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  ...اي موجود  اي و محله هاي ناحيه بررسي تطبيقي پارك 

          
  

 1395پاييز  44جغرافيا و توسعه شماره 

  27/07/1394: وصول مقاله 
  20/04/1395: نهايي  تأييد

   165 -188 :صفحات 
   

   اي موجود در شهر جيرفت اي و محله هاي ناحيه بررسي تطبيقي پارك
  آنها با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي ي بهينه يابي مكانو 

  
  3زهرا آبركار، 2صمد فتوحي دكتر، 1يدكتر حسين يغفور

  
  چكيده

پايدار  ي رواني، در توسعه بهداشتي و ي جنبه باشند كه عالوه بر ميتفريحي  ها، يكي از مراكز خدمات رفاهي وو پارك فضاهاي سبز
از جمله شهرهايي  شهر جيرفت .دنآي مييافتگي جوامع به حساب  ي توسعهها و يكي از شاخص برخوردارندفراواني شهري از اهميت 

 53/0و 30/1براي هر نفر  در اين شهر اي و محله اي ناحيهپارك  ي و سرانه فضاي سبز برخوردار نيست باشد كه از توزيع مناسب مي
  . باشد مي مربعمتر

جيرفت در شهر  اي محلهو  اي پارك ناحيه تحليلي انجام گرفته است؛ چگونگي توزيع - اساس روش توصيفي در اين پژوهش كه بر
اي و  در مقياس  ناحيه هاي جديد پارك يابي مكانتحليل شده و ضمن ترسيم وضع موجود، چگونگي وضع مطلوب آن با  بررسي و

ي جديد، با توجه به توانايي سيستم اطالعات جغرافيايي از ها پارك يابي مكاننظر و  ي موردها براي تحليل. اي ارائه گرديده است محله
 الگوي مناسب به دنبال استقرار و توزيع بهينه پارك، در ي با ارائهتحقيق است و  ي موجود در آن استفاده شدهها ليلو تح GIS افزار نرم
تبديل به  شناسايي، سپس معيارها را ها آن يابي مكانبدين منظور با توجه به نوع پارك ابتدا معيارهاي تأثيرگذار در . باشد شهر مي اين
به منظور آنگاه . مورد نياز ايجاد شده است ي ها فاصله واندن براي نرم افزاركرده و براي هريك از اليهي اطالعاتي قابل خها اليه

 ها وزن هريك از اليهSuper Decision افزار  ها توسط نرم زوجي آن ي مقايسه و ها الگوسازي، با توجه به ميزان تأثير هريك از اليه
براي انتخاب مكان مناسب  ،ي شهر جيرفتها ي اطالعاتي، زمينها تايج حاصل از تلفيق اليهگيري از ن در نهايت با بهره محاسبه شد، و

  . گرديد بندي دسته از بسيارخوب تا بسيارضعيف تقسيم 5به  ها جهت هريك از پارك
  .مكاني، سيستم اطالعات جغرافيايي، جيرفت -اي، توزيع فضايي اي و محله ناحيه پارك :ها كليدواژه

  
  

                                                     
  Yaghfoori@gep.usb.ac.ir                                                          )ولؤنويسنده مس( دانشگاه سيستان و بلوچستان، ريزي شهري برنامه استاديار جغرافيا و -1
  fotohi@gep.usb.ac.ir                                                                                                                          طبيعي، دانشگاه سيستان و بلوچستان يار جغرافيادانش -2
   zahra.abarkar@yahoo.com                                                                          ريزي شهري،  دانشگاه سيستان و بلوچستان كارشناس ارشد جغرافيا و برنامه -3
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  قدمهم
با انقالب صنعتي، بشر نتوانست نيازهاي   ًا اهرظ

موفقيت برآورده سازد  امادي خود را در درجه اعالء ب
        ً                               امر كامال  تك بعدي عمل نمود و از توجه به در اما اين 

نتايج ناگواري  و نيازهاي روحي و رواني خود غافل ماند
توان به تخريب محيط به دنبال داشت از آن جمله مي

، مهاجرت، جهش در شهرنشيني ي زيست، پديده
ي شهري و در ها ينامناسب كاربر يابي مكانتوزيع و 

 روند .كالبدي اشاره كرد - نهايت آشفتگي  فضايي

 ءشهرنشيني تا قبل از انقالب صنعتي اگرچه روند بطي
است، اما پس از قرن هيجدهم و ظهور انقالب  داشته

در صنعت، مهاجرت مردم به شهرها افزايش يافته 
مورد نياز  ها و خدماتو باعث كاهش زيرساخت است

در شهرها و عدم دسترسي بهينه تمام شهروندان به 
كاربري و  نوع ).17: 1376شيعه، ( اين خدمات گرديد

توزيع فضايي آنها به عنوان اطالعات با ارزشي از يك 
نظران و  شوند كه همواره صاحبشهر محسوب مي

ها ي از اين كاربرييك. مديران شهري به آن نياز دارند
بخشي از نيازهاي روحي و  ي كننده كه در واقع تأمين

آيد و به عنوان يك رواني انسان شهرنشين به شمار مي
اجتماعي و  عنصر زنده و پويا نقش بازدهي اكولوژيكي،

زيباسازي شهر را به عهده دارد كاربري فضاي سبز و 
 .)18: 1388محمدي و پرهيزكار، (باشد پارك مي

اي در عنوان يك عنصر كالبدي، سهم عمده به ها اركپ
تحقق كاركرد تفريحي براي شهروندان ساكن در 

نين كاركردي چتحقق . عهده دارند فضاهاي شهري بر
تنوع "و  "و توزيع بهينه يابي مكان" به دو فاكتور اصلي

شناسي و حس زيبايي                    ًوابسته است زيرا اوال  "كاركردي
ها نقش پارك          ًت و ثانيا تفريح حق هر شهروندي اس

 وي اقتصاد ،يفرهنگ ،ياجتماع"كاركردي  چند

 را براي فضاهاي شهري بر عهده دارند "يطيمحستيز
  .)123:1394 يغفوري و همكاران،(

فيزيكي شهراست  ي فضاي سبز بخشي از گستره  
فضاي . تواند عملكردهاي معيني داشته باشدكه مي
سازي زيبا( برخي از مواقع نقش تزئيني سبز در

و گاهي نقش تفريحي را به خود ) سيماي شهري
و نوعي  )149: 1390احمدي و همكاران، ( استپذيرفته

از سطوح كاربري زمين شهري با پوشش گياهي انسان 
ساخت است كه هم واجد بازدهي اجتماعي و هم واجد 

تلطيف هوا، كاهش دماي محيط، (بازدهي اكولوژيكي 
. )3: 1383 سعيدنيا،( ستنده) غيرهتوليد اكسيژن و 

فضاهاي باز شهري نه تنها به دليل اهميت تفريحي 
آنها مورد توجه است، بلكه به دليل نقشي كه در حفظ 
و تعادل محيط زيست شهري و تعديل آلودگي هوا، 

كند، پرورش روحي و جسمي ساكنان شهر ايفا مي
فضاي سبز كه بخشي از سيماي . ارزشمند هستند
هاي دهد، به عنوان يكي از پديده مي شهر را تشكيل

واقعي از نخستين مسائلي است كه انسان همواره با آن 
   .)Chiesura,2004:129( در تماس بوده و خواهد بود

اهميت فضاي سبز در محيط شهري، تا آن حد 
هاي توسعه يافتگي است كه به عنوان يكي از شاخص

هاي شهري داراي نقش پارك. جوامع مطرح است 
جتماعي، اقتصادي و اكولوژيكي هستند با مزايايي ا

روحي، محيطي مطلوب براي  هايچون درمان بيماري
 پرورش كودكان، يكپارچگي اجتماعي، حفظ آسايش و

 ها در عين حالاين محيط. باشندميهمراه غيره 
معياري براي ارتقا كيفيت فضاي زندگي و توسعه 

 ).Balaram,2005:149( شوندجامعه محسوب مي
هاي شهري از يك سو به دليل تأثيري استقرار  پارك

پايدار  ي كه بر كيفيت زندگي شهري و نيل به توسعه
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دارند و از سوي ديگر به جهت بار مالي بدون بازگشت 
گذارد، سود كه براي شهرداري به جاي مي سرمايه و

. )Manlum,2003:31( ارزش بررسي گسترده را دارند
داخل شهرها به حدي است كه هميت فضاي سبز در ا

. شود كاربري مهم شهري از آن ياد مي 5در بين 
اهميت  اين كاربري  بعد از انقالب صنعتي  بسيار 

. )138: 1388 همكاران، تيموري و( بيشتر شده است
سبز يكي از مشكالت اساسي شهرها كمبود فضاي

عالوه بر پايين بودن سطح كاربري فضاي . شهري است
مكاني  -هاي مختلف ايران، توزيع فضاييسبز در شهر

نامناسب آن نيز مشكالتي را به وجود آورده است كه 
فضاي سبز  ي توان به عدم توزيع عادالنه از جمله مي

 در شهر و مشكالت دسترسي شهروندان اشاره كرد
 يابي مكانبسيار مهم در  ي نكته. )17: 1382رحماني، (

يجاد پارك ا فضاهاي سبز عمومي، ضرورت اجتماعي
، منتقد شهرسازي 1جكوب از اين روست كه جين. است

پارك بايد در جايي باشد  " معاصر ، معتقد است كه
كه زندگي در آن موج بزند، جايي كه در آن كار، 

تعدادي از . بازرگاني و مسكوني است       فعالي تفرهنگ و 
ي شهر داراي چنين نقاط ارزشمندي از ها بخش

محلي يا  هاي جاد پاركزندگي هستند كه براي اي
محمدي و ( رسند ر ميظن  ميادين عمومي مناسب به

ها و  بر پارك ها در بيشتر بحث. )42: 1391همكاران، 
فضاي سبز شهري به عنوان يك راهكار بسيار مهم كه 

تأكيد شده  تواند كيفيت زندگي شهري را باال ببرد؛ مي
   .G. Girarde, 1992: 25)( است

خدمات شهري و عدالت   بهدسترسي همگاني    
طبقات شهري  ي كند كه همه مياجتماعي، حكم 

ها و  بتوانند به يكسان از فضاهاي سبز و پارك
نه  ،هاي گذران اوقات فراغت برخوردار شوند مكان

                                                     
1- Jane jacob  

اينكه طبقات خاصي از مردم شهر بتوانند قطعاتي از 
ازهاي شهرها را براي زيست خود اند زيباترين چشم
اندازها  اين چشم ي به تدريج همه انتخاب كنند و

آبادي و  زنگي( مختص اين طبقات مرفه شوند
زئي فضاي سبز به عنوان ج. )106: 1388نسب،  رخشاني

فضاي شهري ضرورت  از بافت شهرها و نيز بخشي از
تواند جدا از نيازهاي جامعه شهري  يافته است و نمي

في ي و كي                                       باشد، از اين رو فضاي سبز بايد از نظر كم 
، ها ، خيابانها ساختمان(متناسب با حجم فيزيكي شهر 

از لحاظ رواني، گذران (و نيازهاي جامعه ) ها جاده
و نيازهاي بهداشتي با توجه به شرايط  )اوقات فراغت

اكولوژيكي شهر و روند گسترش آن ساخته شود تا 
محيطي  عنوان فضاي سبزفعال، بازدهي زيست بتواند به
ريزان  برنامه. )41: 1391بزي، ( ي داشته باشد     ّمستمر 

ها را در  كنند كه توزيع كاربري شهري سعي مي
هاي شهري بهينه سازند و اين توزيع متناسب  محيط

و با ميزان تقاضا در نقاط مختلف       جمعي تبا توزيع 
هاي  متفاوت باشد، لذا همزمان با پيچيده شدن محيط

. رددگ ريزي روز به روز دشوارتر مي شهري كار برنامه
آگاهي از نوع و ميزان آن همواره به عنوان تالشي براي 

شهروندان در يك شهر  ي برآورد ميزان استفاده
شود كه از سوي نهادها و ادارات ذيربط  محسوب مي
ن و مديران صصامتخ عموم امروزه بر .گيرد صورت مي

امور  ي شهري مشخص گرديده كه مديريت و اداره
غير ممكن است در اين  مختلف شهرها با ابزار سنتي

راستا سيستم اطالعات جغرافيايي، به عنوان ابزاري 
. )84: 1387وارثي و همكاران، ( شود كارآمد محسوب مي

هاي  اي در سال ي دادهها تحليلي و پايگاه فنون ي توسعه
موجب شده كه از اين تكنولوژي نوين به عنوان  اخير

وش هزينه در مقايسه با ر يك راهبرد سريع و كم
 ي دهه             شهر جيرفت طي       جمعي ت .سنتي استفاده شود
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 ته است ولي همزمان با اين افزايشافزايش ياف گذشته
فضاي سبز بين نواحي و  ي اختالف سرانه      جمعي ت

باشد و عدم تعادل  گير ميمحالت شهر جيرفت چشم
اي  اي و محله هاي ناحيه موجود در توزيع فضايي پارك
با توجه به كمبود . است در شهر جيرفت، شديدتر شده

پيشنهادي طرح جامع و  ي فضاي سبز نسبت به سرانه
ي، توجه به اهميت                             ّتفضيلي شهر و استانداردهاي مل 

توزيع فضاي سبز، بررسي فضاي سبز بر اساس سرانه و 
مناسب آن در نواحي و محالت و  يابي مكانمتعادل و 

 ايران حائز اهميت قابل قبول در ي مقايسه با سرانه
اين تحقيق سعي شده است ضمن بررسي  در. باشد مي

اي موجود با  اي و محله هاي ناحيه تطبيقي پارك
استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي به بررسي 

  اي هاي و محل هاي ناحيه بهينه و توزيع فضايي پارك
ترين مكان براي احداث  پرداخته شود و مناسب نيز

فضاي  يابي مكانپارك مشخص گردد و در نهايت با 
چند كوچك در جهت حل  سبز جديد گامي هر

  .مشكالت فضاي سبز اين شهر برداشته شود
  

 ي تحقيق پيشينه

هوا هميشه  ي كننده تلطيففضاي سبز به عنوان 
به منظور . است در طول تاريخ اهميت داشته 
و فضاهاي سبز  ها پاسخگويي به اين نياز شهري پارك

توجه  )17: 1383باروقي،(شد  از قرن نوزدهم وارد شهر
 ي تر به فضاي سبز شهري در كشور ايران از دهه جدي

هجري شمسي با احداث باغ ملي در تهران و  30
از   ًا مشخص. آغاز شد "پارك شهر"آن به  سپس تبديل

، باغ و ويالسازي به ها احداث پارك 1350 ي دهه
زياري و (سبك كشورهاي اروپايي در ايران باب شد 

با توجه به اهميت موضوع، . )104: 1391 ،همكاران
ي متعدد و مستقلي مرتبط با توزيع فضايي ها پژوهش

فضاي سبز شهري با استفاده از سيستم  يابي مكانو 
ها در كشور و جهان  اطالعات جغرافيايي و ساير روش

اشاره  ها توان به بعضي از آن انجام شده است كه مي
  :كرد

خود به  ي نامه ياندر پا) 1385( جوكندان عبادي
بهينه  يابي مكانبررسي پراكنش فضاي سبز شهري و 

شهر زاهدان پرداخته، در اين پژوهش  3آن در منطقه
مكاني فضاي  -ضمن بررسي توزيع نامتعادل فضايي

سبز؛ افزايش ميزان فضاي سبز براي جبران كمبودها و 
سبز را  احداث فضاي يافتن بهترين مكان جهت

. )1387،جوكندان عباديو  زاده ابراهيم( دهد ميپيشنهاد 
ارزيابي كمبود "عنوان  اي با در مقاله) 1387(قرباني 

پارك در مناطق شهري تبريز با استفاده از روش 
، به تحليل و ارزيابي "پارك و روش بافرينگ /سرانه

هاي شهري و  پارك چگونگي پراكنش فضايي
 .پردازد كمبودهاي مربوط به آن در شهر تبريز مي

 ي چند رابطه دهد هر تحقيق نشان مي  هاي يافته
            ً                       مراتبي نسبتا  خوبي بين سطوح گوناگون   سلسله
هاي اين شهر  هاي شهري تبريز وجود دارد، پارك پارك

      جمعي تبه صورت متعادل و متناسب با پراكندگي 
ي منطقي بين مكان استقرار  اند و رابطه توزيع نشده

همچنين . د نداردآنها و تقسيمات كالبدي شهر وجو
اي و شهري به نحو مناسبي براي نيل  هاي منطقه پارك

اند و كارآيي الزم را  به عملكرد مطلوب تجهيز نشده
  .ندارند

خود با   ي در مقاله) 1388(و پرهيزكار  محمدي 
ي ها گزيني پارك تحليل توزيع فضايي و مكان"عنوان 

 GISعات جغرافيايياطال شهري با استفاده از سيستم

نتايج ، ")شهر زاهدان 2ي  موردي منطقه ي مطالعه(
اي و شهري در  هاي ناحيه كه تعداد پاركدادند نشان 
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هاي واحد همسايگي  باشد ولي پارك مي ،كافي2منطقه
هاي موجود از  باشند و نيز پارك نمياي كافي  و محله

كالبد شهري متوازن  لحاظ رعايت نظام سلسله مراتب
تيموري  .)1384 ديزج، سرين ديمحم( و متعادل نيستند

له خود تحت عنوان مقا در) 1389( و همكاران
هاي شهري با  مكاني پارك - فضايي ارزيابي تناسب"

اي  هاي محله پارك: لعه مورديمطا(،GISاستفاده از 
درصد از  4/36كه نشان دادند  ،")شهر تبريز 2منطقه 
مورد مطالعه با  ي محدوده اي محله هاي پارك

باشند و نيز  سازگار مي                    ًهاي همجوار خود كامال  كاربري
اي منطقه دو  هاي محله بررسي وضعيت تناسب پارك

اي  هاي محله درصد پارك 4/64نشانگر آن است كه 
 -منطقه دو شهرداري تبريز داراي تناسب مكاني

درصد داراي تناسب متوسط و  3/27، فراوانفضايي 
   .باشند ميكم درصد داراي تناسب  1/9تنها 

خود به  ي نامه ، در پايان)1390( نژاداصل قربان   
فضاي سبز  يابي مكانمكاني و  -توزيع فضايي"بررسي 

به چگونگي توزيع  GISشهر فيروزآباد با استفاده از 
پرداخته و در  "فضاي سبز شهري و وضع موجود آن

اين پژوهش الگوي مناسبي براي استقرار پارك ارائه 
خود   ي در مقاله) 1390(اران صابري و همك. داده است
پارك و فضاي سبز شهري با  يابي مكان"با عنوان 

ضمن تدوين بانك  "در شهر شوشتر، GISاستفاده از 
ها و فضاي سبز شهر شوشتر،  اطالعاتي مكاني پارك

مناطق شهر را بررسي و پس  ي همهوضعيت دسترسي 
از تعيين كمبودها و با در نظر گرفتن ساير عوامل 

الگوي مناسبي به  ي ، با ارائهيابي مكانثر در ؤمشهري 
فضاي سبز در شهر شوشتر با  ي دنبال توزيع بهينه

زاده و همكاران  ابراهيم. باشد مي  GISاستفاده از
تحليلي بر توزيع "خود با عنوان   ي در مقاله) 1390(

بهينه  يابي مكانمكاني كاربري فضاي سبز و  -فضايي

ي اين ها ؛ يافته"دانآن در منطقه يك شهر زاه
شهر  1 منطقه      جمعي تدهد كه بين  ميپژوهش نشان 

زاهدان و وضع موجود فضاي سبز تفاوت وجود دارد و 
زيادي دارد و توزيع  ي استاندارد فاصله ي با سرانه

) 1390(رستمي و همكاران . باشد ميفضايي نامتعادل 
تحليل پراكنش فضايي "خود با عنوان   ي در مقاله

 ؛"GISشهر كرمانشاه با استفاده از  1ي منطقهاه پارك
ي تجهيز شده در ها پارك ي بررسي ميزان سرانه

استاندارد مورد  ي مورد مطالعه با سرانه ي محدوده
و شعاع عملكرد اين كاربري در  داده شدهمقايسه قرار 

و در نهايت با توجه به  كردندتعيين را سطوح مختلف 
راهكارهايي براي  محدوديت زمين جهت احداث پارك

فضاها پيشنهاد   مندي بيشتر ساكنان از اين بهره
ها سعي شده است با به  پژوهش  در اين .اند نموده

 يابي مكانكارگيري سيستم اطالعات جغرافيايي در 
در نهايت . فضاي سبز شهري اهميت آن مشخص شود

ترين مكان جهت احداث فضاي سبز و پارك  مطلوب
اي با  در مقاله) 1391(دي قبا. تشخيص داده شود

ها در بين مناطق  بررسي ناپايداري توزيع پارك"عنوان 
دهد  ، نشان مي"شهري تهران براساس شاخص تايل

 ي دوره                        ها در بين مناطق شهري طي  پراكندگي پارك
مورد بررسي از توزيع مناسبي برخوردار بوده است، 

دوره از روند نزولي برخوردار                   ليكن شاخص تايل طي 
است، بطوري كه كمترين مقدار دوره به سال پاياني 

اين امر نشان از بهبود توزيع و . اختصاص دارد
ي ها همسويي عملكرد شهرداري تهران با سياست

پنج ساله اين  ي راهبردي مندرج در قانون برنامه
اي  در مقاله) 1392(لطفي و همكاران . شهرداري دارد

اي  هاي محله تحليل توزيع فضايي پارك"با عنوان 
نشان دادند كه هر چند بيشتر  "تهران 3منطقه 
 3هـاي محلـه اي منطقـه  هاي هم جوار پارك كاربري

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

  
                                                                             

             
         
 

    
170 

 
 1395پاييز  ،44ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

دهنـد، امـا  هاي سازگار تشكيل مـي تهران را كاربري
هـا و تقسيمات  بـين محـل اسـتقرار ايـن پـارك

منطقي وجود ندارد و از نظر  ي رابطه) محالت(كالبدي 
متناسب       جمعي تزيع آنها با تراكم عملكرد نيز تو
ي منطقه      جمعي تهاي پر تراكم  كه محله نيست، بطوري
ها در  فاقد اين نوع پارك 8و  6، 5، 1 شـامل محـالت
  .باشند سطح خود مي

خود با   ي در مقاله) 1394( يغفوري و همكاران
ها و ارزيابي كيفيت آنها در سطح  توزيع پارك"عنوان 

شهر : نمونه موردي( VIKORز مدل شهرها با استفاده ا
 اند ،  به اين نتايج دست يافته")عنبرآباد، استان كرمان

) مترمربع 4/4(پايين پارك و فضاي سبز  ي كه سرانه
نسبت به استانداردهاي ملي و جهاني، توزيع نامناسب 

شهر عنبرآباد از هاي  ، و مطلوبيت پايين پاركها پارك
مچنين  نتايج حاصل ه. دوجود دار ديدگاه شهروندان

از مدل ويكور نشان داد پارك الله، پارك شهرك امام، 
پارك محله مختارآباد و پارك كوه فجر داراي باالترين 

و پارك محله  آباد و پارك محله زيارت، پارك حسين
 .باشند و مطلوبيت مي آباد داراي كمترين كيفيت عباس

نيكوالس و  :تند ازربخشي از تحقيقات خارجي عبا
هاي شهري  در تحقيقي بـا عنـوان پارك) 2001(شفر 

و خدمات تفريحي به منظور ارزيابي امكـان دسترسـي 
و قابليـت برابـري در سيـستم پارك محلي و ايجاد 
حريم براي مشخص كـردن تعـداد تأسيـسات و 

 GISشده، از   در مناطق انتخاب      جمعي تنـسبت 
 ا براياستفاده كردند و تجزيه و تحليل شبكه ر

در امتـداد  و جابجايي واقعي  فاصله ي محاسـبه
نقل از    به( اجرا درآوردند  تـا پـارك محلـي به خيابـان

در ) 2004( چيسوار). 126: 1394 همكاران، يغفوري و
تالش  "ي شهري در شهر پايدارها نقش پارك "مقاله

كرده است كه اهميت طبيعت شهر را براي شهروندان 
كند  مينتايج وي تصديق . ي نشان دهدو پايداري شهر

طبيعت در محيط شهري منشأ احساسات  ي كه تجربه
مثبت و خدمات مفيدي است كه نيازهاي انساني غير 

. سازد مادي و روحي با اهميتي را برآورده مي
 عنوان ااي ب در مقاله) 2010( 2و ميشل 1ريچاردسون

 انواع مختلف روابط فضايي سبز شهري و سالمتي در"
 ؛ ارتباط بين سالمتي")بريتانيا( پادشاهي كشور متحده

 ميلوارد و سيبر .و فضاي سبز شهري را عنوان نمود
در مقاله مزاياي يك جنگل شهري بيان ) 2011(

هاي جنگلي شهري خدمات  دارند كه پارك مي
اجتماعي، محيطي و اقتصادي متعدد و با ارزش قابل 

   . آورند گيري را براي شهرها فراهم مي اندازه
  

  مباني نظري پژوهش
  فضاي سبز شهري

ن سبز شهري نوعي از سطوح كاربري زميفضاي     
است كه هم شهري با پوشش گياهي انسان ساخت 

اجتماعي و هم واجد بازدهي اكولوژيكي  بازدهي واجد
  ...)تلطيف هوا، كاهش دماي محيط، توليد اكسيژن و(

توان به  مييگر از تعاريف د.)3: 1383، سعيدنيا( هستند
زاد و سبز به مجموعه فضاهاي آ :موارد زير اشاره كرد

هاي شهري با اهدافي مشخص  اخل محيطكه در د
آنها  ي ريزي شده و عملكرد معيني بر عهده برنامه

سبز شهري اطالق   عنوان فضايباشد نهاده شده 
فضاي سبز  ي توسعه. )27: 1371سلطاني، بهرام( شود مي

در  تواند مهمترين بخش ميهر ابعادي به هر شكل و با 
پايدار محسوب شده و تأثير انكارناپذيري  شهر ساختن

بنابراين . باشددر حفظ منابع ماده و به ويژه انرژي 

                                                     
1-Richardson 
2-Mitchel 
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فضاي سبز عامل اصلي در ايجاد تعادل مطلوب در 
ي ها بايست در برنامه مي شهري، محيط زيست

 اشدبرخوردار ب  اي ت ويژه             شهري از اولوي  ي توسعه
  ).179: 1391، محمدي و همكاران(

  
  سلسله مراتب شهري انواع پارك و

گيري و  هاي شهري از نظر هدف، اندازه پارك    
به انواع مختلفي تقسيم غيره  و هاي محل ويژگي

توان گفت كه  ميبا توجه به اين معيارها . گردند مي
به چهار گروه  بندي هاي شهري در يك تقسيم پارك
سطح واحد همسايگي، محله، ناحيه و هاي در  پارك

گردند كه در ذيل تعريف هريك از  ميمنطقه تقسيم 
  :انواع پارك ارائه گرديده است

عبارتست از : پارك در مقياس واحد همسايگي -1
پاركي كه در يك واحد همسايگي قرار گرفته و داراي 

استاندارد براي طبق . مساحتي كمتر از نيم هكتار باشد
واحد همسايگي تا  ي از دورترين نقطه ساله 9كودك 

مسير                   باشد و كودك در طي  مقدور پارك با پاي پياده 
   از خيابان سريع و شرياني بزرگراه عبور نكند

  .)72: 1374 مجنونيان،(
پاركي كه مساحت آن : مقياس محله پارك در -2

حدود دو برابر پارك واحد همسايگي بوده و ارتباط 
محل تا  ي له از دورترين نقطهسا 9پياده براي كودك 

                         د همسايگي برسد و مسير طي پارك به دو برابر واح
و شبكه دسترسي محل تواند از خيابان كندرو  شده مي
  ). 17: 1392 رضائي،( عبور كند

 ي اين پارك در ناحيه :پارك در مقياس ناحيه -3
ك چهار برابر پارمسكوني قرار دارد و مساحت آن دو تا 

از دورترين ارتباط پياده براي ساكنين . باشدمحله مي
رسد و  مي از دقيقه ضريبيناحيه تا پارك به  ي نقطه

هاي مختلف  تواند از دسترسي مي شده   طي در مسير 
  .)17: 1392رضائي، ( كندعبور 

در يك منطقه پاركي كه  :پارك در مقياس منطقه -4
از شهر قراردارد و مساحت آن حداقل هشت هكتار و 

در مقياس ناحيه در نظر گرفته پارك  ي ر اندازهدو براب
تواند از  كننده مي طبق استاندارد مراجعه. استشده 

نقليه در مدت زماني كمتر  ي دورترين نقطه با وسيله
از يك چهارم ساعت يا بيشتر خود را به پارك منطقه 

  .)17: 1392رضائي، ( برساند
 عملكرد ي پاركي كه حوزه :پارك درمقياس شهر - 5

منطقه شود و در مقياس فرا آن كل شهر را شامل مي
است و داراي       متغي رشان  نمايد و مساحتعمل مي

ه كنند مراجعه. باشد تجهيرات و امكانات بيشتري مي
نوع وسيله نقليه  شهر با هر ي خود را از دورترين نقطه

  .)19: 1384 ديزج، سرين محمدي(رساند  ميبه پارك 
  

  اي سبز شهريفض يابي مكانمعيارهاي 
گزيني فضاي سبز شهري كه در  مكان معيارهاي    

راستاي تأمين رفاه اجتماعي و اقتصادي شهروندان 
  :از عبارتند گيرد ميقرار 

 ه اين مفهوم استمركزيت فضاي سبز ب :ت     مركزي  -1
المقدور در مركز محله، ناحيه و  كه فضاي سبز حتي

 .شود يابي مكانشهري  ي منطقه

سبز عمومي متناسب با  فضاي: اتبمر سلسله -2
خود برحسب واحد همسايگي،  كاركردي موقعيت

از جانمايي . شوند مي يابي مكانمحله، ناحيه و منطقه 
اي در داخل محالت بايد در حد  محلههاي فرا  پارك

 .امكان جلوگيري شود

ي شهري بايد ها به اين مفهوم كه پارك :دسترسي -3
اطي دسترسي داشته ارتب ي از چهار جهت به شبكه

باشد تا بدين طريق هم جهت بيشتري از آن استفاده 
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كند و هم امكانات نظارت اجتماعي و امنيت پارك 
برداري ديداري از  بهره حال امكان عين در .افزايش يابد

پارك براي رهگذران از چهار جهت  يهاي زيبا جلوه
 ).74: 1383 سعيدنيا،( فراهم شود

سبز شهري در نهايت اي نادرست فض يابي مكان  
كم  ي استفاده: هايي از جمله يمنجر به ايجاد ناهنجار

كاربران از فضاي سبز ايجاد شده، آشفتگي در سيماي 
مديريت و نگهداري، كاهش امنيت  شهري، مشكالت

. )17: 1382رحماني،(است  شده... رواني و اجتماعي و 
 رساني پروژه و امكانات زيربنايي الزم براي خدمات

ريزي؛ براي بهداشت يك جامعه كه مؤسسات برنامه به
. شود خدمات ناميده مي ،كنند تعيين مي و رفاهعمومي 

بندي قرار  مورد طبقه هاي مختلفي خدمات به گونه
توان براساس ها، ميبندياز مهمترين طبقه. گيردمي

غير  در برابرصصي ي بودن، تخمخصوصي بودن يا عمو
بحراني بودن خدمات ابر غيرو بحراني در بر صصيتخ

برخي از محققان خدمات عمومي را بخشي . اشاره كرد
-  دانند كه توسط سيستماز فرايند مصرف جمعي مي

شوند و در ساماندهي مي هاي دولتي مديريت يا
مالياتي  ترين فرض، بودجه آنها توسط سيستم حداقل

  .شودمي دولت تأمين
  

  مورد مطالعه ي محدوده
 استان كرمان، يهااز شهرستان يكي ،رفتيج شهر

 است و استان كرمان واقع شده زيقسمت مرك در
شهر از شمال به   نيا .است رفتيمركز آن شهر ج

غرب به  از شمال غرب و و ،كرمان ستانشهر
 از از جنوب به شهرستان كهنوج و شهرستان بافت، و

شود يمشمال شرق به شهرستان بم محدود  شرق و
  .)54: 1390،جامع شهر جيرفتبازنگري طرح (

 قهيدق 41 و درجه 57مختصات  در جيرفت شهر 
ثانيه طول  26 و قهيدق 46و درجه  57 تا  ثانيه 23و

درجه  28تا  ثانيه 12و  قهيدق 38و درجه  28شرقي و 
 است و قرار گرفتهعرض شمالي   ثانيه 16و  قهيدق 42

 يدما .برخوردار است يكوهستان و ي دشت تياز موقع
درجه  48 برابر بيحداقل مطلق به ترت و حداكثر

ماه  يدر د گراديسانت درجه -3 و رماهيت در گراديسانت
 دينوسانات شد اختالف و ي دهنده نشان يخوبه ب

 يروزها تعداد. است قهمنط نيا درجه حرارت در
است كه  روز 37 متوسط طول سال بطور در يباران

 .دارد را يارانب يروزها نيشتريروز ب10 ماه با بهمن
  نيفرورد تا و شروع آذر از            ًمنطقه معموال  در يبارندگ
  .)45- 58: 1393 آبركار،( ابدييادامه م

هاي ميداني در كل شهر جيرفت  بر اساس داده
پارك داراي 4پارك وجود دارد كه از اين تعداد  8تنها 

 1اي و  پارك داراي كاركرد ناحيه 3اي،  كاركرد محله
 ).1جدول (باشد  كاركرد شهري مي پارك نيز داراي
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  نقشه موقعيت جغرافيايي شهرستان جيرفت: 1شكل

 1394نگارندگان  : ترسيمتهيه و 

  
  هاي شهر جيرفت وضعيت كلي پارك: 1 جدول

  نوع عملكرد  )مترمربع( مساحت  نام پارك

  شهري  130000  پارك شهيد دليري

  اي ناحيه  47500  عصر پارك ولي

  اي ناحيه  65000  پارك بانوان

  اي ناحيه  31980  پارك الله

  اي محله  6588  پارك شقايق

  اي محله  10800  پارك شهيدبينا

  اي محله  15000  پارك باغ ملي

  اي محله  26520  پارك جهاد

  -   333388  جمع
   1393 مطالعات ميداني نگارندگان، :مأخذ                                     
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 1395پاييز  ،44ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  هامواد و روش
حاضر از نوع كاربردي و روش انجام آن به تحقيق 

ابتدا جهت تدوين . باشدتحليلي مي -صورت توصيفي
. استاي استفاده  شده  مباني نظري از روش كتابخانه

مورد  ي سپس از روش توصيفي براي شناخت محدوده
مطالعه و جهت بررسي وضع موجود كاربري فضاي 

و جامع هاي طرح تفضيلي سبز از روش ميداني و نقشه
سپس با  .استفاده گرديده است 1:500با مقياس 

پراكنش  ي استفاده از مدل نزديكترين همسايه نحوه
اي مورد بررسي قرار گرفته و محله ايهاي ناحيهپارك

افزار سيستم  آخر با استفاده از نرم ي است و در مرحله
-و به كمك مدل تحليل شبكه 1اطالعات جغرافيايي

ها مطابق پردازش و تجزيه و تحليل داده ، كار2اي
 ريزي شهري انجام معيارها و استانداردهاي برنامه

گرفته و با استفاده از معيارها و استانداردها و با روش 
ها به هر يك از پوشاني اليهها و همارزيابي همجواري

ترين معيارها وزن خاصي داده شد و سپس مناسب
 .اي تعيين شداي و محلهمكان براي ايجاد پارك ناحيه

  
  هاو تجزيه وتحليل يافته هاي تحقيقيافته

اي هاي ناحيه مكاني پارك -بررسي توزيع فضايي
  شهر جيرفت

عصر، پارك بانوان، پارك الله از جمله  ولي  پارك
ها  اين پارك.باشنداي شهر جيرفت مي هاي ناحيهپارك

، 65000 ،47500داراي مساحتي حدود به ترتيب
كه پارك ولي عصر در محله  هستندمتر مربع  31980

بهشت زهرا و پارك  بلوار ي ، در حاشيه3از ناحيه  9
ه در محله و پارك الل 4ناحيه  از 13 بانوان در محله

قد ابنابراين ساير نواحي ف. اندقرار گرفته 4از ناحيه 11
به دليل اينكه پارك بانوان و . باشنداي ميپارك ناحيه

                                                     
1-GIS 
2-ANP 

ند كمتر مورد استفاده قرار چنداني ندار الله تجهيزات
 ي توجه به سرانه با ).2 شماره  جدول( اندگرفته

اي پيشنهادي براي فضاي سبز از نوع پارك ناحيه
      111034 جمعي تگرفتن  نظر و با در) مترمربع 5/1(

- مجموع مي ، در)1390( سال نفري شهر جيرفت در

شهر در  اي مربع پارك ناحيه متر 166551بايست 
بايست داشت كه از اين ميزان ميوجود ميجيرفت 

، 2 مترمربع در ناحيه 72672و  1 در ناحيه 5/47221
مترمربع در  5/21559، 3مربع در ناحيه  متر 25098
 3شوند درصورتي كه به جز ناحيه  يابي مكان 4ناحيه 

 ،باشنداي سبز ميكه داراي مقدار ناچيزي از فض 4و 
يد با. ندهستو فضاي سبز  كقد پاراساير نواحي ف

 قد پارك اقدام شودانسبت به احداث پارك در نواحي ف
  ).4 جدول شماره(
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  اي موجود در شهر جيرفتهاي ناحيه وضعيت كلي پارك: 2جدول

 )مترمربع( مساحت موقعيت قرارگيري نام پارك
 )مترمربع( فضاي سبزموجود

 كل فضاي سبز كاري چمن درختكاري

 
 46480 35980 10500 47500 3ازناحيه 9محلهصرع پارك ولي

 59810 26550 33260 65000 4ازناحيه 13محله پارك بانوان

 26780 ---  26780 31980 4ازناحيه 11محله پارك الله

  1393 ،شهرداري جيرفت :مأخذ           
  

  اي موجود و نسبت به سرانه استانداردسرانه پارك ناحيه:  3 جدول

 ناحيه

 ي تجمع
سال

1390 

موجودپاريسرانه
ك 

 )مترمربع( اي ناحيه

 دسرانه استاندار
مترمربع(اي ناحيه پارك

( 

موجو ي سرانه كمبودنسبت
  د

 )مترمربع( مطلوب و

 فضاي سبز ي سرانه
مترمربع(موجود عمومي

( 

1 31481  --- 5/1  --- 48/1 

2 48448  --- 5/1  --- 08/3 

3 16732 35/0 5/1 15/1 5/7 

4 14373 66/0 5/1 84/0 5/8 

5  ---  --- 5/1  ---  --- 

شهرجيرف
 ت

11103430/1 5/1 2/0 84/6 

   1393مطالعات ميداني نگارندگان، :مأخذ          
  

  اي موجود و نسبت كمبود آن به پارك مطلوبپارك ناحيه: 4جدول 

 ناحيه
  در      جمعي ت

 1390سال

 استاندارد  ي سرانه
 )مترمربع(

  ايپارك ناحيه
 )مترمربع(مطلوب

  ايپارك ناحيه
 )مترمربع(موجود

   موجوددكمبو نسبت
)مترمربع(وپيشنهادي

1 31481 5/1 5/47221  --- 5/47221 

2 48448 5/1 72672  --- 72672 

3 16732 5/1 25098 47500  --- 

4 14373 5/1 5/21559 96980  --- 

5  --- 5/1  ---  ---  

 22071 144480 166551 5/1 111034شهرجيرفت

 1393مطالعات ميداني نگارندگان، :مأخذ
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 1395پاييز  ،44ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  

  
  اي درشهر جيرفتهاي ناحيهتوزيع پارك ي نقشه: 2شكل

  1394 ،نگارندگان: ترسيمتهيه و 
  

اي هاي محلهمكاني پارك - وزيع فضاييبررسي ت
  شهر جيرفت

اي پارك با كاركرد محله 4در سطح شهر جيرفت تعداد
مترمربع دارند  58908كه مساحتي بالغ بر . وجود دارد

 در اختيارفضاي سبز عمومي را  درصد از 75/7و 
 2اي پيشنهادي مطلوب پارك محله ي سرانه .دارند

پارك  ي بر همين اساس سرانه. دباشمتر مربع مي
نفر  111034اي در شهر جيرفت با داشتن محله

داراي اي، پارك محلهمتر مربع  58908و با       جمعي ت
باشد، كه فاصله ربع ميمتر م 53/0ا اي برابر بسرانه

  . زيادي با سرانه مطلوب دارد

اي مطلوب پيشنهادي پارك محله ي اساس سرانه بر
نفري       111034 جمعي ت، و با توجه به )مترمربع2(

متر مربع پارك محله  222068شهر جيرفت، بايستي 
 پارك محله 4درصورتي كه فقط . وجود داشته باشد

. )5جدول شماره(وجود دارد 58098با مساحت  اي
مربع كمبود  متر 163970با بنابراين شهر جيرفت 

ت شهر محال ي همه. اي مواجه است پارك محله
و فضاي  اند روبرو بوده اي همحل جيرفت با كمبود پارك

سطح محالت توزيع نشده  سبز به صورت مطلوب در
  .)3شكل شماره( است
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  ...اي موجود  اي و محله هاي ناحيه بررسي تطبيقي پارك 

  ر شهر جيرفتاي دي محلهها وضعيت كلي پارك: 5جدول

 محل قرارگيري نام پارك
   مساحت

 )مترمربع(

 )مترمربع(فضاي سبزموجود

 كل فضاي سبز چمن كاري درختكاري

 5310 3460 1850 6588 1ناحيه3 محله پارك شقايق

 پارك شهيدبينا
  3ناحيه 9محله
 بهشت زهرا بلوار

10800 3250 6820 10070 

 ملي پارك باغ
  1ناحيه 1محله

 كوثر بلوار
15000 4880 9520 14400 

 پارك جهاد
  2ناحيه6محله

 فجربلوار
26520 12450 13310 25760 

 55540 33110 22430 58908  جمع

   1393 مطالعات ميداني نگارندگان، :مأخذ          
  

  

 
  اي در شهرجيرفت هاي محله توزيع پارك ي نقشه: 3شكل

  1394 ،نگارندگان: ترسيمتهيه و 
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 1395پاييز  ،44ه شمارچهاردهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

ترين  با استفاده از مدل نزديك پارك الگوي پخش
  همسايه

توزيع  ي سعي شده است كه نحوه اين پژوهش در    
ر جيرفت شه اي موجود در اي و محله ناحيه هاي پارك

 .ترين همسايه مشخص گردد با استفاده از مدل نزديك
هاي موجود در شهر جيرفت با  بنابراين پراكنش پارك

ي قرار گرفت  مدل نزديك ترين همسايه مورد ارزياب
يا نظم  گيپراكند ي دهنده نشانكه نتايج حاصل 

 نتايج حاصل از .باشد درصد مي 99سطح  ها در پارك
هاي مناسب  ترين همسايه كه يكي از مدل نزديك  مدل

در نشان دادن الگوي پراكنش است در سه سطح به 
  :باشد شرح زير مي

 -P- Value 65/1(هم جمع شده  دور و اي هخوش -1
  ).-58/2 >تا 

  ).65/1تا  -Z-Score65/1 (رندمي يا تصادفي  -2
 ).58/2 > تا –Z-Score 65/1(پراكنده يا منظم  -3

شهر جيرفت با   هاي موجود درتوزيع فضايي پارك
52/5–Z-Score از الگوي پراكنده برخوردار است 

  .)4 شكل شماره(

  

  
  اي در شهر جيرفت اي و محله هاي ناحيه نحوه توزيع  پارك: 4شكل

  1394 ،نگارندگان: ترسيمتهيه و 
  

 اي و محله اي هاي ناحيه پارك يابي مكان

هاي  تعيين شعاع عملكردي و توزيع فضايي پارك
  اي اي و محله ناحيه

ز تعيين شعاع عملكردي پارك نتايج حاصل ا  
اي در شهر جيرفت در محيط سيستم اطالعات  ناحيه

اي  حيهآن است كه پارك نا ي دهندهنشانجغرافيايي، 

راي ب متر 750تا  650 استاندارد ي موجود به فاصله
 ي محدوده ي اي،همهناحيه خدماتي هر پارك ي محدوده

  1. )5 شكل شماره( دهد شهر را تحت پوشش قرار نمي
 3اي موجود در ناحيه  اي ناحيهه گزيني پارك مكان

ي باال      جمعي تهايي با تراكم چند كه در زمين هر 4 و

                                                     
1-Nearest Neighbor 
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  ...اي موجود  اي و محله هاي ناحيه بررسي تطبيقي پارك 

تنها يك  4ما به دليل اينكه در ناحيه ا ،قرار گرفته
كمي را تحت پوشش  ي حدودهپارك وجود دارد فقط م

 2به دليل قرارگيري  4است و در ناحيه قرار داده 
ها كشعاع عملكرد اين پار          ًاي تقريبا پارك ناحيه

از اين ناحيه را تحت پوشش قرار داده قسمت وسيعي 
اي ناحيه قد پاركاف) 5 و 2و1( نواحي ي يهاست و بق

از شعاع عملكرد كل اين نواحي خارج باشند و  مي
). 2 شماره شكل( دان اي قرار گرفتهمطلوب پارك ناحيه

اي حداقل به استاندارد دسترسي پارك ناحيه با توجه

شهر       جمعي تمتر، اكثريت  750متر و حداكثر  650
سترسي مناسبي به آن د 5 و 2 و 1بخصوص ناحيه 

اي موجود به نحو د از پارك ناحيهتواننندارند و نمي
پارك  دشعاع عملكرد استاندار. مطلوبي استفاده نمايند

 ي محله 15از  باشد و متر مي 375تا  300اي  محله
محله داراي پارك  4تنها  جيرفت موجود در شهر

توان دانست كه با توجه به نقشه مي باشد اي ميمحله
شكل ( گيرند كه تمام محالت تحت شعاع قرار نمي

 ).6شماره
  

 
  اي موجود در شهر جيرفتهاي ناحيهشعاع عملكردي پارك ي نقشه: 5شكل

         1394 ،نگارندگان: ترسيمتهيه و 
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   اي موجود در شهر جيرفتهاي محلهشعاع عملكرد پارك: 6شكل

      1394 ،نگارندگان: ترسيمتهيه و 
  

-پارك ناحيهايجاد مناسب جهت تعيين مناطق  
  اي با استفاده  از شاخص همپوشانيمحله و اي

اطق مناسب براي احداث من بيني به منظور پيش
اي، ابتدا الزم است كه شرايط و محله ايپارك ناحيه

معيارهاي  مورد نظر براي اين كار تعيين شود و
ها مورد بررسي قرار پارك يابي مكانتأثيرگذار در 

مناطقي كه ها و در نظر گرفتن با اعمال آن گرفته و
داراي شرايط الزم باشد و با انجام تجزيه و تحليل 

 سيستم اطالعات جغرافيايينهايي در محيط نرم افزار 
بدين ترتيب . مكان مناسب بدين منظور را تعيين كرد

هاي مورد نظر، شرايط الزم براي اليه ي يهپس از ته

 اطالعات جغرافيايي سيستمتحليل هر اليه در محيط 
 يابي مكانهايي كه براي  اليه. استده اعمال گردي
است، ي در اين تحليل در نظر گرفته شدهاپارك ناحيه
  :عبارتند از

اي موجود، نزديكي اي و محلهفاصله از پارك ناحيه
 ي دسترسي به شبكه ي اليهمركز ناحيه و محله،   به

فاصله از  صنعتي،  هاي از كارگاه فاصله ارتباطي،
مراكز مسكوني، نزديكي به مراكز  گورستان، نزديكي به

آموزشي، نزديكي به مراكز ورزشي، فاصله از مراكز 
  .درماني
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  ...اي موجود  اي و محله هاي ناحيه بررسي تطبيقي پارك 

  
  اياي و محلهي ناحيهها پارك يابي مكاني تأثير گذار در ها اليه گذاري ارزش: 7شكل

 1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم

  
  اي هو محل اي هحيپارك نا يابي مكاني تأثيرگذار در ها ارزشگداري اليه: 8 شكل

 1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
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  اياي ومحلهپارك ناحيه يابي مكانهاي تأثيرگذار در اليه گذاري ارزش:  9 شكل

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
  

   (ANP)  ها با استفاده ازمدل تحليل شبكهدهي اليه وزن
ر ثؤالعاتي از معيارهاي مهاي اطاليه ي پس از تهيه   

 ها ي دروني اليهها اي، ارزشپارك ناحيه يابي مكاندر 
شده، سپس ميزان  بندي امتياز 9تا  1در مقياس 

معيار با استفاده از ماتريس زوجي در  ت هر    اهمي 
 با اعمال نظرات Super Decisions افزار محيط نرم

  .كارشناسان به دست آمده است
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  ايپارك ناحيه يابي مكانثر در ؤهاي مدهي شاخص وزن: 10شكل

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
 

 
  Super Decisionsافزار اي با استفاده از نرمپارك محله يابي مكاندر  مؤثرهاي دهي به شاخصوزن: 11شكل

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
  

  

هاي اطالعاتي اليهكردن ) overly(همپوشاني 
  ARCGIS افزار با استفاده از نرم

در آخرين مرحله با استفاده از تحليل همپوشاني و     
، نقشه وزني GISو  ANP با تلفيق مدل حاصل از

هاي هاي مناسب جهت احداث پاركدار از مكانارزش
- بدين منظور ابتدا اليه. است اي مشخص شدهناحيه

افزار  نرم ت به محيط           ترتيب اولوي  هاي اطالعاتي را به
ل رياضي مقادير به دست فراخوانده، سپس با اعما

 كرده و را در هر اليه ضرب ANPآمده از طريق مدل

  .اندها تقسيم شدهدر نهايت به جمع وزني تمام اليه

  بهينه زمين جهت يابي مكانمرحله نقشه  پس از اين
اي بدست آمده اي و محلهناحيههاي احداث پارك

هاي در اين نقشه مكان. )13و شكل  12 شكل( است
هاي شهري با كاركرد شهري ب براي ايجاد پاركمناس
بسيارخوب تقسيم شده  تا دسته بسيار ضعيف 5به 

نهايي، احداث  گذاري ارزشبنابراين در نقشه . است
ريزان ركرد شهري در اين مكان به برنامهپارك با كا
  .شودپيشنهاد مي
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  يانهايي زمين شهري جهت احداث پارك ناحيه گذاري ارزش: 12 شكل

  1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم

  
  اينهايي زمين شهري جهت احداث پارك محله گذاري ارزش: 13شكل

1394نگارندگان، : تهيه و ترسيم
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  نتيجه
هاي زيست محيطي در شهرها و با بروز بحران   

سازي  كاهش سطوح عمومي زندگي مردم، سالم
هاي  زيست براي نسل هاي شهري و حفظ محيطمحيط
بنابراين در . گيري يافته است اهميت چشم هآيند

 ي فضايي براي دستيابي به توسعه ي هاي توسعه برنامه
متعادل، متوازن و پايدار؛ توجه به فضاي سبز ازجايگاه 

ازآنجايي كه يكي از معيارهاي . ممتازي برخوردار است
پايدار شهري توجه به توزيع متوازن امكانات  ي توسعه

ا توزيع خدمات شهري بايد لذ و خدمات شهري است ،
 ي اي باشد كه عدالت فضايي برقرارشود و همهبه گونه

اقشار مردم به راحتي به اين خدمات شهري دسترسي 
      جمعي تهاي اخير دهه             شهر جيرفت طي  .پيدا كنند

ر اين به همين دليل د. استافزايش پيدا كرده آن 
اي و هاي ناحيهپژوهش سعي گرديده است كه پارك

 اي از لحاظ نحوه توزيع، سرانه و شعاع عملكردمحله
ترين مكان جهت بررسي گردد و در نهايت مناسب

سطح شهر درحال حاضر در . شودايجاد پارك مشخص 
اي وجود دارد كه در پارك ناحيه 3 جيرفت تعداد

 144480مساحت آنها  .اندتهقرار گرف 4و3هاي ناحيه
اي در پارك ناحيه ي بنابراين سرانه. متر مربع است

درحالي كه . باشدمترمربع مي 30/1 جيرفت شهر
 ي كه با سرانه. مترمربع است5/1پيشنهادي  ي سرانه

آنها  توزيع ي چنداني ندارد اما نحوه ي استاندارد فاصله
مناسب نيست كه همه اقشار بتوانند از آنها استفاده 

اقل حد و  جيرفت شهر      جمعي تبا در نظر گرفتن . كنند
، و )مترمربع 5/1(اي  مطلوب براي پارك ناحيه ي رانهس

همچنين با در نظر گرفتن مساحت شهر و شعاع 
عملكرد استاندارد مساحت شهر و شعاع عملكردي 

 ،)مترمربع 750تا  650(اي هاي ناحيهاستاندارد پارك
- ك ناحيهمربع فضا جهت  پار متر 166551مساحت 

زمين خالي  كه با تجهيز قطعه اي مورد نياز است
-مين ميداده شده به اين امربخشي از آن تأاختصاص 

اي جديد در هاي ناحيه احداث پارك عالوه بر اين .شود
هاي به لحاظ توزيع فضايي، پارك. باشدشهر الزم مي

اند و ساير قرار گرفته 4و 3اي تنها در ناحيه ناحيه
با در نظر گرفتن شعاع عملكرد  2و1نواحي به خصوص 

از شعاع عملكرد اين نوع  متري  خارج 750ات 650
اي در ها با كاركرد محلهبررسي پارك .باشندپارك مي

ن است كه از لحاظ آ ي دهنده سطح شهر جيرفت نشان
ري بطو. باشد مياي كافي نهاي محله ي تعداد پارك  كم 

اي در شهر وجود دارد پارك با كاركرد محله 4كه فقط 
باشد و  مي 15 شهر جيرفتهاي حال آنكه تعداد محله

به . از دارداي نيهر محله حداقل به يك پارك محله
اي موجود و فعال هاي محله ي مساحت پارك       لحاظ كم 

باشد كه  مترمربع مي 58908در سطح شهر جيرفت 
اي برابر نفري آن، سرانه      111034 جمعي تبه  با توجه

مطلوب  ي كه سرانه  حالي مربع دارد در متر 53/0با 
 بنابراين. باشدمي متر مربع 2اي محله  رابر پاركب

اي با پارك محلهمترمربع فضا جهت احداث  222068
كه اين ميزان . باشده استانداردها مورد نياز ميتوجه ب

محله شهر 15فضاي مورد نياز بايستي در سطح 
محل . به خوبي توزيع شوند      جمعي تجيرفت به نسبت 

اي ها به گونهح محلهها در سطقرارگيري اين پارك
شعاع عملكرد استاندارد پارك باشد كه با توجه به مي

هاي باشد؛ قسمتمتر مي 375تا  300اي كه محله
 وسيعي از سطح محالت شهر را تحت پوشش قرار

بنابراين الزم است براي بهبود وضعيت  .دهدنمي
 )اياي و محلههاي ناحيه پارك( كاربري فضاي سبز

 :ارد زير مورد توجه قرار گيردشهر جيرفت مو

كه فاقد پارك و فضاي سبز   هايي نواحي و محله -
اي كه فاقد  نواحي يك و دو و يازده محله( هستند

هاي سبز شهري  در اجراي طرح) پارك هستند
ت احداث و يا         در اولوي       جمعي تمتناسب با تراكم 

  . اي قرار گيرند اي و محله هاي ناحيه توسعه پارك
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اي موجود در شهر اي و محلههاي ناحيهپارك -
جيرفت بايد طوري مديريت شوند كه شهروندان 

هاي الله و بانوان به   كنند و پارك احساس رضايت
) چمن( امكانات بهتري از قبيل روشنايي و فضاي سبز

 .تجهيز شوند

فضاي سبز و  ي ت دادن به توزيع عادالنه    اهمي  -
حالت شهر تجهيزات مربوطه در سطح نواحي و م

اعم از زن و مرد، (جيرفت، بطوري كه همه شهروندان 
بتوانند از فضاي سبز در كمترين  )كودك و نوجوان

 .زمان و حداقل هزينه استفاده نمايند

استفاده از مشاركت عمومي در فرايند مطالعات،  -
فضاهاي سبز  طراحي، ساماندهي، ايجاد و نگهداري

 .شهري

ي و كيفي   كم  ياو كوشش در جهت ارتق تالش -
فضاهاي سبز شهري در سطح نواحي و محالت شهر 

  .جيرفت
العاده  هاي فوقبهتر و بيشتر از قابليت ي استفاده -

 در برنامه ريزي سيستم اطالعات جغرافياييتكنيك 
مكاني و توزيع  خدمات شهري و بكارگيري  فضايي،

 .آن در بخش فضاي سبز
  
  منابع

 مكاني  -توزيع فضاييبررسي ). 1393( آبركار، زهرا
يابي بهينه آن در شهر  فضاي سبز شهري و مكان

-  جغرافيا و برنامه ارشد كارشناسي نامه پايانجيرفت،
  .زاهدان .و بلوچستان سيستان دانشگاه. ريزي شهري

 زاده، عيسي؛ اعظم سراياني؛ محمد عرفاني  ابراهيم
مكاني كاربري -تحليلي بر توزيع فضايي). 1390(

بهينه آن در منطقه يك شهر  يابي مكانفضاي سبز و 
 صفحات .7شماره  .زاهدان، فصلنامه آمايش محيط

151 -131. 

  

 1387(جوكندان  زاده،عيسي؛ اسماعيل عبادي ابراهيم .(
مكاني كاربري فضاي سبز در  - تحليلي بر توزيع فضايي
بهار  .، مجله جغرافيا و توسعه)منطقه سه شهر زاهدان

  .39- 58 صفحات .و تابستان
  1390(احمدي، عاطفه؛ علي موحدي؛ علي شجاعيان .(

يابي فضاي سبز شهري با  ارائه الگوي بهينه مكان
: منطقه مورد مطالعه( AHPو روش  GISاستفاده از 

 .، فصلنامه آمايش محيط)شهرداري اهواز 7 منطقه
  .147- 162صفحات. 15 شماره

  كاربري فضاي سبز شهري از ). 1383(باروقي، فريده
 .سال پنجم .هاه تا واقعيت، ماهنامه شهرداريبرنام

  .16- 20صفحات .60شماره 
 ،نژادخدارحم؛ سميه خسروي؛ مجتبي حسين بزي 

فضاي سبز  يابي مكانبررسي وضع موجود و ). 1391(
سال  .ريزي فضاييمورد نياز شهر زابل، مجله برنامه

 .39- 74 صفحات. 4شماره  .اول

 و مباحث جموعهم .)1371(كامبيز  سلطاني، بهرام 
و  مطالعات مركز ،)زيست محيط( شهرسازي هايروش

  .تهران .ايران و معماري شهرسازي تحقيقات
  تيموري، راضيه؛ شهريور روستايي؛ اصغر اكبري زماني؛

 - ارزيابي تناسب فضايي). 1389(محسن احدنژاد 
مطالعه ( ،GISهاي شهري با استفاده از مكاني پارك

، )شهر تبريز 2اي منطقه هاي محلهپارك: موردي
 .10دوره  .پژوهشي فضاي جغرافيايي - مجله علمي

  .137- 168 صفحات. 30 شماره
 ،بررسي روند ). 1382(جواد  محمد رحماني

ها و فضاي سبز پارك يابي مكانگيري در  تصميم
 .ها، مجله سبزينه شرقعمومي و تأثير آن بر ايمني آن

 .16- 19 صفحات. 6شماره  .سال سوم
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 باد  تمي، مسلم؛ مظفر بهمن اروماني؛ ناصرخانهرس
هاي منطقه يك تحليل پراكنش فضايي پارك). 1390(

 از جغرافيايياند ، چشمGISشهر كرمانشاه با استفاده از
  .50- 69صفحات .15شماره.ششم سال.)انساني مطالعات(

 كم  ارزيابي .)1392( اصغر رضائي، علي  و كيفي ي 
 ،)داراب شهر: يمورد مطالعه( شهري، سبز فضاي
ريزي  جغرافيا و برنامه ارشد كارشناسي نامه پايان

  .زاهدان. و بلوچستان سيستان دانشگاه .شهري
  1388(زنگي آبادي،علي؛، حميدرضا رخشاني نسب .(

فضايي نمانگرهاي توسعه فضاي سبز  - تحليل آماري
، مجله )مناطق شهري اصفهان: موردي نمونه(شهري 
 صفحات .49شماره  .پنجمشناسي، سال سي و  محيط

116 -105.  
 ؛ ليلي واحديان بيكي؛ زيبا پرنوناله زياري، كرامت 

محيطي و توزيع  تحليلي بر بحران زيست). 1391(
هاي  مطالعات و پژوهش، مكاني فضاي سبز شهر تهران

  .101- 114 صفحات .14شماره .4دوره.اي منطقه شهري
 ،ها  كتاب سبز شهرداري). 1383(احمد  سعيدنيا

 ها و انتشارات سازمان شهرداري ،)فضاي سبز شهري(
  .تهران .جلد نهم .هاي كشور دهياري

  1393(شهرداري جيرفت.( 

 ريزي اي بر برنامهمقدمه). 1376(يعه، اسماعيل ش
  .تهران. شهري، دانشگاه علم و صنعت

 زاده  صابري، عظيم؛ ابوالفضل قنبري؛ مريم حسين
سبز شهري با ها و فضايپارك يابي مكان). 1390(

استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي به روش 
، )شهر شوشتر: نمونه موردي( AHP ارزيابي چندمعياره

  .50- 69 صفحات. همايش ملي ژئوماتيك
 بررسي پراكنش ). 1385(جوكندان، اسماعيل  عبادي

بهينه آن در منطقه سه  يابي مكانفضاي سبز شهري و 
ي ارشد جغرافيا و شهر زاهدان، پايان نامه كارشناس

  .زاهدان.وبلوچستان دانشگاه سيستان.ريزي شهري برنامه

 ها بررسي نابرابري توزيع پارك .)1391( قبادي، نسرين  
، در بين مناطق شهري تهران بر اساس شاخص تايل

  .133- 144صفحات.4 شماره .1دوره .ريزي فضايي برنامه
 بررسي توزيع فضايي). 1390(نژاداصل، زبيده  قربان - 

بهينه آن در شهر  يابي مكانمكاني فضاي سبز شهري و 
نامه كارشناسي ارشد جغرافيا و  فيروزآباد، پايان

  .زاهدان .بلوچستان و  سيستان  دانشگاه.ريزي شهري برنامه
 ارزيابي كمبود پارك در ). 1387( سولقرباني، ر

پارك و / مناطق شهري تبريز با استفاده از روش سرانه
صفحات  .47 شماره .17 دوره .صفه ،روش بافرينگ

120 -109.  
 ،هيرش  ؛عيسي جوكارسرهنگي صديقه؛ لطفي

 توزيع تحليل  ).1392( وان عظيميسي ؛پور عثمان
مجله دو ، تهران 3منطقه اي همحل هاي پارك فضايي

 .سال دوم .شهري فضاي و توسعه فصلنامه جغرافيا
  .99-120صفحات  .1 شماره

  هاپارك پيرامون مباحثي .)1374(مجنونيان، هنريك 
 .تهران .رسا پيام شركت تهران، شهري سبز فضاي و

 ،ورقيومي؛ ياسر زارعيجمال؛ حسين پ محمدي 
هاي شهري شهر فضايي پارك - تحليل مكاني). 1391(

ريزي  ، مجله جغرافيا و برنامهGIS نورآباد با استفاده از
  .177- 192صفحات.3شماره .47پياپي.23 سال .محيطي

  1391(محمدي، جمال؛اصغر ضرابي؛ مهدي احمديان .(
هاي  پارك سنجي مكاني توسعه فضاهاي سبز و ت     اولوي 
شهر : نمونه موردي( AHP هري با استفاده از روشش

هاي نو در  پژوهشي نگرش - ، فصلنامه علمي)مياندوآب
  .41- 62صفحات.شماره دوم .چهارم سال.انساني جغرافياي

 تحليل پراكندگي ). 1384( ديزج، مهدي سرين محمدي
 ،GISاستفاده ازبا هاي شهريپارك يابي مكانو 

نامه  اهدان، پايانشهر ز 2 منطقه :مطالعه موردي(
دانشگاه  .ريزي شهري كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه

 .بلوچستان سيستان و
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 تحليل ). 1388(اكبرپرهيزگار  محمدي، مهدي؛ علي
هاي شهري با گزيني پارك توزيع فضايي و مكان

مطالعه (، GIS استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي
نامه مديريت ، فصل)شهرداري زاهدان 2منطقه  :موردي
  .17- 27 صفحات .23 شماره. 7دوره  .شهري

  بازنگري طرح جامع ). 1390(مهندسين مشاورآمودان
  .شهر جيرفت، اداره كل راه و شهرسازي كرمان

 وارثي، حميدرضا؛ جمال محمدي؛ احمد شاهيوند 
فضاي سبز شهري با استفاده از  يابي مكان). 1387(

شهر : دينمونه مور( اطالعات جغرافيايي تمسسي
 .6دوره  .ايناحيه ، مجله جغرافيا و توسعه)آباد خرم
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