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هدف از این مطالعه بررسی و تحلیل وضعیت فضاي سبز در سطوح شـهر سـراب بـا اسـتفاده از الگوهـاي تحلیـل فضـایی و تکنیـک         :هدف 

MCDM است  

 هیـ نظر يریـ گ کار باعث شکل نیموضوع شد که ا نهیاز روشن شدن مسئله، اقدام به مطالعه منابع مختلف در زم پس:شناسی پژوهش روش

 يکه شامل جدا سـاز  ARC GISافزار  در نرم ها الیهنیا يو با آماده ساز. انتخاب شدند قیموضوع تحق نهیالزم در زم اریمع 11شد و قیتحق

کـار بـا اسـتفاده از     نیکه ا د،یرس ارهایوزن به مع صیاعمال، نوبت به تخص ریمرجع کردن و سا نیها، برش، زم پارك هیادغام ال ارها،یمع هیال

از  کیـ هـر   يبـرا  یینهـا  ازیـ امتExpert Choiceافزار  و در نرم یزوج سهیمقا کیو با استفاده از تکن رفتنظر کارشناسان صورت گ نیانگیم

  .استخراج شد ارهایمع

 نیـ شـدند، بعـداً از ا   يرستر ها هیافزار و در مرحله اول ال نرم نیدر ا. منقل شدIdrisi Selvaافزار  نرم طیبه مح اریمع يها محله بعد نقشه در

شـد، کـه بـه     يفـاز  يهـا  ارزش يبر مبنا يگذار و ارزش يشد و در مرحله سوم اقدام به استاندارد ساز جادینقشه فاصله ا يرستر يها نقشه

 يهـا  نقشـه  نیدر آخر ا. دارد یکاهش اییشیحالت افزا تیمحدود ودیو ق ارهایاستفاده شد که بر حسب معLinearو J-Shapeنسبت از توابع 

 نـه یبه يهـا  تیـ شده و نقشـه اولو  يهم گذار يرو) WLC(یوزن یخط بیبا استفاده از مدل ترک يفاز تیعضو يشده بر مبنا يگذار ارزش

  .سبز شهر سراب شکل گرفت يفضا

داغ اسـتفاده شـد و    يهـا  لکـه  یلیشهر از مدل تحل يمتر 500يها سبز در زون يفضا تیو وضع ینگیسبز تیوضع یجهت بررس نیهمچن

  .ها مورد استفاده قرار گرفت پارك  یده سیو سرو یدر مشخص شدن شعاع دسترس زین سنیتوابع بافر و ت

هاي شهر سراب بخصـوص در سـطح    ها و هم وضعیت پراکنش پارك تحقیق بیانگر این است که  هم تعداد پاركهاي حاصل از  یافته:ها یافته

  .دهند و کل شهر را پوشش نمی. اي از وضعیت مناسب برخوردار نیست محله

اسـبی نـدارد کـه ایـن     در راستاي پاسخ به اهداف پژوهش بایستی بیان کرد که شهر سراب از نظر وجود فضاي سبز شـرایط من :گیري نتیجه

توان تـا   هاي تحلیل فضایی می شود ولی با استفاده از مدل ها آشکار می ها در سطح شهر و باتوجه به شعاع عملکردي آن مسئله از پراکنش آن

  .حدودي این مسئله را با ارائه الکوي بهینه مرتفع کرد

  .wlcهاي داغ،  فضاي سبز، شهر سراب، تحلیل فضایی، لکه:هاي کلیدي واژه

  



  شرح و تبیین مسأله-1-1

درجه موفقیت برآورده باالترین نیازهاي مادي خود را در  ندتوانست ها انسانانقالب صنعتی،  به دنبال

. ندوازتوجهبهنیازهایروحیوروانیخودغافلماندنموده عملجانبه کیامادراینامرکامالً . دنساز

،مهاجرت، ستیز طیمحتوانبهتخریب نتایجناگواریبه دنبالداشتکهاز آنجملهمیمسئلهاین

- نامناسب کاربريینیمکان گزکالبدي شهرها که نمود عینیآنتوزیعو –فضایی نابسامانیتیدرنهاشهرنشینیوشدت

نادرست و  گزینی این مکان).  2.ص، 1388،و پرهیزگارمحمدي (نمودهایشهریاست، اشاره

در  مند و کم بهره بهرهیدوقطبمناطقدیجاا ضمنص،اـخناـکمکـیدر  انیـسر تکزخدمااتمرکزمر

،یطیمح ستیزهایرفشا،طرفیکاز  کهيطور بهدارد،  یـپرا در مناسب اطقـجمعیتبهمنمهجو،هرهاـش

 ،لـمکميهايکاربربذـجخاطریگربهدطرفو از  هرـغیو  اوـه،وتیـصاز  مـعا هاودگیلآ،فیکیاتر

و  بنامطلو،کمامتريها طیمحبهکهشهرهايطور به، شود میهرهاـشدر  اییـفضندـتشدیدقطبیشباعث

  ).2.، ص1390ش پور و رستمی،اداد(گشتد ـهناخوتبدیلارباتوسعهپایدرگازناسا

سبز و پارك را که  يفضا شتریتوسعه هر چه ب ،ريشه یو زندگ سمیمدرن اثراتشد روزافزون شهرها، ر

 ،یحیامکانات تفر تیمحدود. کندیم جابیا، دارد کننده نییتعنقش  شهري ستیز طیمحطیدر بهبود شرا

 ،یاجتماع يهاتیسالم و فعال زندگیدر  یآثارنامطلوب اقتصاديتاز کار روزانه و مشکال ناشیی،فشارهایآلودگ

عوامل  نیا تغییراتسبز،  يفضاها گسترشگذارد که با یم بر جاينانیشهرنش یو رفاه ياقتصاد ،یفرهنگ

- انگونه مک نیا دیمف ازاتیاز امت يبردار بهرهمردم را در  نیازهايشود و  می رینامطلوب انکارناپذ

کاربري مهم  5نیفضاي سبز در داخل شهرها به حدي است که در ب تیاهمو حتی  سازدیروزافزونمها

 یبعد از انقالب صنعت ،شهرها توسعه فیزیکیشدت کاربري از زمان  نیا تیاهم. شودیم ادیشهري از آن 

  ).138. ، ص1389،و همکاران موريیت(شده است  تر شیباریبس

تراکم بیش از حد و شده استاز طبیعت  موجب دوري انسانجمعیت و گسترش شهرنشینی  رشددر واقع 

،جسمی و یطیمح ستیزساخت نیازهاي انسان يها طیمحیط طبیعی و ایجاد در مح يکار دستجمعیت و 

ه کردي سبز شهري هافضامسئلهاقدام به ایجادانسان برایرفع این  ،آشکار کرده استروحی انسان را بیشتر 

 و  .اندافتهیروزافزونارزش پرتراکم امروز،  يدر شهرها يمناطق سبز شهرو   )18.، ص1382،محمدي(است 

 يبرا یخال يهانیاستفاده از زم لیبه دل شهرهادر )سبز و پاركفضاهاي (ییفضاها نیاز کمبود چن ینگران

.Rafiee et al,2009, p)وجود دارد  زین ،يساز خانهي هتوسع 437) .  

ــع  ــراکم در واق ــا انســانزیادت ــهرها و  ه ــهدر ش ــه نتیج ــات جامع ــهري آن احتیاج ــه  ش ــینب ــراي  زم ب

ــکن  ــلمس ــل و حم ــداري... و  ونق ــرایط نگه ــایر ش ــا  س ــی و فض ــابع طبیع ــبز را هامن ــکلي س ــرده  مش ک

,caola & et al, 2009)اسـت  p.118) . حسـاب  امـروزه بـراي شـهرهاي مـا بحـران       کـه  آن چـه  بنـابراین
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ــ ــشهرهارازشتونابسامانوشــهروندانرا افرادیو شــودیم ــرده ، روحیب ــدیپ جــدایی، خســته و آزرده ک انســان  ون

ــار توســعه  عــتیو طب ــر در ســال الخصــوصیعلکشــور یشــهرياســت کــه متأســفانه در ک ــا  هــاي اخی  نی

ــورد مســئله کمتر ــوده توجــهم ــا و) 115.، ص1393، و همکــاران یوســفی(اســت  ب ــ نی ــرویتوســعه ب و  هی

 افــزایشســبز شــهري و  فضــاهايبیتخر ،ینینشــ هیحاشــمعضــالتی همچون شیشــهري باعــث افــزا داریــناپا

ـ  باعـث خـود   نیـ کـه ا  شـود یشهري مـ  هاينیتقاضا براي زم و  هارفـتن فضـاهاي سـبز درون شـهر     نیاز ب

  .شده است یاراض از گونه نیاکاربري  رییتغ

وکالبدیدرسطحشهرهموارهیک محیط زیستیو مشکالتو خدمات هایفضاییازاین گذشته،بیننابرابري

 رابطهچرخشیوجودداردکههمدیگرراپشتیبانیکردهودر ادامهبارشدجمعیتوگسترشافقیوعمودي،شهر

تواندرتوزیعناعادالنهخدمات کهبسیاري ازمشکالتشهرهایامروزرامییا گونه به؛شود میتبدیلسکونت رقابلیغمحیطبه

  ). (Dadashpour and Rostami, 2011, p.172درگذشتهشهرهادانست

سبز  يفضاها وجودو هم ازنظر سالمت شهروندان آن، يهم ازنظر اقتصاد ،سالمي داشتن شهر يبرا نیبنابرا

.Kabisch et al, 2016, pاستیامر ضرور کییشهر 587) .(  

را به وجود  یمشکالت فراوان ران،یاز جمله ا توسعه درحالیشهرها در کشورها و نامتوازن هیرویبتوسعه 

به  توجهیباستانداردها و  توجه بهبدون  و هیرویبیوسازها ساختمشکالت،  نیاز ا یکی آورده است که

براي هر مترمربع9–8سبزکشورماحدودسرانه فضایها که طبق آمار یحالدر . باشدیمي شهر ستیز طیمح

 استانداردهایجهانیفضایسبز). 40.، ص1387، جو کندانوعبادي زاده میابراه(است پیشنهادشده نفر

، 1391، و همکاران زاده میابراه( باشد یبراي هر شهروند م مترمربع25–20حدود  زيیچ، توسطسازمانملل

 يهامساحت شهرها و سرانه میزان با سهیسبز شهردر مقا يفضا زانیامر باعث شده که م نیهم ).135.ص

سبز در سطح  يفضاها جادیوضع موجود شهرها، نه تنها حکم بر ا نیبنابرا ؛کم باشداریشده، بس گرفتهدر نظر

 رايب گستردهسبز  يفضاها خواستارگریاز هر زمان د شیبلکه ب ،کندیم قیدق يزیربرنامه باو عیوس

  ).200.، ص1371ی،سلطان(ساخته شده است  يهاطیدر مقابل مح یکیاکولوژتوازنیبرقرار

یابی  ي استان آذربایجان شرقی از عدم تعادل در پراکنش و مکاناز شهرها یکیبه عنوان  سراب شهر

 نیبهتر یوهشانجام مطالعات پژ .ها فضاي سبز شهري استاز جمله آن که ها برخوردار استبرخی کاربري

جهت کاهش  ییهاحلبه ارائه راه در نهایتنوع مسائل و مشکالت بوده که  نیا لیو تحل یراهکار جهت بررس

 هايکیاز تکن استفادهبر آن خواهد شد تا با  یلذا در پژوهش حاضر سع .انجامد میمعضالت  نیو رفع ا

با ارائه  تیدرنهاو  پرداختهسبز در سطح شهر سراب  يفضا تیوضع یبه بررس GISیی و فضا لیتحل

سبز محدوده مورد مطالعه برداشته  يهر چند کوچک در جهت حل مشکالت فضا یگام تشنهادایپیکسری

  .شود



11  مقدمه و هدف

  پژوهشهاي  سؤال-1-2

باشد؟پراکنش مکانی فضاي سبز شهري در سطح شهر سراب از چه وضعیتی برخوردار می

است؟ چگونهدر سطح شهر سراب  يا فرا محله يها پارك ینیگز در مکان یتناسب اراض تیوضع  

  پژوهش) اهداف(هدف -1-3

از  کهسطوحی و  شود میهـختداپردر سطوح شهر سراب  يسبز شهر يفضا تیوضع لیو تحل یبررس

.شود میمشخصهستند، و داراي پراکنش نامناسب داراي کمبود تدماـنخـیااز یدـمنهرـبهظاـلح

اي  هاي فرا محله گزینی پارك اراضی جهت مکانتحلیل وضعیتتناسب .

  پژوهش تیاهمضرورت و -1-4

آن  باارههموننساا ستکها نخستینمسائلیاز  ،هددشـکلمی  را شهريسیماکالبد و  از  سبزکهبخشیيفضا

از  یکیعنــــــــــوان بــــــــــهستکها حدآن  تاي،شهردر  سبزيهمیتفضاهاا. دهدبواخوو  دهبوستمادر 

  ). 524.، ص1388، ادژـنمرـمحو  ربهمنپو(شود میحسابمعاجویافتگیتوسعهیها شاخص

از  نـه یاسـتفاده به  منظور بهها راهنیتر مهماز  یکیها آن یمکان -ییفضا عیتوز ي نحوهو  يشهرهاي  يکاربر

شـهرها   اتیدر ح يسبز شهر يو نقش فضا تیامروزه اهم نکهیو ا تیاهمبا توجه به . باشدیمیشهر يفضاها

 یو اجتمـاع  ياقتصـاد  ،یکیمختلف اکولوژ برآیندهايو  هرشآن در  یعیو طب یکیزیف راتیو تأث ها آنیداریو پا

در  یاز مباحـث اساسـ   یکیدر شـهرها  آن يسبز و سرانه يفضا يکه کاربر ییتا آنجا .است ناپذیر اجتنابآن 

  .)1389نژاد و عمران زاده،  یحاتم(شود  می محسوبیشهر تیریو مد يزیربرنامه

 سـتم یآن در س یو اجتماع یعیو طب یکیزیف راتیتأثآن و  يداریپاشهري در سبز  يفضا تیاهم نیبنابرا

سـرانه   نیمتناسـب آن و همچنـ   عیتوز و سبز در شهرها يعلت وجود فضا نی، به هماستریناپذ اجتنابیشهر

ـ ررنامهدر ب هاي اصلی بحثاز  یکییتیجمع ازیبه آن بر اساس ن افتهیاختصاص  از . اسـت یشهر تیریو مـد  يزی

 ،یباشـناخت یز ،یعـ یطب(يموضـوع چنـد کـارکرد    د،یافزایدر شهرها م يکاربراین تیکه بر اهم يگریدنکات 

  .کندیممهم  یبه موضوع لیشهر تبد دررا  موضوعنیاست که پرداختن به ا آنبودن ...) و  یاجتماع

  و روش پژوهش) ها داده(مواد -1-5

تحلیلـی و   -اهدافی کـه بـراي آن پـیش بینـی شـده از نوعتوصـیفی      این تحقیق بنا بر ماهیت، موضوع و 

اطالعات مورد نیاز براي انجام اینتحقیق به دو صـورت اسـنادي   . رفتگخواهد درزمره تحقیقات کاربردي قرار 

 موردمطالعهشهري  يها طرحو هایموجود شهر در مرحله اول منابع و نقشه. خواهد بودو میدانی ) ايکتابخانه(

نسـبت بـه    MCDMهـاي  و تکنیـک  ARC GISافـزار  نـرم اهد گرفت و در مرحله بعدي با استفاده از خوقرار 

  .شود اقدام می موردپژوهشي بررسی وضعیت فضاي سبز محدوده



...بررسی و تحلیل وضعیت فضاي سبز در سطوح شهري بر مبناي الگوهاي تحلیل فضایی  12

  کلمات کلیدي-1-6

ز شهريفضاي سب  

 ،یباییو ز عتنودیجاا منظور بهکههستندشهرديعملکرشعاعدر  يفضاهااز  بخشییسبزشهريفضاها

 باو هشدبنتخاا انندوبهشهرتئهخدماو ارا ننساا هفار تأمین،یستیز یشکیفیتافزا

 يفضا ).11.، ص1385ي،تبریزو  بیاضر(استیشهرننسااتحتمدیریت،غیربومیو  گیاهیبومیيها پوششاعنوا

 يزیر برنامهبا اهداف مشخص،  شود که گفته میدر داخل شهرها یباز و سبز يبه مجموعه فضاها 1يسبز شهر

  ).21.، ص1383مطلبی،(است شده بر عهده آن نهاده ینیمع يو  عملکردها

تحلیل چند معیاري  

. ستی او کم یفیاعم از ک اریمع نیکردن چند نهیخواستار به اریمع کیاستفاده از جایاست که به یمدل

و  MODMچندهدفهیریگ   میتصم يها   عمده مدل يبه دو دسته MCDMارهیچند مع يریگ میتصم يها   مدل

 منظور چندهدفهبهیها مدل یدر حالت کل. دنشویم يبند دستهMADMچند شاخصه  يریگ   میتصم يها   مدل

 يها مدل یتفاوت اصل. شوند استفاده میبرتر  نهیانتخاب گز منظور بهارهیچند مع يها و مدل یطراح

 يریگ میتصم يدر فضا یاست که اول در اینهرایچند مع يریگ میتصم يها با مدل چندهدفهیریگ میتصم

  ).21.، ص1389،یعطائ(شوند یم فیگسسته تعر يریگ میتصم يدر فضا یو دوم وستهیپ

  

  

  

تحلیل فضایی  

بر ) پیش از میالد  168تا  90(اي طوالنی دارد و به زمان بطلمیوس  منشأ تحلیل فضایی پیشینه

زیرا از طریق تجزیه الگوها به . ها را تجزیه کرد آن ستیهاي زمین بای گفت براي درك پدیده گردد که می می

تحلیل ). 8.، ص1394علیجانی، (ها را به دقت فهمید توان ساختار و عوامل آن روابط و عناصر ساده و اولیه می

است که انسان در طبیعت، در یـک دورة خـاص انجام  ها تیفعالاي از مکانی مجموعهفضایی، تحلیل 

معصــومی ( از روابـط بـین انســان، محــیط، فعالیــت و زمــان اســت  يا مجموعهاین تحلیـل . دهدمی

  ). 53.، ص1376، اشکوري

  

  

                                               

1-Urban green space
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  ي تحقیق مبانی و پیشینه2

  



  مقدمه-2-1

هاي تجمع بشري براي اینکه بتوانند پایداري خود را حفظ و تضمین نمایند الجرم بایستی  شهرها محل

تواند  توسعه فضاي سبز میدر این میان . حدودي از کارکردهاي طبیعی را درون خود رعایت و لحاظ کنند

. نقش اساسی را در رفع این کمبود داشته باشد

بازگشتبهطبیعتوانزواوتفریطرشدفیزیکی ییگرا افراطرویکردیبینابینی،دربرابرعنوان بهتوسعهفضایسبزشهري،

پایداري یتوسعهبهیابیدستیکارها راهنیتر مهمیکیازعنوان بهطیچنددههگذشتهیطیمح ستیزشهرهابدونمالحظات

.هریمطرحشدهاستش

بنا بر ضرورت و اهمیت توجه به فضاي سبز در شهرها مطالعه و بررسی مفاهیم و مباحثی تحت عنوان 

 	ماهیت و مفهوم شناسی فضاي سبز شهري، جایگاه و اهمیت فضاي سبز شهري،(مبانی نظري تحقیق شامل

تقسیمات شهر، معیارهاي کمی و  مراتب سلسلهانواع فضاي سبز شهري در  	گونه شناسی فضاي سبز شهري،

تواند یم... ر جانمایی فضاي سبز شهري و کیفی در توسعه و تجهیز فضاي سبز شهري، مالحظات مکانی د

.راهنمایی ارزشمند جهت ورود به سایر مباحت تحقیق باشد

  ماهیت و مفهوم شناسی فضاي سبز شهري-2-2

تعدیل و  -1: اطراف شهرها که دو کارکرد مهمپوشیده از گیاهان در داخل و  يا منطقهفضاي سبز یعنی 

است که به  شده ارائهدر مورد فضاي سبز در منابع مختلف تعاریفی . باشدیمزیبایی آفرینی  -2تلطیف هوا و 

  :شودیمها اشاره  چند مورد از آن

بخشی از سیماي شهر است که از انواع  رندهیدربرگفضاي سبز شهري از دیدگاه شهرسازي -

گیاهی تشکیل شده است و به عنوان یک عامل زنده و حیاتی در کنار کالبد بیجان  يها پوشش

فضاهاي  رندهیدربرگ، سو کیفضاي باز شهري از . ساخت مورفولوژیک شهر است کننده نییتعشهر، 

جهت توسعه فضاهاي سبز شهري مطرح  	فضاهایی بالقوه صورت به	سبز موجود از سوي دیگر،

.)21.، ص1383، ایدنیسع(شوندیم

آن، تحت  یمصنوعطبیعی یا  يها عرصهفضاي سبز شهري، بخشی از فضاهاي باز شهري است که -

نظارت و مدیریت  بر اساسو سایر گیاهانی است که  ها چمن، ها گل، ها درختچهاستقرار درختان

 مرتبط به آن، براي بهبود شرایط زیستی،یها تخصصانسان، با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و 

شوندیمزیستگاهی و رفاهی شهروندان و مراکز جمعیتی غیر روستایی، حفظ، نگهداري و یا احداث

).9.، ص1389مهندسینمشاوررویان، (

طبیعی یا اغلب مصنوعی آن  يها عرصهفضاي سبز شهري بخشی از فضاي باز شهري است که -

نظارت و مدیریت  بر اساسکه  و سایر گیاهانی است ها گل، ها بوته، ها درختچهدرختان،  یرپوششیز



انسان با در نظر گرفتن قوانین مربوط به آن براي بهبود شرایط زیستی و رفاهی حفظ و نگهداري 

).24.، ص1380کشور،  يزیر برنامهسازمان مدیریت و (شود  یا احداث می

با اهداف مشخص  يشهر يها طیمحکه در داخل  يآزاد و سبز ياز فضاها يا مجموعهبه -

ندیگویمیسبز شهر ينهاده شده باشد فضا ها آنبر عهده  ینیمع يو عملکردها شدهيزیر مهبرنا

  ).207.، ص1371ی،بهرام سلطان(

  جایگاه و اهمیت فضاي سبز شهري-2-3

، که سمومات فضاهایشهري و صـنعتی را  هستندامروزه شهرنشینی و شهرسازي، پدیدهاي زنده و متغیر 

هـا، منـاطق   جمعیـت  آور سرسـام ،افزایش هـا  خراش آسمانبا گسترش سریع شهرها، زاد و ولد . دنبه دنبال دار

هـاي  ریـه  عنـوان  بـه هاي سوختی متنوع، نیازبه فضاي سبز، هواي تمیز و اکسـیژن را  صنعتی و وجود ماشین

  ).172.، ص1390سیفی و حکمتی، (سازد نمایانمی شیازپ شیبشهري 

 مختلفتقطعادر  ساختمانیيها تراکمعایتر ،سبزیعنیيفضاممفهونهما،استحراین باره مط در آنچه

، کاشتن نهال در ها خانه يفضاچک کويهامحوطهدر  هرچندريختکادر بهدمتشویقمر.ستا يشهرهايمینز

در توسعه فضاي  مؤثراقدامات  ازجملههاي کوچک ها، استفاده از فضاهاي آزاد براي توسعه پاركکناره خیابان

  .شود میحساب سبز 

 نشدرشکاآ کهبا-هم زدنونقرطورقطع به، شهرهادر  سبزيیافتنفضاورتیخیضررندتارو سیربردر 

، یطورکل به.رودمیرنقطهعطفیبهشماـ ساخت سمحسورا  شهرهاتنجاايبرشتالورتضر،صنعتیبنقالءاسورثاآ

در . یشیافتافزا همزدنوننیمهقردر  دبويشهرزيسازکهنتیجهمستقیمبايشهريها فضادر  نگیاهااز  دهستفاا

 بهيتا حدهاغینباا.شدنددیجاا سبزهايیافضاديبررکاهايغبا، 19و  18نتفریحیقريها برخالفباغبیستمنقر

  ).26.، ص1383، ایدنیسع(دادندیمپاسخ،شهرنشینیتکثراز  ناشی، انندوجدیدشهرتحتیاجاا

فضـیلتی باشـند در اینکـه    گونـه  هـیچ  دهنـده  پرورشتوانندینم، متراکم و زشت پر صداشهرهاي آلوده، 

انسان باید کار و تالش کند و کار جوهر زندگی است هیچ تردیدي وجود ندارد، ولی زندگی انسـان عـالوه بـر    

هـاي شـهري   ریزي شهري باید در این مورد که این انسان در محـیط برنامه. ابعاد مادي، ابعاد معنوي نیز دارد

معنـوي،   يازهایاز نبخشی . کند به سهم خود به تعمق بپردازد تواند نیازهاي معنوي خود را برطرفچگونه می

در فضـاهاي آزاد و سـبز بـه فضـاي مناسـب       اوقـات فراغـت  نیاز به استراحت، آرامش، خلوت، گذران  ازجمله

. کاربري زمین دیـده شـود   یده سازمانریزي و محتاج است و باید این احتیاج محیطی، در طول فرایند برنامه

توجـه   اوقـات فراغـت  ریزي و تدارك فضـاهاي الزم بـراي گـذران    نسبت به برنامه تاکنونري ریزي شهبرنامه

شـود،   هایی بـراي فضـاهاي سـبز شـهري مطـرح مـی       چندانی نکرده است و زمانی که موضوع تخصیص زمین

  ).107.، ص1384بهرام سلطانی، ( برد را به کار می یدفاع رقابلیغهانیجو صرفهدیدگاه 



  

  ي سبز شهريهافضاگونه شناسی -2-4

فضاهاي سبز شهري به چهار دسته،  ،گرفته انجامکلی که از فضاهاي سبز شهري  يبند دستهدر 

فضاهاي سبز عمومی، فضاهاي سبز نیمه عمومی، فضاهاي سبز خصوصی و فضاهاي سبز خیابانی تقسیم 

.)32.، ص1379سعیدنیا، ( شود  ، که به تعریف هر کدام از موارد پرداخته میاند شدهبنده 

فضاهاي سبز عمومی  

این فضاها براي عموم مردم در . باشندیمفضاهاي سبز شهري هستند که واجد بازدهی اجتماعی 

  .گردداجتماعی و فرهنگی استفاده می يهاییگردهماگذران اوقات فراغت، تفریح و مصاحبت با دوستان و 

وجود نیمکت، روشنایی،آبخوري، . اندبراي این منظور طراحی یا تجهیز شده "ااساسادشدهیفضاهاي 

از . روندبه شمار می) عمومی(یسبز اجتماعفضاهاي  يها مؤلفهدستشویی، کف سازي معابر و دسترسی، از 

درواقع فضاهاي سبز اجتماعی شامل همه . شود به عنوان پارك نام برده می "این فضاهاي سبز، معموال

  .استت فضاهاي سبز عمومی مجهز به خدمات و تسهیال

فضاهاي سبز نیمه عمومی  

ها، نسبت به فضاهاي سبز آن کنندگان استفادهدارند، لیکن  فضاهاي سبزي که بازدهی اکولوژیکی

ها، هاي باز بیمارستانمحوطه. کامل اجتماعی نیستندعمومی محدودتر هستند، بنابراین واجد بازدهی 

.ددارندسته قرار  نیدر ا... ها، ادارات دولتی وپادگان

فضاهاي سبز خیابانی  

مسیرهاي  حدفاصلدرختکاري حاشیه باریکی از  طورمعمول بهنوعی از فضاهاي سبز شهري هستند که 

ها و یا در کوچک میدان "متمرکز در فضاهاي نسبتا صورت بهو یا  دهندیمرو را تشکیل رو و سوارهپیاده

  .اند گرفته شکلها ها و خیابانهاي پیرامون بزرگراهزمین

فضاهاي سبز خصوصی  

خصوصی  يها باغچهکشاورزي و  يها نیزممثمر و غیرمثمر،  يها باغفضاهاي سبز خصوصی،شامل 

بدون تردید فضاهاي سبز . روندیماجتماعی به شمار  يها ارزشهستند و به دلیل خصوصی بودنشان فاقد 

  .)65.ص، 1384بهرام سلطانی، .(خصوصی بر شرایط اکولوژیک شهر تأثیرگذار هستند



  عملکردهاي فضاي سبز شهري-2-5

 يبرا یداشته و محل مناسب یحیارزش تفر تنها نهموجود در شهر  هاي     و پارك يسبز شهر يفضا

و  قوارهیبی     از توسعه ياریفضاها در موارد بس نیبلکه ا د،آی     یکردن اوقات فراغت مردم به شمار م يسپر

 تیو اهم تباربر اع يشهر طیمح زایی     امروزه با توجه به سرطان. کند     یم يریجلوگ زیشهرها ن دهینسنج

 عنوان بهاهانیاستفاده از گ). 29.، ص1372،نژاد يمهد(است  شده افزوده يشهر هاي     سبز و پارك يفضاها

مناسب  یسبز بر اساس طراح ياستفاده از فضا ،یحفاظت میحر عنوان بهیاستفاده از درختکار ،يبصر میحر

 يکاربرد تواند     یم ،یتیهدا يرهایمس جادیسبز جهت ا ياستفاده از فضا ژه،یو یاجتماع يملکردهاجهت ع

عمده  ي     به سه دسته یطورکل بهیسبز شهر يفضا يعملکردها). 9.، ص1373، یلقائ(مناسب داشته باشد 

  :شده استبندی     میتقس

  شهر فیزیکیارسبز در ساخت يفضا يعملکردها- 1- 5- 2

 يهابه رده يکالبد ازلحاظو  کند میرییتغ زین يشهر يشهر، عملکرد فضا يکالبد ماتیتوجه به تقس با

 نیمتناسب با آن در ا ياز کاربر يو تعداد شود     یم میو منطقه تقس هیمحله، ناح ،یگیمختلف واحد همسا

بوستان کودك و کودکستان  ،یگیخدمات قابل استقرار در واحد همسا ازجمله. گیرد جاي مییکالبدماتیتقس

و بوستان  سطح محله در يتجار،کاربري یییی و راهنمامحله مدارس ابتدا اسیدر مق. است يتجارکاربري و 

 يو کاربر هیناح سطحدر  يتجار تیفعال ،ییمدارس راهنما ه،یناح اسیدر مق. شود     یمستقر م اي     محله

 ،یباشگاه ورزش ،یفرهنگ هاي          تیفعال زیمنطقه ن اسیدر مق. یابند میاستقرار ای     هیو پارك ناح یورزش

  ).17.، ص1383،یباروق(استقرار یابدتواند     یم رستانیدب ،اي     پارك منطقه ،یدرمانبهداشتی های     تیفعال

  

  :استیرزبه شرح نگیاهايکالبدخصوصیاتبرخی یطورکل به

کاهش تراکم شهريدر  ریتأث  

 هباعث شد،بهمسکنروزافزونزنیاو  يجمعیتشهريهیرویبشگستر

داراي  غلبا وزهمرا ماکن مسکونیکها.شوند،شده ساختهکمارـمتيها تودهستکهشهرهاتبدیلبها

.  هستندکمارـمتيها تودهیناز ا بزرگیبخش،نیزباشند میچندینطبقه

 اطرافدر  یاو  داخلدر  سبزيفضايبررجانماییکا

.   دوـشها  آنکماباعثکاهشترتواندیم،کمامتريهاهدینتوا

و  غتافرتقااو رانگذايمکانیبرعنوان بهساکنینمنطقهايبرتوانندیمبزـسسطوحنـیا



ارزش  واجدوگرفته شوندریبهکاـشورز ،یـفرهنگ،یـشزموآ يها تیفعالاییامکانیبر

  .جتماعیهستندا

 يشهريها محدودهمشخص کردن

در  وسازها ساختوزهرـما لبتها. شهرهاشونديهیرویبشگسترلباعثکنترتوانندیمسبزيفضاها

درون  شهرسبزبهيکمربندها،شهرهااز  برخیدر  کههسبزباعثشديپشتکمربندها

. گیرند می بر عهدهیشهريدر فضاهارا  کننده کیتفکنقش،ینحالتا رد وند کهـشکشیدههاشهر

نگر بیاتوانندیمستاهدـشهشاندـهرهاکـشدرون  هـکهبيسبزيکمربندها

در  کمربندسبزدکررکابعدي يها طرحستا ینممکنا باوجود. شهرباشندندهیآشگستري هنحو

شهر یده شکلدر،  سبزيکمربندهاارهماهمو، اهندد ارقرریتأثتحترا  شهريلبهنقش

  .شتدا هنداخوبر عهدهرا  کننده نییتعشـنق

شهريیفضاهاکننده کیتفک  

از  برخیدر .گرفتبه کاریشهريفضاهاجداکنندهعاملعنوان بهتوانیمرا سبزيفضاها

 زيفضاسا، ددار دجوو خانهرود نطبیعیهمچوارضعوها آندر  هـکنفهاـصا دـشهرهامانن

 بروهعال.شوندیمیشهريضاهاـفيبند میتقسثـهرباعـکلیشرساختادر  خانهرود افطرا

در شناسایی  تواندیم،کنندیماپیدشگستريشهريها راهشبکه اهسبزهمريفضاهاازآنجاکهینا

  .نواحی مختلف شهر کمک کند

از یشهررضمتعايهايکاربرزیسااجد، در مناطقزيسااجددر  سبزيفضاهارزیژگیباو از

و در  نددار نشناختیروا-بیناییریتأث،غلباهايجداسازینقبیلا.  شود استفاده مییگردکی

و نظارت راهبردي  يزیر برنامهنتومعا(کنندیمیفاا یـساسا محیطنقشيسیمانبهنظمکشید

  .)32.، ص1389، يجمهور سیرئ

  

يشهر)تیپولوژي(رساختادر  ریتأث

 روشن. نقش باشند فاگریاها  يبررکاآزاد و  يفضاهانپیوندمیادر  توانندیمسبزيفضاها

.  شودیممتنیسبز در شهرنباعثگنجانید،مینهز یندر ا سبزيفضامنسجاو ا ستکهپیوستگیا

و  میکندبر قراردیعملکرطتباار نگوناگويهايکاربر انیمبزـسيفضايینپیوندبصرابروهعال

. از هویت یکپارچه برخوردار شوندو  لتصااسطحشهردر   نگوناگويهايکاربرشودیمباعث

معرف و آشکار سازندرا  صلیشهرا طخطوتوانندیمنیچن همسبزيفضاها



را  ظیفهو ینا شودیمتشکیلها راهادمتددر ا سبزکهيسیعفضاو سطوح .کلیشهرباشندرساختا

  .)همان(باشند می دار عهده

  کیعملکرد اکولوژ- 2- 5- 2

و  ایجاد سایه، کردن هوال تعادم ،یهوا و صوتیکاهش آلودگ ست،یزطیو حفاظت از مح یستیتنوع ز

جذب آب  يبرا يریسطوح نفوذپذ جادیآب، ا تیفیکافزایش و  بازدارندگی در مقابل سیل ما،یکروکلیم میتنظ

هستندیشهر بزس يفضا کیمهم اکولوژ ياز عملکردها ،یطیو مح یخیمطالعات تار يبرا هایی     فرصت جادیو ا

)Scottish, 1987, p.2.(  

  :شامل یکیاکولوژ يعملکردها جهیدرنت

  ،یمیاقل طیشرا يساز متعادل  .1

  ،یکیدرولوژیه ي     چرخه يساز مناسب  .2

  حفاظت از خاك، زیتکامل و ن ل،یتشک مراحل يساز مناسب  .3

  ).163.، ص1383،یبهرام سلطان(یعیطب شیظهور رو يبرا طیشرا يساز مناسب  .4

  يسبز شهر يفضا یروان-یعملکرد اجتماع- 3- 5- 2

 بهيریگ جهتو  جدیديبر اساسفنّاورحاکمیتصنعت، و نسانیا   نتمديدامنهشگستر

و  عیروضیمزارا گیاهیتبدیليها پوششو  تباهیمنابعطبیعیو  مخرباترـثا اـبماـهمگ،ندگیماشینیز

و  شهرهادر  جمعیتيهیرویبدـشر یشازـفا راـکندر  اختمانیـستبهتشکیالتباغا

 اريشود یطاهشرـبلک،زده برهمرا  بهزیستیانتوو  یکیژکولوا سیستمدلتعاتنها نهیطیمح ستیزیهایآلودگ

را  انسانتمقابلهبامشکالاز  نیناشیروا تاثرا  کهبهگونه ؛ستا  هافراهم کرده انسانندگیز ايبر،نیزرا

 شتریب دراین شرایط  يساز متعادلدر راستاي ) 1371تبرکی، (ستا دهکررفتاربدوديتاحدو  عصبانی،دخوـتن

 يشهر یاجتماع یزندگ تیفیک تواند     یمهم که م اریراهکار بس کیعنوان بهیسبز شهر هاوفضاي هابرپارك     بحث

سبز  يفضا یروان-یرابطه عملکرد اجتماع نیدر هم). G.Girarde, 1992, p.25(شود می دیتأک، بردبرا باال 

  :است لیشامل موارد ذ يشهر

 ،آموزي     دانش ،یخانوادگ يها نیکمپگذران اوقات فراغت؛ از چند ساعت تا اقامت شبانه در   .1

  ،داردسبز خاص خود را  يفضا کیکه هر  یو ورزش ییدانشجو



  کودکان و سالمندان، يبرا اي     محله هاي     پارك  .2

شود یمحسوب م دیمف يا تجربهسبز اروپا  هاي     راه هیخصوص عملکرد اتحاد نیسبز؛ در ا يروها ادهیپ  .3

  ).165.، ص1387،یبهرام سلطان(گرفت  الگواز آن  توان     یکه م

  تقسیمات شهري مراتب سلسلهانواع فضاي سبز شهري در -2-6

بر هاي شهري، پارك. گویند میپارك شهري  اند شده واقعیک شهر  محدوده داخلیکه در  ییها پاركبه 

و پارك  يا منطقه، پارك يا هیناحاي، پارك به پارك همسایگی، پارك محله، مقیاس و حوزه نفوذ اساس

  ).12.، ص1389مهندسینمشاوررویان، (شوندیمیبند میتقسشهري 

  پارك همسایگی- 1- 6- 2

. کندینمعبورمتر  100رد و شعاع نفوذ آن، از مترمربع دا 5000از  تر کموسعتی  پارك همسایگی،

، گاهی پارك کودك نیز نامیده رو نیازاان هستند ؛ ، اغلب گروه سنی کودکان و نوجوانآن کنندگان استفاده

ساله بتواند مسیر  9که یک کودك  يطور بهباشد ؛  ممکندسترسی به اینپارك باید با پاي پیاده . شودیم

، ادشدهیهمچنین، الزم است که کودك . طی کند ییتنها بهنفوذتا پارك را  يحوزهدر ي واقع دورترین نقطه

  .عبور نکند اصلیدر پیمودن مسیر، از خیابان 

	:ریزي ضوابط برنامه 	

  متر 5000تر از   وسعت کم-

  متر 100شعاع حوزه نفوذ تا -

  نفر 1000دهنده پوششجمعیت -

  نحوه دسترسی به آن با پاي پیاده-

  .�ای�آموز����و�فر�ن�ی�و�در�داخل�آن�زم�ن�برای�بازی��ود�ان�در�نظر�گرفتھ�شود�انون در�مجاورت�پارک�-

  .در�داخل�پارک�ت��ا�در�نقاط�اضطراری�خیابان�داخ���احداث�شود-

  ايپارك محله- 2- 6- 2

ي نفوذ آن متغیر است و شعاع حوزه مترمربع50000تا  مترمربع5000، از يا محلهمساحت پارك 

که یک کودك  يطور بهباشد،  ممکننحوه دسترسی به این پارك نیز، باید با پاي پیاده . استمتر 1000نیز، 

تواند از خیابان تندرو بگذرد او در این مسیر، می. ساله بتوانددورترین نقطه در محله تا پارك را طی کند 9

  .ولی نباید از مسیرهاي خیلیتندرو عبور کند



  :ریزي ضوابط برنامه

  مترمربع50000وسعت تا -

  متر 1000وزه نفوذ تا شعاع ح-

  نفر 3000دهنده پوششجمعیت -

توجه به نیازهاي ساکنین در سنین مختلف-

  پیاده صورت بهنحوه دسترسی -

  ايپارك ناحیه- 3- 6- 2

شعاع . است) مترمربع 100000تا  50000از (اي برابر پارك محله 4تا  2، يا هیناحمساحت پارك 

چند  طی از دورترین مرکز ناحیه توانندیکنندگانم مراجعهو  شودیممتر برآورد  2000تانفوذآن، يحوزه

  .هاي مختلف عبور کنندآنان در مسیر طی شده، ممکن است از دسترسی. دقیقه به پارکبرسند

  :ریزي ضوابط برنامه

  مترمربع100000تا  50000وسعت از -

  متر 2000شعاع حوزه نفوذ تا -

  نفر 5000ا ت دهنده پوششجمعیت -

  ...، اسکیت و يسوار دوچرخهگذران اوقات فراغت، نشستن، بازي دو سه نفره، : هاي فعالیت-

  باشد ربنایزکل % 95و سطوح آزاد % 5ربنایزسطح -

  ايپارك منطقه- 4- 6- 2

یعنی دو برابر مساحت پارك  مترمربع، 200000مترمربع تا  100000، از يا منطقهمساحت پارك 

دسترسی به پارك، با استفاده از وسایل نقلیه . شودیممتر برآورد  4000است و شعاع نفوذ آن نیز، ایناحیه

  .طی کرد تر شیبدقیقه یا  15که از دورترین نقطه منطقه تا پارك را بتوان در زمان یطور بهاست؛  ریپذ امکان

  ریزي ضوابط برنامه

  مترمربع 200000تا  100000وسعت از -

  متر 4000شعاع حوزه نفوذ -

  نفر 10000دهنده پوششجمعیت -

  دسترسی به پارك با وسیله نقلیه-

  .....ها و ورزش گروهی و فعالیت برگزاري گردهمایی-

  متر براي هر نفر 4متوسط  طور بهسرانه -



  )هاي بسیار بزرگیا پارك(پارك فراشهري - 5- 6- 2

تواند بخشی از شهر یا میهاي نفوذ آنهکتار هستند وحوزه 20تر از ها داراي مساحت بیشاین پارك

. شود استفاده میمردم از آلودگی هوا و شلوغی شهر فرار تفرج و به جهتها این پارك. تمام آن باشد

هزار نفر  50، به ازاي هر یطورکل به. پذیر استها با استفاده از وسایل نقلیه امکاندسترسی به این پارك

  .الزم استها جمعیت، یکی ازاین پارك

  ریزي نامهضوابط بر

  هکتار 20تر از  وسعت بزرگ-

  شعاع حوزه نفوذ بخشی یا تمام شهر-

  دسترسی به پارك با وسیله نقلیه-

  .....مراسم و گردهمایی و  يبرگزارهاي گروهی،  ، ورزشکین کیپگذران اوقات فراغت،  يها تیفعال-

  نفر  50000دهنده پوششجمعیت -

  هاي شهري شعاع دسترسی پارك- 6- 6- 2

کند هاي تفریحی که به مناطق گوناگون شهر خدمات ارائه مییعنی تمامی پاركهاي شهري پارك

 جهیدرنتو تأمین نشاط براي مردم است  دقوایتجدها ایجاد احساس آرامش، کمک به  عملکرد اصلی این پارك

این .برسدباید به حداقل ها آنزا در  کمال و عوامل تشنج در حدها باید راحتی و ایمنی و قابلیت این مکان

اي،  هاي همسایگی، محلهشد شامل پاركهایشان اشاره ویژگیبه که در صفحات قبل  طور همانها  پارك

- ها در تناسب با اندازه شهر تغییر پیدا می اندازه و شعاع عملکرد پارك. هاي شهري هستند اي و پارك ناحیه

  :ها آورده شده است ناندازه و شعاع عملکرد آ1-2جدول در ) 112.، ص1387،قربانی(کند 

  

  

  

  

  

  

  ها بر اساس شعاع عملکرد آن يشهر يها پارك يبند طبقه- 1-2جدول 

مساحت  شعاع عملکرد   نوع پارك

هکتار 5/0کمتر از   متر 200   همسایگی



  ايمحله  هکتار 2تا  1  متر 400600

  ايناحیه  هکتار 4تا  2  متر 1200تا  800

  ايمنطقه  هکتار 10تا  4  متر 2500تا 1500

  ايمنطقه-شهري  هکتار 10بیش از   دقیقه رانندگی 30تا  25

  )112.ص ،1387،قربانی: ( مأخذ 

  معیارهاي کمی و کیفی در توسعه و تجهیز فضاي سبز شهري-2-7

. اقتصادیباشدیصرفههایکوچک،بایدمبتنیبرراحتی،زیبایی،دواموطراحیفضایسبز،درمقیاس

 ستیز طیمحبهبودکیفیتکالبدیبه بخشیازطراحیفضایشهري،فرآیندیانسانیاستکهعنوان بهطراحیفضایسبز،

 بایددرطراحی،بهآنآنچه. پردازد می

،درموردکل بهبدونتوجهتوانینمازشهراستویجزئ،سو کیاز،)کهباشدیا مقولهدرهر(داشت،ایناستکهیکفضایسبزتسلط

 :یککالستکهازترکیباجزا،مانندیمنزله بهدادوازسویدیگر،هرفضایسبز،وطراحیانجامیزیر برنامهجزء

طراحییخوب بهبایستیکلیتدرتمامیاجزااحساسشود،اجزانیزکه نیاوضمنشودیمتشکیلها المان،مبلمانوها باغچه،ها راه

  . شوند

 نیشتریب هایی     عرصه نیدر چن. هستند يشهر هاي     طیبخش شهرها و مح نتری     مهم ،یعموم فضاهاي

را یرا که مردم به آن دسترس يبافت شهر تمامیشامل ها     عرصه نیو ا دهد     هارخمی     انسان انیارتباط و تعامل م

در ی که نقش فعال شهري هستندسبز  يو فضاها ها ها،پارك     مجموعه نیعناصر ا نیتر مهماز  یکی. ، استدارند

  ).194.، ص1386، يمحمد(کنندیم فایشهر و شهروندان ا یسالمت

  :از اند عبارتدارندقرار  باالهدف  يکه در راستا يسبز شهر يهافضا یابی     مکان يارهایمع

يطور بههمناسازگار دور از  هاي     يسازگار در کنار هم و کاربر هاي     يکاربر يریقرارگ :يسازگار 

 يو تجار یآموزش ،یمسکون يکاربر مثلهایی     يسبز معموالً کاربر يفضا يکاربر يکه مثالً برا

  .هستندیجوار همهایتیاز اولو بیبه ترت

چرا که ،هستندها     انسان یو راحت شیآسا يرگی     در اندازه یفاصله و زمان، عوامل مهم :شیآسا 

  .شود     یم امکان پذیریبه خدمات شهر یدسترس شوند نیتأمآنها اگر

نیزم متیق کند راتعیین می در شهر ها     يمکان کاربریالگوکه یاز عوامل اصل یکی:ییکارا 

از  یتابع يگذار هیو سرما ياز لحاظ اقتصاد يکاربرهر مکان نکهیاست، به لحاظ ا يشهر

 نیو منفعت مع نهیهز لیتحل ي     وهیمتصور بر آن است که بر اساس ش يهانهیو هز نیزم متیق

  .شود     یم



تالش در جهت حفظ و  یعنییشهر یاراض يکاربر يزری     در برنامه تیمطلوب :تیمطلوب

  .استیشهر هاوفضاي     ساختمانر،یباز و دلپذ يفضاها جادیا ،یعیعوامل طب ينگهدار

حاصل از  یکاهش آلودگ جهت مناسب یو بهداشت یطیاعمال ضوابط مح :یسالمت

 ستیز طیسالمت مح نیتأم جهتیبهداشت ياستانداردها تیمختلف و رعا هاي     يکاربر

  .باشد می ها     يکاربر یابی     از اهداف مکان یکییانسان

و  خطرها. است یاحتمال يشهر در مقابل خطرها فظح یکل صورتکار به  نیهدف از ا؛یمنیا 

منطقه  يجوار هممانند  ،یعیطب رفشانوغی     زلزله، طوفان و آتش ل،یمانند س یعیطب ياهبال

شهر  یمنیا فی، و باعث تضعاسترتیمغا يکه با اصل سازگار یمسکون ي     با منطقه یصنعت

خواهد بود  لیقابل تعد يسبز متناسب شهر يفضا باوجوداوقاتیبعض. شود    یم

سبز  يفضاها یابی     در مکان گریمهم د اریبس ي     نکته). 93-94.، صص1390،يپورمحمد(

معاصر معتقد است  يمنتقد شهرساز1جاکوبزجان که  ییآن است، تا جا یضرورتاجتماعیشهر

در آن  یبازرگان تیو فرهنگ و فعال زند     یموج م یدگباشد که در آن زن ییدر جا دیکه پارك با

  ).87.، ص1379،ایدنیسع(ست ا

  مالحظات مکانی در جانمایی فضاي سبز شهري-2-8

. استهامستتر آناجتماعیایجادیها ضرورتیابیفضاهایسبزعمومی،دردالیلبسیارمهمبرایمکان

  .شوندیم،بهشرحزیربیانیسبز عمومفضاهایها و گزین پاركمکانمنظور بهمعیارهایالزم،

  2مرکزیت- 1- 8- 2

،نواحیومناطقشهريها محلهدرمراکزشهري،اعمازمراکزستیبایاالمکانیحتکاربریفضایسبزعمومی،

  .دگزینیشو مکان،

                                               

1-Jane Jacobs
2- Centrality
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Abstract
Research Aim: The aim of this study is surveying and analyzing the situation of green space in levels of Sarab 

City based on spatial analysis patterns and MCDM technique

Research method: After the issue was clarified, it was attempting to study various sources in the subject, 

which led to the formation of the research theory and 11 criteria were selected for research subject. By 

preparing these layers in the ARC GIS software, which included the separation of the criteria layer, the park 

layers integration, cutting, georeferencing and other actions, the weight allocation process was approached 

using expert judgment and using the coupleed comparison technique, Expert Choice software has extracted 

the final score for each of the criteria.

Findings: The findings of the research indicate that both the number of parks and the distribution of the parks 

in the city of Sarab are not particularly suitable at the local level. And do not cover the whole city.

Conclusion: In order to answer the research goals, it should be stated that the city of Sarab is not suitable for 

the presence of green space. This issue is evident from their distribution in the city and according to their 

functional radius. However, using spatial analysis models can be partly this problem. With an optimal 

pattern.
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