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 چکیده
از نظر استاندارد  یمحله شهر یهاپارک یکاربر عیتوز یابیارز، حاضر پژوهشهدف 

  زیشتتهر ت ر 3مططقه  در یتیو تراکم جمع ینستت ب به مطا م مستت ون یدستتترستت
ها داده یآورروش جمع استتب. توصتتی ی –ی لیتحل، روش میروش تحق. باشتتدیم

  ی یتوص هایداده .باشدیم زیشهر ت ر 3مططقه پژوهش  یمارآجامعه اسب.  اسطادی
  ا العات ستتتمیستتافزار نرم در یا العات بانک کی قالب در هاپارک نیا یم ان و

سد، هش   ی راح با سپس و رهیذخ (GIS) ییایجغراف   3 مططقه محدوده یستر
  یهدسیسرو ودهحدم، نآ در هاپارک ییایجغراف بیموقع نییتع و زیت ر یشهردار

ست اده با پارک هر سا مورد) ش  ه لیتحل مدل از ا   با نیمچطب. هگرف قرار ییشطا
ست اده ضا ی ینزد  ردیرو از ا   یرشهردا سه مططقه موجود بیضعو، هاپارک ییف

س زمانمدت نظر از زیت ر ستر   و گرفته قرار مطالعه مورد هاپارک به شهروندان ید
شش از خارج مطا م سانی خدمات پو   از فوق روش برعالوه .دیگرد برآورد هاپارکر
  زمانمدت و یعمل رد حوزه نییتع یبرا زین طگیبافر و ستتنیت لیتحلهای روش
  که ادنشان د پژوهش جینتا .گرفب قرار است اده مورد هاپارک از هرکدام به یدسترس

  3 مططقه یامحلهی هاپارک یرستتانخدمات پوشتتش مورد یفضتتا محاستت ه با
  محدوده از درصتتد 0/90تطها  محدوده نیا یامحله موجودی هاپارک، یشتتهردار

  ازمطدین شتتهر از مططقه نیا یشتتمال قستتمب ذال .ددهطمی پوشتتش را موردمطالعه
  مططقه زا بخش نیا یدسترس پوشش تا باشدمی یاهمحل دیجدی هاپارک یابیم ان

  یخال لیدل به شهر از مططقه نیا یبجطو بخش نیا برعالوه .میبرسان حداکثر به را 3
  حلهم پارک جادیا به یازین حاضر حال در یدسترس ش  ه وجود عدم بودن س طه از
ی هاپارک به شهروندان یدسترس نحوه یابیارز و یبررس .دگردنمی احساس آن در

  مدل دو ازگیری بهره یگرید و GISافزار نرم قالب در ی ی بعد دو از یشتتهر
 د.باشمی یمطالعات حوزه نیا در نوع آوری از نیست و طگیبافر

 

 یدیکل گانواژ
 .زیرت  ،یتیتراکم جمع ،یمطا م مس ون ،یمحله شهر پارک ،یکاربر عیتوز

 

 

Abstract 

The purpose of this study is to evaluate the land use distribution 
of urban neighborhood parks in terms of access standards to 
residential areas and population density in District 3 of Tabriz. 
Research method is analytical descriptive.The method of   data 
collection is documentary. The statistical population of the 
research is region 3 of Tabriz city. Descriptive and spatial data of 
these parks are stored in the form of a database in GIS software 
and then by designing the network, accessing the area of region 
3 of Tabriz municipality and determining the geographical 
location of the parks in that area. The service of each park was 
identified using a network analysis model. Also, using the 
approach of spatial proximity of parks, the current situation of 
District 3 of Tabriz Municipality in terms of the duration of 
citizens' access to parks was studied and areas outside the service 
coverage of parks were estimated. In addition to the above 
method, Thiessen analysis and buffering methods were used to 
determine the functional area and duration of access to each park. 
The results showed that by calculating the space covered by the 
service parks in the neighborhood parks of District 3 of the 
municipality, the existing parks in the neighborhoods of this area 
cover only 71.1% of the area under study. Therefore, the northern 
part of this area of the city needs to locate new neighborhood 
parks in order to maximize the access coverage of this part of 
District 3. In addition, the southern part of this area of the city, 
due to the uninhabited lack of access network, currently has no 
need to create a neighborhood park. Investigating and evaluating 
the access of citizens to urban parks from two dimensions is 
within this research realm, one in the form of GIS software and 
the other using two models of buffering and tsin is a type of 
innovation in this field of study. 
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 قدمهم
  برها شهر شیپ از شیب شدن متراکم و گسترش با که اسب یشهر مطا م ییفضا بی یک درهای مؤثر یکاربر از ی ی یشهر س زهای فضا
  طیمح بی یک یارتقا موجب یاقتصتتاد و یجتماعا، محیطیزیستتبهای کارکرد لحاظ به یشتتهری هاپارکشتتود. می افزودهها نآ بیاهم
سب حد بدان تای شهر س زهای فضا بیاهم .(7: 0331، قربانی) دشومی یعموم هرفا سطح به ود و یشهر ی کاربر نیا وجود امروزه که ا
  مش الت گرید و عبی   از انسان شدن ورد، بیجمع شدر، هاشهر وسعهید. تآمی حساببه جوامعی افتگیتوسعههای شاخص ازی  یعطوان به

  یاراد یصطعت و بزرگهای شهر در ژهیوبه، هاشهر در س زهای ضاب. فاس آورده به وجودها هرش نیساکط یبرا را ینامطاس  طیراش، یشهر
  را یمطاس  طیشرا گرید یسو از و دشوها میشهر محیطیزیسب بیوضع به ود موجب سوکی از س ز یضاد. فباشطمی یمختل های عمل رد

ش شتابان شد(. ر5: 0337، نهم ارا و یموریت) کطدمی ایمه شهروندان فراغب اوقات گذراندن یبرا ساس صطعب سلطه و یطیشهرن  برا
ش یزندگ یسو به شیگرا و دیجد یت طولوژ شش و یعی   مطابع یت اه و ی یتخر آثار با مگامه، یطیما ضا لی دت، یاهیگ پو ، یمزروع یرا

  ی یوژاکول ستمیس در تعادل عدم س ب سبیز طیمح یآلودگ و بیجمع رشد شیافزا همراه هب، یشهر وسازهایساخب به باغات و یشاورزک
 ب.اس شده یشهر نقاط یستیز توان و

 س ز یفضا رانهس، هنمون یراب. باس مت اوت شهر هر یانیبطهای ت اوت لحاظ به یشهر هاییکاربر هر یبرا یشطهادیپ هایاستاندارد
شمی ن ر هر یبرا مترمربع 52 – 51 ملل سازمان شده هیصتو سه در صشاخ نیا .دبا   01 سینگلا در و 02 نیالت ی ایآمر رد، 03 فران

شدمی مترمربع ساس ر. ب(53: 0399، ریدلزاده نیحس) با   مترمربع 7/03 دیبا هاپارک رانهس، (0307، بمصو) تهران جامع  رح اول هیتوص ا
 .(52: 0317، رکشو وزارت) باشد ن ر هر یبرا

ی هاپارک یزیربرنامه ذاد. لگرد مشخص آنهای سرانه وها استانداردی ستیبای میشهر س زی افض توسعهی برای زیربرنامه نوع هر از شیپ
 فرد هری ابری شهری هاپارک یالمللنیب ستانداردا، نارشطاساک هاییبررس  مب.  اس برخوردار یخاص بیاهم از سرانه استاندارد بعد ازی شهر
 (.25: 0390، یپورمحمد) باشدمی مترمربع 31 متوسط  وربه و مترمربع 02 _21 نیماب طدکی میزندگ بیپرجمع هایشهر در هک

س بوده برخوردار یاژهیو بیاهم ازها شهر یزیربرنامه و ی راح در همواره یشهر هاییکاربر یم ان – ییفضا تطاسب یابیارز  اما، با
شطمی لیدخ امر نیا در که یمتعددهای شاخص و عوامل س نموده دهیچیپ را نآ، دبا ست یبرا و جهب نیهم هب. با   یگوال نیبهتر به یابید
 اث ات به آن شماربی هایبیقابل که (GIS) ییایجغراف ا العات ستمیس از امروزه یشهر هاییکاربر یم ان – ییفضا تطاسب جهب مم ن

 .دشومی یفراوان است اده اسب دهیرس
ضا یابیم ان و یزیربرنامه کش بدون سب یشهر سازمان و یزندگ در دخالب مهم موارد از ی ی که یشهرهای ف   مالحظه با دیبا ،ا
 یشهر س ز یفضا توسعه یبرا یزیربرنامه نوع هر از شیپ .دریگ صورت یشهر یزیربرنامه و توسعه در مطاسبهای استاندارد وها شاخص

ستاندارد یستیبامی شخص آنهای سرانه و ا شهری از نظپارکد. گرد م های در محل به چهار گروه پارکهای یژگیر هدف، اندازه وهای 
 (.21: 0370ی و هم اران، طیحس)گردند یم میتقسای و مططقهای هیناحای، محله ،یگیواحد همسا اسیمق

  هابیفعال نیا زا یناش ونگوناگ هاییآلودگ و یرهطگف، یتیجمع راتییتغ و اناتیجر نیا از رانیاهای شهرکالن از ی یعطوان به زین زیت ر شهر
، دعد 52 ایهیاحن، دعد 25 یحلم، دعد 02 یگیهمستتا) مختلفهای اسیمق در پارک عدد 035 یدارا زیت ر شتتهر رچطدب. هاستت نمانده دور به
شمی مترمربع 3321111بر  بالغ یمساحت با و عدد( 0 یشهر پارکو  دعد 1ای هططقم شان یمقدمات هاییبررس یلو، دبا س ددهمی ن   نیا از یاریب

  ی التمش شهروندان می ر ازها آن کاربرد ذال، دهستط یترکم تطاسب یدارا شهروندان است اده جهب یم ان – ییفضاهای شاخص لحاظ از هاپارک
   رف از آنان ررم  گرفتن قرار استتت اده مورد و محالت دل در یریقرارگ جهب به یامحلهی هاپارک راستتتا نیا رب. داستت داشتتته همراه به را

شمحله شدمی یتربیش بیاهم حائز طانین ضا مطابع وجود به یدهبیاهم و هایزیربرنامه به روزافزون ازین جهب نیبد .با   گذران مراکز و س ز یف
سالب رفع یبرا یعی   فراغب اوقات ستگ وها ک ش هاییخ سب به وجهت، تمحال در روزمره و یه تگ بیفعال از ینا سبتط عدم ای و بودن مطا   ا
 (.5: 0337، یموریت) باس ساخته یضرور و الزم شهر سطح در ییفضا عدالب یبرقرار جهب را یمحل س زهای فضا

س لیتحل سهیمقاپژوهش  کلیهدف  ستر س لیش  ه معابر با تحل میاز  ر ید ستر ارزیابی چگونگی توزیع  و طگیمدل بافر میاز  ر ید
ستتؤالی که مطرح  ینترمهمبرای رستتیدن به اهداف پژوهش . باشتتدیم ای( در محدوده مورد مطالعهی محلههاپارک) کاربری فضتتای ستت ز

سب که: می شد این ا ساح) ی یزیف عوامل لحاظ به زیت ر یشهردار 3مططقه  یامحلهی هاپارک ایآبا سد، بیش، یازگارس، بم ، یستر
 ؟دارند قرارمحالت  بیعجم یپاسخگو از لحاظ متطاسب بیوضع در (یسازگار و جواریهم

 



 88                    0011، زمستان 52 پیاپی، 3شماره ، دوازدهسال شهری، شطاسیهای بومفصلطامه علمی پژوهش                                                

 

 ینظر یمبان
 ینظر چارچوب

ضا یابیم ان صول دیس ز با یف سلهو  بیچون مرکز یاز ا س مراتبسل ستر ضان) دینما یرویپ ید سجیک یرم (.  02: 0377و هم اران،  محله ا
ها شاخص بامالحظه دیبا اسب یهرش سازمان و یزندگ در دخالب مهم موارد از ی ی که یشهرهای فضا یابیم ان و یزیربرنامه شک بدون

 یستیبایم یشهر س ز یفضا توسعه یبرا یزیربرنامه نوع هر از شیپ .دریگ صورت یشهر یزیربرنامه و توسعه در مطاسبهای استاندارد و
 د.گرد مشخص آنهای سرانه و استاندارد
 و اهیکاربر طهیبه یابیم ان به توجه لزوم امر نیا .دشتت ییایجغراف اتیادب وارد یاجتماع عدالب کارکرد و  هومم، 0711 دهه اواخر از
ضا و هاپارک ازجمله یشهر خدمات ص زیرا، دکطمی جابیا را یشهر س ز یف   پردرآمدهای گروه که یمطا ق به هایکاربر یبرخ صیتخ
  باشدها میشهر در هاینابسامان از یبرخ شهری، ددارن س ونب درآمدکمهای گروه که یمطا ق به هایکاربر آن صیتخص عدم و دارند س ونب

  یزندگ بی یک و بیمطلوب و شیافزا یشهر ام انات و مطابع به یدسترس در را ی  قات اتفختالا، درون نیا کهاین من(. ض55: 0331، یقربان)
  از یاریبستت روزب، هاشتتهر درآمدکم مطا م در یامحلهی هاپارک کم ود ،گ ب توانمی مثال یراب .ددهمی لتطز درآمدکم مطا م در را

ش هاییبزه ار و هاینابهطجار سالمهای م ان در جوانان فراغب اوقات صرف از ینا سان و سهل را نا   هایطهیهز نیهمچط و کرد خواهد آ
 د.دا خواهد شیافزا درآمدکم مطا م نیساکط یبرا را شهر ا ممط ریسا در موجود مطلوب خدمات به یدسترس
 پطج البق در راها آن توانی میلی کبطدجمعیک  در نلی ، باس مطرحی مت اوتهای دگاهیدی شهری اراضی اربری کچگونگ خصوص در

 :زا اندع ارت هک ردک مطرح عمده دگاهید

 نیزمی اجتماع نقش هینظر -الف
 نیزمی اقتصاد نقش هینظر -ب
 نیزمی ساماندهی هینظر -ج
 نیزمی کاربر داریپا توسعه هینظر -د
 .(1: 0330، یرایز) نیزم و سمیمدرنی هینظر -ه

ی اراست دری اراض ازی برداربهره وی خصوص بیمال  کردن حدودم، نیزمی اجتماع نقش هینظر رد: ینزمی اجتماع نقش هینظر الف(
ی اراض که اسب معتقد اگطرد. ودارن اداعتق دگاهید نیا به «اتوواگطر» و «جورجی هطر»د. باشمی مدنظر تربیشها شهر در مردمی عموم مطافع
 .انجامدیم مال ان ییسودجو به و باشد کطترلقابلی شهری اراض مبیق ات یدآدری عموم بیمال  به دیباها شهر

 و نیمز بازار نیطابراشود. بمی محسوبی مل ثروت عطوانبه نیزم که معتقدند انپردازنظریه ازی اریسب: 0نیزمی اقتصاد نقش هینظر ب(
 رییتغی اساس عامل را نآ، ینزمی اقتصاد نقش هینظر به عتقدان. م5شود داده میتط  تقاضا بای ستین ا چون .سبینی عاد بازار کی مس ن
 اراییک حداکثرها آن ازی برداربهره در اسبی رورض، دهستط ابیکم مطابع از مس ن و نیزم چون که دارندمی ابراز و دانستهی شهرهای فضا
 و یمصرف مختلفهای کارکرد از نیزم راد. زیگرد نیتدو نیزم از مطلوب است اده نحوه دری خاص مقررات و ضوابط و شود گرفته ظرن در

 ب.اس هینظر نیا  رفداران از «یهارو دیوید»ب. اسی اژهیو بیمطلوبی دارا و بوده برخورداری ریفطاپذ وی اقتصاد وی م ادالت

 از نیزم بیمال  مثلی موضوعات به آن از است اده نحوه وی شهری اراض میتقسی چگونگ مقررات و وابطض :3نیزمی سامانده هینظر ج(
 وانحس و خطرات برابر دری عموم رفاه وی مطای، ببهداش ح اظب و نیزم ازی اقتصاد یهاسوءاست اده ازی ریلوگج، یعموم بخش فیوظا نظر
 به 0332 سال دری اراض کیت   نحوه به مربوط قانون نیخستن، ا یآمر متحدهاالتیا رد(. 03: 0330 انیرضو) گرددیبرمی صطعت وی عی  

 و نیزم کیت   هیاول مقررات کشور نیا ر. ددرآمد اجرا مرحله به 0755 در سالی بطدمططقه به مربوط مقررات نینخست و دیرس بیتصو
ی هرسازش اصول مراعات تا بود معطوف امالک و قطعات ث ب وی اراض میتقس دری فط وی مهطدس اصول بیرعا به تربیش ابتدا رد، یاراضی کاربر
 دری وصخص مطافع وی عموم مطافع میتل  وی شهری اراض دهیسازمانی برای ابزار به و کرد دایپ توسعه مقررات نیا اهداف و فیوظا جیتدربهی ول

رفب می اربه ک آنان امالک ارزش بیتث  وی خصوص مال انتأمین  جهب در راتمقر نیا تربیش عمل در این وجود اید. بگرد م دل نیزم از است اده
 .(31 :0370 ،زادهیرضو) کردمی کمکها شهر دری اجتماعی طیجداگز دیتشد وی اقتصاد نابرابر توسعه ح ظ بهی حدود تا و

                                                 
1. Economic Theory of the Earth 

2. Pot Culture Theory 
3. The organization theory 
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 و نیزم از طهیبه است اده میاز  ر طدهیآ و حالی راب مطابعی نگهدار بر  ردیرو نیای نظری  انم: 0نیزمی کاربر داریپا توسعه هینظر د(
ی نگهدار رب، ینزمی کاربر وی شهر داریپا توسعه هینظر رد(. 03: 0330، یاریز) اسب مطرح ریناپذ دیتجد مطابع به عاتیضا نیترکم واردکردن

، یاهیناح و یشهر طیمحی آلودگ ازی ریجلوگ چونهایی موضوع و دشومی دیکأت نیزم از طهیبه از است اده می ر از طدهیآ و حال بری ارض مطافع
 د.کطمی مطرح راها افبیباز از بیحما و آورانیزهای توسعه از بیحماعدم، یعی   طیمح دیتولهای بیظرف اهشک

 مسائل هب فقط و کطدمی نگاه زمان و خیتار و گذشته با قطعی راستا در و سمیمدرن م تب محور حول بر هینظر نای: 2سمیمدرن هینظر ه(
 رد سطب و رهطگف، ن ام، یبموقع به توجه بدون خاصهای عمل رد براساسی شهری بطدمططقه به سمیمدرن هیظرن .دپردازی میمعمار
 (.33: 0370، یزمان) کطدمی اشارهی شهر مراتبسلسه براساس س زی فضا شیو افزای عمودهای تراکم
های اریمع داشتن بدون مسلما .دشوی میریگاندازهی زیچ آنی م طا بر کهی صلب. ااس قضاوت ای عمل ابطهض، یزیربرنامه در اریمع
 :زا اند ارتعی شهر ریدای اراضی کاربری ابیارز هایاریمع نیترمهمب. سین مم ن گری دی باها آن سهیمقا وها  رحی ابیرزا، ینمع وی اصول

 هاآنی همپوش وی خدمات سطح نظر ازها یکاربر مراتبسلسله 

 شهر حطس درها آنی همپوش و م مل( و مشابه) هایکاربر و عیتوزهای الگو بیمطلوب 

 هایکاربر (یادوره و روزانه) یزمانی الگو 

 یشهرهای فضا در متطوعهای یکاربر بیترکی چگونگ 

 شهر درها آن ازیموردن پوشش حوزه باها بیفعال انواع عیتوز توازن 

 کارایی انمیز در مختلفهای یکاربر بیکتری الگو ریتأث 

 یشهر عطاصرهای بیفعال جواریهم و تداوم ریتأث 

 یکاربر نوع ازی ناش مختلفهای یآلودگ و است اده تداوم و لگوا، مجح، نزما نظر ازها یکاربری عمل ردی سازگار 

 یاصلهای یکاربر از شهر مختلفهای بخش مردمی ریگبهرهی الگو 

 شهری تیفعال وی خدمات ام انات با شهر در آمده دیپد راتییتغ رشد مراحل و الگوی همگام 

 یسطهای گروه وی اجتماع اقشار همههای ازین به شهری اصلهای عمل ردیی پاسخگو بیقابل 

 شهر محدودهی شرویپ و رشد اثر در (یشهر وی اهیاحن، یامحله) هافضای عمل رد اسیمق رییتغی الگو 
 قاعده نیا ازی شهری اراضی کاربری زیربرنامه و دیآمی بشماری زیربرنامه هر فرآیطد مراحل نیترمهم ازی  یعطوان هبی ابیارز امروزه

ی اراضی اربرکی زیربرنامه اهداف تحقم جهب درها یکاربر بیموفق ثیح ازی شهری اراضی کاربری ابیارز وی بررس مطظوربهب. سین مستثطا
 د.کر است ادهی  یک وی کم هایروش از توانی میشهر

 وی فعلای هازینی بررس می ر از ای مربوطهای استاندارد باها یکاربر موجودهای سرانه سهیمقا اساس بری ابیارز نای: یکمی ابیارز الف(
 نیزم به زاین متوسط حدی لک  وربه مختلفهای شورک تجارب از شده مطرحهای استاندارد راساسب .دریگمی صورت مطالعه مورد مططقهی آت
 یشهر مططقه هر در مطاسبی زندگ سطحی تأمین برا رقم نای .بود خواهد ن ر هری برا مترمربع 599ی شهرهای بیفعالی تمام نیتأمی برا
 :درسمی نظر بهی افک

 شهر سطح در مختلفهای یاربرک سرانه ستانداردا. 1 جدول
 (نفر هری ازا به) متوسط حد (نفر هری ازا به) اندازه تیفعال ای ياربرک

 مترمربع 052 مترمربع 021-011 یونکمس

 مترمربع 32 مترمربع 21-51 ونقلحمل وی ارتباطهای هکشب

 مترمربع 02 مترمربع 21-01 سبزهای فضا

 مترمربع 31 مترمربع 01-51 یعموم خدمات

 مترمربع 31 مترمربع 01-51 عيصنا

 مترمربع 05 مترمربع 00-01 یتجار وی بازرگان خدمات

 27: 0335، یپورمحمد: مأخذ                                                                                                                                

                                                 
4. Theory of sustainable development, land use 
5. Theory Modernism 



 111                    0011، زمستان 52 پیاپی، 3شماره ، دوازدهسال شهری، شطاسیهای بومفصلطامه علمی پژوهش                                                

 

 ورتصبه را شهر سطح درها یاربرک مختلف انواع اشغال تحبهای فضاهای استاندارد نتوامی باال در شده ارائهی مهای کسرانه به توجه با
 :درک میترس ریز

 شهر سطح در مهمهای یاربرک اشغال تحبی فضا ستانداردا. 2 جدول
 اشغال تحتی فضا درصد یاربرک نوع فيرد

 %21 یون مس 1

 %02 س زهای فضا 2

 %02 ونقلحمل وی ارت ا های ه ش  3

 %51 دهطدهسیسر خدمات ریسا 0

 %011 هایاربرک مجموع مجموع

 093: 0393، هعیش :مأخذ                                                                                                                                     

س بیقابل ستر ضا عیتوز می ر از ید س هولبس، یخدمات مراکز ییف   کی در شده انجام هایبیفعال نقش و بی یک انمیز، زمرک هر به دنیر
سائل از مقصد انتخاب و س ر طهیزه، یدسترس بیقابل یابیارز طهیزم .((Mcmullin, 1999: 11 دشومی نییتع م ان س م سا   .داشبمی یا

 س ر هایطهیهز آن در هک کپار ییفضا ی ینزد (0: دقراردا یکل دسته سه در توانمی را پارک به ییفضا یدسترس سطجش یبرا موجودهای وشر
  مشخص ییایجغراف محدوده کی در هاپارک تراکم و تعداد آن در هک ییمحتوا  ردیرو (5د. شومی گرفته نظر در پارک تا شهروندان س ونب محل از

  مؤل ه دو زا است اده با بالقوه ییفضا یدسترس آن در که جاذبه مدل  ردیرو ای، ییفضا کطشبرهمسازی دلم  ردیرو (3 .دریگمی قرار سطجش مورد
صله و پارک اندازه سطجش آن از فا ش تربیش س ر طهیهز هرچقدر (.(Zhang, Lu; Holt, 2010: 19 ردیگمی قرار مورد س انمیز، دبا ستر   ید

 در نرمال حرکب سرعب (Handy S. L, 1997: 904) دشومی یدسترس شیافزا به مطجر باالتر یهاهجاذب و ترکینزد واصلف .دابیمی کاهش
سب هیثان بر متر 5/0 تا 92/1 نیب یروادهیپ   گرفته نظر در هیثان بر متر کی یروادهیپ سرعب مطالعه نیا رد(. Oh; Jeong, 2007: 96) ا

 ارکپ از یزمان فاصله حداکثر فیتعر با را پارک هر یدهسیسرو حدودهم وانتمی شهر کی در موجود یدسترس ش  ه ی راح اب. باس شده
 د.کر نییتع

های فضا جملهاز یشهر خدمات به آنان یدسترس زمان و فاصله به یبستگ شهروندان یراحت و شیآسا انمیز و ش  ه ای یدسترس لیتحل
  یچگونگ و یامحلهی هاپارک ازجمله و یشهر س ز یضاف، بفراغ تاوقا در یریگبهره و شهروندان شیآسا تأمین هبج .ددار یشهر س ز

 د.دار بسزایی بیاهمها آن به یدسترس
سا زانیم  هبج .ددار یشهر س زهای فضاازجمله  یشهر خدمات به آنان یدسترس زمان و فاصله به یبستگ شهروندان یراحت و شیآ
سا نیتأم س یچگونگ و یامحلهی هاپارکازجمله  و یشهر س ز یضاف، بفراغ اوقات در یریگبهره و شهروندان شیآ ستر ها آن به ید
سزایی بیاهم سب یم ان هایلیتحل توابع از ی ی ش  ه لیحلد. تدار ب سائل که ا  مورد را (هارودخانه و هاادهج، هاابانیخ رینظ) یاش  ه م
 .دباشها میراه ار نیتریعموم زا، یت ا ار ش  ه در ریمس نیبهتر افتنی، لیتحل نوع نیا رد .ددهمی قرار توجه

شد یاگونهبه دیبا یشهری هاپارک یم ان عیتوز سب که با سانبه آن بهیابی د س زمان یرخب .دریگ صورت یآ ستر   که قهیدق 01 را ید
ستاندارد کیعطوان به تواننمی را نیا ل تها .ددانطمی، باس یمس ون ینواح از متر 211 تا 011 معادل   که اسب نیا بر اصل  نیل، برفیذپ ا
  که بود دواریام وانتمی صورت آن رد. دباش شهر ییفضا ساختار متطاسب مراتبسلسله برحسب یعموم س ز یفضا ییفضا عیوزت و یابیم ان
 (.033: 0397، ایدنیسع) اسب مطلوب و متطاسب س زهای فضا از کی هر یدسترس شعاع
 ش  ه لیتحل-

  هبج .دارد یشهر س زهای فضاازجمله  یشهر خدمات به آنان یدسترس زمان و فاصله به یبستگ شهروندان یتراح و میزان آسایش
سایش س یچگونگ و یامحلهی هاپارکازجمله  و یشهر س ز یضاف، بفراغ اوقات در یریگبهره و شهروندان تأمین آ ستر ها آن به ید

سزایی بیاهم سب یم ان هایلیتحل توابع از ی ی که حلهمی هاپارک یاش  ه در تحلیلد. دار ب  تراکم با مراهه ریمس نیترمطلوب افتنی ا
 .دباشها میراه ار نیتریعموم زا، یارت ا  ش  ه در بیجمع

 بیمطلوب -
  به توجه با یکاربر هر که گ ب توانمی .دریگمی قرار یابیارز مورد آن استتتقرار محل و یکاربر نیب بیمطلوب عامل نیا براستتاس 

 یراب .د ل می را یخاص هاییکاربر ،دارد که یاتیخصوص به با توجه زین محل هر و اسب مطاسب یخاص محل یبرا آن خاص اتیخصوص
  ستقرارا محل اتیصوصخ .دریگ قرار سهیمقا مورد آن استقرار محل اتیخصوص با یکاربر هر هایازین و اتیخصوص دیبا عامل نیا یابیارز

 :دباش ریز شرح به یلعوام شامل اسب مم ن
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صخ، بیش، بیوقعم، نیزم ابعاد و ندازها  سد، ..(.و یوپوگرافت، کخا جطس) ی یزیف اتیصو س به یستر سی ، بو، اوه، ادص، تزایتجه و اتتأ
 ت.جاورم

 ای و نامطلوب اً تنس، مطلوب نس تاً، باس مطلوب کامالً یکاربر محل ایآ که گرفب جهینت توانمی نیزم ابعاد و بیش عامل دو سهیمقا با
  و نیزم بعادا، نیزم بیشتت: زا اندع ارت ردیگمی قرار استتت اده مورد بیمطلوب عامل لیتحل یبرا که ییهامتراارب. پاستت نامطلوب کامالً
 ب.اس جواریهم

سب عوامل نیاازجمله  نیزم بیش  داثاح یبرا نیمز مطاسب بیش انمیز جسب بهره هایکاربر تطاسب یابیارز در آن از توانمی که ا
 شیپ هاپارک س ز یفضا یاریآب از جاماندهبه آب یکشزه در که یمش الت لیدل به درصد 5 تا 1 بیشب. اس درصد 5-02 یشهری هاپارک
 .(01: 0371، نهم ارا و موحد) سبین مطاسب دیآمی

شد ییهایژگیو یدارا دیبا ،کطد ء ایا شهر کال د در را خود نقش بتواند آن ه یبرا یکاربر هر سبمت ی یک و یکم نظر از که با  با طا
سله و بحث مورد یکاربر ش یشهر مراتبسل س نیزم ابعاد هایژگیو نیا از ی ید. با   کهاین یبرا یامططقه پارک کی ابعاد مثال یراب. با
شش را خود (متر 0111) یخدمات شعاع بتواند ش ه تار 1 از ترکم دین ا دهد پو ساس رد. ببا ستان ا ساحب موجودهای داردا  یبرا مطلوب م
شد مترمربع 51111 تا 2111 حدود سبیبامی یامحلهی هاپارک سانی خدمات مطلوب ینحو به محله کی سطح در بتوانطد تا با   کططدر

 (.00: 0332، یریش)
سبی اریمع جواریهم صله مورد در ا   رینظی گریدهای واحد با ماا؛ شودیی مریگاندازه  ول واحد با معموالً اریمع نیا و عوارض نیب فا
شار انمیز ای س ر زمان ست اده مورد تواندمی زین صدا انت   بیوقع. م0: دگردن مشخص دیبا پارامتر چهاری ی نزدی ریگاندازهی راد. بریگ قرار ا
ستان(یبیک  ای وک پاریک  ای جادهیک  مثالً) هدف صله مثل) یریگاندازه واحد. یک 5 مار ی برای ابع. ت3 قه(یدق به س ر زمان ای متر به فا

س ه صله مثل) ی ینزد انمیز محا ستق خط به فا ی هاپارک جواریهم پژوهش نیا در لیتحل و هیتجز مورد ططقه. م0 س ر( زمان ای میم
س ون) یکاربر نوع سه با مطالعه مورد محدوده یامحله شآ، یم صل معابر و یموز  ردمو را مهم یربرکا سه نیا به ی ینزد با رابطه در (یا
 ب.اس رفتهگ قرار یبررس

  که سبا یشهر یکاربر نیترمهم شهروندان اس ان گاهیجاعطوان بهها شهر دهطدهتش یل بخش نیترعمدهعطوان به یمس ون یکاربر
سه و ام انات سه و زاتیتجه ی یزدن .دنشومی یابیم ان آن به توجه با یزندگ مختلف التیت  در یاربرک نیا به یشهر مختلف التیت
سا تحقم جهب سان افراد شیآ سا یبرا یمحلعطوان به پارک یکاربر زین پژوهش نیا رد .دریگمی صورت یان   و اغبفر اوقات گذران و شیآ

 .باس گرفته قرار توجه مورد آن مجاورت در و یمس ون یکاربر با ارت اط در یامروز مدرن یزندگ مختلف هاییآلودگ وها دغدغه از دور به
ش یکاربر با هاپارک جواریهم  دو نیا ی ینزد و مجاورت نیطابراب .دشومی شطاخته مطلوب و سازگار یادهیپدعطوان به، لک در یآموز
 یاربرک، یونمس  یکاربر از عدب. باس شده گرفته نظر در س ز یفضا یکاربر تطاسب سطجش یبرا اریمع کیعطوان به گریهمد به یکاربر
شغال را شهر سطح از انمیز نیتریشب یشهر معابر سب یارت ا  ش  ه با یامحلهی هاپارک جواریهم عامل واقع رد .دطینمامی ا   و مطا
 (.11: 0370، یزمان) دباش داشته بسزاییها تأثیر فضا نیا از شهروندانبرداری بهره انمیز در تواندمی راحب

 بیجمع تراکم -
ست ادهی برای گرید ارکپ هر اای یهمحل پارک که آنجا از سان افراد تربیش هرچهی ریگبهره و شهروندان ا   نیطابراب، دنشومی جادیای ان
ی برای اریمععطوان به تواندی میشهر بیجمع لحاظ به پرتراکمهای م ان به توجه وی کاربر نیا به شهروندان ازی تربیش تعدادی دسترس
 (.0335: 00، یپورمحمد) شود گرفته نظر دری امحله پارکی کاربر حضور تطاسب سطجش

 

 زیت ر شهر سه مططقه در مساحب وی تیجمعهای راکمت. 3 جدول

 

  رتبیش هرچه حضتتور رایز .دیآمی شتتمار بهای همحل پارکی م ان تطاستتب ستتطجشی برا موجودهای اریمع نیترمهم ازی  ی خانوار تراکم
  استتتبتطی ابیارزی برا مهمی تیجمعهای اریمعازجمله  زین خانوار عدد. ب ل می تربیش رای کاربر نیا وجود به ازنی، نم ا کی درها خانوار
 (.07: 0370، نهم ارا و یقسام) دیآمی شمار بهی امحله پارکی کاربر

 تیجمع

 نفر()

 مساحت

 یمسکون

 هکتار()

ی فضا مساحت

 شده ساخته

 هکتار() یشهر

 کل مساحت

 هکتار()

ی تیجمع تراکم

 خالص

 هکتار( در نفر)

 ناخالصی تیجمع تراکم

 هکتار( در نفر)

 محدوده کل یشهر شده ساخته یفضا

590137 109 0002 5973 050 070 73 
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أمین ت هبد. جداری شهر س زهای فضا ازجملهی شهر خدمات به آنانی دسترس زمان و فاصله بهی بستگ شهروندانی راحت و میزان آسایش
سایش سی چگونگ وی امحلهی هاپارک ازجمله وی شهر س زی ضاف، بفراغ اوقات دری ریگبهره و شهروندان آ ستر  بیاهمها آن بهی د
سزایی ضو) دارد ب   ایآ هک بگرف جهینت توانمی بیجمع تراکم و بیمطلوب عامل دو سهیمقا با دیبا عامل نیای ابیارزی را. ب(01: 0330، نایر
سب مطلوب کامالًی کاربر محل س تاً ای ا س تاً کهاین ای و مطلوب ن س نامطلوب کامالً ای و نامطلوب ن ص طانچهچ، با صو   هر ردنیازمو اتیخ
ص بای کاربر صو شد تعارض در کامالً محل اتیخ ی اربرک آن برع س ای و نداردی کاربر نیچطی برای تیمطلوب محل آن صورت نیا در ،با

 د.باشنمی موردنظر محل مطاسب
 

 تحقیق پیشینه
ستاندارد»، یشهر س ز یفضا انواع یمعرف با ،(0317) کشور وزارت یشهر یزیربرنامه مطالعات گروه   و رانیا در یشهر س ز یفضاهای ا
 یشهر س ز یفضا در ی راح ضوابط «س ز یفضا در ی راح ضوابط» کتاب در ،(0399) بودجه و برنامه ازمانب. ساس نموده ارائه را «جهان

سل به توجه با را (هاپارک) س کرده ذکر (یشهر و یاططقهم، یاهیاحن، یاحلهم، یگیهمسا) یشهری هاپارک مراتبهسل جه یبه این نتو  با
 .باشدیمبا ی دیگر مت اوت  هاپارکیک از کارکرد هر کهرسیده اسب 

 5 مططقه یشهر پارک به ازین هایمحدوده نییتع وها کم ود یبررس و س ز یفضا یکاربر عیتوز یچگونگ یابیارز با، (0330) یحمدم 
 به این نتیجه رسیده اسبو  باس پرداخته هاپارک سرانه و سطح نمودن طهیبه جهب مطاسب هایویالترنات ارائه به GIS از است اده با زاهدان

 از لحاظ میزان سرانه به جمعیب از استاندار الزم برخوردار نیسب. موردنظری محدوده هاپارککه 
  یفضا به شهروندان ازین و مشهد شهرکالن در یشهر س زهای فضا یم ان عیتوز یالگو یبررس به ،(0337) زادهرانعم و نژاد یاتمح
 فضای س ز برخوردار نیستطد. عادالنهاز توزیع  و به این نتیجه رسیدند که شهروندان به دلیل سرانه پایین فضای س ز پرداختطد س ز

های نسب به خیابان محلی کرپا سیستم در یبرابر قابلیب و سترسید نم اا یابیارزتحب عطوان در پژوهشی  ،(5110) 1ش ر و سنی وال
اصتتلی نستت ب به  نخیابا ادمتدا درمحلی  یهاپارکیب دستتترستتی لر آن بود که قابگنتایج پژوهش بیان شتتهر نیویورک پرداخب. درشتتهری 
 .باشطدیم های فرعی از شرایط مطاس ی برخوردارخیابان
ضا لیتحلبه ، (0339) رانهم ا و یثوار ضا طهیبه یابیم ان و ییف  نانشها آن رکا تایجن پرداختطد. آبادنجف هرشدر  یشهر س زهای ف

 .دندار ضیارا یبررکا با یدیاز تطاسب س ز یفضا دیجاا یابر مطاسب یمینهاز که داد
ست  بای شهر س زی فضا مطاسب م ان لیتحل به، (0333) و هم ار یرضو   هرش در GIS و (AHP) یمرات سلسلهی لیتحل فرآیطد از ادها

  و دهن و هیطدآ در شهر ینا جمعیتی یهازنیا یبگواوج، دبیرجط شهر دموجو یشهر س ز یفضا که داد نشان هاآن پژوهش جیتا. نطدتپرداخ رجطدیب
، یشهر س ز یفضا اثحدا جهب هانم ا ترینمطاسب که نددنمو دپیشطها همچطین و کطدینم یوپیر ت یامر سلسله یدکررکا بمطلو یلگوا از
 .دگیرن ارقر مدنظر شهر خدماتی دهومحد خالیی هامینز و ارعمز و دهفرسو بافب در قعوا تخری ی بمصو مطا م در لویباو ترتیب هب

 31/0 هاودند.   م یافته آننمیابی ارزرا  ت ریز یدارشهر 5 مططقه یشهر یهاکرپا م انی -فضایی تطاسب، (0337) رانهم ا و یرتیمو
 یامحله یهاکرپا صددر 10/1 نیز و هستطد رگازسا کامالً دخو جوارهم یهایبررکا با مطالعه ردمو ودهمحد یامحله یهاکرپا از صددر

 .دمیباشط پایین تطاسبی دارا صددر 7/0 و متوسط تطاسبی دارا صددر 59/3، البا فضایی م انی تطاسبی دارا ت ریز 5 مططقه
 در GIS فیاییاجغر ا العات سیستم از دهست اا با یشهر یهاپارک گزیطینم ا و فضایی یعزول تتحلیبه ، (0333) رپرهیزکا و یمدمح
 حدوا یهاکرپا لیود. باشمی افیک، 5 مططقه در یشهر و یاناحیه یهاپارک ادتعد که نددیرس جهینت نیا بهو  پرداختطد انهدزا شهر 5 مططقه

 .دنیستط دلمتعا و ازنمتو یشهر کال د مراتبسلسله منظا عایبر ظلحا از دموجو یهاکرپا نیز و باشطدنمی کافیی امحله و همسایگی
 یابیزار و تحلیل هب، گبافریط روش و کرپا/نهاسر روش از دهست اا با ت ریز یشهر مطا م در کرپا دکم و یابیارز به، (0337) قربانی
 حسطو بین هاآنالعه طم یهایافته سساارب .ددازپرمی ت ریز شهر در آن به طمربو یهادکم و و یشهر یهاپارک فضایی کطشاپر چگونگی
 رتصوبه رمذکو یهاپارک ،ددار دجوو ت ریز یشهر یهاپارک نگوناگو حسطو بین خوبی نس تاً ت یامرسلسله بطهرا رچطده ،متحقی نگوناگو
 مچطینه .دارند دجوو شهر یکال د تتقسیما وها آن ارستقرا نم ا بین مططقی بطهرا و نداهنشد یعزتو جمعیب کطدگیاپر با متطاسب و دلمتعا
 .دنارند را زمال ییراکا وند اهنشد تجهیز بمطلو دعمل ر به نیل یابر مطاس ی نحو به یشهر وی امططقه یهاپارک

                                                 
1. Nicholas and Schaefer 
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 کطدگیاپر که دیرس جهینت نیا هب بررسی نمود و لتای شاخص سساابر را انتهر یشهر مطا م بین در هاکرپا یعزتو یارناپاید، (0370) یدق ا
 رداربرخو لیونز ندرو از دوره  ی تایل شاخص ی نل ،بسا دهبو رداربرخو مطاس ی یعزتو از سیربر ردمو دوره  ی یشهر مطا م بین در هاپارک

 با انتهر یدارشهر دعمل ر همسویی و یعزتو دبه و از ننشا مرا یند. ادار صختصاا پایانی لسا به هدور ارمقد ترینکمکه ری وبه، بسا
 د.دار یدارشهر ینا سالهپطج برنامه نقانو در رجمطد یده ررا یسیاسبها
 ترشبی هرچطد که دندیرس جهینت نیا هب پرداختطد.، ناتهر 3 مططقهای محله یهاپارک فضایی یعزتو تحلیل به، (0375) رانهم ا و لط ی

 تتقسیما و هاپارک ینا ارستقرا محل بین ماا. دهطدمی تش یل رگازسای هایبررکا را انتهر 3 مططقه یامحله یهاپارک ارهمجو یهایبررکا
 کماپرتری هامحلهکه ری وبه، بنیس متطاسب جمعیب کماتر باها آن یعزتو نیز دعمل ر نظر از و اردند دجوو مططقی بطهرا (تمحال) یکال د

 ننیدداگرزبا یشهر یهاپارک اثحدا از صلیا فده .دباشطمی دخو سطح در هاپارک عنو ینا فاقد 3 و 1، 2، 0 تمحال ملشا مططقه جمعیتی
 یجط هها دبه و هب، یشهر یفضا کی یب یتقاار و محیط ی اییز به توجه برعالوه نآ در که سبا یشهر ندگیز خلدا به زبا یفضا
 نقر از هاپارک .دشومی توجه نیز یشهر اثحدا، ب  یع به گشبزبا هیدا با نیز و فهد ینا با شبابهد و سالمب یشافزا و یسبمحیطیز
 ت ریح و غبافر تقااو رانگذ یابر شهر در عمومی م انی کرپا و یافب شسترگ، اشهره کماتر یشافزا و صطعب هتوسع با زمانهم، مهزدنو
 د.ش گرفته نظر در

 

 پژوهش انجام روش
 دنیرس یرابد. باشمی زیت ر شهر 3مططقه  پژوهشی مارآ امعهجب. اس یاکتابخانهها دادهآوری جمع روش .اشدبمی یشیمایپ میتحق روش

 وردم محدوده خصوص در (...و انوارخ، بیجمع) ی یتوص ا العات سپس و نقشه() یم ان ا العات یآورجمع به اقدام بتداا، موردنظر هدف به
 هب اماقد و ییایجغراف ا العات ستمیس به ا العات ورود از عدد. بش پرداخته ا العات نیا کردن Gis Ready به بعد مرحله در و شد مطالعه
 رد .دیگردها آن وزن نییتع به اقدام IDRISIافزار نرم طیمح در (AHP) یمرات سلسله لیتحل مدل از است اده با و ا العات نیاسازی مدل
 هایپهطه ییشطاسا به اقدام یپوشانهم روش از است اده با و ARC GISافزار نرم در Model builder بیقابل از است اده با ینهای مرحله

 بودن مطاسب صیتشخ یبرا مطالعه مورد محدوده در موجودی هاپارک فوق مراحل ی  از عدد. بش یامحلهی هاپارک یکاربر یبرا سبمطا
 العهمط مورد محدوده در موجود یامحلهی هاپارک از کیهر تطاسب انمیز و شده سهیمقا هاپهطه نیا باها آن ییفضا -یم ان تطاسب عدم ای و
 د.ش ارائه (زی رت یشهردار 3 مططقه)

 هیتجز به ش  ه و جاورتم، یم ان هایلیحلت، یهمپوشان روش مانطد GIS در موجودهای روش از است اده با ا العات لیتحل و هیتجز
 ب.گرف انجام مطالعه مورد محدوده در یامحله اسیمق دری شهری هاپارک تطاسب لیتحل و
 

 مطالعه مورد محدوده
 به یغرب شمال و غرب جز جهات یتمام از زیت ر هرد. شدار قرار زیت ر مرت ع جلگه در و جانیآذربا یخیتار نیسرزممیانه  در زیت ر شهر
  ول قهیدق 02 و درجه 01 و یشمال عرض قهیدق 3 و درجه 33 حدود شهر یائیجغراف بیموقع .دشومی محدود رامونیپهای کوه تطدهای بیش

 یشهرساز یعال یشورا 5/9/0331 مورخه مصوبه به بیعطا با جامع  رح   م زیت ر شهر وسعب .(0 ش ل) اسب چیطویگر الطهارنصف از یشرق
 اسب افتهی رییتغ ه تار 53322 به خاوران یاراض ه تار 0133 شدن اضافه ومطد توسعه مططقه یاراض ه تار 0111 حذف با رانیا یمعمار و
 (.0377، زیت ر شهر یشهردار)

 3/109 دودح، رن  590137 معادلی تیجمع و ه تار 5973 حدودی مساحت با مططقه نب. ایاس دهیگرد واقع شهری جطوب قسمب در 3 مططقه
 مططقه نیای تیجمع خالص تراکم و مططقه کل در وی شهر پر بافب در ناخالص تراکم مذکور ارقام اساس رد. بداری مس ونی کاربر ه تار
 ب.اس ه تار در ن ر 050، 73، 070 برابر بیترت بهی شهر
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 مطالعه مورد مططقهیی ایجغراف بیموقع قشهن. 1شکل 

 

 بیجمع به توجه با مططقه در دموجوهای یکاربر کل رانهد. سباشمی ه تار 5973 بر بالغی مساحتی دارای شهر مططقه نیا زیت ر 3مططقه 
 و ه تار 0955 معادل شده ساختهی اراض مساحب 3مططقه  محدوده رد. دباشمی مترمربع 3/010 معادل 0373 سال در آنی ن ر 590137

 بر که باشدمی مترمربع 5/37 و 5/15 با برابر بیترت به مذکورهای یکاربر رانهد. سباشمی ه تار 0191 بر بالغی شهر باز و س زی اراض سطح
 .(0جدول ) درنیگیبرم در را مططقه محدوده از درصد 2/33ی شهر باز و س زی اراض و درصد 2/10 شده ساختهی اراض اساس نیا

 

 3 مططقهی شهر س زی اراض و شدهساختهی اراض سرانهو  بساحم. 0 جدول
یاراض نوع هکتار() مساحت  مترمربع() سرانه   درصد 

رشهمیانگین  منطقه شهرمیانگین  منطقه   

شدهساخته  0955 1/15  2/10  2/10  0/01  
سبزی اراض   0191 5/37  5/72  2/33  1/27  

3/010 5973 جمع  9/027  011 011 
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 هاافتهی
 اسب آنی ایگو هستطد(ی شهربرون خصلبی دارا کههایی یکاربر وی شهرهای یکاربر) هانآ خصلب لحاظ به مططقههای یکاربر بیوضع
های یاربرد. کدارن قراری شهربرونهای یکاربر فیرد در زین درصد 0/00 وی شهرهای یکاربر زمره در مططقههای یکاربر درصد 7/22 که

 که اسبی حال در ند. ایدهطمی دسب به را مترمربع 7/21 معادلی اسرانه ه تار 0213 بر بالغی مساحت با حاضر حال در مططقهی شهر
 (2جدول ) د.دهطمی نشان موجود وضع در را مترمربع 02 بربالغی ارانهس، ره تا 0532 با برابری مساحت با مططقهی شهربرونهای یکاربر
 

 3 مططقهی شهربرون خصلب باهای یکاربر وی شهرهای یکاربر سرانه و همس، بساحم. 1جدول 
یاراض نوع  مساحت 

هکتار()  
مترمربع() سرانه  درصد 

شهرمیانگین  منطقه شهرمیانگین  منطقه   
یشهردرونهای یکاربر  0213 7/21  7/97  7/22  21 
یشهربرونهای یکاربر  0532 02 3/97  0/00  21 

3/010 5973 جمع  9/702  011 011 

 0373 ،طیمح نقش مشاور نیهطدسم :ذمأخ                                                                                      



 ... و ینس ب به مطا م مس ون یساز نظر استاندارد دستر یمحله شهر یهاپارک یکاربر عیتوز یابیارز: درویش مرادی و                111

 

 057، 000، 121 بر بالغی احتمسی دارا بیترت بههای یکاربر ریسا و معابری دماتخ، یمس ونهای یاربرک، یکطون طیشرا در و مططقه نیا در
 موجودهای یررسد. بانداده اختصاص خود به را مترمربع 5/01 در 1/02، 5/01، 53 معادلی اسرانه بیترت به که باشطدمی ه تار 0517 و

  ایتقر طیشرا شهرمیانگین  با سهیمقا در و مططقه سطح دری دسترس ش  ه سهم انمیز زین وی خدماتهای یکاربر سهم که دهدمی نشان
 د.باشمی رتکم شهرمیانگین  ازها یکاربر ریسا سهم و شهرمیانگین  از شیبی مس ونی کاربر سهم که یحال در دهدمی نشان رای مشابه

 (1جدول )
 3 مططقه کالنهای یکاربر سهم و رانهس، بساحم. 1جدول 

یاراض نوع  مساحت 
هکتار()   

مترمربع() سرانه  درصد 

شهرگین میان منطقه شهرمیانگین  منطقه   
یمسکون  121 7/53  9/53  0/53  03 
یخدمات  000 5/01  7/52  7/02  5/01  

معابر شبکه  057 1/02  3/53  3/02  7/00  
ريسا  0517 5/01  3/30  0/02  7/21  

3/010 5973 جمع  9/027  011 011 

 0373 ،طیمح نقش مشاور نیهطدسم :ذمأخ                                                        
 

ی دارا درصد 0/53 و 7/53 معادلی سهم با بیترت بهی مس ون وی نظامی کاربر که اسب آن انگریب مططقهی اصلهای یکاربر بیوضعی بررس
ی بعدهای رت ه در سهم درصد 3/02 و 0/02 با بیترت به زین معابر ش  ه و ریبای راضد. اباشطمی مططقههای یکاربر کل از سطح نیتربیش
 طقهمطی اراض کل از آن سهم مجموع در که داردی ستیتور -یحیت ری کاربر به اختصاص زین مططقه محدوده از سهم نیترکم، ددارن قرار

های رده در مططقهی اراض از سهم درصد 00/1 و 17/1 با بیترت به زینی مذه ی کاربر وی هطر-یفرهطگی اربرد. کباشمی درصد 11/1 معادل
 .(9جدول ) دارند قراری بعد

 زیت ر 3 مططقه محالت در پارکی کاربر بهی دسترس وششپ. 7جدول 
محلهی خدماتی کاربر پوشش تیوضع درصد() سهم   

درصد( صفر) پوشش فاقد  00 
درصد( 21 از ترکم) نامناسب  53 

درصد( 11 تا 21) مناسب نسبتا  53 
درصد( 71 تا 11) مناسب  53 

درصد( 111 تا 71) مناسب اریبس  09 
کامل پوشش  011 

 0373، یطمح نقش مشاور نیهطدسم :ذمأخ                        

 بهی درست کامل پوشش ازی امحله چیه نیمچطب. هاس مطاسب اریبس و مطاسب پوشش با محالتی درصد 01سهم  انگریب فوق جدول 
 د.باشنمی رخورداربی امحله س زی فضا و پارکی کاربر

 دهید وضوحبه طانچهد. چگذارمی شینما به زیت ر شهر 3 مططقه در رای امحله س زی فضا و پارکی کاربری دسترس پوشش، 5 نقشه
 د.باشمی برخوردار نامطاسب دسترس از مرکز و جطوب از اعظم بخش وی شمال هایسمبق، شودمی

 
 زیت ر 3 مططقه یامحله س ز یفضا و پارک یکاربر یدسترس پوشش قشهن. 2شکل 
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ی تح مططقه نیا یشرق جطوب و طوبج، زرکم، لشما بخش هک ددهمی نشان زیت ری شهردار سه مططقهی هاپارکی برا طگیبافر لیتحل
 زمانمدت در موجودی هاپارک به را شهروندانی دسترس حدودهد. مباشی نمیامحله پارک به مطلوبی دسترسی دارا زینیی فضا صورتبه

 (.3 ش ل) دهدمی نشانیی فضا صورتبه را موجودی هاپارک به قهیدق 02 استاندارد
 

 
 طگیبافر روش به 3 مططقه یهاپارک به شهروندان یدسترس محدوده ش  ه لیتحل قشهن. 3 شکل

 

 لیتحل نیا از حاصلهای گونیپل و دیگرد ت ادهاس سنیت ابزار زا، کپار هر عمل رد حوزه خصوص در میدق ا العات آوردن دسب به مطظوربه
 تربیش دهطدهنشان، دباش تربزرگ (هاگونیپل) شده میترس محدوده هرچقدر لیتحل نیا رد. ددهمی نشان را هاپارک از کی هری عمل رد حوزه
 قسمبی هاپارکی عمل رد محدوده اساس نیا رد. بباشمی محدوده آن در دیجدی هاپارک جادیا به ازین و محدوده آن پوشش سطح بودن
. باشطدمی دارا راها کم ود نیتربیش بیترت به غرب و شمال وی مرکز وی جطوب هایقسمب و دادند اختصاص خود به سطح نیترکمی شرق
 .ددهمی نشان را مطالعه مورد محدودهی هاپارکی عمل رد حوزه ،0 ش ل
 

 
 سنیت روش به مططقه یهاپارک به شهروندان یدسترس محدوده ش  ه لیتحل قشهن. 0 شکل

 

 اصلح نقشه .یدگرد هیته کرنل روشی م طا بری تیجمع تراکم قشهن، یزت ری شهردار 3 مططقه از بلوک هر در ساکن بیجمع انمیز به توجه با
 یباال تراکم دهطدهنشان نقشه نیای رو بر رنگرهیت طا مد. مباشمی 3 مططقه محدوده در بیجمع تراکم مراکز دهطدهنشان فرآیطد نیا از شده
 گرشانن مطالعه مورد محدوده در موجودی هاپارک بیموقع با انط اق در مذکور قشهد. نباشطی میترکم تراکمی دارا ترروشن مطا م و بیجمع
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 گرفته قراری بررس مورد هیفرض آزمون وگیری جهینت بخش در که باشطدی میتیجمعی باال تراکمی دارا مطا م و هاپارک انط اق عدم ای انط اق
 .(2ش ل ) اسب

 
 زیت ر 3 مططقهی هاپارکی م ان بیموقع انط اق وی تیجمع تراکم قشهن. 1شکل 

 

 کامل  وربه را شهر یمس ون مطا م یدسترس استاندارد نظر از زیت ر یشهردار 3 مططقه ایهمحل یهاپارک»اول  هیفرض رد ای اث اتی برا
 مورد حدودهم در هاپارک نیارسانی خدمات پوشش انمیز سطجشی برا ش  ه لیتحل و طگیبافر لیتحل دو از است اده با «دهطدنمی پوشش
 لیتحل هب مربوط نقشه دو قالب در هرکدام پوشش که گرفب انجام شهر از محدوده نیای هاپارکی برای دسترس استاندارد به توجه با مطالعه
  وربه لیلتح دو هر را مطالعه مورد محدوده کل پوشش انمیز لیتحل دو نیا از حاصل هیدوال بیترک با و شده ارائه ش  ه لیتحل و طگیبافر
 ب.اس شده ارائه، 1 جدول دری  یترک

 به را هاپارک به نساکطای دسترس انمیز شهر معابر ش  ه گرفتن نظر در بدون طگیباقر لیتحل که داشب توجه ن ته نیا به دیبا ال ته
 نقشهی رو بر مطظمی ریدوا صورت به لیتحل نیا از حاصل نقشه ذال .ددهمی قرار محاس ه موردی دسیاقل فاصله اعمال با ویی فضا صورت

 لیحلت رد که اسبی حال در ند. ایگردنمی ادغام هم در کططدمی دایپی تالق هم با کههایی محل در (هامیحر) هارهیدا نیا که گرددمی مشخص
ی ترسدس کهی معط نیا هد. بگردمی محاس ه محدوده موجود معابر ش  ه به توجه باای همحلی هاپارک از کی هر بهی دسترس انمیز ش  ه
 مشخص زین، 1 شماره جدول در که گونههمان نیطابراب، درنیگمی قرار محاس ه مورد طگیباقر لیتحل ازتر یواقع صورت به هاپارک به نیساکط
 پوشش را طگیباقر لیتحل محدوده از ترکمای هحدودم، هش   لیتحل شهیهم و باشدمی ش  ه لیتحل از اعم طگیباقر لیتحل ،اسب شده
 د.دهمی شینما واضح  وربه را بیترک نیا زین، 2ش ل د. دهمی

 

 طگیباقر و ش  ه لیتحل دو بیترک در هاپارکی رسانخدمات پوشش انمیز. 9جدول 

 درصد() پوشش انمیز هکتار( به) پوشش انمیز لیتحل نوع

 90/01 0030 شبکه لیتحل

 %0/90 00/0731 نگيبافر لیتحل

 %0/90 00/0731 نگيبافر و شبکه لیتحل بیترک

 

 لیتحل به نس ب رای محدودتری ضاف، یدسترسهای ریمس گرفتن نظر در لیدل به ش  ه لیحلت، دگردمی استط اط ،1 ش ل از که گونهمانه
 مرسیمی جهینت نیا به زیت ری شهردار 3 مططقهای همحلی هاپارکرسانی خدمات پوشش موردی فضا محاس ه با کل رد. دریگمی دربر طگیبافر
 نقشه از که گونهماند. هدهطمی پوشش را مطالعه مورد محدوده از درصد 0/90تطها  زیت ری شهردار 3 مططقهای همحل موجودی هاپارک که
 مططقه از خشب نیای دسترس پوشش تا باشدای میهمحل دیجدی هاپارک یابیم ان ازمطدین شهر از مططقه نیای شمال قسمب ،دیآمی بر باال



 118                    0011، زمستان 52 پیاپی، 3شماره ، دوازدهسال شهری، شطاسیهای بومفصلطامه علمی پژوهش                                                

 

 حاضر حال ردی دسترس ش  ه وجود عدم بودن س طه ازی خال لیدل به شهر از مططقه نیای جطوب بخش نیا برعالوهیم. برسان حداکثر به را 3
 د.گردنمی احساس آن در محله پارک جادیا بهی ازین

 
 تحلیل ترکیب تحلیل باقریطگ و تحلیل ش  ه دو ترکیب حالب در هاپارک رسانیخدمات پوشش نقشه میزان. 1شکل 

 
 3 طقهمط ایهمحلی هاپارک که نمود اظهار نیچط توانها میآن از حاصلی  یترک پوشش انمیز محاس ه و لیتحل دو نیا گرفتن نظر در با

 اول هیفرض ذال دهطدنمی پوشش کامل  وربه را شهر از مططقه نای، یکاربر نیا بهی مس ون مطا می دسترس استاندارد نظر از زیت ری شهردار
 د.باشمی دییتأ مورد

 یبررس با «باشطدی میتیجمعی باال تراکم با مطط م زیت ری شهردار 3 مططقهای همحلی هاپارک بیموقع» دوم هیفرض رد ای اث اتی برا
 محدودهی جطوب مططقه ازای هعمد قسمب که دشومی مشخص زیت ری شهردار 3 مططقه مختلفهای بخش در بیجمع تراکم انمیز، 1ش ل 
 ذکورم نقشه در نیا برعالوهد. گذارنمی شینما به را بیجمع تراکم انمیز نیترکم نیبطابرا و بودهی شهر س ونتگاه فاقد مطالعه مورد

 اننش رای ترکم بیجمع راکمت، رشهی جطوب محدوده آنی مس ون مطا م گرفتن قرار لیدل به مطالعه مورد محدوده شرق ازهایی قسمب
 دودهمح در موجودی هاپارک هک دهدمی نشان ش  ه لیتحل نقشه و بیجمع تراکم قشهن، هاپارک بیموقع از حاصل نقشه نط اقد. ادهمی
 ذال .(9 ش ل) باشطدنمی مطا م نیا بر مطط م کامل  وربهی لو، درنیگمی قرار هاپارک استانداردی دسترس محدوده در عمدتاً، همطالع مورد
 د.گردمی رد و نگرفته قرار دییتأ مورد پژوهش نیا دوم هیفرض
 

 
 ش  ه لیتحل نقشه و بیجمع تراکم قشهن، هاپارک بیموقع از حاصل انط اق قشهن. 7 شکل
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 گیریجهینت و بحث
مطا م  ییشطاسا و استاندارد طیو مطابقب آن با شرا زیت ر 3مططقه ای محله یهاپارک یوضع موجود شعاع عمل رد یبررسهدف پژوهش 
 یسترسد لیش  ه معابر با تحل میاز  ر یدسترس لیتحل سهیمقاهمچطین  و در سطح محدوده مورد مطالعهای محله یهاپارکخارج از عمل رد 

 باشد.می طگیمدل بافر میاز  ر
 رب بالغ یمساحت با یشهر پارک و ایهمططق ایهیاحن، یحلم، یگیهمسا مختلفهای اسیمق در پارک عدد 035 یدارا زیت ر شهر هرچطد
 هبج یم ان – ییفضاهای شاخص لحاظ از هاپارک نیا از یاریبس ،دهدمی نشان یمقدمات هاییبررس یلو، دباشمی مترمربع 3321111

 همراه هب را یمش التی شهر مختلفهای بخش در شهروندان یدسترس نحوه لحاظ از لذاو  دهستط یترکم تطاسب یدارا شهروندان است اده
 زیت ر شهر 3 مططقهای همحلی هاپارک تطاسب و بیاهم و نقش یبررس و مطالعه پژوهش نیا دفه، دموجو بیوضع توجه با ذالب. اس داشته
؛ دباشی( مGIS) ییایجغراف ا العات سامانه از است اده اب، ... و یعی   عوامل و پوشش تحب بیمعج، راستقرا  انم، هایجوارهم به نس ب
 شود.می محسوبی شهرهای یکاربر ییفضا عیتوز لیتحل جهب طهیگز نیبهتر GIS زیرا

 با سهیمقا در اسب گذارتأثیر انسان یزندگ بر مختلفهای جط ه از هک اسب یشهری هاپارک م ودک، هاشهر یاساس الت مش از ی ی
ها شهر در را یالت مش زین آن نامطاسب یطدگکراپ، نرایاهای شهر در یاربرک نیا سرانه و سطح بودن نییپا برعالوه، سازیشهرهای استاندارد

 یهاپارک .درک اشاره شهروندان یدسترس الت مش و شهر در آن عادالنه عیتوز عدم به توانمی الت مش نیا ازجمله اسب آورده وجود به
 دهمشاه شهروندان یروان و یطیحم، یقتصادا، یجتماعا، یشخص رفاه در توانمی را آن قشن .ددارن مردم یعموم رفاه در یاساس سهم یشهر
 س ز و باز هایفضا ازگیری بهره نحوه به عبی   با ی ینزد و یاجتماع یهم ستگ بیتقو و شهروندان یروان و یاجتماع هایازین تأمین .درک

 ی راح در مهم مسائل از ی ی هاپارک به یدسترس در برابر فرصب رائها .ددار ازین دهیسطج ی راح وریزی برنامه به هک دشومی مربوط یشهر
 هر یدسترس جهب در شهر یک افراد فراغب اوقات گذران ستمیس در یاصلهای جط ه از ی ی موضوع نای .بسا هاکپار مطاسب عیتوز و

 رفتنیپذ اب .شودمی یاجتماع هایگروه همه یبرا تربیش عدالب به مطجر یاربرک نیاتر مطاسب عیوزت .باس شهر یک افرادتر مطاسب و بهترچه
 محسوب هاهرش در یروان و یسمج سالمب وجود عدم یمعط به آن فقدان و رفته شماربه شهر یتط سهای هیرعطوان به س ز یفضا هک ته ن نیا

 .شودمیتر ملموس س ز یفضا به توجه ضرورت دشومی
 035 یدارا زیت ر شهر هرچطد .باس نمانده دور به گوناگون راتییتغ و اناتیجر نیا از رانیاهای شهرکالن از ی یعطوان به زین زیت ر شهر 
 یاراد شهروندان است اده جهب یم ان -ییفضا هایشاخص لحاظ از هاپارک نیا از یاریبس یلو، دباشمی مختلفهای اسیمق در پارک عدد

 یدسترس استاندارد نظر از زیت ر یشهردار 3 مططقهای همحلی هاپارک که اسب آن انگریب پژوهشی کل جینتا ازی  د. یهستط یترکم تطاسب
 (0333) رپرهیزکا و یمحمدهای افتهی با جهینت نیا لذا و دهطدنمی پوشش کامل  وربه را شهر از مططقه نیا، یکاربر نیا به یمس ون مطا م

 کافی یامحله و همسایگی حدوا یهاکرپا لیو .دباشمی افیک، نزاهدا 5 مططقه در یشهر و یاناحیه یهاپارک ادتعد کهاین بری م ط
 د.دار میط ت، دنیستط دلمتعا و ازنتوم یشهر کال د تباسلسلهمر منظا عایبر ظلحا از دموجو یهاکرپا نیز و باشطدینم

 از و باشطدنمی یتیجمع یباال تراکم با مطط م زیت ر یشهردار 3 مططقهای همحلی هاپارک که بود آنکططده انیب پژوهش گرید جهینت
 یهایبررکا ترشبی هرچطد کهاین بری  طم، (0375) رانهم ا و لط ی پژوهشهای افتهی با لذا و سبین برخوردار سرانه و بیجمع نیب تطاسب
 یکال د تتقسیما و هاپارک ینا ارستقرا محل بین ماا .دهطدمی تش یل رگازسای هایبررکا را انتهر 3 مططقه یامحله یهاپارک ارهمجو

 .ددار یرسازگا و طابمت، بنیس متطاسب جمعیب کماتر باها آن یعزتو نیز دعمل ر نظر از و اردند دجوو مططقی بطهرا (تمحال)
 تحقم انمیز به Arc GIS افزارنرم از است اده با مطالعه مورد محدودهی تیجمعهای تراکم و ش  ه لیتحل و طگیباقر لیتحل ازی  یترکهای نقشه ارائه
 د.ش پرداخته میتحق اتیفرض رد ای اث ات به گرفته انجام مطالعات به توجه بانهایب  در و ارائه مورد محدوده نیا درها استاندارد
 

 هاراهکار
 شود:های تحقیم، راه ارهای زیر پیشطهاد میبا توجه به یافته

 ؛یهرش مختلف مطا م نیب درها آن عادالنه عیتوز  ردیور، کپار مساحبی نس  شیفزااریزان شهری به توجه مسئوالن و برنامه 
 ؛ایهمحل دیجدی هاکپار جادیاریزی و برنامه در یابیم ان طالعاتمنتایج  یریکارگبه 
  ی فضا بیریمد جهب دری شهر اموری ادار وی تیریمد مختلفهای بخش در اننظرصاحب و متخصصان اتینظر وها دهیا زااست اده

 ؛س ز
 ؛ایهمحلی هاپارک به امالک آن لیت د وی شهرداری تجارهای یکاربر با امالک و نیزم معاوضه به مال ان میشوت 
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 ؛ی(ساختمانهای بلوک داخل) پارکمیطی  احداث 
 ای.همحلی هاپارک بهی نظامی کاربرهای نیزم ازی بخش لیت د رد، بفراغ اوقات سالمب حوزه وی نظامهای ارگانی م اره 

 عمناب
 .هرانت، نرایا یمعمار یشهرساز قاتیتحق و مطالعات مرکز یشهرسازهای روش و م احث جموعهم، (0390) زیام ک، یسلطان بهرام

 ب.سم نتشاراتا، یشهر یاراض یکاربر یزیررنامهب، (0335) احمدرضم، یپورمحمد

 از است اده با یشهری هاپارک یم ان ییفضا تطاسب یابیرزا، (0337) نمحس ،احدنژاد و اصغر ،یمانز ؛مشهرا ،ییوستار ؛هیراض ،یموریت
GIS (زیت ر یشهردار 5 مططقه یامحلهی هاپارک یمورد مطالعه.) 013تا  039: 31 ، شمارهییایجغراف یفضا یپژوهش یعلم جلهم. 

، ارشد نامه کارشطاسیانیپا ،0317آب و هوا در سال  فیدر. تلط زیس ز ت ر ی(، تحب عطوان فضا0390رحیم، آذرپیشه، نازیال )چهرزاد، 
 دانش ده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه ت ریز. شهری، یزیربرنامه

، شهر ت ریز مطالعه ریزی شهری، موردجایگاه و اهمیب کاربری فضای س ز در برنامه(، 0393)محمد  ی،پورمحمد، رحیمچیانه،  حیدری
 ، دانش ده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه ت ریز.یشهر یزیربرنامهو  ایارشد جغراف یکارشطاس نامهانیپا

 یشطاسبومهای پژوهش فصلطامه، شیراز شهر س ز فضای تحلیل و بررسی(، 0370) رضا ،ویسی سجاد؛ ،احمدی ؛یعل دیس، حسیطی
 .20-91 :(2)3،شهری
 ،. نشریه دانشگاه ت ریززیمورد نمونه ت ر عبیپارک    یبرا یابیم انای مططقه -یس ز شهر ی( فضا0392) میکرر، یزاده دلنیحس
 .31تا  0: 027و  023 هایشماره

 هرانت، یمطش نتشاراتا، یشهر یاراض یکاربر یزیررنامهب، (0330) یحمدتقم، نایرضو
 یکارشطاس نامهانیپا، (مرند عصریول هرکش: یمورد نمونه) یاراض یکاربر یزیررنامهب، (0370) زیپروی، ثان ینوروز ،ملهاا، هزادیرضو

 .مل ان واحد یاسالم زادآ انشگاهد، شهری مهطدسی شهرسازی یزیربرنامه دارش

 یهابا است اده از روش یشهر س ز یفضا یابیم ان(، 0377) محمدجواد یریام ؛الهام جهیعلو یلی؛ اسماعایله رؤمح اسجیک یرمضان
 03-53: (55)00شهری،  یشطاسبومهای فصلطامه پژوهش، تهران 0: مططقه یمطالعه مورد اره،یچطد مع یابیارز

 .زدی دانشگاه نتشاراتا، یشهر یاراض یاربرک یزیربرنامه، (0330) هاالرامبک، یاریز
 یکارشطاسنامه پایان .(سیهر شهر مطالعه مورد) یاراض یکاربر ی یک و یکم یابیرزا، (0370)، بختیار پطاهعزت ،لی رئج، یزمان عزت پطاه
 د.مرن آزاد دانشگاه ،یشهرساز یمهطدس یشهر یزیرارشد برنامه

 :(09)09 .ه ص ،گبافریط روش و کرپا /نهاسر روش از دهست اا با ت ریز یشهر طا مم در کرپا دکم و یابیرزا .(0339) لسور، یقربان
017 -051. 

و  یدانش ده علوم انسان پژوهشی رح ، نآ در موجود هایینارسائ و زیت ر یشهری هاپارک عیتوز ییفضا لیحلت، (0331) لسور، یقربان
 .زیت ر انشگاهد یاجتماع

 هینشر. یمجاز بیواقع GISبا است اده از  یشهر یهاپارک ی(؛  راح5امروز، فردا ) روز،ی: دیشهر یهاپارک ،(0397) نهرام، یقدوس
 .25 :55شماره ،هایشهردار

: (0)0 .یفضای ییزررنامهب، لتای شاخص سساا بر انتهر یشهر مطا م بین در هاپارک یعزتو یبرانابر سیررب ،(0370) سرینن، یق اد
033 -000. 

 ا العات سامانه از است اده باای همططقی هاپارک یداریپا لیحلت، (0370) نمحس ،یکاف ،لیاسماع ،یصالح ،الهام ،یوس ی ، مهفا ،یقسام
 .591-529 :(25)07، یزیربرنامه و ایجغراف هیشرن ،(رفبیج شهر یمورد مطالعه) ییایجغراف

 .س ز یفضا در ی راح وابطض، (0399)، هبودج و برنامه سازمان

. رشه یفضا به ی یال تید یگاهن، یشهر ونقلحمل و نیزم یکاربر هوشمطدانه یزیربرنامه ،(0375) دمحمو ورجهش، کفران یطیالدفیس
 ز.امرو رانیمد نتشاراتا ،نتهرا

ی هاپارک ونهنم مورد GIS از است اده با یشهر س ز یفضا طهیبه یابیم ان یالگو رائها، (0332)ابوال ضل ی، طیمش  ،لبوال ضا، یریش
 ن.زنجا انشگاهد، شهری یزیربرنامهجغرافیا و  دارش یکارشطاس نامهانیپا، نزنجا شهر

 نمونه) GISیی ایجغراف ا العات ستمیس از است اده بای شهر خدمات زکمرای طیگز انم ، (0397)زاده، مطوچهر فرج ،ادرن، یصمد
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 .دزی دانشگاهشهری،  ریزیبرنامهجغرافیا و  ارشدی ارشطاسک نامهانیاپ ،(لیاردب استاننمین؛  شهر موردمطالعه

 3 مططقهای محله یهاپارک فضایی یعزتو حلیلت ،(0375) انسیو ،عظیمی ،شهیر، رپونعثما ،سرهطگیرجوکا ،عیسی ،دیقهص، یلط 
 .051-77: (0)5 .یشهر یفضا توسعه و فیااجغر فصلطامه دو ،ناتهر

 ن.تهرای شهردار س زی فضا و هاپارک ازمانسنشر ، هاحگاهیرت  س زی فضا و هاپارک رامونیپی حث ام، (0390) یکطره، نایمجطون

 ،نکازرو هرش: یمورد نمونه یشهردرونی هاپارک یابیم ان و ییفضا لیحلت، (0371) نیحس ،یومیق، راصغرپو ،یرابض، لجما ،یمحمد
 .053-025 :(33)01، یزیربرنامه و ایجغراف هیشرن

 ت العاا سیستماز  دهست اا با یشهر یهارکپا گزیطی نم او  فضایی یعزتو تحلیل. (0333) رپرهیزگا، اک ریعل ،یمهدی، حمدم
 .59- 09: (53)9 ،یشهر مدیریب فصلطامه ،انهدزا داریشهر 5 مططقه: ردیمو مطالعه،GIS فیاییاجغر

 ن.هرات، رشوک زارتو، نرایا در یشهری زیررنامهبی الگو بری گرشن، (0317) یشهری زیربرنامه و مطالعات زکمر

 اندمیچ روش به یشهر محالت ۀپراکطد رشد و ییفضا ساختارمیان  ارت اط لیحلت، (0373) دمحم ،یمانیسل ،زهرا ،انییصحرا ،یعل ،موحد
 .530-512 :(13)53، یزیربرنامه و ایجغراف هیشرن ،(رازیش هرش: یمورد مطالعه) فضا

ی مورد مطالعه AHP مدل از است اده بای شهر توسعهی برا نیزم تطاسب لیحلت. (0371) ی ی ، نژادی عل ،اووسک ،درضایمح، یوارث
 .09-31 :(9)5ی. شهرریزی برنامه و پژوهش جلهم، دروزآبایف شهر
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