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 !Errorیامحله پارییفضایمکاندمانیچلیتحلدراستفادهموردیارهایمعسیماتر-2-9جدول

Bookmark not defined. 
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Bookmark not defined. 

هییهتکمحلههیمسهجدبههیکینزداریمعراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستاندارد-21-9جدول
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 .Error! Bookmark not defined                                                                                               ومیاستادویورزش
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 !Errorیادارمراکزازفاصلهاریمعراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستاندارد-25-9جدول

Bookmark not defined. 

ههیاهیهناحپهار ییفضهایمکهاندمانیچبریلیتحلدراستفادهموردیهااریمعسیماتر-26-9جدول

 .Error! Bookmark not defined                                                                                                                 یامنطقه
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 !Errorی.موزشمراکزبهیکینزدراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستاندارد-11-9جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorیمراکزشهربهیکینزدراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستاندارد-12-9جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorیاصلراهبهیکینزدراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستاندارد-11-9جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorیورزشمراکزبهیکینزدراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستاندارد-19-9جدول

Bookmark not defined. 

 !Errorیادارمراکزبهیکینزدراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستاندارد-19-9جدول

Bookmark not defined. 

یمهذهب-یفرهنگهمراکهزبههیکینزدراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستاندارد-15-9جدول

                                                                                                                                   Error! Bookmark not defined. 

زاتیهتجهوسهاتیتأسازفاصهلهاریهمعراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستاندارد-16-9جدول

 .Error! Bookmark not defined                                                                                                                      یشهر

 !Errorیصنعتمراکزازفاصلهاریمعراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستاندارد-17-9جدول

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined                                              معیارهانسبیاهمیتضرایب-18-9جدول

 .Error! Bookmark not defined                                            (RI)تصادفیپایداریشاخص-14-9جدول



 

  

 

محلههپار ییفضایمکاندمانیچدراستفادهموردیارهایمعازدوبهدوسهیمقاسیماتر-91-9جدول

                                                                                                                                   Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmarkمحلهپار ییضافیمکاندمانیچدراستفادهموردیارهایمعوزن-92-9جدول

not defined. 

هیهناحپار ییفضایمکاندمانیچدراستفادهموردیارهایمعازدوبهدوسهیمقاسیماتر-91-9جدول

 .Error! Bookmark not defined                                                                                                   یا-منطقه–یا

یامنطقهه–یاهیهناحپهار ییفضهایمکهاندمانیهچدراسهتفادهمهوردیارهایمعوزن-99-9جدول

                                                                                                                                   Error! Bookmark not defined. 

دمانیهدرچشهدهمطرحیها  اریمعیینهاوزناطالعاتیزانیمارییمعانحرا تضادیمجموع-99-9جدول

 .Error! Bookmark not defined                                                                           یا  محلهپار ییفضایمکان

 !Errorیا  محلهپار ییفضایمکاندمانیچدرمطرحیارهایمعشدهلیتعدوزن-95-9جدول

Bookmark not defined. 

–یا  هیهناحپهار یییفضهایمکهاندمانیهچدرمطهرحیارههایمعانیمیهمبستگزانیم-96-9جدول

 .Error! Bookmark not defined                                                                                                                 یا  منطقه

یا  منطقهه–یا  هیهناحپار یییفضایمکاندمانیچدرمطرحیارهایمعانیمتضادزانیم-97-9جدول

                                                                                                                                   Error! Bookmark not defined. 

دمانیهچدرمطهرحیهها  اریهمعیینههاوزناطالعهاتیزانیمارییمعانحرا تضادیمجموع-98-9جدول

 .Error! Bookmark not defined                                                   یا  منطقه–یا  هیناحپار ییفضایمکان

یا  منطقهه–یا  هیهناحپهار ییفضایمکاندمانیچدرمطرحیها  اریمعدهشلیتعدوزن-94-9جدول

                                                                                                                                   Error! Bookmark not defined. 

 هافهرست شکل

 صفحه                            شماره و عنوان شکل

 .Error! Bookmark not defined                                                         پژوهشانجامیکلمراحل-2-2شکل

 .Error! Bookmark not defined            یشهرسبزیفضایدهندهلیتشکیاجزاوانواع-2-1شکل



 

 ل

 

 Error! Bookmark notیظاهرشکلبراساسیشهرسبزیفضاهاانواعیبندمیتقس-1-1شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined                                                   یشهریدانهایمازیهاهنمون-9-1شکل

 .Error! Bookmark not defined                                                                        وژیرفازیهاهنمون-9-1شکل

 .Error! Bookmark not defined                                                                   یامحلهپار -تهران-5-1شکل

 .Error! Bookmark not defined                                                                    یاهمحلپار -زیتبر-6-1شکل

 .Error! Bookmark not defined                           یامنطقه–یاهیناحپار یانمونه-کرج -7-1شکل

 .Error! Bookmark not defined                                      یامنطقهیاهیناحپار -بندرعباس-8-1شکل

 .Error! Bookmark not defined                                            یامنطقه–یاهیناحپار -تهران-4-1شکل

 .Error! Bookmark not defined                                         یامنطقه–یاهیناحپار -نیچ-21-1شکل

 .Error! Bookmark not defined                           یشهرداریپاتوسعهدرسبزیفضانقش-22-1شکل

 Error! Bookmark notداریپاشهرویزندگتیفیکسبزییفضانیبیمفهومرتباطا-21-1شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined                                                   یزندگتیفیکوسبزیفضا-29-1شکل

 !Errorیشهرسبزیفضاوهاپار طیمحدروندانشهرروابطویاجتماعتعامالت-29-1شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined                                                       مطالعهموردمحدودهنقشه-2-9شکل

 .Error! Bookmark not defined                                                                            لیشوراباچهیدر-1-9شکل

 .Error! Bookmark not defined       یسرشمارمختلفیهادورهدرلیاردبشهرتیجمع-9-9شکل

 Error! Bookmark notیسرشمارمختلفیهادورهدرلیاردبشهرتیجمعرشدنرخ-9-9شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined                                             لیاردبشهریاراضیکاربرنقشه-5-9شکل

 Error! Bookmark notیامحلهپار یییفضایمکاندمانیچدراستفادهموردیهاریمتغ-6-9شکل

defined. 

 !Errorیامنطقه–یاهیناحپار یییفضایمکاندمانیچدراستفادهموردیهاریمتغ-7-9شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined                                                   لیاردبشهرسبزیفضاسطح-2-9شکل



 

 م

 

 .Error! Bookmark not defined                         موجودیامنطقه-یاهیناحیهاپار وضع-1-9شکل

 .Error! Bookmark not defined                                  (یامنطقه–یاهیناحپار ).رتاپار -9-9شکل

 .Error! Bookmark not defined                                 (یامنطقه-یاهیناحپار )ی.زادپار -9-9شکل

 .Error! Bookmark not defined                                           (یامنطقه–یاهیناح)معلمپار -5-9شکل

 .Error! Bookmark not defined                                          (یامنطقه–یاهیناح)عدسپار -6-9کلش

 .Error! Bookmark not defined                                              موجودییامحلهیهاپار وضع-7-9شکل

 .Error! Bookmark not defined                                                  (یاهمحلپار ).بان29پار -8-9شکل

 .Error! Bookmark not defined                                                   (یاهمحلپار ).بان29پار -4-9شکل

 .Error! Bookmark not defined                                            (اولوجهه)یمثلثاعدادشینما-21-9شکل

 .Error! Bookmark not defined                                            (دوموجهه)یمثلثاعدادشینما-22-9شکل

محلههپار ییفضایمکانماندیچبریلیتحلفر.ینددراستفادهموردهایدادهبندیکالس-21-9شکل

                                                                                                                                   Error! Bookmark not defined. 

 !Errorی.موزشمراکزبهیکینزدراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستانداردنقشه-29-9شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorیفرعراهبهیکینزداریمعراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستاندارد-29-9شکل

Bookmark not defined. 

زاتیهتجهوسهاتیتأسازفاصهلهاریهمعراتییهتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستاندارد-25-9شکل

 .Error! Bookmark not defined                                                                                                                      یشهر

یعمهومکتابخانههبههیکهینزداریهمعراتییهتغدامنههفازیگذاریارزشوسازیاستاندارد-26-9شکل

                                                                                                                                   Error! Bookmark not defined. 

تئهاترفرهنگسهراینماییسازفاصلهاریمعراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستاندارد-27-9شکل

                                                                                                                                   Error! Bookmark not defined. 

یتهیجمعمراکهزمراکهزبهیکینزداریمعراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستاندارد-28-9شکل

                                                                                                                                   Error! Bookmark not defined. 

 !Errorجامعمسجدازفاصلهاریمعراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستاندارد-24-9شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorمحلهمرکزبهیکینزداریمعراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستاندارد-11-9شکل

Bookmark not defined. 



 

 ن

 

هییهتکمحلههیمسهجدبههیکینزداریمعراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستاندارد-12-9شکل

 .Error! Bookmark not defined                                                                                                                   هینیحس

یورزشهنیزمهبههیکهینزداریهمعراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستانداردنقشه-11-9شکل

 .Error! Bookmark not defined                                                                                              نوجوانانوکودکان

مجتمهعوههاسالنازفاصلهاریمعراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستانداردنقشه-19-9شکل

 .Error! Bookmark not defined                                                                                     ومیاستادویورزشیها

 !Errorیادارمراکزازفاصلهاریمعراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستانداردنقشه-19-9شکل

Bookmark not defined. 

پار ییفضایمکانماندیچبریلیتحلفر.ینددراستفادهموردهایدادهبندیکالسنمودار-15-9شکل

 .Error! Bookmark not defined                                                                                            یامنطقههیاهیناح

یتهیجمعمراکهزمراکهزبهیکینزداریمعراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستاندارد-16-9شکل

                                                                                                                                   Error! Bookmark not defined. 

 !Errorی.موزشمراکزبهیکینزدراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستانداردنقشه-17-9لشک

Bookmark not defined. 

 !Errorیمراکزشهربهیکینزدراتییتغدامنهفازیارزشگذاریواستانداردسازینقشه-18-9شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorیاصلراهبهیکینزدراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستانداردنقشه-14-9شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorیورزشمراکزبهیکیزدنراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستانداردنقشه-91-9شکل

Bookmark not defined. 

 !Errorیادارمراکزبهیکینزدراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوسازیاستانداردنقشه-92-9شکل

Bookmark not defined. 

–یفرهنگهمراکهزبههیکهینزدراتییهتغدامنههفهازیگذاریارزشوسازیاستانداردنقشه-91-9شکل

 .Error! Bookmark not defined                                                                                                                     یمذهب

زاتیتجهوساتیتأسازفاصلهاریمعراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوشدهاستانداردنقشه-99-9شکل

 .Error! Bookmark not defined                                                                                                                      یشهر

یصهنعتمراکزازفاصلهاریمعراتییتغدامنهفازیگذاریارزشوشدهسازیاستانداردنقشه-99-9شکل

                                                                                                                                   Error! Bookmark not defined. 



 

 س

 

vikorروشبهایا  محلههپار ینیگزمکاندر.مدهبدستیهاارزشراتییتغیینهانقشه-95-9شکل

                                                                                                                                   Error! Bookmark not defined. 

بهایا   منطقههیا   هیهناحپهار ینیگزمکاندر.مدهبدستیهاارزشراتییتغیینهانقشه-96-9شکل

 .vikor                                                                                                            Error! Bookmark not definedروش

 Error! Bookmark notسبزیفضایکاربراسقرارجهتیشنهادیپیمنطقهینقشه-97-9شکل

defined. 

 !Errorییامحلهپار استقرارجهتمناسبمکاندردارتیاولویمحدودهیاراضیکاربر-98-9شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notسبزیفضایکاربراسقرارجهتیشنهادیپیمنطقهینقشه-94-9شکل

defined. 

یامنطقهه-هیناحر پااستقرارجهتمناسبمکاندردارتیاولویمحدودهیاراضیکاربر-91-9شکل

                                                                                                                                   Error! Bookmark not defined. 



 

 

 

 فصل اول-1

 کليات پژوهش 



 

1 

 

 



 

1 

 

 شرح و بیان مسئله پژوهش -1-1

دورانمعاصراست چنانکهعرونگذشتهراعهرونیژهیوهایدهیازپدیوتوسعهشهرینیشهرنش

( 29:2981یی)محمدنامندیمیوعرنحاضرراعرنانقالبشهریانقالبصنعت

انهدوتهراکمدورشدهعتیازطبجتدریبهها   انسانینیوتوسعهوگسترششهرنشتیجمعشیافزابا

سهتیزیازههایانسهانسهاختینیههاطیمحهجهادیوایعیطبطیودخالتدرمحتیازحدجمعشیب

تمرکهزگهریازطهر د( 2:2987بخهشییدریبروزدادهاست)حشتریانسانرابیوروحییجسمیطیمح

نیهبههاتیهبزرگباعه هجهومجمعیدرشهرهایفرهنگییاعتصادییاجتماعیهاتیازحدفعالشیب

2989یکنهد)رزمیتهرمهراهرچهملموسیشهریتنفسیبهفضاهاازیشهرهاشدهاستوبهدنبال.نن

ازملزوماتههرشههرعنهوانییسبزشهریفضاجادیسبزیطرحجامعرابهمنظورای( کارشناسانفضا2:

مسهئلهنیبهادیدرحالگسترشبااینوسازویشهرهاژهیدارندکههمهشهرهابهویکنندوابرازمیم

سهبزکههیوبدونتوجهبهضرورتفضهاهیرویروندساختوسازبنیهمرایز؛داشتهباشندیتوجهجد

دریعمههومخوابگههاهبهههشهکلجیرابهههتهدرانههدیشههرهاگرفتههشیدرپههانیبسهازبفروشهههاوسهودجو

جهادیمدرنجهانعبلازایاستکهامروزهدرشهرهایدرحالنی( ا214:2982خواهند.ورد)خوشنم ی

ومرکهزیسبزیمنازلمسکونیروهایفضاادهیهایپابانیطرحجامعبادرنظرگرفتنسطحخ یهرشهر

درواععییسبزشهری( منظورازفضا29اشتهباشند)همان:وزندهدایپویشودتاشهریمنیتدوشهرهای

یبهازدهههمیباشهندکههدارایانسانسهاختمهیاهیباپوششگیشهرنیزمیازسطوحکاربرینوع

دگاهیهازدیسهبزشههریفضها( CHACEAND WALSH,2006است)یطیمحیوهمبازدهیاجتماع

شهدهاسهتوبههلیتشهکیاهیازانواعپوششگاستکهیشهریمایازسیبخشرندهیدربرگیشهرساز

وییکنندهسهاختشهکلشههراسهت)نقونییتعجانشهرییدرکنارکالبدبیاتیعاملزندهح یعنوان

( 2985همکارانی



 

 

یههایکاربرازعناصهرویکهیبهعنوانیسبزشهریفضاحیصحیابیومکانیزیربرنامهزیماندرکشور

مطلهوبیجامعهانسهان یانسانساخترابهعنوانطیمحنیایادیحدزندتاتوایمییطیمحستیمهمز

یبهایسهطحزدنوبهاالبریباکاهش.ثارمخربگسترشصنعتوکاربردنادرسهتفنهاوردارکردهویمعن

یابیهامامکهان؛(9:2987ییدریبهساکنان.نگردد)حیبخشتیوهویستیزتیفیکشیموجبافزایبصر

یازجملهاستفادهکمکاربرانازفضاهاییهایناهنجارجادیمنجربهاتیدرنهایسبزشهریهانادرستفضا

دمانیهدرانتخهابوچتیمحهدودجهادیمناسهبیایطرحمعمهارهیدراراتیمحدودجادیشدهیاجادیسبزا

تواصهالحخها یعهدمتعهامالیاریهمشهکالتمربهوطبهه.بییشههریمایدرسیمناسبی.شفتگیاهیگ

و   خواهههدیواجتمههاعیروانههتیههکههاهشامنییونگهههدارتیریمناسههبیمشههکالتمههدیاجتمههاع

یستیزازین یسبزبهعنوانیودرستپارکهاوفضاهاحیصحیابیمکاننیبنابرا؛(87:2989ییشد)رحمان

طیرمحهتعهادلمطلهوبدجهادیدرایانسانوبهعنوانعامهلاصهلیسطحزندگیفیکیارتقایجوامعبرا

مشهاورنیبرخهوردارباشد)مهندسهیاژهیهوتیهازاولویتوسعهشهریهادربرنامهستیبایمیشهرستیز

شههرنیهعادالنهونامناسبپارکهادراریغعیلتوزیدرشهراردبسبزیازمشکالتفضایکی( 5:2985امکوی

نامتوازنبودهاست درحالحاضرویسبزبهصورتنامساویفضاعیتوزلیکهدرشهراردبیمعننیاست بد

یباشهد)طرحجهامعشههریههرنفهرمهیمربهعبههازامتر2/5لیهموجوددراردبیسبزشهریسرانهفضا

یههالیهرابههکمه تحللیهسبزشهراردبیفضایتاکاربراستشدهیپژوهشسعنی( درا2941لییاردب

سهبزیفضهایابیهبهامکهانتینهانمودهودرلیوتحلی(بررسGIS)ییایاطالعاتجغرافستمیموجوددرس

شهربرداشتهشود نیسبزایهرچندکوچ درجهتحلمشکالتفضایگامدیجد



 سؤاالت پژوهش -1-2

ردیهگیشودیانجاممهیمجادیکهدرذهنمحقشایبهسواالتییپاسخگویوپژوهشدرپشیهرتحق

بههییپاسهخگهویحاضردرپشیباشد تحقیمشیتحقکنندهروشانجامنییپاسخهاتعنیبهایابیکهدست

است:لیسوالذ

کند؟یمتیمناسبتبعیازالگولیاردبیسبزشهریفضایمکاندمانیچای. 2
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Abstract: 

 increasing population and expanding urbanization, human beings have been gradually away from nature and 

density of population and excessive interference in the natural environment and man-made environments, 

meet environmental requirements, physical and spiritual is more developed. Therefore, the purpose of this 

study is to analyze the spatial layout of urban green space and provide optimal model using MCDM 

respectively. The metod of study according to purpose and terms of the nature of the analytical method. 

Criteria examined include the 12 components of the spatial arrangement of playgrounds and 9 components 

for spatial arrangement of the park area has been e-regional grouping. CRITIC criteria and AHP techniques 

for weighting were used. To analyze the datas and mapping software for Excel, GIS, and IDRISI is used. To 

provide suitable spatial arrangement of green spaces Ardabil VIKOR multi-criteria decision method was 

used. The results showed that for the lack of neighborhood parks are most important at the local level and 

regional parks in the city of Ardabil area can be said to have a better distribution of the neighborhood parks.  
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