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  GISها و فضاهای سبز شهری با استفاده از مدل کوپراس و  تحلیل فضایی پارک

 شهر تهران(گانة 22مناطق  :مورد مطالعه)

 دانشگاه محقق اردبیلی ،ریزی شهری برنامهو افیا جغر ةدانشجوی دکتری رشت -سمیه محمدی حمیدی
  ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی برنامهو استاد گروه جغرافیا  -1*فر حسین نظم

 تحصیالت تکمیلی پیام نور، تهران ،ریزی شهری دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه -مجید اکبری

 61/63/1937 :تأیید نهایی     52/11/1931 :پذیرش مقاله
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 مقدمه
شرایط دشواری برای  های محیط زیست جمعیت و آلودگی ةروی ه رشد بیگسترش زندگی شهرنشینی همرا ،امروزه 

(. این توسعه و گسترش شهرنشینی 953: 1931 )استادی و همکاران، است کردهها ایجاد  پذیری فضای زندگی انسان زیست

شهری  دماتخ از شهروندان همة متناسب مندی بهره عدم جمله ازکشورهای جهان را با مشکالت متعددی  رِبیشتسریع 

های اخیر  مستقیم این افزایش و تراکم بیش از حد جمعیت در دهه ةنتیج .(16: 1931 )اکبری و همکاران، ه استکردمواجه 

 تر به فضاهای تنفسی شهری و شهری و مناظر طبیعی شهر و به دنبال آن نیاز بسیار ملموس اندازِ ساختار چشم تغییرِموجبِ 

عبارتی، گسترش  هب (.525: 1932 )یزدانی و همکاران، شهرها شده است در صوتی و وهوایی آب های لودگیآمتعاقباً افزایش 

تغییرات در شهرها موجب تبدیل فضاهای تنفسی شهری از جمله فضاهای سبز شهری به سطوح بتنی خشن و نفوذناپذیر 

 (.16: 5665 )شی، تر و بیشتری دارد ده که این امر در کشورهای جهان سوم نمود جدیش

 چنین کمبود از نگرانی. اند یافته ارزش از پیش بیش امروز رتراکمپُ شهرهای در شهری سبز ها و فضاهای پارک

دارد و این عناصر باارزش  وجود نیز سازی توسعة خانه برای خالی های زمین از استفاده دلیل به در شهرها فضاهایی

 است شدنی بینی ها پیش ک در چنین شرایطی وجود انواع آلودگیش ای در حال کاهش است و بی طور فزاینده اکولوژیکی به

ها و عناصر در ساختار اکولوژیکی  ترین کاربری از مهم یکی عنوان به، (. این فضاها121: 1931)سجادیان و همکاران، 

 اختصاص خود به را شهری فضای از توجهی درخور سطوح ،دارند سروکار با آن توجهی درخور جمعیت که ،شهرها

 چیدمان آن است ةکه اثربخشی آن وابسته به حضور این عناصر و نحو (112: 1931)قادرمرزی و همکاران،  دهند می

در  شهری پایداری برای شده مطرح نظریات از بسیاری امروزه در موضوع، بر این (. عالوه5619 ،و همکاران )بروسته

 مباحث یکی از مهم این .است نظریات این اصلی های یهپا شهر از سبز فضاهای شهری، طراحی و ریزی برنامه مباحث

 مناطق سطح تا محله مقیاس از ،شهروندان زندگی کیفیت افزایش سرزنده و و سالم شهرهای به یابی دست در اساسی

 کاربری پنج بین در که است حدی به شهرها داخل در فضای سبز (. اهمیت267: 5611 )کابیچ و همکاران، است ،شهری

 ،نیمکت و درخت چند شاملاست  محلیشود فقط  اینکه گمان می برخالف، شود و این فضاها می یاد آن از ریشه مهم

 های جنبه از همواره که شهری فضای در مهم و عاملی است جامعه یک اجتماعی و فرهنگی تفکرات از سمبلی و نماد

)رضوی و  کند می ایفا مهمی نقش شهری یزیر برنامه در و است عموم مردم توجه مورد روانی و ،فرهنگی اجتماعی،

  (.5: 1931همکاران، 

 و حفظ در که نقشی دلیل به بلکه دارند، اهمیت تفریحی دالیل به تنها شهری نه سبز فضاهای ،عالوه بر این موارد

 هرش ساکنان جسمی و روحی پرورشو هوا،  آلودگی تعدیل ،زیست شهری، تنوع زیستی، کاهش سر و صدا محیط تعادل

 ها آن توزیع و مقدار و سبز شهری ساختارهای این به توجه، رو  (. از این7: 5612برگ،  دن )ون ارزشمندند کنند می ایفا

 خدمات عرضة به توجه ،نیهمچن(. 133: 5611 )گوپتا،شود  می محسوب اساسی یپایدار نیاز ریزی برنامه داشتن برای

 یپایدار به ها آن کمک و تفریحی امکانات تنوع زیستی، حفظ کرواقلیم،می تغییرات آثار کاهش جمله از شهر سبز فضای

المللی هم  (. مطالعات مختلف بین5: 5619 )بور، کند می تر مهم شهر یها و برنامه ها سیاست در را سبز فضای جایگاه شهر

ئو و همکاران، ا)ه دتواند نقش مهمی در تعامل بین انسان و محیط زیست بازی کن دهد فضای سبز شهری می نشان می

5616 :1.) 

مربع برای هر شهروند است؛ این در حالی است که  متر 52-56استانداردهای جهانی فضای سبز چیزی در حدود 

جو  زاده و عبادی )ابراهیم متر مربع پیشنهاد شده است 3-6طبق آمار غیررسمی سرانة فضای سبز در کشور ما حدود 

این رقم در  ،متر مربع برای هر نفر است. البته 5/3فضای سبز در شهر تهران  ةسران ،این وجود (. با16: 1967 کندوان،
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 مسکونی، تراکم دلیل به تهران، شهر 7 و ،12 ،16 ،11 مناطق جمله از مناطق، بعضی مناطق مختلف یکسان نیست و در

فضای  ناهماهنگ توزیع هرانت شهر مسائل از ( و یکی92: 1932 و همکاران، )پوراحمد وجود دارد کمتری سبز فضای

 ةسران نسبت رعایت و سبز فضای و نیاز به فضاهای تفریحیبه و در برخی مناطق  است شهر این مناطق مختلف در سبز

کیفیت  بافت این روی بر اقتصادی نیروهای از حد بیش ثیراتأت و جمعیت تراکم و است نشده ها توجهی پارک

 زده برهم را این مناطق در ساکن افراد روانی و روحی امنیت و که آسایش طوری به ؛است برده بین از را آن محیطی زیست

 از بیش سبز فضای به نیاز ،و خدمات امکانات داشتن و بودن  پایتخت علت به ،شهر تهران ةروی بی با وجود توسعة .است

ضایی سطوح سبز شهری در حاضر به بررسی الگوی پراکنش ف ةمقال موضوع، در ضرورت با توجه به .است مطرح پیش

 زیر است: های پرسشگویی به  این پژوهش درصدد پاسخزمینه، شهر پرداخته شده است. در این  ن کال ةمنطق 55سطح 

 شهر تهران از نظر برخورداری از فضاهای سبز شهری چگونه است؟ ن گانة کال 55جایگاه مناطق 

 شهر تهران چگونه است؟ ن کال ةمنطق 55بز شهری در سطح های س ای مکان چندفاصله فضایی ای الگوی پراکنش خوشه

تحقیق ةپیشین
ریزی شهری و توجه به  نگاه برنامه ها است؛ این پژوهشگرفته انجام فضای سبز  بارةهای متعددی در مطالعات و پژوهش

ه جامع با توجه به ها و فضاهای سبز شهری را و داشتن شناخت و نگا پارک ةیابی بهین ها و معیارهای مکانداستاندار

 د:ندان ضروری میرا مسائل و مشکالت متعدد شهری 

 های پارک کنند بررسی مزایای یک پارک جنگلی شهری، بیان می دربارة پژوهشی در (،166: 5611) سبیر و میلوارد

کنند.  می همفرا شهرها برای را گیری اندازه قابل ارزش و با متعدد اقتصادی و ،محیطی اجتماعی، خدمات جنگلی شهری

 و ای مصاحبه روش اروپا با شهرهای در شهری سبز فضای به دسترسی ای با ارزیابی ( در مطالعه5611) کابیش و همکاران

 به توجه با را شهری فضای سبز به دسترسی میزان لهستان دوز و آلمان مونیخ دو شهر شهروندان دسترسی میزان ارزیابی

گوپتا و . دانستند بخش شهروندان رضایت دیدگاه از اداری و ،تجاری آموزشی، ،مناطق مسکونی با آن همجواری میزان

براساس  شهری سبز فضای مراتبی پذیری سلسله میزان دسترسی ارزیابی مبنا به GISهای ( با تحلیل5611) همکاران

د به کرتوان اشاره  می از تحقیقات داخلی در این زمینه نیز .پرداختند هندوستان جنوبی شهرهای در اندازه و عملکرد

 یابی مکان و سبز فضای مکانی -فضایی پراکنش الگوی بر تحلیلی» ( با عنوان1932) پژوهش قادرمرزی و همکاران

 کاربری توزیع با هدف چگونگی «شبکه در شهر پیرانشهر تحلیل و ANPمدل  از گیری بهره با شهری های پارک ةبهین

 راستای در جدید های پارک ایجاد جهت مناسب های موجود، مکان وضع ترسیم در جهت پیرانشهر شهر سبز فضای

 سرودی و جوزی ةبه مقالاشاره کرد توان  شده در این زمینه می از دیگر تحقیقات داخلی انجام .مطلوب وضع به یابی دست

 2 ةمنطق: یمورد ةمطالع) 1962 تا 1913 سال از تهران شهر سبز فضای کیفی تغییرات بررسی» ( با عنوان1932)

 با تهران 5ة منطق سبز فضای تغییرات ارزیابی»( با عنوان 1963) دومیری گنجی و همکارانمقالة ، «(تهران شهرداری

بررسی و پیشنهاد »( با عنوان 1936) نژاد و همکاران حاتمیمقالة و  «ای ماهواره های داده و هوایی های عکس از استفاده

احمدپور و  ةو مقال ،«(شهر تهران 15 ةموردی منطق ة)نمون وسعة فضای سبز شهریریزی ت معیار و استاندارد برنامه

 .«شهرداری تهران 3 ةمدیریت فضای سبز شهری منطق»( با عنوان 1966) ناهمکار

گرفته که  انجام های نسبتاً زیادی پژوهش شهرها و گسترش شهرنشینی مسائل علت به اخیر ةده چند در ،کلی طور به

ها و فضاهای سبز شهری،  یابی پارک های گذشته بیشتر به بررسی جایگاه مناطق شهری، مکان د در پژوهشرس نظر می به

ی و های کمّ ها و فضاهای سبز شهری از لحاظ شاخص پراکنش این فضاها و رضایتمندی شهروندان از وضعیت پارک
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های بسیار اندک در  ن پژوهشخشیده و مبیّای را قوام ب پژوهش چنین فرضیه ةاست. مروری بر پیشینپرداخته شده کیفی 

 ای خوشه های تحلیل کارگیری مدل هشهرهای ایران با ب ن توزیع و الگوهای پراکنش فضاهای سبز شهری در کال ةزمین

رو، بارزترین   است. از این ،شهر تهران ن کالدر ویژه  هب ،کوپراس ةگیری چندمعیار ای و تکنیک تصمیم چندفاصله فضایی

 فضایی ای خوشه به بررسی و تحلیلپیشین با این پژوهش در این است که در تحقیقات  پیشینهای  پژوهشتفاوت 

 مورد مطالعه پرداخته نشده است.  ةای فضاهای سبز شهری در محدود چندفاصله

نظری مبانی
ه است. عبارت واژة فضای سبز شهری کمتر از نیم قرن است که در فرهنگ ادبیات شهرسازی جهان مکان خاصی یافت

 دارای که شود می از مناطقی بخش آن شامل سبز گیرد. فضای می دربر را و وسیعی متعدد مفاهیم و معانی سبز فضای

(. فضاهای 152-151: 1935 )خمر و همکاران،ست ها چمن و ها، درختچه درختان، از سبزینگی اعم گونه هر یا گیاهان

(. طبق 195: 1931 )علوی و همکاران، ر زیادی پوشش گیاهی تعریف کردتوان فضاهای باز با مقادی سبز شهری را می

ها،  شود و اغلب شامل پارک فضای سبز شهری شامل یک قطعه زمین با پوشش گیاهی تعریف می ،تعریف تزوالس

)تزوالس و  شود شده در شهرها می شهری ساخته ةهای ورزشی، و دیگر فضاهای باز منطق های گلف، زمین زمین

 های جایگاه ها، پارک شامل) محصور نواحی گیاهی شامل را شهری سبز فضای همکاران و تایوستسا (.1: 5667 ان،همکار

شخصی افراد محسوب  دارایی که سبزی فضاهای و همچنین (خیابان و شهر از ای گوشه در تنها درختان شده، کاری درخت

ی متشکل یمحیطی، فضا از نظر زیست ،فضاهای سبز شهری (.513: 5666 ،ستسا و همکاران)تایو اند دهکرتعریف شود  می

محیطی  محیطی معین و متناسب با شرایط زیست جنگل و برخوردار از بازده اکولوژیک زیست از گیاهان با ساختاری شبه

 که است شهر سیمای از بخشی دربرگیرندة شهرسازی دیدگاه از سبز شهری حاکم بر محیط زیست شهر است. فضاهای

 مورفولوژیک ساخت شهر، جان بی کالبد کنار در حیاتی و زنده عاملی و است تشکیل شده گیاهی های پوشش اعانو از

 (.62: 1966 )فرغی، طور کلی سیمای شهر است و تعیین اندام و به ،شهر

شهرنشینی،  گسترش به توجه با امروزه که مواردی است جمله از آن با مرتبط مطالعاتی های این مهم و زمینه

و  گرفته قرار شهری مدیران و محققان از بسیاری مورد توجه و ... ،اکولوژیکی های مطلوبیت مختلف، های آلودگی

 و ،سمینار ها، نامه پایان مقاالت، کتب، و اند پرداخته نظر به ایراد رابطه این در بسیاری خارجی و داخلی اندیشمندان

 ةسرمای ساخت در نظیری است. فضاهای سبز نقش بی یافتهانجام  زمینه این در خاصی اهداف با فراوانی های گزارش

 )زانین، روند می شمار به شهری اندازهای ( و از عناصر اصلی چشم13: 5663 )راباروس و همکاران، کنند ایفا می اجتماعی

: 5665 ن،اهمکار )دونت وند مؤثر بسیار شهری های جذابیت و ،ارتقای استانداردها زندگی، کیفیت بهبود در و (6: 5662

انسان شهرنشین با طبیعت  ةهای مقابله با معضالت شهرنشینی را تقویت رابط ترین راه (. اندیشمندان یکی از اصلی6

عد اجتماعی، ای بهتر در سه بُ با هدف ساختن آینده 1376 ةشدن توسعة پایدار از ده این بحث با مطرح .اند دانسته

وجود آورد  هطور خاص ب شهری به  طور عام و محیط زیست زیست به  گاه به محیطو محیطی تحولی بزرگ در ن ،اقتصادی

 سبز فضای عملکردهای ترین مهم از یکی ،رو  و نقش فضای سبز را در مطالعات شهری اهمیتی افزون بخشید. از این

صوتی،  ای، ذره گازی، از اعم آلودگی میزان اکولوژیکی، کاهش شرایط بهبود به که است آن زیستی عملکرد محیط

 ةکنند باید ارائه شهری سبز فضای همچنین و گردد برمی  آب خاک و هوا، های آالینده دیگر و ،نامطبوع بوهای تشعشعی،

 و ،خاک افزایش نفوذپذیری هوا، آلودگی کاهش شهر، در شرایط بیوکینماتیک بهبود جمله از اکولوژیک های بازدهی

 (. 53: 1939 )سجادی و جعفری تهرانی،باشد  شهری حرارتی جزایر با خوردبر ةبهترین شیو و صوتی آلودگی کاهش
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یک نفر از آن دیگران را  ةیکی از مزایای بزرگ فضای سبز شهری این است که استفاد کنند و همکاران اشاره می لی

فضای سبز بر سالمت ثیر أت ةدر زمین گوناگونیهای  (. دیدگاه5662، )لی و همکاران کند از استفاده از آن محروم نمی

(. در برخی 196: 5661 ؛ چیسورا،1361، )الریچ کاهش فشار خون و کاهش میزان استرس وجود دارد وجسمی و روانی 

بهبود کیفیت زندگی  موجبشهری یکی از ابعاد مهم توسعة پایدار شناخته شده است و  زهای علمی، فضای سب دیدگاه

عنوان مبحث گسترده  کند فضای سبز شهری به ( اشاره می5611) (. هاروود5661، )لونت و نیجکامپشود   ن میاشهروند

 و اجتماعی شهروندان مانند زندگی سالم، محیط زیست، تغییرات آب و ،های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی هندر زمی

سبز باعث افزایش دهد فضای  شواهد نشان می ،(. از طرفی دیگر11: 5666 )شی، و انسجام اجتماعی نقش دارد ،هوایی

ر از یشتبین رضایت ب یی مثبتعلّ ةرابط ،عنوان مثال به ؛(1: 5616 )ساوتون و همکاران، شود سالمت و رفاه شهروندان می

، )ژانگ و همکاران سالمت روانی افراد وجود دارد مسکونی و ةفضای سبز شهری و سطح باالتر از وابستگی به محل

ثیرگذاری أ. چگونگی تاستهای اساسی توسعة پایدار شهری  ای سبز یکی از پایهتوان گفت فض می ،بنابراین (.5612

 است: 1 فضاهای سبز شهری در پایداری شهرها به شرح جدول

ثیرگذاریفضاهایسبزشهریدرپایداریشهرهاأچگونگیت.9جدول

توسعةپایدارفضایسبز

کارکرداقتصادییکیکارکردکالبدیوفیزکارکرداجتماعیمحیطیکارکردزیست

 آب و هوا ةتصفی -

جذب انرژی و گرمای هوا و  -

 تبخیر لةیوس سردنمودن آن به

 حذف پرتوهای مضر خورشیدی -

 های اجتماعی تقویت وابستگی -

پذیری  باالبردن میزان مشارکت -

 شهروندان

ایجاد تنوع در زندگی روزانه در اثر  -

 ترکیب آن با فضاهای شهری

 تقسیم فضا -

 ایجاد حفاظ -

کاهش انرژی مصرفی  -

 ها ساختمان

های مربوط به رفع  کاهش هزینه -

 آلودگی هوا و گرد و غبار

9912:992منبع:زندیهوهمکاران،

دهند و دلیل این اهمیت دو اثر  می یریزان شهری نیز به کاربری فضای سبز اهمیت بسیار بیشتر متخصصان و برنامه

ان اوقات فراغت این رفضای سبز بر شهرها ناشی از کارکرد اکولوژیکی و کارکرد گذ بسیار مهم و حیاتی کاربری

 در نیز سبز فضاهای به مربوط نظریات و ها اندیشه بر مروری (. در725: 1931 الحسینی و همکاران، )خادم فضاهاست

 شهرسازان دگاهید ؛گرا یقتر شهرسازان دگاهیدوجود دارد:  جدید های اندیشه در دیدگاه و الگو سه جدید شهرسازی

 .گرا عتیطب شهرسازان دگاهید و ؛گرا فرهنگ

(. 59: 1936)قربانی و همکاران،  خیزد گرا برمی های شهری شهرسازی ترقی سازی از اندیشه المللی پارک عمل سبک بین

ن الگو خیابان شود و در ای و سیالیت فضای شهری مطرح می ،گرا، فضای شهری فضای سبز از دیدگاه شهرسازی فرهنگ

های مرتبط با سبزکردن فضاهای  . اندیشهگیرد میصورت رود که در آن برخوردهای اجتماعی  شمار می ستون فقرات شهر به

گراست. فضاهای سبز از دیدگاه شهرسازان  ها، حاصل تفکرات شهرسازی فرهنگ ها و خیابان شهری، اعم از میدان

کند؛ الگویی که بازگشت  ی امریکایی در قرن بیستم در الگویی جدید تبلور پیدا میهای جریان شهرستیز از انگاره ،گرا طبیعت

: 1931، )علوی و همکاران کند شود و اکولوژی شهری را مطرح می به دامن طبیعت به مفهوم مکتب شیکاگو نزدیک می

به وجود فضای سبز در سطح  گرا، نوگرایان نیز ضمن تجزیه و تحلیل محیط انسانی (. در کنار شهرسازان طبیعت192-191

ه واحد آن اند. لوکوبورزیه بر این عقیده است که از هر ده واحد موردنظر برای سکونت باید نُ ه شهرها اهمیت زایدی قائل شد

بلکه از  ،است ناپذیرتنها از لحاظ فیزیولوژیکی تردید های مشجر در شهرها نه زیرا وجود فضای سبز و پارک ،فضای سبز باشد

فضای سبز شهری وجود  ة(. دو رویکرد در مطالع115: 1932)زندیه و همکاران،  وانی نیز دارای اهمیت خاصی استنظر ر
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 شهرها تنفسی فضای عنوان به شهری سبز فضای رویکرد، این براساس .محیطی است دارد که اولین آن رویکرد زیست

و  ستها کاربری انواع از یکی سبز فضای رویکرد این شود و دومین آن رویکرد کاربری اراضی است که براساس می بررسی

 .(721: 1931الحسینی و همکاران،  )خادم شود می مطرح سرانه میزان موضوع عمدتاً

پژوهش روش
ها از دو روش  آوری داده تحلیلی است. برای جمع -نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفیاز نظر تحقیق حاضر 

های موردنظر  آماری شهر تهران( استفاده شده است. براساس روش یادشده، شاخص  ةمنا )سال ای و اسنادی کتابخانه

جغرافیایی موردمطالعه  ةفضاهای سبز شهری استخراج شده است. محدود ةتحقیق از بررسی مبانی و متون موجود در زمین

ها و  تجزیه و تحلیل دادهبرای  ،است. همچنین 1932آن براساس تقسیمات سیاسی سال  ةمنطق 55شهر تهران و  ن کال

 و تحلیل ،5، روش خودهمبستگی فضایی1کوپراس ةگیری چندمعیار تکنیک تصمیم های آنتروپی، اطالعات نیز از روش

استفاده شده است. شکل  سیستم اطالعات جغرافیایی افزاری در محیط نرم ریپلی kیا تابع ای  چندفاصله فضایی ای خوشه

شهر  ن گانة کال 55بررسی وضعیت مناطق  پژوهش برای این دهد. در العه را نمایش میهای مورد مط زیر مجموعه شاخص

 (.5 )جدول شاخص زیر استفاده شده استبیست های فضاهای سبز از  تهران از نظر شاخص

پژوهشةهایموردمطالعشاخص.5جدول

x1 عمومیهایبوستان  x11 مترمربع9222هایکمترازتعدادپارک  

x2 کاری درخت  x12 متر مربع 1666های کمتر از  مساحت پارک  

x3 کاری جنگل  x13 متر مربع 2666تا  1666های از  تعداد پارک  

x4 قطعات سایر لچکی و x14 متر مربع 2666تا  1666های کمتر از  مساحت پارک  

x5 رفیوژ x15 متر مربع 2666تا  1666های کمتر از  پارک تعداد  

x6 میادین x16  متر مربع 166666تا  16666های از  پارکمساحت  

x7 کاری کمربند سبز جنگل  x17 166666تا  16666ها از  تعداد پارک  

x8 فضای سبز عمومی ةسران  x18 166666تا  16666ها از  مساحت پارک  

x9 شده های عمومی احداث تعداد پارک  x19 166666ها بیش از  تعداد پارک  

x10 شده داثهای عمومی اح مساحت پارک  x20  166666مساحت پارک بیش از  

شهرداریتهرانومطالعاتنگارندگانةمنبع:آمارنام


مدلتحلیلیسنجشوضعیتمناطقازلحاظتوزیعفضاهایسبزشهری.9نمودار

منبع:نگارندگان

                                                                                                                                                                   
1. Copras 

2. Moran's 
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 مطالعه مورد ۀمحدود معرفی
ای  نفر است که در پهنه 6173391 هگان 55مناطق شهر تهران در  ن ، جمعیت کال1932براساس نتایج سرشماری سال 

 (.5 و 1 های شکلاند ) کیلومتر مربع اسکان و استقرار یافته 711 معادل

  
هایشهرتهرانموقعیتپارک.5شکلموقعیتشهرتهراندرتقسیماتاستانی.9شکل

ترتیب  هزار نفر جمعیت به 936/172با  55 ةهزار نفر و منطق 511/317با بیش از  1 ة، منطقهگان 55در بین مناطق 

های جمعیتی، تفاوت در وسعت مناطق، تفاوت در  عالوه بر تفاوت. اند ترین مناطق شهری جمعیت ترین و کم رجمعیتپُ

های  ها و مشخصه ها و منابع شهری از دیگر ویژگی و نابرابری در توزیع فرصت ،های خدماتی دسترسی به امکانات و سرانه

 شهر تهران است. اقتصادی کالن -فضایی و نظام اجتماعیسازمان 

هایافته و بحث
شهری سبز فضای معیارهایبه  توجه با شهر ةگان22 مناطق وضعیت بررسی

از  ،داری از معیارهای فضای سبز شهریربا توجه به میزان برخو ،گانة شهر تهران 55برای بررسی جایگاه هریک از مناطق 

گیری چندمعیاره استفاده شده است. در زیر به مراحل و نتایج حاصل از  های تصمیم یکی از روشعنوان  هروش کوپراس ب

 ها و اطالعات مورد نظر اشاره شده است. محاسبات آماری داده

دوم: و اول  ارهایاز مع کهری وزنمحاسبة  ةشد یطراح یارهایوضع موجود براساس مع سیماتر لیتشک گام

 (.9 جدول) یده نوز یها از روش یکیبراساس 

هایموردمطالعهوزنهریکازشاخص.9جدول

x1 شاخص
x2 

x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 

weight 617/6 656/6 613/6 615/6 62/6 62/6 16/6 695/6 656/6 617/6 

 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 شاخص

weight 616/6 6177/6 69/6 696/6 69/6 69/6 652/6 652/6 626/6 117/6 

منبع:محاسباتآمارینگارندگان

مقدار هر گزینه  xijام و I وزن معیار qi که در اینجا 1 ةگیری براساس رابط کردن ماتریس تصمیم نرمالیزه گامسوم:

 به ازای هر معیار: 

(1) 
1




n

j

qi
dij   xij

xij
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 :5 براساس رابطة یریگ میتصم سیکردن ماتر زهینرمال سوم:گام

(5) 
1

n

j
dij 

مثبت  یارهایکه با معیی وهایآلترنات وها؛آلترناتیکنندة  فیتوص ةشد زهینرمال ارمعی وزن مجموعمحاسبة گامچهارم:

و     شوند. مجموع  ینشان داده م S-jشوند با  یم محاسبه یمنف یارهایکه با مع ییوهایو آلترنات S+j شوند با یمحاسبه م

 شود: یمحاسبه م 9رابطة براساس     

(9) 




  

  




zi

zi

sj dij

sj dij
 

 تیشوند. اهم یم محاسبه (-) ی)+( و منف مثبت یارهایکه براساس مع وهایآلترنات یا سهیمقا یندب رتبه گامپنجم:

 شود: یمحاسبه م 1رابطة طبق  Aj ویاز هر آلترنات Qj ینسب

(1) 
1

1
1

 

 








  
   



 



n n

min j jj j

j j
n

n j
j jj j

j
j

S   s x s
Q SJ s

s x
ss

ss

 

 شدهمعیارهایمثبتومنفیمحاسبه.5جدول

مثبتمنفیمناطق ردیفمثبتمنفیمناطق ردیف

1 ةناحی 1  6 39/197171 15 ةناحی 15   6 16/1316225362  

5 ةناحی 5  6 51/92656 19 ةناحی 19   6 95/1763  

9 ةناحی 2  6 61/216511131 11 ةناحی 11   6 26/5666  

1 ةناحی 3  6 95/966131 12 ةناحی 12   6 66/19653  

2 ةناحی 4  6 51/91519 11 ةناحی 11   6 91/692169  

1 ةناحی 5  6 17/166692 17 ةناحی 17   6 65/15673  

7 ةناحی 6  6 27/195115 16 ةناحی 16   6 61/95123  

6 ةناحی 7  6 36/117573 13 ةناحی 13   6 25/23256  

3 ةناحی 8  6 61/273565 56 ةناحی 56   6 11/59696  

16 ةناحی 9  6 13/63166 51 ةناحی 51   6 16/15252  

11 ةناحی 10  6 12/136161 55 ةناحی 55   6 71/113137  

منبع:محاسباتآمارینگارندگان

 وآلترناتی آن باالتر رتبة دهندة تر باشد نشان بزرگ Qi هرچه مقدار .Qjبراساس  وهایآلترنات یبند تیاولوگامششم:

مقدار  نیباالتر شهیهم است لآ هدیا ویآلترنات یبه عبارت ایحالت ممکن را دارد  نیکه بهتر یویاتاست. آلترن یبند تیدر اولو

 (.2)جدول  را دارد

طورکه در  همان .دست آمده است هب 2 صورت جدول گانه نتایج حاصله به طبق محاسبات آماری و اجرای مراحل شش

ترتیب با بیشترین امتیاز در جایگاه  به 11و  ،9، 15ناطق م ،شهر تهران ةگان55در میان مناطق  ،مشخص است 2جدول 

. برای اند تر در جایگاه آخر قرار گرفته نیز با وضعیتی نامناسب 19 و ،11، 56 اند. در مقابل مناطق نخست قرار گرفته

اطالعات افزاری سیستم  شده در محیط نرم یک از مناطق با توجه به میزان کوپراس محاسبه هر ،ترشدن وضعیت روشن

 (.9 شکل)اند  بندی شده جغرافیایی در سه طیف طبقه
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وجایگاههریکازمناطقموردمطالعهQiمیزانةمحاسب.2جدول

 جایگاه Qi Niمناطق جایگاه Qi Niمناطق

12 919/7  6311/656  1 55 151331 17161122 15 

3 166 67/11116  5 16 9/275126  19636111 19 

11 16/11627 1616363 9 12 5/733965  63572211 11 

3 51/66665 3697663 1 13 5/627119  32751922 12 

1 1/161539  11676661 2 51 1133621 91/1  11 

1 112211 16163371 1 5 1121333 19/1  17 

11 1/521312  56135131 7 2 1136616 11/1  16 

6 1/911112  96131512 6 16 1271311 71/1  13 

1 1/971371  11215961 3 56 5512261 17/5  56 

7 2/961679  19111311 16 11 52261736 62/5  51 

17 2/151517  17971311 11 19 56211621 16/9  55 

منبع:محاسباتآمارینگارندگان

 
هایموردمطالعهتهرانباتوجهبهشاخصةگان55وضعیتمناطق.9شکل

در وضعیت مطلوب از لحاظ  هگان 55منطقه از مناطق  3د، درمجموع شو مشاهده می 9طورکه در شکل  همان

از مجموع  ،اند. همچنین فتهرنامطلوب قرار گ منطقه نیز در وضعیت پنج ،در مقابل .اند های مورد مطالعه قرار گرفته شاخص

درصد مناطق در وضعیت 11/6 . از لحاظ آماری هماند مطلوب قرار گرفته منطقه نیز در وضعیت نیمه هشت ،منطقه 55

 در وضعیت نامطلوب قرار دارند.درصد 59/6و  ،مطلوب وضعیت نیمهدر  صددر91/6مطلوب، 



ریشه سبز فضاهای و هاپارک فضایی توزیع

شاخص موران  .هاست آنموران یکی از  ةآمار که وجود داردآوردن توزیع زمانی عناصر  دست هی مختلفی برای بها روش

ی طور کل آیا نواحی مجاور به دهد یمین شاخص تشخیص ت. ابندی اس برای تشخیص خوشه ها شاخصیکی از بهترین 

ای  صورت خوشه به معنای توزیع به 1رزش نزدیک به ت. ااس -1و  1رزش موران بین . ااند دارای ارزش مشابه یا غیرمشابه

 :شود یمتعریف  2رابطة این شاخص طبق  .استانگر توزیع تصادفی عناصر بی -1به نزدیک  و ارزش
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    یة مناطق، و در کلمیانگین متغیر  ̅ ، jة منطقدر مقدار متغیر  ̅ ، jمنطقة در مقدار متغیر     ها، نمونهتعداد  nکه در آن 

(. در این بخش با استفاده از شاخص موران در 21: 1931است )صالحی،  jو  iمنطقة دو کاررفته برای مقایسة  وزن به

 های موردمطالعه در سطح مناطق افزاری سیستم اطالعات جغرافیایی به بررسی و تحلیل توزیع فضایی شاخص محیط نرم

 است. 1تهران پرداخته شده است. نتایج حاصل از محاسبات آماری به صورت شکل 

 
توجهبهشاخصمورانتوزیعفضاییفضایسبزشهریباۀنحو.5شکل

نتایجخروجیشاخصمورانبرایتوزیعفضاییفضایسبزشهری.1جدول  

Moran's Index: 115311/6  

Expected Index: 6171/6-  

Variance: 6166/6  

z-score: 9637/1  

p-value: 1112/6  

 

با توجه به نزدیکی به  ؛دست آمده است هب 115/6 مقدار شاخص موران ،شود مشاهده می 1طورکه در جدول  همان

 ریزی قبلی است.  صورت تصادفی و بدون برنامه توزیع فضاهای سبز شهری به ةنحو گیریم منفی یک نتیجه می



9ریپلی k تابع یا ایندفاصلهچ فضایی ایخوشه تحلیل

 مفید بسیار ابزارهای از دیگر یکی ،است مشهور نیز «ریپلیکا  تابع به که»، ای چندفاصله فضایی ای خوشه تحلیل ابزار 

 دهد می نشان ابزار این ،قبلی تحلیلی ابزار دو برخالف. است مکان و فضا در ها پدیده فضایی الگوی آماری بررسی برای

افزار  نرم در تحلیل این اجرای از حاصل نتایح. است گونهچ جغرافیایی مختلف واصلف در ها پدیده بندی خوشه وضعیت

                                                                                                                                                                   
1. Multi-Distance Spatial Cluster Analysis (Ripleys K) Function 
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 شکل این در. دهد می توضیح را مفهوم این 5نمودار . شود می هئارا تصویر یا جدول صورت بهسیستم اطالعات جغرافیایی 

 .را تصادفی زیعتو الگوی ررنگپُ مورب خط و دهد می نشان را فاصله افقی محور

 و 1شده های کا مشاهده نام باوجود دارد  هایی ستون آن در که است آن به مربوط جدول و شکل یک ارزاب این خروجی

 منحنی از باالتر شده مشاهده نتایج منحنی چه هر. اند شده مشاهده کا و موردانتظار کا به مربوط ترتیب که به 5کا موردانتظار

 نتایج منحنی چه هر ،برعکس. اند شده بندی خوشه فاصله آن در که مشاهدات است آن معنای به باشد موردانتظار نتایج

 ،جدول نتایج براساس. ترند پراکنده هم از فاصله آن در ها داده، باشد انتظار مورد نتایج منحنی از تر پایین شده مشاهده

 مورد عوارض گیریم می نتیجه باشد معینی ةفاصل رایب موردانتظار کا مقدار از تر بزرگ شده مشاهده کا مقدار که زمانی

فضای سبز هریک از  ةاین نمودار برای سران .اند تصادفی توزیع از تر بندی خوشه تحلیل( مقیاسی) فاصله آن در مطالعه

 .(9 نمودار)مده است آصورت زیر در گانة شهر به 55مناطق 


ایتحلیلتوزیعفضاییچندفاصلهةنمون.5نمودار

 
ایتحلیلتوزیعفضاییچندفاصلهنتایجخروجیِ.9نمودار

                                                                                                                                                                   
1. Observed.K 

2. Expected.k 
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صورت  به هگان 55های فضاهای سبز شهری در سطح مناطق  پهنه ،شود نیز مشاهده می 9طورکه در نمودار  همان

 ،راینبتر شده است. بنا ای نزدیک صورت خوشه  پراکنده توزیع شده است. با افزایش فاصله بین فضاهای سبز شهری به

ولی در سطوح  ،صورت پراکنده است های ب برای سطح محله هگان 55توان گفت سطوح فضای سبز شهری در مناطق   یم

 ای توزیع شده است.  صورت خوشه های ب منطقه



گانةشهرتهران55وضعیتفضایسبزدرمناطق

در  .در شهرهاست زندگی و کیفیت فاهر میزان دهندة نشان شهری از خدمات هر یک ةسران میزان در بیشتر کشورها ،امروزه

 با توجه ،همچنین. در شهرهاست زندگی سطح افزایش مهم از فاکتورهای یکی عنوان به نیز سبز فضاهای ةسران ،میان این

 برای مشخصی استاندارد بایستی ،شهر و زیبایی مردم هوا و تفریح لطافت منظور ایجاد در شهرها به و لزوم فضاها اهمیت به

بابایی،  )بیگ نخواهد بود یابد کافی توسعه شهرها در سطح سبز فضای زیرا هر اندازه ،باشد سبز وجود داشته فضاهایایجاد 

 متحد ملل سازمان زیست  محیط سوی از شده تعیین شاخص .است فرد هر برای مربع متر 96 متوسط ةمیزان سران (.1963

 مطالعات براساس که است درحالی این است. فرد هر ازای به مربع متر 72 متحده ایاالت مانند جایی در و متر مربع 52 تا 56

 برای مربع متر 15 تا 7 حدود ایران در شهری سبز فضای مناسب و متعارف ةسران و شهرسازی، مسکن وزارت های بررسی و

 شهرسازی و نمسک کارشناسان نظر طبق که است سبزی فضای بیستم یک دارای فقط تهران شهر و است ایرانی فرد هر

قول آمده است که زندگی  ریزی شهری وزارت کشور این نقل دارد. در گزارش مطالعات گروه برنامه نیاز مربع متر 3هر فرد 

مربع کمتر نباشد و  متر 26 تا 96 مسکونی از ةهر فرد از فضای سبز در منطق ةر است که سهم سرانیپذ سالم در جایی امکان

فضای سبز شهری  ةمیزان سران 1 (. نمودار17: 1936، )محمدزاده یک ربع ساعت وقت نگیرد برای رسیدن به پارک بیش از

 دهد.  نمایش می گانة شهر تهران 55در مناطق  1936مار سال آطبق را 


شهرتهرانةگان55مناطقةمیزانسران.5نمودار

و  ،9/11، 1/99 ةشهر تهران با میزان سران 51و  ،56، 13ترتیب مناطق  ، بهشود  مشاهده می 1طورکه در نمودار  همان

 7 ةو منطق 6/1 ةبا کمترین میزان سران 16مناطق  ،در مقابل .باشند فضای سبزی می ةمربع دارای بیشترین سران متر 13

در جایگاه آخر قرار گرفته است. طبق مصوبات طرح  1/1ة میزان سران اب 6 ةو درنهایت منطق ،7/9 ةبا میزان سران

توسعة فضاهای در بخش فضای سبز به  ،شهری تهران ة)طرح جامع تهران( برای آیند راهبردی توسعة شهر–ساختاری

فضای سبز در شهر  ةمربع سران متر 16 محلی برای تأمین حداقل و ،ای ای، ناحیه سبز با مقیاس عملکرد شهری، منطقه

توان گفت در بیشتر مناطق شهر این امر  می ،ودار فوقبا توجه به نم .اشاره شده است تهران با توزیع متعادل در سطح شهر

 متر مربع است.  16فضای سبز کمتر از  ةشهری میزان سران ةمنطق 16 محقق نشده است و در
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یریگجهینت
اهمیت فضاهای سبز در است. یافته در شهرهای بزرگ فضاهای سبز شهری اهمیت روزافزونی ویژه  بهبا افزایش جمعیت 

فقدان  یافتگی جوامع مطرح بوده و نبود آن به معنی های توسعه عنوان یکی از شاخص ن حد است که بهمحیط شهری تا آ

 .نیست کردنیکه حتی مفهوم شهر بدون وجود فضای سبز تصور طوری به ؛شود سالمت و تندرستی در شهرها تلقی می

استانداردهای فضاهای سبز شهری و و  اند در کشور ما نیز بیشتر شهرهای بزرگ و متوسط بدون برنامه رشد کرده

عنوان پایتخت اداری و  به نشهر تهرا ن اند. کال صورت اصولی تخصیص پیدا نکرده حیاتی شهر به های دیگر کاربری

زمان با تحوالت  همو زمان با دیگر شهرهای کشور  سیاسی کشورمان نیز با این مشکل مواجه است. این شهر نیز هم

مین نیازهای اساسی این سیل عظیم أاست. تشده افزونی مواجه  های اخیر با رشد روز سال ریزی در سیاسی و برنامه

 ةن شهری است. این تحقیق با هدف بررسی نحووالئهای اصلی مس ه یکی از دغدغهرجمعیت ساکن در این شهر هموا

شده از  خص استخراجشابیست  گانة شهر تهران با توجه به 55 مناطق ةتوزیع فضایی فضاهای سبز شهری و مقایس

از مدل کوپراس استفاده  نخست ،ها تحلیل دادهبرای  .آماری و سایت فضای سبز شهر تهران انجام گرفته است ةنام سال

 به توان می ،گیری تصمیم های مدل دیگر به نسبت ،کوپراس ةچندشاخص گیری تصمیم مدل های ویژگی ترین مهم د. ازش

 و یکمّ معیارهای از زمان هم است قادر و دهد ارائه ها گزینه از کاملی بندی رتبه تواند می کوپراس: کرد اشاره موارد این

 طور به را منفی معیارهای و مثبت معیارهای ةمحاسب قابلیت کوپراس ،همچنین. کند استفاده ها گزینه ارزیابی برای کیفی

 کردن نرمالیزه نیازمند 1ساو گیری چندمعیاره مانند یمهای تصم مدل از تعدادی که  حالی در ؛دارد ارزیابی یندافر در جداگانه

 های مدل سایر به نسبت کوپراس مدل برتری باعث که دیگری مهم ویژگی. اند مثبت به منفی معیارهای تبدیل و

 که دهد نشان درصد براساس را آن و بزند تخمین را گزینه هر اهمیت ةدرج تواند می که است این شود می گیری تصمیم

 همکاران، و مولینر) دهد انجام ها گزینه میان را کاملی ةمقایس لحاظ این از و است بدتر یا بهتر گزینه یک اندازه هچ تا

های ترکیبی استفاده  با توجه به اینکه در تحقیق حاضر از شاخصبنابراین، (. 36: 1931 سرور و همکاران،؛ 571: 5619

، 15شهر تهران مناطق  ةگان55 ی مدل کوپراس نشان داد در میان مناطقها د. نتایج یافتهشاین مدل انتخاب  ،شده است

نیز با وضعیتی  19و  ،11، 56اند. در مقابل مناطق  ترتیب با بیشترین امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفته به 11و  ،9

توزیع فضاهای سبز شهری  ةهای روش موران نیز نشان داد نحو یافته ،همچنین اند. تر در جایگاه آخر قرار گرفته نامناسب

 کا یا تابعای  چندفاصله فضایی ای خوشه نتایج روش تحلیل ،ریزی قبلی است. درنهایت صورت تصادفی و بدون برنامه به

ولی با افزایش فاصله  ،گانة شهر تهران پراکنده توزیع شده است 55نیز نشان داد سطوح فضای سبز در میان مناطق  ریپلی

های  بررسی میزان سرانه ،ای است. همچنین صورت خوشه ای نحوة توزیع به ن داد در سطح منطقهبین سطوح نتایج نشا

ست و یصورت استاندارد ن فضای سبز این مناطق به ةدهد میزان سران گانة شهر تهران نشان می 55یک از مناطق  هر

 شهر تهران محقق نشده است. مربع سرانه در بیشتر مناطق  متر 16های طرح جامع تهران با  بینی همچنین پیش

تحلیل نابرابری نماگرهای توسعة »( با عنوان 1939) زاییربادی و میآ های این تحقیق با تحقیق زنگی یافته ،همچنین

های ایشان نشان  طورکه یافته همان .مطابقت دارد «موردی: مناطق شهر تهران( ة)مطالع پایدار فضای سبز شهری

 مربع است که تقریباً متر 3/2، 1966آمده برای مناطق شهر تهران در سال  دست بز بهفضای س ةمتوسط سران ،دهد می

های  است. یافته 1961مربع( براساس طرح جامع آن در سال  متر  16) پیشنهادی برای شهر تهران ةنصف حداقل سران

 ةاستاندارد نیست و سران گانة شهر تهران 55های فضای سبز در مناطق  این تحقیق نشان داد میزان سرانهاز حاصل 

( با 1931) های تحقیق حسینی و همکاران یافته ،است. همچنین  های جامع در بیشتر مناطق تحقق نیافته پیشنهادی طرح
                                                                                                                                                                   
1. SAW 
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عالوه  ،داد ننتایج تحقیق ایشان نشا .نیز مطابقت دارد «بررسی و تحلیل فضای پارک و سبز شهری شهر شیراز»عنوان 

 است. نگرفتهانجام آن نیز عادالنه  ةگان نُه ح شهر شیراز، توزیع فضای سبز در مناطقبر کمبود فضای سبز در سط

فضای  ةسران ةتوزیع عادالنست. یهای این تحقیق نیز نشان داد توزیع فضای سبز در مناطق شهر تهران عادالنه ن یافته

های  و محله ه،گان 55مناطق  ی سبز درفضا ةسران ةفضای سبز، توزیع عادالن ةیکی از موضوعات بسیار مهم در زمین سبز

مورد دوم شهرداری تهران  ةسال ة پنجشهر تهران و براساس استاندارد برای هر شهروند است که البته این مهم در برنام

ای که  خصوص در مراکز شهر به گونه ها به فضای سبز شهری در محله ةتوزیع عادالن ،درواقع .قرار گرفته استتوجه 

های  با توجه به بررسی .شود شهر تهران محسوب می کالن ةهای عمد وساز شهری باشد یکی از چالش اختمتناسب با س

احداث فضای سبز مشکل مدیریت شهری تهران برای ایجاد فضای سبز منظور  بهزمین مناسب  فقدان ،گرفته انجام

فضای سبز در مرکز شهر و  ةناعادالنتوزیع عامل اصلی برای است و همین امر  هگان 55صورت عادالنه در مناطق  به

دلیل گستردگی منطقه و   به 55 ةاین در حالی است که در برخی مناطق تهران همانند منطقاست. ای  مناطق حاشیه

، 16، 7اما برخی مناطق دیگر تهران مانند مناطق  .جهانی است ةفضای سبز بسیار بیشتر از سران ةجمعیت کم آن سران

وضعیت  ،از نظر کلی ،درمجموع .اند افت فشرده و تراکم جمعیتی باال با مشکل کمبود فضای سبز مواجهدلیل ب  به 17و  ،11

 تردد محیطی، فضای سبز در استان تهران چندان مطلوب نیست و با توجه به آالیندگی هوای پایتخت، مخاطرات زیست

فضای  ةو سرانیابد گسترش  سبز فضای باید ،رانته در آالینده های کارخانه وجود و همچنین ،نقلیه ةوسیل میلیون چهار

 ةوضعیت سران ،فضای این شهر با استانداردهای جهانی ةمیزان سران ةا توجه به مقایسب ،طور کلی به داده شود.سبز ارتقا 

ار مطلوب قر در مناطق پایین شهر که بیشتر در وضعیت نامطلوب و نیمهویژه  به ،فضای سبز در وضعیت بدتری قرار دارد

و  ،های فضای سبز داری عرصه ریزی کالن فضای سبز، ارتقای نگه ارتقای سطح برنامهتوان با  می ،گرفته است. بنابراین

فضای سبز  ةوضعیت سران ـ جهت حفظ فضای سبز کنونی های بلندمدت از جمله برنامه ـ داری سطح نظارت عالیه بر نگه

 بهبود بخشید.را شهر تهران 
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 ،31 ش ،51 س ،راهبـرد  و مجلـس  ةمجل ،(تهران شهر ن کال یجنوب ةپهن میحر: یمورد ةمطالع) شهرها ن کال میحر داریپا توسعة و انتیص
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 .26-53 صص ،13 ش ،یانسان یایجغراف

 12 ةمنطق یشهردار در یشهر سبز ییفضا یابی مکان ،1931، ریام ،یفراهان و روسیس پور، حسن محمد؛ ،یرودشت شادمان احمد؛ پوراحمد، .1
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 ــ  یعلمـ  ةنامـ  فصـل  دو راز،یشـ  شهر یشهر سبز و پارک یفضا لیتحل و یبررس، 1931، رضا ،یسیو و سجاد ،یاحمد ؛یدعلیس ،ینیحس .7
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 اجتمـاعی  محـیط  یارتقا برای شهری های پارک یابی مکان معیارهای ،1935 ،اکبر کبود، تاشه یدریح و لقمان ،یمراد شاه ؛یعل غالم خمر، .16

 .191-117 صص، 15 ش، 1 س ،یشهر یزیر مهبرنا و پژوهش ةمجل ،(زابل شهر ثیل قوبی پارک ؛یمورد ةمطالع)
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ـ  مکـان  و یشـهر  سـبز  یفضا یابیارز، 1931، محمد ،یشکوه اجزاء و ریام ،یاسد ؛یمهد تبار، یکاظم ن؛یحمدحسم ،یرضو .15  بـا  آن یابی
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 .17-1 صص ،93
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 .126-157 صص ،1 ش ،17 ةدور ،فضا شیآما و یزیر برنامه-یانسان علوم مدرس ةنام فصل ،(تهران
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ـ  ،(پیرانشـهر  شـهر  :موردی ةمطالع) هشبک تحلیل و ANP مدل از گیری بهره با شهری های پارک ةبهین یابی مکان و سبز  و ایـ جغراف ةمجل
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