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 چکیده
تهران و  4منطقه  شهری در سبز فضای یابیمکانهدف این پژوهش تحلیل 

مناسب  ییابمکان. باشدهای مناسب برای ایجاد فضای سبز میمکانتعیین 
های زیبابی و تفریحی، نقش در سیمای شهرها، عالوه بر جنبه سبز فضای

داشته و اثرات  زیست محیطمهمی در کاهش آلودگی هوا و حفظ تعادل 
 –اجتماعی مثبتی مانند سرزندگی و نشاط دارد. روش انجام پژوهش توصیفی

عات فضای سبز با استفاده از مطال یابیمکانمعیارهای مؤثر در تحلیلی بوده و 
مقایسه زوجی معیارها نسبت به ای و نظرات کارشناسان تعیین شدند. کتابخانه
نقشه معیارها در فازی( انجام گرفت.  AHPچانگ ) استفاده از روشبا یکدیگر 

اده از استانداردسازی شد. سپس با استف IDRISIتهیه و در محیط GIS محیط
 یابیمکانهای ترتیبی معیارها محاسبه و نقشه نهایی ، وزنOWAتکنیک 

و  157/0فضای سبز حاصل شد. نتایج نشان داد فاصله از مراکز مسکونی با 
 معیار را در وزن ینترکمین و تربیشبه ترتیب  053/0فاصله از مراکز صنعتی با 

ترین ترین و نامناسببنابراین مناسب .دارند شهری سبز فضایمناسب  یابیمکان
ها با توجه به اولویت پارامترها و سازگاری کاربری سبز فضایها برای ایجاد مکان

در  ،OWA ه در استفاده از تکنیکطالعتعیین گردید. نوآوری این م سبز فضایبا 
باشد. تهران می 4است برای منطقه  سبز فضای یابیمکان

 کلیدي گانواژ
تهران.  4، منطقه ارزیابی چندمعیارهتوسعه پایدار،  ،سبز، فضای یابیمکان

Abstract 
The purpose of this study is to analyze the location of urban 
green space in District 4 of Tehran and determine suitable 
locations for creating green space. Proper location of green 
space in the appearance of cities, in addition to aesthetic and 
recreational aspects, has an important role in reducing air 
pollution and maintaining the balance of the environment and 
has positive social effects such as vitality and vitality. The 
research method was descriptive-analytical and the effective 
criteria in locating the green space were determined using 
library studies and expert opinions. Parallel comparison of 
criteria with each other was performed using Chang method 
(fuzzy AHP). The criteria map was prepared in GIS 
environment and standardized in IDRISI environment. Then, 
using the OWA technique, the sequential weights of the 
criteria were calculated and the final green space location 
map was obtained. The results showed that the distance from 
residential centers with 0.157 and the distance from industrial 
centers with 0.053 have the highest and lowest standard 
weights, respectively, in the appropriate location of urban 
green space. Therefore, the most suitable and unsuitable 
places to create green space were determined according to the 
priority of parameters and compatibility of uses with green 
space. The novelty of this study  is in using OWA technique 
in locating green space for District 4 of Tehran. 

Keywords 

Location, Green space, Sustainable Development,Tehran District 4. 

مقاله علمی پژوهشی

ارهیچند مع یابیارز يهابا استفاده از روش يشهر سبز فضاي یابیمکان

تهران 4: منطقه يمورد مطالعه

3يریمحمد جواد ام*، 2جهیعلو یلی، الهام اسماع1محلهاسجیک یرمضان ایرؤ

.رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ،ستیز طیکارشناس ارشد آموزش مح .1

 دانشگاه تهران، تهران، ایران.، برنامه ریزی محیط زیستدانشجوی دکتری  .2

گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.استادیار .3

28/01/1397 تاریخ پذیرش:           17/05/1396 تاریخ دریافت:

Location of Urban Green Space with Multi-criteria Evaluation Methods, 
 Case Study: Tehran Region 4 

Roya Ramezani Kiasejmahaleh1, Elham Esmaeili Alavijeh2 , *Mohammad Javad Amiri3 
1. MSc. in Environmental Education, University of Tehran, Tehran, Iran.

2. PhD. Student in Environmental Planning, University of Tehran, Tehran, Iran.
3. Assistant Professor of Environmental Planning, Management and Education, University of Tehran, Tehran, Iran.

Received: 08/08/2017  Accepted: 17/04/2018

mailto:mjamiri@ut.ac.ir


 ارهیچند مع یابیارز یهابا استفاده از روش یشهر سبزیفضایابی مکانامیری و همکاران:                                          14

 همقدم
در کشورهای  های اخیر، رشد شهرها و توسعه شهرنشینیدر دهه

(. 118: 1394، مختلف از جمله ایران، شدت گرفته است )خاکپور
مان ملل، درصد مردمی که های سازبینیطوری که بر طبق پیشبه

در  درصد 50کنند از در سراسر جهان در نواحی شهری زندگی می
 رسید خواهند ،2050در سال  درصد 70به حدود ، 2010سال 

(UN, 2013; Haaland; Van Den Bosch, 2015: 761.)  
 سبب، و افزایش جمعیت شهری ضابطه شهرهاگسترش بی

زمین شهری برای  زایش تقاضاو افتخریب نواحی سبز شهری 
فضاهای سبز  ای برای از بین رفتنخود مقدمه که گرددمی

(. 20: 1392، )زیاری است گونه اراضیاین و تغییر کاربری یشهر
محسوب شده  ه شهریقمنط هرناپذیر این نوع فضاها از اجزاء جدایی

 مدیران و زانریبرنامه اولیه هایدغدغه از آن کیفیت و و کمیت
  .(156: 1396، سجادیان؛ Gupta, 2012: 326شهری است )

در مناطق شهری تقریبا نیمی از جمعیت جهان در حال حاضر 
شهر و فشار مهاجرت کنند. سرعت مهاجرت روستا به زندگی می

کشورهای  ان درکه بسیاری از مهاجرهنوز هم باالست؛ چنان
 شوندیافته در شهرهای بزرگ و مرکزی ساکن میتوسعه

(Kumar, 2015: 67 .)که مهاجرت به نواحی شهری با وجود آن
پایدار شهری به در سطح جهان در حال انجام است، نیاز به توسعه 

زیرا  (.Haaland, 2015: 761موضوع مهمی تبدیل شده است )
. توسعه شهرها نیازمند ارائه خدمات شهری برای ساکنین آن است

عالوه بر مسکن و نیازهای غذایی، به محیطی آرام و  هاآن
  (.2: 1394مناسب و هوایی سالم نیازمندند )رضوی و همکاران، 

شدن  ای در حال تبدیلطور فزایندهبههای شهری اکوسیستم
که در آینده با  هستند زیستی بخشی از مشکالت محیطعنوان به

اندازهای از دست دادن چشم ،خاصطور بهآن مواجه خواهیم بود. 
شهری وارد  سبز فضایی بر تربیشطبیعی و کشاورزی، فشار 

 فشار بر بنابراین (.Lovell; Taylor, 2013: 1448سازد )می
سبز محصور یا داخل مرزهای شهری قابل توجه و شاید  فضای

 (. Vallejo et al., 2015: 258رو به رشد است )
خصوص درختان شهری یک جزء حیاتی هسبز شهری و ب فضای

، شناختی های زیباییاکوسیستم شهری است که عالوه بر ارزش
 (.Li, 2015: 106) است نمودهها را فراهم از گونهزیستگاه بسیاری 

واسطه مزایای که به ها مظاهر فرهنگی و طبیعی مهم شهرها هستندآن
زیستی، اجتماعی و اقتصادی متعددی که دارند، نقش مهمی در  محیط

 :Chiesura, 2004) توسعه پایدار شهری و اکولوژی شهری دارند
130; Zhou; Wang, 2011: 269; Tian, 2014: 97.)  

ب به کنترل فرسایش خاک آروانکردن  محدوددر این میان، 
 کاهش باعث کربناکسیدهای هوا و دیآالیندهبا جذب کرده و کمک 

  (.Li, 2015: 106)گردد میاثر جزیره حرارتی شهر و بهبود کیفیت هوا 

 تزیس محیطسبز برای اهداف متنوعی از جمله بهبود  فضاهای
های تفریحی ساکنین شهری، ارائه یک منطقه دلپذیر برای فعالیت

وحش طراحی  ها و حفظ زیستگاه حیاتشهر، افزایش ارزش دارایی
آل با به هم پیوستن چند کارکرد آن، کیفیت اند که در حالت ایدهشده

  رسد.به حداکثر می زیست محیط
و  بود کیفیت هوا و کاهش سراز نظر به سبز فضایمزایای 

آلودگی آب و بهبود کیفیت زندگی مورد بررسی دمای هوا، صدا، 
قرار گرفته است. این مزایا، فاکتورهای محرک اصلی پس از 

های مهمی در باشند. اگرچه چالشمی سبز فضایتدارک و حفظ 
 محیطابزاری برای حفاظت عنوان به سبز فضایترویج و تدارک 

گیری و تعیین کمیت بسیاری که اندازهطوریهوجود دارد، ب زیست
بر این، تشخیص  ی دشوار است. عالوهزیست محیطاز مزایای 

ها به یک اندازه مفید نیستند و محل، اندازه و پارک همه کهاین
 محیطمهمی در چگونگی اثر بر کنندگان هر یک نقش  استفاده
 (. Neema; Ohgai, 2013: 448کنند )ایفا می زیست

شهری عالوه بر حمایت و فعالیت  سبزفضاهای امروزه توسعه 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مسئوالن و مردم، نیازمند 

مورد نیاز استفاده از متخصصان با تجربه و تأمین امکانات و شرایط 
ست. انتخاب مکان مناسب برای احداث فضای سبز شهری ا هاآن

 (.20: 1392سزایی برخوردار است )زیاری و همکاران، بهاز اهمیت 
های مدیریت مناسب، سبب کاهش هزینه یابیمکان کهتا جایی

دسترسی شده و رفاه و آسایش ساکنین  هایشهری و هزینه
نامناسب، پیامدهای زیادی  یابیمکانسازد و هرها را فراهم میش

از جمله کاهش استفاده کاربران از خدمات شهری، محدودیت 
های گیاهی ارائه طرح معماری مناسب، محدودیت در انتخاب گونه

مناسب و آشفتگی سیمای شهری را به دنبال دارد )رحمانی، 
 (. 2: 1392مکاران، و موسوی و ه 17: 1383

( و GISدر این پژوهش از سیستم اطالعات جغرافیایی )
های های ارزیابی چندمعیاره بهره گرفته شده است. روشروش

روش مفیدی برای  GISارزیابی چندمعیاره در تلفیق با 
شوند. بر این اساس، سنجی محیط محسوب میگیری و توانتصمیم
شهری در منطقه  سبز فضای مناسب یابیمکانپژوهش  کلیهدف 

فاصله از مراکز مسکونی، تراکم جمعیت،  معیار 8تهران با  4
دسترسی به شبکه ارتباطی، وجود زمین بایر، فاصله از مراکز 

موجود، فاصله از مراکز نظامی و  سبز فضایآموزشی، فاصله از 
های ارزیابی چندمعیاره از ا استفاده از روشفاصله از مراکز صنعتی ب

در محیط  OWAفازی )چانگ( و تکنیک  AHP جمله روش
بر همین اساس این باشد. می IDRISIو  Arc GIS افزارهاینرم
بز فضای سبرای ایجاد مناسب  یفضاهاکه  گرددؤال مطرح میس

 استفاده از تکنیکحاضر،  مطالعهنوآوری  ؟ندکدامتهران  4در منطقه 

OWA  منطقه مورد بررسی است.در فضای سبز  یابیمکاندر 
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 مبانی نظري 
 ریچارچوب نظ

نشدنی از ساختار شهر  فضای سبز شهری به منزله یک بخش جدا

که توزیع و پراکندگی آن در محیط از اهمیت گردد میمحسوب 

از  تواندنمی(. لذا Razzaghian, 2016: 18برخوردار است ) زیادی

 نیزمتناسب با آن و  بایستجدا شود و می نیازهای جامعه شهری

ها( باشد ها و ساختمانو حجم فیزیکی شهر )خیابان نیازهای بهداشتی

Tan et al., 2016: 268).)  نادرست فضاهای  یابیمکانبنابراین
سبز شهری موجب مشکالتی از قبیل توزیع نامتناسب، کاهش امنیت 

یمای شهری، عدم تعامالت اجتماعی روانی و اجتماعی، آشفتگی در س
 یابیمکان(. در نتیجه 2: 1392، مناسب و غیره شده است )موسوی

صحیح و توزیع متناسب فضای سبز شهری عالوه بر کاهش این 

سبب بهبود یافتن شاخص عدالت اجتماعی در بین مردم  ،هاناهنجاری

 (. 61: 1393، گردد )خادمیمی
 

 عملکردهای فضای سبز شهری

 :است که عبارتند ازدارای عملکردهای مختلفی فضای سبز شهری 
 محیط زیستی( عملکردهای 1

کمک به بهبود شرایط اکولوژیک  فضای سبز این عملکرد
اد فضای سبز . ایجشودمیکاهش میزان بار آلودگی باعث و نموده 

 ، اززیست محیطهای آلودگیبرای کاهش  مؤثر هاییکی از راه
بوده که با کنترل  آب و خاک، موجود در هواهای آلودگی جمله

 سازدبرای انسان فراهم میرا تری ، محیط سالمهااین آلودگی

 (. 70: 1393نژاد و همکاران، ؛ حاتمی 37: 1379 )سعیدنیا،
 ضای سبز در ساخت کالبدی شهر( عملکرد ف2

کالبدی شهر، فضای  ساختجاندار از دیدگاه کالبدی، بخش
 شهر، جان کالبدبی بخش با هماهنگی در که سبز شهری است

 و با تفکیک تشکیل داده را شهر سیمای و بافت یا ساختار

 تواند نقش لبه شهر رامی هاراه شبکه آرایش و شهری فضاهای

 .(41: 1394، یاری پور؛ 37: 1379 سعیدنیا،) بگیرد عهدهبه
 روانی فضای سبز-( عملکردهای اجتماعی3

فضاهای سبز از جمله فضاهایی هستند که حس مکان اجتماعی 

ای که شرایطی را برای انسان به وجود گونهبهکنند؛ می ءرا القا

شد های فردی و اجتماعی خود، بتواند رآورند که با بروز ارزشمی

کنندگان این فضاها  کلی استفادهطوربهبخشد.  ءمعنوی خود را ارتقا

در فضای خانه و که طوریبهکنند احساس آزادی و استقالل می
 (.23: 1387، محیط کار چنین امکانی وجود ندارد )صالحی فرد

عی را به های زیبا و هوای پاکیزه محیط طبیفضاهای سبز با رنگ
های شهری برده و فضای مصنوعی و خشن شهر را به داخل محیط

 .(36: 1371سازند )بهرام سلطانی، محیطی آرام و نشاط آور مبدل می

 ( عملکردهای اکولوژیک فضای سبز4
وجود انواع دلیل بهشهرهای بزرگ دیدگاه اکولوژیک،  از

رات در چرخه هیدرولوژیک، تغییرات اقلیمی، تغیی ها از جملهناپایداری
های ناپایدار محیط ...تغییرات در منابع خاک، تغییرات طبیعی و 

برای مقابله با این  یفضاهای سبز شهری ابزار مناسبشوند. شمرده می
هر  در کاهشتوانند می شده و محسوب های اکولوژیکناپایداری

 . (48 :1391، )بزی باشندمؤثر کدام از این اختالالت 

های توان اقدام به ایجاد کمربنداکولوژیکی می یابیمکاندر 

های جنگلی مصنوعی و دست های جنگلی، پارکسبز، تفرجگاه

کاشت با توجه به توان اکولوژیکی فضای سبز شهری و فضاهای 
اطراف آن نمود که موجب تعادل اکولوژیکی شهر و اطراف آن 

 (.24: 1392گردد )رضایی، می

 ( عملکردهای حفاظتی فضاهای سبز5
های کاربردی فضای سبز، استفاده از آن یکی دیگر از زمینه

 سازی معموالسازی محیط است. ایمندر بهسازی طبیعت و ایمن

بل حوادث طبیعی و شبه طبیعی از قبیل فرسایش خاک، ادر مق
و بهمن از  ریزهریزش سنگ ،طغیان رودخانه، لغزش و رانش

 .(48: 1391)بزی و همکاران:  گیرد... صورت می ارتفاعات و
 

 فضای سبز  يابیمکانمعيارهای 

باید از اصولی چون مرکزیت و سلسله  سبزفضای  یابیمکان
مراتب دسترسی پیروی نماید. مرکزیت به این معناست که فضای 

مرکز محله، ناحیه و یا منطقه شهری  درسبز حتی االمکان باید 
شود و دسترسی نیز به این مفهوم است که فضای سبز  یابیمکان

باید از چهار جهت به شبکه ارتباطی دسترسی داشته باشد به 
طوریکه ضمن افزایش ایمنی و امنیت پارک، جمعیت بیشتری 

 .(79: 1393، ؛ ملکی60: 1387، بتوانند از آن استفاده کنند )قرخلو
 

 ريزی کاربری اراضی شهریدر برنامه يابیمکان معيارهای

های مختلف در شهر به کاربری یابیمکانتعیین دقیق و اصولی 
ویژه کاربری اراضی شهری که هدف اصلی آن تأمین رفاه 

وجه به ماهیت پویای اجتماعی و اقتصادی شهروندان است،، با ت
بر این اساس معیارهای  مسائل شهری بسیار پیچیده است.

 عبارتند از:ریزی کاربری اراضی شهری در برنامه یابیمکان

  . سازگاری1
 های های سازگار از کاربریکاربری مناسب، یابیمکانبرای  

 لودگی ا و آکه صد هاییعنوان مثال کاربریبهشوند. ناسازگار جدا می

های کنند از مناطق مسکونی دور گشته و در مقابل کاربریتولید می
  (.67: 1395شوند )حاتمی، مکمل در کنار یکدیگر مستقر می

  . آسایش2
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ها گیری میزان آسایش و راحتی انساندو عامل مهم در اندازه
وجود دارد: فاصله و زمان؛ که هردو عامل سهولت دسترسی به 

 (. 179: 1391نمایند )محمدی، ی را فراهم میهرخدمات ش
  . کارایی3

کننده الگوی قیمت زمین شهری، یکی از عوامل اصلی تعیین 
گذاری و ها در شهر است. هر کاربری از نظر سرمایهمکان کاربری

اقتصاد تابعی از هزینه و قیمت زمین ناشی شده از آن است که به 
 (. 57: 1389)پور محمدی،  شودمنفعت تعیین می-شیوه هزینه

  . مطلوبیت4
 ، حفظ دلپذیریبه معنی  مطلوبیتسبز شهری ی فضادر کاربری  

اندازها و چگونگی شکل سبز و باز، چشمعوامل طبیعی، فضای 
 (.24: 1392ها و فضاهای مسکونی است )رضایی، گرفتن معابر، راه

 . ایمنی5
مالی بالیای امنیت و ایمنی شهر در مقابل خطرهای احت

طبیعی همچون زلزله، طوفان، سیل و غیر طبیعی مانند همجوار 
های سازگار شدن مناطق صنعتی با مناطق مسکونی که با کاربری

مغایرت دارد. همه این موارد به نحوی باعث تضعیف شدن ایمنی 
  (.64: 1395گردد )حاتمی و همکاران، و امنیت شهر می

 

 آن در فضاهای سبز شهریارکان توسعه پايدار و نمود 

زیست، همراه با طیسازگار با مح وسته،یاست پ یتوسعه پایدار فرایند
امروز و حفظ  یازهاین نیها در جهت تأمو رفاه انسان تیبهبود وضع

هماهنگ در سه  یآیندگان که به صورت یآن برا نیمنابع و تضم
و افزایش مشارکت گروه  ی)توسعه اجتماع یحوزه توسعه انسان

زیست طیو حفاظت از مح یاقتصاد هدر توسعه(، توسع یجتماعا
 رود.یم شی)حفظ منابع و استفاده پایدار از منابع موجود( به پ

 الف( پایداری محیط زیست
در جستجوی بهبود رفاه انسان از طریق  زیست محیطپایداری 

حفاظت از منابع طبیعی )آب، زمین، هوا، مواد معدنی و خدمات 
مفهومی عنوان بهرا  زیست محیطمحققان پایداری  وسیستم( است.اک

با استفاده از  زیست محیطپایداری  .گیرندبرای حفاظت در نظر می

شود که این فضای سبز، در محیط زندگی حاصل می سبز فضای

به پاکیزگی و  واکوسیستم طبیعی برای انسان و سایر جانوران بوده 

 .(172: 1395، فرنظم) کندکمک می زیست محیطزیبایی 

 ب( پایداری اقتصادی
  توجه های اقتصادی مورددر پایداری اقتصادی فقط مؤلفه

که به نیاز انسانی و رفاه مربوط ی هایبلکه مؤلفه گیرد،قرار نمی
بارتی هدف پایداری اقتصادی عبه .باید در نظر گرفته شود است،
به منابع  کهاینبدون  ،و بهیود وضعیت فعلی اقتصادی استحفظ 

. در این رابطه (21: 1389، )کشتکار قالتی طبیعی آسیب وارد سازد

 یی همراه بوده و باعثآهای اقتصادی باید با عدالت و کارفعالیت

کارایی و بازدهی زمین و  توجه به رشد جامعه گردد. به همین دلیل
فضای سبز شهری متناسب با اهداف خاص، کمک به  یابیمکان

 .(172: 1395، فرنظم) تأمین پایداری اقتصادی خواهد بود
 ج( پایداری اجتماعی

 معنای رفع نیازهای بهزیستی انسان است.بهپایداری اجتماعی 

راهکاری بسیار مهم در عنوان بهشهری  سبز فضایها و پارک

تواند خدمات رود که میشمار میبهارتقای کیفیت زندگی اجتماعی 

اجتماعی و روانی بسیار ارائه دهد و نقش مهمی در توانمند ساختن 
  .(4: 1392، )موسوی شهرهای جدید و ساکنان آن داشته باشد

 سطوح در را اجتماعی زندگی مختلف بعادا سبز فضاهای
. دهندمی قرار تأثیر در قالب مفهوم گسترده کیفیت زندگی مختلف

مختلف از جمله  هایجنبه و بوده چندبعدی مفهومی کیفیت زندگی
 .گیردمی مسائل مادی و غیر مادی را در بر

 مانند هاییعالوه بر مقوله زندگی کیفیت مادی، بعد از 
زیربنایی و  اشتغال، امکانات اقتصادی، زندگی، تولید استانداردهای

 فرهنگ فراغت، سرگرمی، اوقات سالمتی، چون ها، مواردیمانند این
 کیفیت غیرمادی نیز بعد شود درشامل می را نیز هااین مانند و هنر و

 بازخوردهای و افراد شخصی هایها، دریافتتجربه شامل زندگی
  (.Dajian; Rogers, 2006: 15)شان است ها در زندگیآن

 کیفیت شهری، سبز فضاهای کارکردهای مثبتی بینرابطه 
 وجود دارد به این صورت که شهری پایدار توسعه و زندگی

 نقش خود، متنوع اساس کارکردهایبر شهری سبز فضاهای
 رو از این و داشته شهروندان زندگی کیفیت ارتقاء در مؤثری

به شمار  پایدار شهر گیریشکل در کلیدی یک عاملعنوان به
 (.242: 1395؛ جنادله، Chiesura, 2004: 136روند )می

 

 پیشینه تحقیق
بندی تناسب اولویتبه (، 1393و همکاران )غفاری گیالنده 

گزینی فضای سبز شهری را با استفاده از اراضی در فرآیند مکان

 میادین از فاصلهری با معیارهایی چون فنون تحلیل چندمعیا
 ارتباطی، فاصله هایشبکه از بایر، فاصله زمین شهر، وجود اصلی

 مراکز از نظامی، فاصله مراکز از شهری، فاصله تأسیسات از
پرداختند. طبق نتایج  مسکونی و ... در منطقه یک شهرداری تبریز

و  TOPSIS تکنیک هایی مانندتکنیک از استفادهها عه آنمطال
GIS برای بهتر گیریتواند متولیان امور شهری را در تصمیممی 

 کاربری ویژهبه نیاز وردم هایکاربری جهت اراضی تخصیص
 . رساند یاری سبز فضای

  و شهری سبز فضای ارزیابی به (،1394رضوی و همکاران )
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فازی  معیارهچند گیریتصمیم هایروش از استفاده با یابیمکان
 هاارزیابی آن معیارهای پرداختند. مشهد شهرداری سه در منطقه

 و آموزشی مراکز از فاصله میزان بایر، هایزمین وجود شامل
 شبکه و شهری به تأسیسات دسترسی جمعیت، تراکم فرهنگی،
بود.  موجود سبز فضای و هاپارک از فاصله میزان و شهر ارتباطی

هایی که برای ایجاد فضای زمین که دریافتند العه خودطها در مآن

 کاربری با زیادی اسبتن اند،سبز مناسب تشخیص داده شده

مسکونی،  مراکز به که نزدیکطوریبه ؛دارند موجود اراضی

 بوده و های ارتباطیشبکه و شهری تأسیسات فرهنگی، آموزشی،

  فاصله دارند. موجود هایپارک از

 سبز فضایتحلیل (، به بررسی 1394خاکپور و همکاران )
ا استفاده از مدل محاسبگر رستری شهری و تعیین مکان بهینه ب

های بایر، وجود زمینپرداختند.  در منطقه سه شهرداری مشهد
میزان فاصله از مراکز آموزشی و فرهنگی، تراکم جمعیت، 
دسترسی به تأسیسات شهری و شبکه ارتباطی شهر، میزان فاصله 

ر موجود از معیارهای استفاده شده د سبز فضایها و از پارک
های نشان داد که زمین هامطالعه آن نتایج .باشدپژوهش می

مورد ارزیابی قرار گرفته بندی شده با نقشه کاربری اراضی اولویت
 . دندار و با کاربری موجود در سطح منطقه همخوانی

بهینه فضای سبز  یابیمکانبه (، 1395حاتمی و همکاران )
در محیط  AHPو  Fuzzy Logicمدل شهری را با استفاده از 

GIS  تلفیق  ازها آنبررسی  . نتایجپرداختندبرای شهر مشهد

 مناطق نشان داد که مشهد شهر اراضی کاربری های اطالعاتیالیه

 آموزشی، مسکونی، به مراکز نزدیک خوب، خیلی تناسب درجه با

 عملکردی شعاع و ناسازگار هایکاربری از و بودند فرهنگی

 داشتند. فاصله صنعتی مراکز کاربری های موجود و ازپارک

 سبز فضای یابیمکانکیفیت بر عوامل مؤثر (، 2012) جمالی
را ها آن فازی AHP با استفاده از روشو  را مطاللعه نمود شهری
 یابیمکانآنالیز روش قطعی را در  این مطالعهبندی نمود. اولویت

انداز شهری فراهم گیری برای طراحان چشمدر فرایند تصمیم
این روش افزایش قابلیت شناسایی عوامل و  همچنینکند. می

خاب یک های بسیاری که منجر به انتها را در میان گزینهاولویت
 نماید.شود، فراهم میسایت مناسب می

 سبز به تجزیه و تحلیل فضای ،(2012و همکاران ) آیکیوگو
شهری و شناسایی حوزه های توسعه بالقوه آن پرداختند و به این 

ریزی در داخل شهر به یک رویکرد جامع نتیجه رسیدند که برنامه

                                                 
. Jamali 
. Ikiugu 

وزن یکسان یا  فضای سبز شهری هبا تغییر پارادایم نیاز دارد که ب
  های فیزیکی بدهد که این ی از سایر اقدامات و توسعهتربیشوزن 

 فرهنگی،، محیطیزیستتواند تعهدات شهر را در تأمین منافع امر می

 .اجتماعی و اقتصادی شهروندان بهبود بخشد
در  ارزش فضاهای سبز شهری را(، 2015و همکاران ) لی

 ریزیبرنامهاندازی در چشمعنوان بهزندگی سالم و رفاه  ءارتقا

بهبود قابلیت دسترسی به مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند که 
از فضای سبز شهری  تربیشفضاهای سبز منجر به استفاده 
ات از فضاهای سبز تاثیر تربیشخواهد شد که در نتیجه استفاده 

همچنین توسعه  مثبت بهداشتی را بر سالمت افراد خواهد داشت.
فضاهای سبز شهری، طیف وسیعی از مزایا را برای مناطق شهری 

ها زیبایی محیطی است که از به دنبال دارد که از جمله آن

 ریزی و طراحی شهری است.های اصلی برنامهجنبه

با استفاده از به توسعه فضای سبز شهری  ،(2017) آبه و مگنتو
شهر آدیس آبابا پرداختند و در کالن GIS معیاره مبتنی برتحلیل چند

به این نتیجه رسیدند که تجزیه و تحلیل مناسب بودن زمین یک 
عنصر حیاتی در تعیین مناطق مناسب برای برخی اهداف خاص مانند 

مناسب برای  هایکانبا این حال، پیشنهاد مت. توسعه فضای سبز اس

ه فضای سبز با استفاده از تجزیه و تحلیل مناسب بودن کار توسع

گیری تصمیم دشواری است که شامل مراحل تجزیه و تحلیل

نقش  توانندمی GIS سنجش از دور وهای فناوری ت.اسچندمعیاره 

اساسی در تحقیقات شهری داشته باشند و اطالعات به روز را در مورد 
 .هزینه کم فراهم کنندشهری با پوشش مکرر و  پویایی محیط

 

  پژوهش انجام روش
بیه   تحلیلیی و  -توصیفی تحقیق یکپژوهش حاضر از نظر روش 

 تحقیقات کاربردی است. از لحاظ نوع 
هیای اطالعیاتی در   روش کار بر مبنای تجزییه و تحلییل الییه   

 AHPبیوده و از روش   IDRISI و ArcGIS افزارهایمحیط نرم

در ارتبیاط بیا   دهیی معیارهیا اسیتفاده شیده اسیت.      وزنبرای  فیازی 
هیای ارزییابی   شیهری بیا اسیتفاد از روش    سیبز  فضیای  یابیمکان

چندمعیاره، با بررسی تحقیقات پیشین در ارتبیاط بیا موضیوع میورد     
تهران  4فضای سبز شهری منطقه  یابیمکانبرای  معیار 8مطالعه، 

  ت.در نظر گرفته شده اس
 سیبز  فضیای کارشیناس   20بندی معیارها بر حسب نظیر  اولویت

تعیین گردید. به این صورت که هر یک از کارشناسیان معیارهیا را بیر    
شهری نسبت بیه سیایر    سبز فضای یابیمکانها در اساس اهمیت آن

                                                 
. Lee 

. Abebe and Megento 
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چانیگ   فیازی  اسیتفاده از روش بندی نمودند. سپس با معیارها اولویت
دهیی  وجی معیارها نسیبت بیه یکیدیگر انجیام شیده و وزن     مقایسه ز

 هم صورت گرفت و وزن نهایی معیارها تعییین شید.  ها نسبت بهگزینه
 روی ،OWAدار ترتیبیی  گییری وزن ها با روش میانگینسپس نقشه

 دست آمد.هو در نهایت نقشه ترکیب نهایی ب گردید گذاری هم
بر حسب مییزان درجیه    لعهمطااین  ی استفاده شده درمعیارها

  عبارتند از:ارزش برای ایجاد فضای سبز 

  . نزدیکی به مراکز مسکونی1
  . تراکم جمعیت2

 . وجود زمین بایر3
  طیهای ارتبا. دسترسی به شبکه4

  موزشی. نزدیکی به مراکز آ5

  موجود سبز فضایاز  فاصله .6

 . فاصله از مراکز نظامی7
  . فاصله از مراکز صنعتی8

 

 مورد مطالعه محدوده

عنوان بخشی از گسترة تهران در حال حاضر با شهر تهران به
الی  51°،15'گانة شهرداری، بین مختصات جغرافیایی 22مناطق 

 رض شمالی واقعع 35°،49'الی  35°،32'طول شرقی و °51،33'
 دارد. کیلومتر مربع  950است و وسعتی حدود  شده

با گستره دید ناحیه است که  9دارای تهران  4منطقه 
های البرز و سطوح سبز گسترده در درون و حریم منطقه دامنه

، اوشان و های سرسبز فشمهای سد الر، لتیان و درههمچون دره
، شمشک و آبعلی در میگون و مناطق ورزشی تفریحی دربندسر

منطقه از طرف شمال  ت. ایناس شهر تهران واقع شدهشرق کالن
خیابان لنگری با  و از طرف غرب به 1 و حریم منطقه 1800به خط 
، از طرف جنوب با مرز یابان 3و در پاسداران با منطقه  1منطقه 

و از  13و در محدوده خیابان دماوند با منطقه  8و 7رسالت با مناطق 
 د. شومحدود می 4ف شرق به حریم منطقه طر

ترین، ترین، وسیععنوان یکی از پرجمعیتبهمحدوده مورد مطالعه 
در تهران  حریم ترینبزرگ، پذیرترین، پرساخت و سازترین مهاجر

 با همچنین و لویزان جنگلی پارک دارا بودن و با شودشناخته می
 آن، در اقتصادی شدید -اجتماعی نابرابری چون وجود هاییویژگی
 در پذیراقشار آسیب وجود جمعیت، سنی بودن میانگین جوان
 سایر از شیان و ... نو،شمیران سفید، هایی همچون خاکمحله
 (.132: 1393، )قهریاست  تفکیک قابل تهران هایمحله

 

 

 
 تهران( 4) منطقه  موقعیت منطقه مورد مطالعه .2شکل 

 
 جج

 هایافته
 مناسییب یییابیمکییانتییدا معیارهییای مییؤثر در  در اییین پییژوهش اب

 سییبز شییهری کییه شییامل فاصییله از مراکییز مسییکونی  سییبز فضییای
جیود زمیین بیایر،    جمعییت، دسترسیی بیه شیبکه ارتبیاطی، و      ،تراکم

موجیود، فاصیله از    سیبز  فضیای فاصله از مراکیز آموزشیی، فاصیله از    
باشیید، تعیییین شییدند. مراکییز نظییامی، فاصییله از مراکییز صیینعتی مییی

بیا   ارهیا یو روابیط مع  تینیوع تیابع عضیو    ،ینیوع سیازگار  ، 1جیدول  
 دهد.را نشان می مناسب یابیمکان یبرا سبزیفضا
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 نوع تابع عضویت و روابط معیارها با فضای سبز شهری نوع سازگاری، معیارها، .1دول ج

 روابط معيارها با فضای سبز نوع تابع عضويت نوع سازگاری معيار

 

 فاصله از مراکز مسکونی
 کاهنده سازگار

 

 

 تراکم جمعيت
 افزاينده سازگار

 

 

 دسترسی به شبکه ارتباطی
 اهندهک سازگار

 

 

 وجود زمين باير
 افزاينده سازگار

 

 

 فاصله از مراکز آموزشی
 کاهنده سازگار

  

 

 سبز موجودفاصله از فضای
 افزاينده ناسازگار

 

 

 فاصله از مراکز نظامی
 ناسازگار

 

 افزاينده

 

 

 

 

 فاصله از مراکز صنعتی
 ناسازگار

 

 افزاينده

 

 

اس سییازگاری و ناسییازگاری معیارهییا  در مرحلییه بعیید براسیی
 هیا در محییط  سیازی الییه  ونوع تابع عضیویت، اقیدام بیه فیازی    

  (.10تا  3افزار ایدریسی گردید )شکل نرم

نقشه استاندارد شده فاصله از مراکز مسکونی را  ،3شکل 
هایی برای احداث فضای که مکاندهد. با توجه به ایننشان می

مراکز مسکونی  ی ازترنزدیککه در فاصله  هستند سبز مناسب
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مناطق مسکونی سطح وسیعی از منطقه را و  قرار گرفته باشند
طق باقیمانده از مطلوبیت متوسط تا دهد. بنایراین مناپوشش می

 باالیی برای احداث فضای سبز برخوردارند.

 
 نقشه استاندارد شده فاصله از مراکز مسکونی .3شکل 

هایی دهد. مکاننقشه تراکم جمعیت منطقه را نشان می ،4 شکل
ند که تراکم جمعیت باالتری هستن تربرای احداث فضای سبز مناسب

نشان داده ای قهوههایی که با رنگ سبز، زرد و مکانداشته باشند. 

ی داشته و برای تربیشهای دیگر جمعیت اند نسبت به مکانشده
 تری هستند. های مناسبث فضای سبز مکاناحدا

 
 جنقشه استاندارد شده تراکم جمعیت .4شکل 

 

شده دسترسی به شبکه ارتباطی را  نقشه استاندارد ،5شکل 
های ارتباطی یک دهد. نزدیکی فضاهای سبز به راهنشان می

هایی که به رنگ شود. مکانا شمرده میهامتیاز برای این کاربری

اث آبی روشن و سبز هستند از مطلوبیت متوسطی برای احد
از ای و قهوه های به رنگ زردفضای سبز برخوردارند و مکان

 مطلوبیت باالیی برخورداند.
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 نقشه استاندارد شده دسترسی به شبکه ارتباطی .5شکل 

هایی که نقشه وجود زمین بایر در منطقه است. مکان ،6شکل

های بایر موجود در منطقه اند، زمیننشان داده شده ایقهوهبه رنگ 

که از مطلوبیت باالیی برای احداث فضای سبز برخوردار باشد میی
 .است

 
 نقشه استاندارد شده وجود زمین بایر .6شکل 

جج

د شده فاصله از مراکز آموزشی است. نقشه استاندار، 7 شکل
ند که در فاصله هست هایی برای احداث فضای سبز مناسبمکان

  در این نقشه. باشند گرفتهقرار  آموزشی مراکزبه  ترینزدیک
 تیمطلوب اند ازگرفته قرارهایی که به رنگ آبی روشن، سبز و زرد مکان

 برخوردارند.متوسط تا باالیی برای احداث فضای سبز  
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 نقشه استاندارد شده فاصله از مراکز آموزشی .7شکل 

را نشان نقشه فضاهای سبز موجود در منطقه ، 8شکل 
هایی استفاده برای احداث فضای سبز جدید، باید از مکان دهد.می

ی از فضاهای سبز کنونی دارند. بر اساس تربیشگردد که فاصله 

برای احداث و آبی تیره هستند  قرمزنگ هایی که به رشکل مکان

بی روشن و هایی که به رنگ آفضای سبز نامطلوب بوده و مکان
سبز هستند مطلوبیت متوسط و مناطق به رنگ زرد، قرمز و 

 از مطلوبیت باالیی برخوردارند. ایقهوه

 

 
 نقشه استاندارد شده فاصله از فضای سبز موجود. 8شکل 

جا که در نقشه فاصله از مراکز نظامی است. از آن، 9شکل 
فضای سبز کاربری نظامی یک کاربری ناسازگار با فضای  یابیمکان

هایی که در فاصله دورتری از این کاربری سبز است، لذا باید مکان
     هایی که به رنگ صورتی و آبیانتخاب شوند. مکان ،قرار دارند

 هر  نزدیکی به کاربری نظامی نامطلوب هستند و  تیره هستند به دلیل
د، هستن هایی که به رنگ سبز، زرد و قرمزچه دورتر شویم مکان

 متوسط تا باالیی برای احداث فضای سبز دارند. مطلوبیت
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 نقشه استاندار شده فاصله از مراکز نظامی. 9شکل 

بری یک کارمراکز صنعتی نیز دهد که نشان می ،10شکل 
مناطق نزدیک به این  فضای سبز است. یابیمکانناسازگار برای 

اند، برای مراکز که به رنگ صورتی و آبی تیره نشان داده شده

های به رنگ آبی روشن و احداث فضای سبز نامطلوب بوده و مکان
 های به رنگ زرد، قرمز وسبز دارای مطلوبیت متوسط بوده و مکان

 خاکستری از مطلوبیت باالیی برای احداث فضای سبز برخوردارند.

 
 نقشه استاندارد شده فاصله از مراکز صنعتی. 10شکل 

 
 

 

ج

از  وسییله تکنییک دلفیی،   منظور تعیین ارجحیت معیارها، بهبه
 بیا اسیتفاده از روش  بنیدی  کارشیناس خبیره در رتبیه    20نظرات 

AHP طور کیه  هماندهی قرار گرفتند. مورد مقایسه و وزن فازی

مراکیز  کز مسیکونی و  فاصله از مرا شود،، مالحظه می2در جدول 
های معیار را در تعیین وزن ینترکمین و تربیشصنعتی به ترتیب 

 .شهری دارند سبز فضای یابیمکان

 فازی AHP های نهایی بدست آمده از روشوزن .2جدول 
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فاصله از مراکز 

 مسکونی
 وجود زمين باير تراکم جمعيت

 دسترسی به

 شبکه ارتباطی

 فاصله از

 مراکز آموزشی

 فاصله از

 فضای سبز موجود

 فاصله از

 مراکز نظامی

 فاصله از

 مراکز صنعتی

157/0 154/0 150/0 147/0 134/0 120/0 085/0 053/0 

 (. 3دست آمد )جدول هفازی ب AHPحاصل از روش  های نهاییهای ترتیبی معیارها با استفاده از وزناین وزنبنابر

 OWA های ترتیبی حاصل از روشوزن .3جدول 
All 

AND (MIN) Most Many Half 
WLC 

Some 
 

Few 
 

At least one 
OR (MAX)  

 = α = 10 α = 2 α = 1 α = 0.5 α = 1/0 α = 0001/0 α 1000 پارامترها

1 42/0  1/0  05/0  02/0  005/0  فاصله از مراکز مسکونی 0 

0 35/0  15/0  08/0  04/0  009/0  تراکم جمعيت 0 

0 17/0  19/0  12/0  06/0  01/0  وجود زمين باير 0 

0 04/0  18/0  13/0  08/0  02/0  های ارتباطیدسترسی به شبکه 0 

0 006/0  15/0  14/0  1/0  02/0 مراکز آموزشیفاصله از  0   

0 0 11/0  15/0  12/0  03/0 موجود سبز فضایفاصله از  0   

0 0 07/0  15/0  16/0  05/0  فاصله از مراکز نظامی 0 

0 0 02/0  15/0  4/0  8/0  فاصله از مراکز صنعتی 1 

 
هیای فیازی شیده معیارهیا بیا کمیک       سپس هر کدام از الیه

در محیییط  OWA هییای ترتیبییی و بییا اسییتفاده از تکنیییکوزن
مناسیب   ییابی مکانافزار ایدریسی ترکیب شدند و نقشه نهایی نرم

 (.12و  11مشخص گردید )شکل  4شهری منطقه  سبز فضای
 

 
 OWAنهایی حاصل از روش  نقشه .11شکل 
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ز سب فضایها برای کاربری ترین مکاننقشه مناسب .12شکل 

 گیري بحث و نتیجه
سطوح کاربری زمین عنوان بهفضای سبز شهری مناسب  یابیمکان

 بازدهی موجب ،شهری با پوشش گیاهی تحت مدیریت انسان
یعنی زیباسازی محیط شهری، تعدیل  و اجتماعی اکولوژیکی باالی

و  شده دمای محیط، تولید اکسیژن و افزایش نفوذپذیری خاک
نامناسب آن سبب آشفتگی سیمای شهرها شده که  یابیمکان

 حاضر آورد. بر این اساس در تحقیقمشکالت فراوانی را به بار می

فضای  یابیمکانسعی شد تا با بررسی مهمترین معیارهای مؤثر در 

ی فضای سبز کاربراحداث برای  هاترین مکانمناسب ،سبز شهری

 .تعیین گرددتهران  4در منطقه 
، معیارهایی چون فاصله از مراکز مسکونیهای تحقیق، یافتهطبق 

تراکم جمعیت، دسترسی به شبکه ارتباطی، وجود زمین بایر و فاصله 
 بزفضای س یابیمکانهای سازگار در از مراکز آموزشی از جمله کاربری

بوده و فاصله از فضای سبز موجود، فاصله از مراکز نظامی و فاصله از 
 باشند. های ناسازگار میمراکز صنعتی جزء کاربری

دهی چانگ کاربری فاصله از مراکز مسکونی با اساس روش وزنبر
ین تربیشبه ترتیب  053/0و کاربری فاصله از مراکز صنعتی با  157/0

شهری  سبز فضای مناسب یابیمکانهای معیار را در زنو ینترکمو 
اساس ، پارامترها برOWAتکنیک  نتایجبا توجه به  اند.دست آوردههب
ها سنج یتهای زبانی مختلف بررسی شدند که این کمسنج یتمک

دهند پژوهشگر قرار می گیری مختلفی در اختیارهای تصمیماسترتژی

 = α 1000شدت بدبینانه تا به = 0001/0α بینانهشدت خوشکه از به
 و است که امکان تجزیه OWAهای مدل متغیر است و این از مزیت

 کند. تحلیل بهتری را برای پژوهشگر فراهم می
از منطقه در تصویر  ترییقدق پوششدست آمده، نتایج بهطبق 

Some به پارامترهای سنج در این کمیت کهاینو  آمد به نمایش در
 ترکمی داده شده و معیارهای با اهمیت ترکموزن  تربیشبا اهمیت 

نقشه ن عنوابه Someلذا تصویر  ،اندنیز تأثیر خود را اعمال نموده
 معرفی شد.  OWAحاصل از تکنیک نهایی 

هایی ، مکانOWAبا توجه به نقشه نهایی حاصل از روش 
تر است که با معیارهای مورد شهری مناسب سبز فضایبرای ایجاد 

طیف مناسب،  4ها بر حسب مکان نظر سازگاری باالیی داشته باشند.
تعیین  سبز فضایناسب و نامناسب برای ایجاد نامنسبتا مناسب،  نسبتا

ها، اراضی بایری هستند که در ترین مکانشد. بر این اساس، مناسب
و در فاصله نزدیکی از مراکز مسکونی و  نقاطی با تراکم باال واقع شده

های ارتباطی مراکز آموزشی قرار دارند که دسترسی بهتری به راه
های سازگار امناسب نیز در فاصله دورتری از کاربریهای نمکان. دارد

در نزدیکی مراکز نظامی و صنعتی واقع  تربیشاند که قرار گرفته
ها با اند؛ بنابراین با توجه به اولویت پارامترها و سازگاری کاربریشده

 ضایفها برای ایجاد ترین مکانترین و نامناسب، مناسبسبز فضای
  تهران مشخص گردید. 4در منطقه  سبز 

انجام شده مطالعات مقایسه نتایج این پژوهش تا حدودی با 
( 1395( و حاتمی و همکاران )1394توسط رضوی و همکاران )

مناسب ها نیز مناطقی برای فضای سبز در این پژوهش همسو است.

آموزشی و مراکز مسکونی،اند که در نزدیکی تشخیص داده شده

ی ارتباطی بوده و از مراکز صنعتی و فضاهای سبز موجود اهشبکه
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مانند پژوهش غفاری گیالنده حاضر نیز مطالعه در  فاصله دارند.

های ( بر اهمیت روش2017( و پژوهش آبه و مگنتو )1393)

 درریزی شهری تاکید شده است گیری چندمعیاره در برنامهتصمیم

دهی استفاده شده که مفهوم وزنبرای  از روش چانگ مطالعه این
کند و تر بودن را بیان میپذیری و یا درجه احتمال بزرگدرجه امکان

کنندگی معیارها فراهم ابزاری برای سطح جبران OWAتکنیک 
توان به ارزیابی سریع و وابستگی بین آورد که از این طریق میمی

گیری متعددی در های تصمیمدست یافت. بنابراین استراتژیپارامترها 
ی مورد تربیشگذارد تا بتواند نتایج را با دقت گیرنده میاختیار تصمیم

 بررسی قرار دهد.
 

 راهکارها
    رییزی شیهری و فضیای    بررسی نظیر کارشناسیان برنامیه

 ؛سبز قبل از اجرای پروژه در مناطق

 ار بیا فضیای سیبز بیا توجیه      های سیازگ استفاده از کاربری
 ؛به شرایط هر منطقه

    هیای سیازگار بیا    در نظر گرفتن شیعاع دسترسیی کیاربری
 ؛فضای سبز در هر منطقه

فضیای سیبز در هیر منطقیه بیا در نظیر گیرفتن اصیول          یابیمکان
 .اکولوژیک

 منابع

فضیای سیبز میورد نییاز شیهر زابیل بیا         ییابی مکیان وجیود و  بررسیی وضیع م   ،(1391مجتبیی )  ،نژادحسین ،سمیه ،خسروی ،خدارحم ،بزی
 .39-74 :4، سال اول، شماره ریزی فضایی )جغرافیا(. برنامهGISاستفاده از 

، تهییران: مرکییز مطالعییات و تحقیقییات  زیسییت هییای شهرسییازی محیییط مجموعییه مباحییث و روش(، 1371بهییرام سییلطانی، کییامبیز ) 

 شهرسازی و معماری ایران.

ملی بییر أسییرانه فضییای سبزشییهری در ایییران و جهییان بییا تیی  (، 1389روی، مجییید )محمییدی، محمدرضییا، قربییانی، رسییول، بهشییتی پور

 .55-75: 36، شماره 16ریزی، دوره ، نشریه جغرافیا و برنامههای آن در شهرهای کشورها و ناکارآمدیکارآمدی

و فضیاهای سیبز    هیا بوسیتان لی بیرای ارزییابی تیأثیرات اجتمیاعی     )مید  فضیاهای سیبز شیهری و کیفییت زنیدگی     (، 1395جنادله، علیی ) 
: 27، شییماره 7رییزی رفییاه و توسیعه اجتمییاعی، سیال    ، فصیلنامه برنامییه شیهری و کیاربرد تجربییی آن در سیه بوسییتان شیهر تهییران(    

284- 225. 

 Fuzzy Logicسیتفاده از میدل  ییابی بهینیه فضیای سیبز شیهری بیا ا      مکیان (، 1395) حاتمی، داوود، عربی، زهیرا، رحمیانی، اسیماعیل   
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