاري كاربري: 6شكل

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم 
  

ي ها ههريك از الي      اهمي تگذاري و تأثيرسپس ميزان    
هاي موجود با توجه به نظرات كارشناسانه كاربري

نسبي هريك از آنها با استفاده       اهمي تمشخص و وزن و 

شكل زير اوزان محاسبه . تعيين گرديد AHP از مدل
  .دهد ميها را نشان شده براي هريك از كاربري

  

  
  

  ه از مدل تحليل سلسله مراتبيها با استفادوزن دهي اليه: 7شكل
  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم 

  

يكسان و  Cell sizeي كاربري با ها هالي ي بعد از تهيه   
يك از آنها،  دهي هر ها و همچنين وزنتعريف كالس

به دست آمده با استفاده از روش همپوشاني  هاي وزن

 ها       اولوي تشد و  تركيبWeighted overlay هاكردن اليه
هاي همجواري كاربري ي نقشه) 8(شكل . تعيين گرديد

  .دهدشهر پيرانشهر را نشان مي
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  اراضي سازگاري كاربري:  8 شكل

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم 
  

  هاي فرسودهبلوك
هاي فرسوده و با قدمت باال و  در اين پژوهش بلوك   

اي هعنوان يكي ازشاخص پذير بهوآسيب نامناسب مصالح

در . هاي شهري انتخاب شده استگزيني پاركمكان
  .هاي فرسوده نشان داده شده استنقشه زير بلوك

  
  هاي فرسوده شهربلوك: 9شكل

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم 
  

  هاتركيب و تلفيق نهايي اليه
هاي بعد از ارزيابي معيارها و تبديل آنها به مقياس   

، )ANP(، از مدل تحليل شبكه قابل مقايسه و استاندارد
. نسبي هر معيار استفاده شده است براي تعيين وزن

ها با توجه به نظرات كارشناسي و بندي شاخص      اولوي ت

. مورد مطالعه صورت پذيرفت هايارزيابي شاخص
دست آمده از مدل مربوطه، در جدول زير ه ب هاي وزن

ر هر چه وزن محاسبه شده بيشت. نشان داده شده است
بيشتر از ديگر  يابي مكانآن شاخص در  تأثيرباشد، 
  . ها خواهد بودشاخص
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 ANPدر مدل  فضاي سبز يابي مكانهاي  وزن نهايي شاخص: 3جدول
Name Ideals Normals Raw  

  796/0  303/0  796/0  دسترسي به راه 
  121/0  046/0  121/0  هاي فرسودهبلوك

  1  381/0  1  شعاع عملكرد
        238/0  091/0  238/0 جمعي تتراكم 

  468/0  178/0  468/0  همجواري
  1394 مطالعات ميداني نگارندگان،: أخذم                                   

  

در محيط سيستم اطالعات جغرافيايي و با استفاده     
 Wightedطريق تابع و از Spatial Analaysisاز 

overlay ،مدل   دست آمده از ههاي بوزنANP  هر به
گذاري ها روي همها اختصاص يافت و اليهيك از اليه

هاي جديد پارك يابي مكان ي شده و در نهايت نقشه

شود طوركه در نقشه مشاهده ميهمان. ترسيم گرديد
جنوب شرق، شرق و شمال غرب جهت  هاي قسمت

 ي نقشه) 10(شكل . باشندمناسب مي احداث پارك
  .دهدرا نشان ميساماندهي فضاي سبز شهر پيرانشهر 

  

  
  گذاري جهت ايجاد فضاي سبز شهريارزش: 10شكل

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم 
  

  نتيجه
شهري،  هاي با توجه به اينكه فضاهاي سبز و پارك    

 ي هاي مهم شهري هستند كه به واسطه يكي از كاربري
      اهمي تعملكرد خود نسبت به ساير خدمات شهري از 

هاي اخير به  خوردارند، ليكن در سالقابل توجهي بر
ريزي  شهرنشين و نبود برنامه      جمعي تعلت رشد سريع 

و مديريت جامع در نظام شهري كشورمان، همچون 
ديگر خدمات شهري اين فضاها نيز با مسائل و 

روبرو شدند كه بيشتر ناشي از  اي هعديد مشكالت
 يابي مكانكمبود، توزيع ناموزون و نامتناسب، عدم 

ها در  بيني الزم براي اين كاربري هينه و عدم پيشب
منظور ارتقا و افزايش كارايي ه ب .باشد سطح شهرها مي
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مكاني  -اين فضاها توجه به ساماندهي و توزيع فضايي
متناسب اين فضاها در سطح شهرها ضروري به نظر 

هاي اين پژوهش نتايج تحليلي حاصل از يافته. رسد مي
نگر آن است كه به تناسب شتاب در شهر پيرانشهر بيا

  ، اين شهر نيز      جمعي تكالبدي و افزايش  ي توسعه
توزيع  ي جدي در زمينه  هاي دچار كمبودها و نارسايي

 اي هسبز گرديده و توجه ويژ مكاني بهينه فضاي  -فضايي
با توجه . طلبد جهت ساماندهي مجدد اين فضاها را مي

يگر با توجه به ي حاصل پس از تلفيق با يكدها هبه نقش
جنوب شرق،  هاي كار برده شده، قسمته معيارهاي ب

هاي جديد شرق و شمال غرب جهت احداث پارك
  .باشند مناسب مي

  

  منابع
 ســيروس    ؛         رودپشــتي                 مجيــد شــادمان   ؛      احمــد   ،         پوراحمــد        

ــور       حســن ــهرابي   ؛     پ ــر ش ــاني                   امي ــدر فرجــي    ؛          فراه        راد              خ
                                         يـابي فضـايي سـبز شـهري در شـهرداري            مكان  .  )    1394 (
          فصـلنامه  ، GIS                           كالن شهر تهـران در محـيط       15    طقه   من

  .  46-   33     صفحات  .   91      شماره  .               جغرافياي انساني   ي  ها       پژوهش

 مديريت خدمات شهري  .)1387( جمشيدزاده، ابراهيم
  .23شماره  .رو، ماهنامه شوراها و موانع پيش

 ؛ اميراسدي ؛محمدنياز بي  مهدي كاظمي ؛براتعلي،خاكپور
 و تحليل فضاي سبز شهري .)1394(محسن رضوي 

مكان بهينه با استفاده از مدل محاسبگر رستري   تعيين
 و  صلنامه علومف، )منطقه سه شهرداري مشهد:وردم(

  . 117- 129 صفحات. 66شماره .زيست تكنولوژي محيط
 كبود  تاشه اكبر حيدري ؛لقمان شاهمرادي؛ خمر،غالمعلي

هاي شهري براي پارك يابي مكانمعيارهاي  .)1392(
مطالعه موردي پارك يعقوب ليث (ارتقا محيط اجتماعي 

سال  .ريزي شهري، مجله پژوهش و برنامه)شهر زابل
  .117- 134 صفحات .شماره دوازدهم .چهارم

  گيري  بررسي روند تصميم .)1383(رحماني،محمدجواد
آن  تأثيرها و فضاهاي سبز عمومي و پارك يابي مكاندر 

 .6شماره .سال سوم .ها، مجله سبزينه شرقبر ايمني آن

 كاربرد فرايند تحليل سلسله  .)1380(زبردست،اسفنديار
 اي، نشريه علمي منطقه ريزي شهري و مراتبي در برنامه

 .13- 21صفحات  .10شماره  .پژوهشي هنرهاي زيبا

  ها كتاب سبز شهرداري .)1383(سعيدنيا، احمد
و  ها انتشارات سازمان شهرداري .)فضاهاي سبز شهري(

  .تهران .جلد نهم .كشور هاي دهياري
 ،1390(زاده حسين ريمم؛ قنبري بوالفضلا؛ عظيمصابري( .

سيستم   از استفاده با سبزشهري ضايف و پارك يابي مكان
 ، AHPچند معياري  ارزيابي روش به جغرافيايي اطالعات
 .ژئوماتيك ي  ّمل  همايش

 پراكنش فضاي  بررسي.)1385(جوكندان،اسماعيل عبادي
بهينه آن در منطقه سه شهر  يابي مكانسبز شهري و 

دانشگاه سيستان و  .نامه كارشناسي ارشد پايان ،زاهدان
 .بلوچستان

   اكبر   ؛           رامين چراغي؛      كشكولي   ي    باقر     علي        سيدعلي؛  ،    علوي     
ــابي تناســب فضــايي   . )    1394 (    ي         لرســتان         مكــاني   -                         ارزي
  :          ي مـوردي           مطالعـه  SGI                     ي شهري با استفاده از  ها      پارك

ــارك ــا        پ ــه    ه ــه          ي محل ــران،    5  ي             اي منطق                     شــهرداري ته

   .  40  ه       شــمار  .               ســال ســيزدهم   .                          مجلــه جغرافيــا و توســعه
   .   91-   108      صفحات

 تحليـل و بررسـي      . )    1388  (                مهديه عقيلـي    ؛          كيال، امير                  
                          نشـاني شـهر مشـهد بـا                هـاي آتـش                يابي ايسـتگاه     مكان

  ي    ه                        همــايش سراســري ســامان   ،GIS  و   AHP             اســتفاده از 
  .            اطالعات مكاني

 Balram Shivanand, Dragicevic Suzana (2005) .
Attitud٠es Toward Urban Green Space: 
Integrating Guestionnaire Survey&Collaborative 
GIS techniques to improve Attitude Measurements, 
Landscape and Urban Planning, 71: PP: 147-162. 

 Chiesura Anna (2004). The Role of Urban Parks 
for The Sustainable city, Landscape and Urban 
Planning, Volume 68, Issue 1, 129-138. 

 Dikmen, Isik, M. T, Birgonul (2007). Using 
analytic network process for performance 
measurement in construction, College of 
Architecture, Georgia Institute of Technology, 
USA,1-UNHCR (United Nations High 
Commissioner for Refugees), Handbook for 
Emergencies, Geneva, Third Edition. 
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