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 13/05/1396تاریخ دریافت:

 18/08/1396تاریخ پذیرش: 
 

 ای در شهر اشنویه محلههای منظور احداث پارکی الگوی بهینه بهارائه

 های نوین شهرسازیگیری از تکنیکبا بهره
 

 2 حسین رمضان تاش دهگرجی، 1 حسن هوشیار
 

 چکیده
، های تفریحیبر دارا بودن جنبهاند که عالوه های شهری بخشی از فضاهای سبز عمومیپارک

اهداف این  رونیا از. دهی به مناطق مختلف شهر را نیز دارندی خدماتجنبه، یطیمحستیزفرهنگی و 

ی جهت ابیمکانی الگوی بهینه های شهر اشنویه و ارائهتحلیلی بر توزیع جغرافیایی پارک، پژوهش

ماهیت و روش  لحاظ ازروش پژوهش با توجه به هدف کاربردی و . باشدیمای احداث پارک محله

حقیق ای در تهای محلهگزینی پارکبا توجه به تعدد معیارهای مطرح در مکان. تحلیلی است -توصیفی

ده کاربرد عملیاتی استفا، مطالعه موردی عنوانبهاست با انتخاب محالت شهر اشنویه  حاضر سعی شده

( در فرآیند تحلیل تناسب MCDMمعیاری )گیری چندیکی از فنون تصمیم نعنوابه WLCاز تکنیک 

در این تحقیق بعد از شناسایی عوامل . ای مورد آزمون قرار گیردهای محلهاراضی جهت احداث پارک

سازی استاندارد آن از پسهای معیار شده و اقدام به تهیه نقشه، ایهای محلهیابی پارکدر مکان گذارتأثیر

بندی محالت جهت تخصیص فضا جهت اولویت تینها درو . است گرفتهانجامها دهی آنها و وزنداده

بررسی . مورد آزمون قرار گرفت WLCی چندمعیاری ریگمیتصمای تکنیک احداث پارک محله منظوربه

در خروجی  شدهیمعرفهای دهد که پیکسلنشان می موردمطالعهی مدل در محدوده ریکارگبهنتایج 

ی هابنابراین استفاده از تکنیک. هستند شده فیتعردارای شرایط بهینه از منظر معیارهای ، حاصل از مدل

گیری بهتر در جهت تواند متولیان امور شهری را در تصمیممی GISی هایتوانمندو  WLCکاربردی مثل 

 . فضاهای پارک شهری یاری رساند جمله ازیابی انواع خدمات شهری مکان

یری گتصمیم، تناسب زمین، شهر اشنویه، یابیالگوی بهینه مکان، ای: پارک محلهواژگان کلیدی

 GIS، چندمعیاری

                                                           
  استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، مرکز مهاباد.نویسنده مسئول،  .1 

  ریزی مسکن شهری، مدرس دانشگاه پیام نور، مرکز اشنویهکارشناس ارشد برنامه .2 
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 مقدمه

 بیان مسئله

 عتیباز ط جیتدربه هاانسان ینیو توسعه و گسترش شهرنش تیجمع شیافزا با

 یاهطیمح جادیو ا یعیطب طیو دخالت در مح تیجمع ازحدشیاند و تراکم بدور شده

 تبروز داده اس شتریانسان را ب یو روح یجسم، یطیمحستیز یازهاین، ساختانسان

، یاجتماع یهاتیفعال ازحدشیتمرکز ب گریاز طرف د. (1: 1387، بخشیدری)ح

شهرها شده است  نیبه ا تیبزرگ باعث هجوم جمع یدر شهرها یفرهنگ، یاقتصاد

 1384، ی)رزم کندیتر مرا هرچه ملموس یشهر یتنفس یبه فضاها ازیو به دنبال آن ن

 از، یسبز شهر یفضا جادیا منظورطرح جامع را به، سبز یکارشناسان فضا. (1:

 یشهرها ژهیوکه همه شهرها به دارندیو ابراز م کنندیملزومات هر شهر عنوان م

 نیهم اریداشته باشند؛ ز یمسئله توجه جد نیبه ا دیدر حال گسترش با ای نوساز و

ها و سبز که بسازبفروش یضرورت فضاو بدون توجه به هیرویوساز بروند ساخت

 اهنددرخو یعموم خوابگاهبه شکل  جیتدرشهرها را به، اندگرفتهشیدر پ انیسودجو

مدرن  یاست که امروزه در شهرها یدر حال نیا. (109: 1381، نمک)خوش آورد

، روهادهایپ، هاابانیطرح جامع با در نظر گرفتن سطح خ کیشهر  هر جادیجهان قبل از ا

داشته  و زنده ایپو یشود تا شهریم نیتدو، و مرکز شهرها یمنازل مسکون، سبز یفضا

 رندهیدربرگ یشهرساز دگاهیاز د یسبز شهر یفضا. (13: 1381، نمک)خوش باشند

عنوان است و به شدهلیتشک یاهیاست که از انواع پوشش گ یشهر یمایاز س یبخش

 تکننده ساخت شکل شهر اسنییتع، جان شهریدر کنار کالبد ب یاتیعامل زنده ح کی

-ی اساسیی را باید در زمرهشهر یهاپارکو  سبز یفضا. (1385، و همکاران یی)نقو

که  ،انسانی در شهرنشینی امروز به شمار آوردترین عوامل پایداری حیات طبیعی و 

 اتیرتأثسازی جسم و روح انسان در سالم، ریزی شوندصحیحی برنامه صورتبهاگر 

های رسانی باعث کاهش هزینهیابی مراکز خدماتمکان. خواهند داشتمطلوبی 
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شود و تحقق عدالت اجتماعی را به دنبال دارد ی و هزینه دسترسی میشهر تیریمد

 . آوردرفاه و آسایش شهروندان را فراهم می، امکان زیست بهتر و

 یکیان عنوبه یسبز شهر یفضا حیصح یابیو مکان یزیربرنامه زیدر کشور ما ن

 طیمح نیا یادیحد ز تواند تایم، یطیمحستیمهم ز یهایاز عناصر و کاربر

با کاهش آثار  و دار کردهیمطلوب معن یجامعه انسان کیعنوان ساخت را بهانسان

 یصرب یبایو باال بردن سطح ز یمخرب گسترش صنعت و کاربرد نادرست فناور

: 1387 ،یدری)ح به ساکنان آن گردد یبخش تیو هو یستیز تیفیک شیموجب افزا

 ییهایناهنجار جادیمنجر به ا تینها در یسبز شهر ینادرست فضاها یابیاما مکان(؛ 3

رح در ارائه ط تیمحدود جادیا، جادشدهیسبز ا یاز فضاهاجمله استفاده کم کاربران  از

ر د یآشفتگ، مناسب یاهیگ دمانیدر انتخاب و چ تیمحدود جادیا، مناسب یمعمار

 یعدم تعامالت اجتماع، و اصالح خاک یاریمشکالت مربوط به آب، یشهر یمایس

خواهد . . . و یو اجتماع یروان تیکاهش امن، یو نگهدار تیریمشکالت مد، مناسب

 یها و فضاهاو درست پارک حیصح یابیمکان نیبنابرا(؛ 87: 1383، ی)رحمان شد

عنوان و به انسان یسطح زندگ یفیک یارتقا یجوامع برا یستیز ازین کیعنوان سبز به

 یهادر برنامه ستیبایم یشهر ستیزطیتعادل مطلوب در مح جادیدر ا یعامل اصل

 . (5: 1385، مشاور امکو نی)مهندس برخوردار باشد یاژهیو تیاز اولو یتوسعه شهر

ی به علت رشد غرب جانیآذرباهای استان یکی از شهر عنوانبهشهر اشنویه 

ها بودن و عدم وجود کارگاهمرزی، محرومیت منطقه، دوری زیاد از پایتخت، جمعیت

که شهرداری درآمد چندانی نداشته باشد و  شده استو کارخانجات درآمدزا موجب 

 با کندی صورت، باشدی که نیازمند سرمایه و درآمد مالی میتوسعه شهر تبع آنبه

 اندنتوانستهه گردد کمیبعد دیگر قضیه نیز به وضعیت مدیریتی گذشته شهر بر. پذیرد

این شهر ، کوربا توجه به موارد مذ. ی داشته باشندتوسعه شهرمثبتی در شهر و  تأثیر

استفاده از فضای ، هایابی صحیح پارکبا معضالتی همچون؛ عدم استقرار و مکان
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اجرای ناقص ، استانداردها، عدم توجه به سرانه، هایجوارهمعدم رعایت ، نامناسب

الزم به ذکر است که سرانه . رو گردیده استروبه. . . ها وخدمات شهری در پارک

باشد مربع میمتر 14/2مطالعه برابر با در وضع موجود منطقه مورد افتهیاختصاص

در  سبز یفضا قبولقابل( که این مقدار از سرانه 1390، )طرح تفصیلی شهر اشنویه

تر است و ( نیز پایین83: 1379، نیاباشد )سعیدمربع میمتر 7-12های ایران که شهر

مترمربع است فاصله  8نویه که برابر با پیشنهادی در طرح جامع اش همچنین از سرانه

با انتخاب محالت شهر اشنویه  شده است یسعبنابراین در این پژوهش . بسیار دارد

گیری در یک زمینه تجربی های تصمیمهای تکنیکی قابلیتمطالعه مورد عنوانبه

 بندی تناسب اراضیدر واقع هدف کلی این پژوهش اولویت. گیرد مورداستفاده قرار

در محدوده  GISو  MCDMای با استفاده از فنون های محلهجهت احداث پارک

 . باشدمطالعه میمورد

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق

کاربری مهم  5ی است که در بین به حداهمیت فضای سبز در داخل شهرها 

اربری سابقه کاهمیت این کاربری از زمان گسترش سریع و بی. شودشهری از آن یاد می

ا برای هدر اوایل این کاربری. ی بسیار بیشتر شده استانقالب صنعتشهرها بعد از 

قرار استفاده قواره شهرها موردی و جلوگیری از توسعه بیشهر یتوسعهساماندهی 

هری های شولی در اواخر قرن بیستم و با ورود بحث توسعه پایدار به بحث، گرفت

سبز شهری اهمیت و ارزش فضای ، شهری مطرح گردید یدارپاکه با عنوان توسعه 

ریزان را برای طراحی گسترده و اصولی این فضا که چندین برابر شد که نظر برنامه

هم کاربرد تفریحی و رفاهی داشته و هم در تلطیف هوای شهر و سالمتی شهروندان 

ها در ی و پارکشهر سبزهای امروزه انواع فضا بیترتنیبد. جلب کرد، باشدمی مؤثر

ی معین در شهرها طراحی شعاع دسترسآیند و هرکدام با مساحت و می به وجودها شهر

کانی بلکه م، باشندمی مؤثردر برقراری تعادل اکولوژیک در شهر  تنهانهگردند که می
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ر بنابراین د. آیندمی حساببهمناسب برای سالمتی روحی و جسمی شهروندان نیز 

رآمده فعالیتی تخصصی د صورتبهسبز شهری ریزی فضاهای برنامه، نوینشهرسازی 

در های مختلف را با اهداف و عملکرد سبز یفضاهاریزی و طراحی انواع که برنامه

اند به توها میتوجهی به آنسازند که کمو انتظارات شهروندان را برآورده می برگرفته

 . های شهری منجر شودمحیط یی فضاهای مذکور و افت کیفیتکار آکاهش 

هانی از سرانه ج ترنییپا اریبسمطالعه سرانه کاربری فضای سبز در محدوده مورد

مترمربع به ازای  7-12باشد و همچنین نسبت به سرانه کشور که مترمربع( می 25-20)

اختالف بسیاری وجود دارد؛ از دیگر مشکالت اصلی ، شدهدادهنفر اختصاص  هر

. باشدی میفضای -عادالنه از نظر مکانیتوزیع نامتناسب و غیر، شهر اشنویهسبز فضای 

-هزمینه با لحاظ کردن اصول برنام رسد تا پژوهشی در اینبنابراین ضروری به نظر می

 . یابی صورت پذیردریز شهری و مکان

 

 تحقیق سؤاالت

یم جادیکه در ذهن محقق ا یبه سؤاالت ییگوپاسخ یو پژوهش در پ قیهر تحق

یم قیروش انجام تحق کنندهنییها تعپاسخ نیبه ا یابیکه دست ردیگیانجام م، شود

 است: لیذ تبه سؤاال ییگوپاسخ یحاضر در پ قیتحق. باشد

 ی( اشنویه از الگویشهر یهاپارکآیا چیدمان مکانی فضای سبز شهر )سؤال اول: 

 کند؟مناسب تبعیت می

گیری چندمعیاری و های تصمیمتوان با استفاده از مدلچگونه میدوم:  سؤال

ی اهای محلهی الگوی بهینه جهت احداث پارکسیستم اطالعات جغرافیایی به ارائه

 ؟دست یافت
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 و پیشینه پژوهش مبانی نظری

 ای یعیطب یهااست که عرصه یباز شهر یاز فضاها یبخش یسبز شهر یفضا

 ریها و ساچمن، هاگل، هابوته، هادرختچه، درختان پوشش ریآن ز یاغلب مصنوع

 نیقوان ،با در نظر گرفتن ضوابط، انسان تیریاست که بر اساس نظارت و مد یاهانیگ

فظ و ح، شهروندان یو رفاه یستیز طیبهبود شرا یمرتبط با آن برا یهاو تخصص

. (38: 1380، شورک یزیرو برنامه تیری)سازمان مد گرددیاحداث م ای ینگهدار

 یاهیبا پوشش گ یشهر نیزم یاز سطوح کاربرد ینوع، یسبز شهر یمنظور از فضا

یم یکیاکولوژ یو هم واجد بازده یاجتماع یساخت است که هم واجد بازدهانسان

 بیاز ترک، است یو خدمات یعموم یفضا پارکمنظور از . (29: 1379، ایدنی)سع باشد

 فایمهم ا یمنظر شهر نقش یباسازیو در ز ردگییشکل م یریتصو انیعملکرد و ب انیم

-نی)حس گرددیمطرح م یعملکرد یو فضاها یباسازیز انیم یعنوان رابطو به کندیم

، یجفرت، یحیتفر هایجنبه یاست که دارا یپارک، یپارک شهر. (11: 1372، ریزاده دل

به  یهدسیسرو یاست و جنبه طیمح سازیو سالم یطیمحستیو باالخره ز یفرهنگ

-طبق طبقه. (18: 1380، یزیرو برنامه تیری)سازمان مد مناطق مختلف شهر را دارد

به  یرسانمشخص و نوع خدماتی هااسیبراساس مق یشهر یهاپارک یبند

کل شهر به چهار گروه به  ایمناطق اطراف خود و  ایمحالت و  ایخود و  گانیهمسا

 :شوندیم یبندمیتقس ریشرح ز

در  یپارک شهر، محله اسیدر مق یپارک شهر، پارک شهری در واحد همسایگی

: 1380، یزیرو برنامه تیری)سازمان مدمنطقه  اسیدر مق یپارک شهر، ناحیه اسیمق

19) . 

 

 هاآنی شهری و شعاع عملکرد هاپارکی بندطبقه(: 1جدول )

 شعاع عملکرد مساحت نوع پارک

 متر 200 هکتار5/0کمتر از  یگیهمسا
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 متر 400ـ600 هکتار 21 یامحله

 متر 800ـ1200 هکتار 2ـ4 یاهیناح

 متر 1500ـ2500 هکتار 4ـ10 یامنطقه

 یرانندگ قهیدق 30تا25 هکتار 10از  شیب یمنطقه ا-یشهر

 . 41-43: 1382، ؛ پورمحمدی72: 1374، : مجنونیانمنبع

 

سط طور متوکه به ینیعبارت است از مقدار زم زین یمربوط به هر کاربر یسرانه

 طوربه. ردگییتعلق م تینفر از جمع کیبه هر  یشهر هاییاز کاربر کیاز هر 

 طیمح طیشرا نای بلکه، ندارد وجود ثابت سرانه، یشهر یهاتیانواع فعال یمعمول برا

و  استانداردها. (8: 1392، عهی)ش شودمی واقع مؤثر هاسرانه نیاست که در تدو

با توجه  شودیکاربرده مبه یشهر یهایاز کاربر کیهر  یکه برا یمختلف هایسرانه

وامل ع، یمیاقل طیشرا، یکیزیف-یکالبد هاییژگیو، شهر ییایجغراف تیبه موقع

 متفاوت بوده گریشهر به شهر داز . . . و  یعوامل فرهنگ، یعوامل اجتماع، یاقتصاد

کشور در نظر گرفت  کی یشهرها یمشخص برا استانداردسرانه و  کی توانیو نم

 یدارد و استانداردها یمتفاوت هایبه سرانه ازیخود ن طیبا توجه به شرا یو هر شهر

: 1378، انهیچ یدری)ح رندگییراهنما مورداستفاده قرار م کیشده تنها همچون ارائه

 ایدن در یمنابع مختلف و براساس نظر کارشناسان و دانشمندان مطالعات شهر در. (58

 یندگز تیجمعپر یکه در شهرها یهر انسان یسبز برا یفضا یالمللنیاستاندارد ب

رقم . شده است مترمربع ذکر 30طور متوسط مترمربع و به 50تا  15از ، کندیم

 . (15-17: 1380، زادهژنی)بباشد یممربع  متر 30 زیسازمان ملل متحد ن یشنهادیپ

سبز سطح شهرها بر اساس نظر  فضای و هاپارک یشنهادیپ یسرانه رانیا در

 . (20: 1381، ی)عسگرباشد یمترمربع م 12تا  7 نیب یوزارت مسکن و شهرساز

 نجاما یمطالعات چند یشهر یهاپارکو  سبز یفضاو ارزیابی  لیتحل یهنیزم در

ش پژوهش حاضر نق ینظر یهاهیپا یکه در غنا قاتیتحق نیجمله ا گرفته است که از
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اشاره  (2)مطابق جدول  رانیشده در اانجام یهابه پژوهش توانیداشتند م یمؤثر

 . کرد

 

عات مطال یابیو ارز یبندپهنه ینهیزم گرفته درانجام یهاو پژوهش قاتیتحق(: 2)جدول 

 شهری سبز فضای

پژوهشگر و 

 سال

 توضیحات موضوع

تیموری و 

 همکاران

(1389) 

 -ارزیابی تناسب فضایی

ی با شهر یهاپارکمکانی 

 GIS استفاده از

)تحلیل  GISهای موجود در در این پژوهش از روش

 دهش استفادهمجاورت و همپوشانی( ، شبکه، مکانی

درصد  6/64دهد که نشان مینتایج پژوهش . است

شهرداری تبریز دارای  2ای منطقه محلههای پارک

 . باشندفضایی باال می -تناسب مکانی

 قربانی

(1385) 

ارزیابی کمبود پارک در 

 مناطق شهری تبریز

 هردهد که نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

طوح خوبی بین س نسبتاًمراتبی رابطه سلسله چند

-ی تبریز وجود دارد؛ پارکشهر یهاپارکگوناگون 

متعادل و متناسب با پراکندگی  صورتبههای مذکور 

جمعیت توزیع نشده است و رابطه منطقی بین مکان 

ی وجود شهر یکالبدها و تقسیمات استقرار آن

 . ندارد

زاده احمدی

 و رضوی

(1386) 

-تحلیل مکان مناسب فضای

شهری با استفاده از سبز

بی مراتتحلیل سلسلهفرایند 

AHP  وGIS (ی: مطالعه مورد

 شهر بیرجند(

دهد که فضای سبز این پژوهش نشان می نتایج

شهری موجود بیرجند جوابگوی نیازهای جمعیتی 

در آینده نبوده و همچنین فضای سبز فعلی از الگوی 

 . ندکمراتبی پیروی نمیمطلوب کارکردی سلسله

وارثی و 

 همکاران

(1387) 

ری شه سبزیابی فضای مکان

-)مطالعه  GISبا استفاده از 

 (آبادخرمموردی: شهر 

ی الگوی مناسب به توزیع در این پژوهش با ارائه

 . دانبهینه فضای سبز در سطح محدوده اقدام نموده

 . 1396، گاننگارند یاکتابخانه یهاافتهی منبع:
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 هامواد و روش

کاربردی و با توجه به ماهیت و روش از نوع پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع 

ی اطالعات در این تحقیق در دو محور آورجمعروش . باشدیمتحلیلی –توصیفی

ی و اسنادی جهت گردآوری اطالعات اکتابخانهی هاروشاست: استفاده از  طرح قابل

و بررسی پیشینه تحقیق؛ مشاهده و روش میدانی در قالب طرح  مطالعه موردپیرامون 

ی تناسب زمین جهت بندتیاولو منظوربه. ربطیذو کسب نظرات از کارشناسان  سؤال

ی چند معیاری مبتنی بر ریگمیتصمی هاکیتکنای از انواع های محلهاحداث پارک

GIS رها ی معیااستانداردسازی و گذارارزشکه برای  صورتنیبد. است شدهاستفاده

به کار  AHPسپس جهت تعیین وزن معیارها روش، از روش منطق فازی استفاده شد

 ی روشبررس موردی هامؤلفهجهت تعیین مطلوبیت اراضی به لحاظ . گرفته شد

ر د استفاده موردهای ابزار نیتربرجستهاز . ( استفاده شدWLCمجموع ساده وزنی )

نیاز در فازهای مربوط به  تناسب بهافزارهایی است که این پژوهش مشتمل بر نرم

، استانداردسازی و تعیین وزن معیارها، هاسازی دادهمدیریت و ذخیره، ورود داده

این  .استفاده قرار گرفتندنیاز موردهای مورد و تهیه خروجی هادادهپردازش و تحلیل 

)برای انجام  Arc GIS ،Idrisi Selva ،Google Earth ،Excelاز: افزارها عبارتندنرم

)برای انجام مقایسات زوجی و تعیین وزن  Expert choiceافزارنرممحاسبات کمی( و 

 . از معیارها( هرکدام

 

 (2WLCدار)یا ترکیب خطی وزن (1SAWدهی ساده )روش وزن

ت گیری چند معیاره اسهای تصمیمترین و پرکاربردترین روشاین روش یکی از ساده 

در  .اساس این روش بر میانگین وزنی است. سازی استاجرا و پیادهسادگی قابلکه به

تخصیص  گیرندهطور مستقیم توسط تصمیماین روش امتیاز ارزیابی برای هر معیار به

                                                           
1 . Simple Additive Weighting 
2 Weighted linear combination method 
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( در سال SAWدهی ساده )روش وزن. (2: 1392 ،شود )جعفری و همکارانداده می

دار در این روش که به نام ترکیب خطی وزن. شده استتوسط هوانگ ویون ارائه 1981

(WLC) فاده از با است، مقیاس کردن ماتریس تصمیمپس از بی، شودنیز شناخته می

و با توجه  آمده دست دار بهمقیاس شده وزنماتریس تصمیم بی، ضرایب وزنی معیارها

 . (61: 1389، شود )عطائیامتیاز هر گزینه محاسبه می، به این ماتریس

 

 (:1رابطه )

 

 به شرح ذیل است: SAWمراحل تکنیک 

 تشکیل ماتریس تصمیم؛ -

 بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم؛ -

 تعیین بردار وزن معیارها؛ -

 دار؛ماتریس تصمیم بی مقیاس شده وزن -

 . انتخاب گزینه برتر -

 

 1AHP مقایسه زوجی در قالب مدلروش 

( در متن یک فرایند سلسله مراتبی 1980دو توسط ساعتی )روش مبتنی بر مقایسه دوبه

یکی از ، یگرد عبارت به. (314: 1390، ( ارائه شد )مالچفسکیAHPتحلیلی )

 (AHP)فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ، گیری چندمعیارهیمتصمهای یکتکنکارآمدترین 

این تکنیک . مطرح شد 1980است که برای اولین بار توسط توماس ال ساعتی در سال 

شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به  نهاده بناهای زوجی یسهمقا بر اساس

 AHPدر  هاحلراهیی کارآارزیابی . (347: 1390، نیا و موسویدهد )حکمتیممدیران 

برای معیارهای  دودوبهیجاد ماتریس مقایسه باشد: الف( ایمدارای مراحل زیر 

                                                           
1 Analytical Hierarchy Process  

*
.j ijj

i

j

j

w r
A A Max

w







241  

 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

گیری ب( محاسبه ارجحیت معیارها نسبت به یکدیگر ج( تحلیل پایداری یمتصم

(Hwang, 2004: 672) . 

 مؤلفه 11ای های محلهاحداث پارک منظوربهدر این پژوهش برای تخصیص فضا 

-از معیارها در مکان هرکدامبه ضوابط  3است که در جدول  قرارگرفتهی موردبررس

 . است شدهاشارهگزینی فضای سبز 

 

ای و وزن هر یک از محلههای یابی پارکدر مکان مورداستفادهمعیارهای  (:3) جدول

 در فرایند تحلیل تناسب زمین هاآن

وزن  حاتیتوض ارهایمع فیرد

 ارهایمع

باشند  ترکینزد یتجمعی مراکز به هاهرچه پارک تیتراکم جمع 1

 . دارد یشتریتناسب ب

102/0 

فاصله از مراکز  2

 یآموزش

 با هاپارک یجوارهم، یسازگار سیبر طبق ماتر

ار سازگ اییدهیعنوان پدو در کل به یآموزش کاربری

 . شودیو مطلوب شناخته م

175/0 

فاصله از اماکن  3

 یمذهب

 082/0 به لحاظ سازگار بودن

 یها-فاصله از پارک 4

 ایموجود محله

بز در س یمناسب و فضا یو پراکندگ عیتوز لیبه دل

 سطح شهر

104/0 

فاصله از مراکز  5

 یفرهنگ

 174/0 به لحاظ سازگار بودن

فاصله از مراکز  6

 یدرمان

 023/0 به لحاظ ناسازگار بودن

فاصله از مراکز  7

 یورزش

 046/0 به لحاظ سازگار بودن
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 ساتیفاصله از تاس 8

 شهری

 013/0 لحاظ ناسازگار بودنبه 

 یهافاصله از شبکه 9

 یارتباط

مناسب و  ارتباطی شبکه با هاپارک یجوارعامل هم

شهروندان از  یبرداربهره زانیدر م تواندیراحت م

 . داشته باشد ییبه سزا تأثیرفضاها  نیا

037/0 

و  یخال یوجود اراض 10

 ریبا

 یاختصاص به کاربر یراحتر برا طیبه لحاظ شرا

 سبز یفضا

11/0 

 اندازاطراف رودخانه با توجه به چشم هاینیزم فاصله از رودخانه 11

 اهپارک ینگزیجهت مکان یمکان مناسب، آن یبازی

 . باشدمی

134/0 

 . 41: 1380، ؛ حسینی32: 1381، یلیاسماع؛ 1389، منبع: تیموری

 

 معرفی محدوده

ی در مختصات غرب جانیآذربایکی از شهرهای استان  عنوانبهشهر اشنویه 

ی قرار طول شرقدقیقه  6درجه و  45شمالی و دقیقه عرض 2درجه و  37جغرافیایی 

ی به شمال شرقشهرستان ارومیه )از طرف  3این شهرستان دارای مرز خاکی با . دارد

)از طرف  کیلومتر( و نقده 45پیرانشهر )از طرف جنوب به طول ، کیلومتر( 72طول 

جمعیت این شهرستان طبق سرشماری . باشدکیلومتر( می 30جنوب شرقی به طول 

. باشدهزار نفر می 40نفر بوده و جمعیت خود شهر اشنویه بیش از  73886، 1395سال 

ای آن را توان محدوده شهر اشنویه و نیز تقسیمات محله( می1در شکل شماره )

محله  12ناحیه و  2شهر اشنویه دارای ، (1) با توجه به شکل شماره. مشاهده کرد

 . (1390، باشد )طرح تفصیلی اشنویهمی
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 (: موقعیت مورد مطالعه1شکل )

 

 هایافته

 ها در شهر اشنویهبررسی توزیع جغرافیایی پارک

های ی کاربری اراضی در جهت شناخت نیازها و کمبودبررسی سطح و سرانه

این شناخت عالوه بر . شهری ضرورت دارد های زندگیشهر و نیز ارتقای استاندارد

های یابی کاربریی مختلف در چگونگی مکانهایکاربرکشف میزان نیاز شهر به 

 ،های شهر اشنویه به نحوه پراکنشدر بررسی پارک. بسزایی دارد تأثیرشهری نیز 

، هیسرانه و وضعیت کمی و تعداد پارک در سطح ناح، مقیاس پارک، مراتبسلسله

در اینجا منظور از پارک آن دسته از فضاهایی است که . است شدهپرداخته. . . محله و

 ،های اجتماعی چون گذراندن اوقات فراغتعالوه بر فضای سبز دارای یک سری جنبه

، میادین ،آن دسته از فضاهای سبز که در حاشیه خیابان جهینت درهستند و . . . بازی و 

رار بندی پارک قتواند در دستهسبز و مواردی از این دست قرار نمی کمربند، رفیوژها
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و آمارهای موجود شهر  شدهانجامهای با توجه به بررسی. (1379، نیاگیرد )سعید

است )یک پارک نیز در حال  شده جادیاپارک در این شهر  8، 1395اشنویه تا سال 

در محیط  شدهانجام های موجود طبق محاسباتمساحت کل پارک. احداث است(

GIS ،105974 85/2، (4ی آن با توجه به جدول شماره )مربع است که سرانهمتر 

 79643ها مترمربع برای هر نفر است )در طرح تفصیلی شهر اشنویه مساحت پارک

پارک  4، از این تعداد. است( شدهمحاسبهمربع برای هر نفر متر14/2مربع با سرانه متر

ای )پارک در حال پارک در مقیاس محله 3، مقیاس همسایگی در دسته پارک در

ای وجود دارد پارک در مقیاس ناحیه 2( و قرارگرفتهاحداث هم در این دسته 

 . (4)جدول

براساس . دهدها را در شهر اشنویه نشان می( سطح و سرانه پارک4جدول )

 قبولقابل ی متعارف وسرانه، های وزارت مسکن و شهرسازیمطالعات و بررسی

مربع است که در مقایسه با متر 12تا  7های ایران بین فضای سبز شهری در شهر

مربع متر 25تا  20سازمان ملل متحد ) ستیزطیمحاز سوی برنامه  شدهنییتع شاخص

 . (1392، دهد )شیعهبرای هر نفر( رقم کمتری را نشان می

توان کمبودهای شهر اشنویه می، است شدهارائه( 5چه که در جدول )براساس آن

 65/3نزدیک به  درمجموع. از منظر سرانه فضای سبز یا سرانه استاندارد مشاهده کرد

( سرانه هر یک 5در جدول شماره ). شودمترمربع کمبود سرانه در اشنویه مشاهده می

با توجه به جدول . های موجود با سرانه استاندارد مقایسه شده استاز انواع پارک

ای محدودیت پارک ناحیه جزبهها وان گفت که شهر اشنویه در همه انواع پارکتمی

با توجه به این جداول نیاز به احداث پارک . ها ناچیز استی آنداشته است و سرانه

در ادامه ابتدا نقشه توزیع فضایی . ای وجود دارددر مقیاس واحد همسایگی و محله

(؛ سپس شعاع عملکردی 2است )شکل شدهدهداهای شهر اشنویه نشان انواع پارک

از محالت و  کی کدامدهد که کلی نشان می صورتبهکه  شدهارائههای موجود پارک

دارای اولویت بیشتری در ، نواحی شهر کمبود بیشتری دارند و در انتخاب محالت
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-( توزیع فضایی پارک3در شکل شماره ). احداث و توسعه فضای سبز شهری هستند

ها سان شعاع آنو در همه شدهارائههای مختلف عملکردی شهر اشنویه در مقیاسهای 

مبنای تعیین شعاع . است شده دادهای نیز نشان مقیاس همسایگی و محله 2در 

ریزی کاربری اراضی شهری آقای پورمحمدی گرفته از کتاب برنامهعملکردی بر

 . ( است1382)

 

 موجود شهر اشنویههای (: سطح و سرانه پارک3)جدول 

 (2Mسرانه موجود) (2Mوسعت) تعداد پارک مقیاس پارک

 13/0 4898 4 واحد همسایگی

 80/0 29709 3 *ایمحله

 92/1 71367 2 یاهیناح

 85/2 105974 9 جمع

که برابر با  1390)سرانه براساس جمعیت برآورد شده طرح جامع برای سال  1396، منبع: نگارندگان

 (1390، است؛ طرح تفصیلی شهر اشنویه شدهمحاسبهباشد نفر می 37135
 . است شدهمحاسبهوسعت و سرانه پارک در حال احداث هم  *

 

 ها در شهر اشنویه(: مقایسه سرانه موجود با سرانه استاندارد پارک4)جدول 

 سرانه استاندارد (2Mسرانه موجود) مقیاس پارک

 3 13/0 واحد همسایگی

 2 80/0 *اییمحله

 5/1 92/1 یاهیناح

 5/6 85/2 جمع

 . 1392، ؛ شیعه1396، منبع: نگارندگان
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 ها در شهر اشنویهتوزیع فضایی انواع پارک(: 2شکل)

 

 
 ی موجود در سطح شهر اشنویههاپارک(: شعاع عملکردی 3شکل )

 

با استفاده از  هیشهر اشنوای در سطح های محلهی الگوی بهینه جهت احداث پارکارائه

 WLCگیری چندمعیاری قواعد تصمیم

 بر کاردر  مورداستفادهین فنون ترمتداول (SAW)دهی جمعی ساده روش وزن

عناوین  از این فنون تحت. اندییفضاگیری چند صفته یمتصمروی مسائل مترتب بر 

. ودشیمیازبندی( نیز یاد امتدهی )یا روش مبتنی بر نمره (WLC)ترکیب خطی وزنی 

یی از هاوزنمستقیم  طوربهگیر تصمیم. بر پایه میانگین وزنی قرار دارند هاروشاین 
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ته به یافیصتخصسپس وزن اهمیت . دهدیماهمیت نسبی را به هر صفت اختصاص 

ی آن صفت )معیار استاندارد شده( در گزینه شدهبندی هر صفت در نمره مقیاس

، های مذکور در رابطه با تمامی صفاتربضضرب شده و با جمع حاصل موردنظر

 بعد از محاسبه امتیازات کل. آیدیمامتیاز یا نمره کل در رابطه با هر گزینه به دست 

 . گرددیمای که دارای باالترین امتیاز است انتخاب ینهگز، هاینهگزبرای تمام 

 شامل مراحل زیر است: GISمبتنی بر  WLCروش 

ای از همچنین مجموعه های نقشه( وارزیابی )الیه ای از معیارهایمجموعه-1

 کنیم:میهای ممکن را مشخص گزینه

 ایهای محلهاحداث پارک جهت نیتناسب زم لیتحل، در این قسمت از پژوهش

ده اقدام ش یابیارز سیماتر جادیتناسب آن به اصورت گرفته و به اریمع 11 هیبر پا

)سلول  i کسلیپ تیوضعمعرف صورت،  Xijهر ، یابیارز یارهایمع سیدر ماتر. است

 تیوضع یکه به ازا، از محدوده موردمطالعه( است ینقشه رستر یدهندهلیتشک

 شدهیرقمبرای تحلیل سازگاری از روی نقشه . شودیم نییتع، (j)اریشده از معثبت

ر د. . . مذهبی و ، فرهنگی، های آموزشیهای مربوط به کاربرینقشه، کاربری زمین

 موردمحدوده  چهارگوشاستخراج شد و در ادامه بعد از تعیین مختصات  GISمحیط 

های نقشه، GISو تعداد سطر و ستون در شبکه سلولی از محدوده در محیط  مطالعه

های نقشه صورتبهو  شده وارد IDRISI Selvaافزار به محیط نرم شدهاستخراجمعیار 

نسبت ، Distanceدر گام بعدی با استفاده از تابع ، نیاز تناسببهرستری ذخیره شدند تا 

-نمونه .در فهرست معیارها اقدام شود دشدهیقهای به استخراج نقشه فاصله از کاربری

 . ( آورده شده است4های فاصله در شکل)ای از نقشه
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 های معیارای از نقشه(: نمونه4شکل )

 

ی به معنای گذارارزش؛ میآوریصورت استاندارد درممعیار را به هر الیه نقشه-2

برحسب میزان ، از معیارها شدهمشخصی هابرچسبآن است که به مقادیر یا 

گرفتن بیشتر  هفاصل باشود وقتی گفته می مثال عنوانبه. ارزشی تعلق بگیرد، مطلوبیت

شود به معنای آن است که ی کم مینیمکان گزاز راه ارتباطی میزان مطلوبیت برای 

ا گذاری معکوس( یمطلوبیت بیشتری دارد )ارزش، در واحد متر ترکینزدهای فاصله

ت برای شهری میزان مطلوبی ساتیتأسفاصله از  باال رفتنشود که با وقتی گفته می

 ،های بیشتر در واحد متربه معنای آن است که فاصله، شودی بیشتر مینیگزمکان

عنای نیز به م هادادهاستاندارد کردن . گذاری مستقیم(تری دارد )ارزشمطلوبیت بیش

است  255 تا صفرو  1ی بین صفر و دامنهدر  هادادهی تغییرات دامنههمسان کردن 

ی معیار باید به این نکته توجه داشت که هانقشهپس از تهیه . (55: 1390، )غالمی

نیستند؛ زیرا در واحدهای متفاوتی  سهیمقا قابلی معیار با یکدیگر هانقشهتمامی 

درصد در ، واحد تراکم، یافاصله)برای مثال واحدهای  شوندیمی ریگاندازه
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الزم است که در  رونیازا. ی فاصله از گسل(ریگاندازهی شیب و متر در ریگاندازه

ی ریگاندازهی هااسیمقی معیار که دارای محدوده و هانقشه، یریگمیتصمفرآیند 

ی هااسیمقی سازهمساندر این پژوهش برای . استاندارد شوند، تفاوتی استم

از روش فازی  شده استانداردو  سهیمقا قابلبه واحدهای  هاآنی و تبدیل ریگاندازه

 . است شده استفاده
 

  

  
 های استانداردشده فازیای از نقشه(: نمونه5شکل )

 

ی از وزن، طور مستقیمکه به صورتنیبد، نماییممیهای معیار را تعیین وزن -3

 دهیم؛ معیار اختصاص می اهمیت نسبی به هر نقشه

ه های نقش)با ضرب الیه کنیممیهای نقشه استانداردشده وزنی را ایجاد الیه -4

 ؛ها(های متناظر بر آناستانداردشده در وزن

 ،استانداردشده وزنی های نقشهبا اعمال عملیات همپوشی جمعی بر روی الیه -5

 ها را برحسبگزینهآوریم؛ و مینمره یا امتیاز کل را در رابطه با هر گزینه به دست 
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، رتبه( باشد) ای که دارای باالترین امتیازگزینه. نماییممی بندیرتبه، کل کارکردیامتیاز 

 . (339: 1390، )مالچفسکی شودعنوان بهترین گزینه شناخته میبه

این مراحل از عملیات در راستای استخراج نقشه نهایی ، حاضردر پژوهش 

ش ای با استفاده از رومحله گزینی پارکبندی تناسب اراضی در فرایند مکاناولویت

WLC و در قالب تابع MCEافزار در محیط نرمIDRISI Selva نقشه . انجام پذیرفت

باشد که هر چقدر نمره می 83/0تا  35/0دارای مطلوبیتی بین  WLCحاصل از تابع 

ان از نش، خارج بودن از دایره قیود محدودیت شرطبهکند پیکسل به عدد یک میل می

اشد و بمربوطه می هدف بای در رابطه ریکارگبهمطلوبیت بیشتر آن پیکسل برای 

ود شکند از مطلوبیت آن کاسته میصفر میل می طرفبهنمره پیکسل  هرچقدربالعکس 

 . (6)شکل 
 

 
بندی تناسب اراضی در در اولویت WLCحاصل از مدل  (: خروجی نهایی6شکل )

 ایگزینی پارک محلهفرآیند مکان

 گیریبحث و نتیجه

امروزه ضروری و ضامن موفقیت و ، های کاربردی و توانمنداستفاده از تکنیک

مدیران . ی و روستایی استشهر تیریمدهای اراضی مختلف در کارآیی کاربری

 راه را برای درواقع، ریزی و مدیریتبدون در نظر گرفتن این عوامل در برنامهشهری 
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تکنیکی قوی در  WLC. اندبازکردههای اضافی بر شهرها کاری و تحمیل هزینهدوباره

های مردم و مسئوالن شهری استفاده ریزی است که در آن دیدگاهگیری و برنامهتصمیم

ریزان و مدیران را تواند برنامهمی GISندی بسیار این تکنیک در کنار توانم. شودمی

در این پژوهش پس از انتخاب معیارهای . ها یاری کندها و پروژهبرای کارآمدی طرح

ق با تلفی، دهی معیارهااز طریق مطالعه اسنادی و نظرات متخصصین امر و وزن مؤثر

-گیری چندصمیمهای تهای جبرانی سیستمکه از تکنیک WLCاین معیارها با روش 

ای در شهر اشنویه به انتخاب مکان بهینه برای احداث پارک محله، باشدمعیاره می

 5ای در های موجود در سطح شهر برای ایجاد پارک محلهبندی مکانطبقه. اقدام شد

های با رنگ بنفش )کالس کامالً ( محدوده7طبق شکل ). کالس انجام گرفته است

را جهت استقرار کاربری فضای سبز شهری در شهر اشنویه  مناسب( باالترین اولویت

)کالس کامالً نامناسب( از کیفیت مکان  1دهند و با حرکت به سمت کالس نمایش می

 . شودجهت استقرار کاربری فضای سبز کاسته می

 

 
 ایهای مناسب جهت استقرار پارک محله(: محدوده7شکل )
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 موردهای شهری باید ی کاربریابیمکانترین مسائلی که پس از انتخاب و از مهم

یت تا چه حد با واقع شدهنییتعبررسی این موضوع است که مناطق ، قرار گیرد توجه

انجام بازدیدها و مطالعات میدانی ، برای تحقق این هدف. و شرایط منطقه تطابق دارد

یابی شده را نشان دهد و در صورت عدم تواند درستی و نادرستی مناطق مکانمی

 منظوربه. خواهی از کارشناسان بومی مفید خواهد بودنظر، امکان مطالعات میدانی

عیات ای با واقیابی پارک محلهدر مکان شدهارائهاز الگوی  آمدهدستبهتطبیق نتایج 

و  شدههیته GISنقشه کاربری اراضی آن در محیط ، پژوهش موردموجود در محدوده 

الگوی مذکور در نقشه کاربری اراضی منعکس گردیده و سپس در  آمدهدستبهنتایج 

با توجه به نقشه خروجی مدل . است قرارگرفتهی بررس موردهم  Google earthمحیط 

WLC مشخص شد که ، مطالعه موردی آن با نقشه کاربری اراضی محدوده و مقایسه

 ،ای تناسب زیادی با کاربری اراضی دارندههای مناسب برای احداث پارک محلزمین

ز هستند و ا. . . مراکز مذهبی و ، شبکه ارتباطی، ها نزدیک مراکز مسکونیاین مکان

دی بنکالس حال هر در. های موجود فاصله مناسبی دارندپارامترهای دیگر مانند پارک

ب برای زمین مناسگیری نسبت به انتخاب تواند در تصمیمدر نقشه می شده دادهنشان 

محله و ناحیه( راهگشا ، های شهری در هریک از سطوح )همسایگیاختصاص به پارک

 وردممعیارهای  تناسب به شده دادهبندی نشان باید توجه داشت که اولویت. باشد

از های دارای امتیبا این اوصاف اگر پهنه. است آمده دست به، هاو بار وزنی آن استفاده

ع باید بالطب اندشدهاشغالهای دیگر در وضعیت موجود توسط کاربری، اسب(من کامالً)

های دارای اولویت برای ترین امتیازات مکاناز مهم. های بعدی رفتسراغ اولویت

وجود اراضی خالی و بایر در این ، مطالعه موردای در محدوده احداث پارک محله

بایر موجود در نقاط پیشنهادی را  ( اراضی خالی و9( و )8شکل ). باشدمحدوده می

که به ترتیب  2و  1با توجه به وسعت اراضی خالی موجود در محدوده . دهندنشان می

ای در این اراضی احداث پارک محله، باشدمربع میمتر 6490و  13378دارای مساحت 

 . گرددپیشنهاد می
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ای دارای اولویت برای استقرار پارک محله (: اراضی خالی موجود در مکان8شکل )

 )محدوده یک(

 

 
ای دارای اولویت برای استقرار پارک محله (: اراضی خالی موجود در مکان9شکل )

 )محدوده دو(
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 های شهر اشنویهراهکارهای پیشنهادی جهت توسعه پارک

 همه ایی کهبه گونه، اهمیت دادن به توزیع عادالنه فضای سبز در سطح شهر -

 ؛استفاده نمایند، شهروندان بتوانند از فضای سبز در کمترین زمان و حداقل هزینه

 قرار گیرد؛ توجه موردها و مراجعان پارک بیشتر ها برای خانوادهامنیت پارک -

ها و فضای سبز عمومی با رعایت سطوح کارکردی )در طراحی و احداث پارک -

 ناحیه(؛، سطح محله

چایخانه سنتی در جهت افزایش جذابیت و ، افی شاپک، اندازی رستورانراه -

ایجاد ارتباطات  منظوربههای کوچک در فضاهای باز پارک شیخ عبدالعزیز تجمع

 تواند راهکاری مناسب برای جلب رضایت تلقی شود؛اجتماعی بیشتر کاربران نیز می

 صوصاًمخها )افزایش نور پارک، ی متنوعهابارنگهای بیشتر نیاز به تعبیه چراغ -

 ها؛ی مجدد و تعویض المپزیآمرنگ، پارک شرف و مام تمر(

های موجود دارای زمین ورزشی و کتابخانه نیستند بنابراین از پارک کدامچیه -

 های آتی فضای سبز شهری به این معیارها توجه شود؛ریزشود در برنامهتوصیه می

 عبدالعزیز؛های بهداشتی در نقاط مختلف پارک شیخ ایجاد سرویس -

( جهت بهسازی . . . نیمکت و، آمیزی دوباره مبلمان شهری )سطل زبالهرنگ -

 محیط و شادابی فضا؛

 . بازی در پارک جنگلی قالتوکاحداث شهر -
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 منابع 

تحلیل مکان مناسب فضای سبز ، (1389مسعود )، رضویبنای، سعیدسید، زادهاحمدی -

 ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، مطالعه موردی: شهر بیرجند AHPو  GISشهری با استفاده از 

 . 93شماره 

 ی(شهردرونهای بررسی و تحلیل کاربری فضای سبز )پارک، (1381)، اکبر، یلیاسماع -

نامه پایان، شهرداری تبریز 8و  1ی موردی: مناطق نمونه، ریزی شهریاز دیدگاه برنامه

 . ی هنردانشکده، کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

-طراحی و نگهداری پارک، یابیهایی در مورد مکانتوصیه، (1380)، محمدرضا، زادهژنیب -

، های آموزشی و پژوهشی فضای سبز شهر تهرانمجموعه مقاالت همایش، ها و فضای سبز

 . 17-15، جلد دوم، چاپ اول، ها و فضای سبزانتشارات سازمان پارک

تهران: انتشارات ، ی کاربری اراضی شهریزیربرنامه، (1382)، محمدرضا، پورمحمدی -

 . سمت

ی شهری با هاپارکارزیابی تناسب فضایی مکانی ، (1389)، و همکاران، راضیه، تیموری -

مجله فضای جغرافیایی ، تبریز 2ایی منطقه های محلهی: پارکمطالعه مورد GISاستفاده از 

 . 3شماره ، دانشگاه آزاد اهر

تحلیل تناسب ، (1392)، سپیده، حسین؛ عابدی، علی؛ نصیری، حمید رضا؛ عزیز، جعفری -

در  SAWو  AHPاراضی جهت استقرار نیروگاه های بادی در استان اردبیل با استفاده از مدل 

 23-41صص ، 2شماره ، 15دوره ، علوم و تکنولوژی محیط زیست، GISمحیط 

های جامع و اصول سبز شهری در طرحکاربری فضای ، (1372)، کریم، دلیرزادهحسین -

 . 12شماره ، مجله رشد جغرافیا، هاطراحی پارک

های آموزشی شهر تهران و ارائه الگوی ارزیابی کاربری، (1380)، سیدعلی، حسینی -

 . دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر، رساله کارشناسی ارشد، مناسب

-مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه کاربرد، (1390)، میر نجف، حسن؛ موسوی، نیاحکمت -

 . تهران: انتشارات آزاد پیما، چاپ سوم، اییریزی شهری و ناحیه
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ها و فضای سبز شهر بررسی تطبیقی استاندارد پارک، (1387)، مرضیه، بخشحیدری -

 . مهرماه، ی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهاننامهپایان، اصفهان با استانداردهای موجود

 ،ریزی شهریجایگاه و اهمیت کاربری فضای سبز در برنامه، (1387)، رحیم، چیانهحیدری -

وم ی علدانشکده، ریزی شهرینامه کارشناسی ارشد برنامهپایان، مطالعه موردی شهر تبریز

 . انسانی و اجتماعی

شهرهای گرم ، گزارش اولین همایش تخصصی فضای سبز، (1381)، زهره، نمکخوش -

 . 38شماره ی ، سال چهارم، هاشهرداریمجله ، و خشک

ها و فضای یابی پارکگیری در مکانبررسی روند تصمیم، (1383)، محمدجواد، رحمانی -

 . 6شماره ، سال سوم، مجله سبزینه شرق، آن بر ایمنی تأثیرسبز عمومی و 

برداری از فضای سبز شهری های افزایش ضریب بهرهبررسی راه، (1384)، کاظم، رزمی -
ده دانشک، ی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهاننامهپایان، ی موردی: شهر رشتنمونه، ها()پارک

 ادبیات و علوم انسانی

 . ضوابط و طراحی فضای سبز شهری ،(1380)، ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه -

 تهران: مرکز، 9جلد ، هاکتاب سبز شهرداری، فضای سبز شهری، (1379)، احمد، سعیدنیا -

 . نشر شهرداری تهران

تهران: انتشارات دانشگاه علم ، ریزی شهریای بر برنامهمقدمه، (1392)، اسماعیل، شیعه -

 . و صنعت

 . (1390)، طرح تفصیلی شهر اشنویه -

 . تهران: انتشارات نور قلم، ریزی کاربری اراضی شهریبرنامه، (1381)، احمد، عسگری -

شاهرود: انتشارات دانشگاه ، چاپ اول، چندمعیارهگیری تصمیم، (1389)، محمد، عطائی -

 . صنعتی شاهرود

های بندی گزینهدر طرح و اولویت MCDMکاربرد فنون ، (1390)، عبدالوهاب، غالمی -
 شهری ریزیبرنامه و جغرافیا ارشد نامهپایان، مناسب در امر بازیافت و دفن پسماندهای شهری

 . اردبیل، محقق اردبیلی دانشگاه

ارزیابی کمبود پارک در مناطق شهری تبریز با استفاده از روش ، (1387)، رسول، قربانی -

 . 109-120، 42شماره ، 17دوره ، نشریه علمی پژوهشی صفه، سرانه پارک و روش بافرینگ
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های اطالعات جغرافیایی و تحلیل تصمیم سامانه، (1390)، یاچک، مالچفسکی -

  .تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، و عطا غفاری گیالنده ی اکبر پرهیزکارترجمه، چندمعیاری

رات: انتشا، هافضای سبز و تفرجگاه، هامباحثی پیرامون پارک، (1374)، هنریک، مجنونیان -

 ها و فضای سبز شهرداری تهرانسازمان پارک

 . طرح تفصیلی شهر نورآباد، (1385)، مهندس مشاور امکو -

، مالحظات فنی نحوه ایجاد فضای سبز در معابر شهری، (1385)، رضا و همکاران، نقوی -

 . مجموعه مقاالت هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

 GISیابی فضای سبز شهری با استفاده از مکان، (1387)، رضامحمد، وارثی و همکاران -

 . 10شماره ، اییمجله جغرافیا و توسعه ناحیه، آبادموردی: شهر خرممطالعه
- Hwang, H. (2004), Web-based Multi-attribute Analysis Model for Engineering 

Project Evaluation, Journal of Computer & Industrial Engineering, No 46. Vol 46, 
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