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 چکیده
هاي رشد سریع شهرنشینی در کشورهاي درحال توسعه بازتاب

فضایی بسیاري را به همراه داشته است که از جمله آنها  ـ کالبدي
هاي خدماتی در شهرها به توان به عدم توزیع بهینه کاربريمی

خصوص کالنشهرهاي کشور اشاره نمود. شهر شیراز به عنوان یکی 
از کالنشهرهاي کشور نیز این قاعده مستثنی نیست، به طوري که 

خاص شهر، سبب محرومیت ها در چند ناحیه تمرکز شدید کاربري
سایر نواحی از امکانات و خدمات شهري شده است. یکی از این 

قابل اي شهري است که عالوه بر نقش غیرههاي پاركنوع کاربري
انکار آنها در تلطیف هواي شهر، در افزایش سالمت شهروندان نیز 

هاي نقش بسزایی بر عهده دارند. بررسی توزیع فضایی پارك
اي شهر شیراز حاکی از تمرکز شدید این نوع منطقهاي و ناحیه

باشد که دسترسی ها در مرکز شهر و نواحی مجاور آن میپارك
ها را براي شهروندان با مشکل روبرو مطلوب یه اینگونه پارك

هاي شهري با درصد بسیار کرده است و حوزه نفوذ موجود پارك
هش حاضر سعی باشند. لذا در پژوباالیی داراي پوشش مشترك می
هاي ایجاد پارك شهري در شهر بر آن شده است تا بهترین مکان

یابی شیراز شناسایی شود. در نتیجه ابتدا معیارهاي موثر در مکان
هاي شهري از نقشه کاربري اراضی وضع موجود شهر شیراز پارك

مستخرج و سپس با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی به وزن 
و زیرمعیارها پرداخته شد و در نهایت با استفاده از دهی به معیارها 

پارك  3اي و پارك ناحیه 14تحلیل شبکه و تعیین حوزه نفوذ، 
 .هاي مناسب پیشنهاد گردیداي در مکانمنطقه

اي؛ سیستم اي و منطقهپارك؛ پارك ناحیه کلیدواژگان:
 1 .اطالعات جغرافیایی؛ شیراز
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Abstract 
Rapid expansion of cities in developing 

countries has had a number of spatial-physical 
consequences including imbalance distribution 
of service-related land-use in cities, especially 
metropolitan areas. Shiraz as a metropolitan in 
Iran is no exception. Intensive concentration of 
service-related land-use in few areas of the city 
has led to deprivation of the rest parts of the 
city to enjoy urban facilities and services. 
Urban parks distribution is an example of the 
mentioned situation. Public parks regardless of 
their function to clean the environment have an 
important role in citizen’s health conditions. 
Assessing the spatial distribution of local and 
regional parks of Shiraz indicates that there is a 
high concentration of such features in central 
area of the city and its nearby lots. Accessibility 
to such parks is not easy for most residents and 
the influence areas of the parks are intersected 
in most cases. The present study was aimed to 
show the optimal site locations for public parks 
in Shiraz. Therefore, first effective criteria for 
urban park locations were defined based on 
current land-use map of the city, and then using 
Hierarchical Analysis Process method, the 
criteria and sub-criteria were weighted. Finally, 
based on network analysis and defining 
influence area methods, 14 local parks and 3 
regional parks were proposed in suitable 
locations. 
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 مقدمه و طرح مسئله
گذشته  هايافزایش جمعیت و رشد شتابان شهرنشینی در دهه

توان به توسعه آثار سوئی را به دنبال داشته است که از آن جمله می
اي، فقر و افت کالبدي ناموزون شهرها، ایجاد محالت حاشیه

 استانداردهاي زندگی، کمبود مراکز خدماتی و نهایتاً نابرابري در
، 1383برخورداري از امکانات اشاره نمود (حسامیان و همکاران، 

128.( 
شهري از مهمترین عوامل موثر در  و فضاي سبز هاپارك

اند و مقاصد دهی به پایداري اجتماعی و همبستگی شهريشکل
د ونــــشوب میـــگري محســـمطلوبی براي تفرج و گردش

(Bjerke et al, 2006, 35) .مانند: مشکالت ی عوامل ولی
زندگی شهري، ایمنی پارك و فضاي سبز، امنیت و متناسب نبودن 

هاي مختلف سنی و جنسی در این کانات مورد نیاز براي گروهام
ها از جمله عوامل کاهش تمایل شهروندان براي استفاده از این مکان

 ).105، 1391زیاري و همکاران،(ها استعرصه

فضاي سبز به عنوان بخشی از بافت شهرها و نیز بخشی از 
رار گیرد. تواند جدا از نیازهاي جامعه شهري قخدمات شهري، نمی

از این رو، فضاي سبز باید از نظر کمی و کیفی متناسب با حجم 
فیزیکی شهر و نیازهاي جامعه با توجه به شرایط اکولوژیکی شهر و 
روند گسترش آتی آن ساخته شود، تا بتواند به عنوان فضاي سبزي 
فعال، بازدهی زیست محیطی و مستمري داشته باشد (پوراحمد و 

ریزي ). در نتیجه امروزه ساماندهی و برنامه31،1388همکاران، 
ریزي کالن شهرها هاي حتمی برنامهفضاي سبز شهري از ضرورت

آید و تدوین، به روزسازي و سهولت دسترسی به به حساب می
به عنوان   GISآنها به کمک بندي نتایج حاصل ازاطالعات و جمع

توسعه کالبدي تواند گام بلندي در سیستمی تحلیلی و مدیریتی می
 ).293، 1387اجتماعی شهرها به حساب آید (تیموري و همکاران، 

هاي شهري به عنوان یکی از عناصر حیاتی شهرها نقش پارك
هاي خشن شهري بسزایی در افزایش سرزندگی و شادابی محیط

گونه عناصر کنند، لذا دستیابی بهینه کلیه شهروندان به اینایجاد می
شود. ریزي کالنشهرها محسوب میبرنامه هايشهري از ضرورت

اي اي و منطقههاي شهري ناحیهبررسی توزیع فضایی پارك
هاي یاد شده در کالنشهر شیراز حاکی از تمرکز شدید پارك

هاي مرکزي محدوده شهري است، در حالی که گسترش بخش
هاي شهري را در طولی کالنشهر شیراز نیاز به ایجاد پارك

دهد. تمرکز بیش از حد قد پوشش به شدت نشان میهاي فامحدوده
هاي شهري در بخش خاصی از شهر سبب همپوشانی شدید پارك

اي که هاي شهري با یکدیگر شده است؛ به گونهحوزه نفوذ پارك
هکتار از اراضی  69/21093اي از مجموع هاي ناحیهبراي پارك

اشد را بدرصد می 80/34هکتار که برابر  65/16948تحت پوشش 
هاي داراي پوشش مشترك به خود اختصاص داده است. محدوده

هاي پوششی این نوع درصد از محدوده 19/66بدین معنی که تنها 
اي نیز از هاي منطقهپارك با یکدیگر همپوشانی ندارد. براي پارك

هکتار محدوده تحت پوشش  60/30351 مجموع مساحت
 درصد داراي پوشش مشترك 81/83 هکتار که برابر 58/25439
 ت.اس

هاي شهري و ارقام آورده شده حاکی از تمرکز شدید پارك
هاي هاي شهري در مقیاسهمپوشانی بسیار باالي حوزه نفوذ پارك

اي است که لزوم بازنگري در توزیع فضایی اي و منطقهناحیه
هاي مناسب ایجاد پارك شهري هاي شهري و شناسایی مکانپارك

 د.دهکالنشهر شیراز را به وضوح نشان میدر 

 
 اهمیت پژوهش

ترین تأثیر فضاي سبز در شهرها تعدیل دما، افزایش مهم
رطوبت نسبی، لطافت هوا و جذب گرد و غبار است. به طور کلی 

ناپذیر است، به وجود فضاهاي سبز و تأثیر آنها در شهرها اجتناب
 باقی بمانند. بنابراین،طوري که بدون آن ممکن نیست شهرها پایدار 

کاربري فضاي سبز باید از نظر کمی و کیفی متناسب با حجم 
فیزیکی شهر و نیازهاي جامعه و با توجه به شرایط اکولوژیکی 
شهرها و روند گسترش آتی آنها در نظر گرفته شود تا بتواند به 

 داشته باشدعنوان فضاي فعال بازدهی زیست محیطی مستمري 
هاي سنتی براي تعیین ). در روش93، 1389ران، مشکینی و همکا(

مکان مناسب براي یک فعالیت، با اعزام گروهی به عنوان 
گرفت و در کارشناسان، مناطقی پیشنهاد و مورد ارزیابی قرار می

 صورت مناسب بودن یک یا تعدادي از آنها به عنوان محل یا 
ه این شد. کهاي مناسب براي فعالیت مورد نظر معرفی میمحل

روش به تجربیات فردي و نظرات شخصی گروه متکی بود و چه 
یابی مطابقت هاي علمی و منطقی مکانبسا این نظرات با جنبه

ناپذیري نداشت و در نتیجه موجب بروز مشکالت و خسارات جبران
). اما امروزه با توسعه سریع علوم، ابزارها 49، 1390شد (مجدي،می

ریزي و مدیریت شهرها مورد برنامههاي جدیدي براي و روش
استفاده قرار می گیرد که یکی از کارآمدترین آنها سیستم اطالعات 

هاي اطالعات جغرافیایی به منظور ذخیره، جغرافیایی است. سیستم
اند. عنصر اصلی ها ایجاد شدهبازیابی، تغییر، آنالیز و طراحی داده

به طوري که  ،تاستفادة از یک سیستم مرجع مکانی اس  GISیک
هاي دیگر هاي یک مکان خاص را در ارتباط با مکانمیتوان داده

 . (Richard L. Charch, 2002, 541)دآنالیز نمو



 27)      1392ریزي کالبدي ـ فضایی (سال اول ـ شماره دوم ـ بهار برنامه

ر پژوهش حاضر سعی بر آن شده است تا با استفاده از بنابراین د
هاي تحلیل شبکه در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی و نیز قابلیت

همسازي آن با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با توجه به عدم توزیع 
     هاي شهري موجود کالنشهر شیراز، بهترین متناسب پارك

شهري شیراز شناسایی  در محدودههاي ایجاد پارك شهري مکان
 د.شو

 
 هدف پژوهش

هاي شهر شیراز با پژوهش حاضر به منظور تحلیل فضایی پارك
اي انجام شده است و سعی اي و منطقههاي عملکردي ناحیهمقیاس

هاي یاد شده با استفاده از بر آن شده است تا براي هر نمونه از پارك
هاي بهترین مکانبندي و تعیین شعاع عملکردي، روشهاي پهنه

 د.اي جدید شهري شناسایی شوهایجاد پارك

 
 فرضیۀ و روش شناسی پژوهش

هاي شهري شهر شیراز رسد پراکندگی کنونی پاركبه نظر می
بیشتري از شهر شیراز دسترسی  هاياي است که در بخشبه گونه

 ت.ها میسر نیسوب به اینگونه پاركمطل

و کمی است که  تحلیل ـ پژوهش حاضر از نوع توصیفی
اي و اسنادي و نیز مطالعات اطالعات مورد نیاز از منابع کتابخانه

به منظور تعیین بهترین  میدانی و انجام مصاحبه بدست آمده است.
هاي شهري در کالنشهر شیراز ابتدا نقشه کاربري مکان ایجاد پارك

شده و در ادامه کلیه   GISاراضی وضع موجود وارد محیط
هاي سازگار و ناسازگار جهت ایجاد به دو دسته کاربريها کاربري

 بندي گردید.اي تقسیماي و منطقهپارك ناحیه
هاي ترسیم و براي وزن براي هر الیه کاربري اراضی حریم

هاي اطالعاتی با انجام مصاحبه از ده نفر ها و الیهدهی به حریم
گیري از بهره ریزي شهري بااساتید دانشگاه و نیز کارشناسان برنامه

ها (زیرمعیارها) وزنی دهی ساعتی، براي هر یک از حریمروش وزن
 شدند. 1با هم تلفیق  GISمنظور و سپس در محیط

اساس بندي شهر شیراز به پنج دسته برنتیجه بدست آمده پهنه
هاي شهري است. سپس با میزان مطلوبیت به منظور ایجاد پارك

هاي نفوذ به تعیین حوزه  Network Analysisاستفاده از ابزار
هاي پوشش مشترك استاندارد وضع موجود پرداخته شد و محدوده

بندي صورت اساس پهنهارك شناسایی گردید و در نهایت برهر پ
هاي پیشنهادي به تفکیک گرفته و شعاع نفوذ استاندارد، پارك

 د.اد گردیاي پیشنهاي و منطقهناحیه

 

1. Overlay 

 پیشینۀ پژوهش
فرانسوي است و در فرانسه و اروپا به معناي پارك واژهاي 

زمین سبزي بوده است که براي نگهداري از حیوانات وحشی یا 
). 42، 1380براتی، ( اندکردهاهلی درب آنرا با حصار محصور می

هاي تفرجگاهی عامه اي فراخ و بازي براي استفادهپارك منطقه
عملکرد و بیان مردم در کنار و داخل شهرهاست که از ترکیب میان 

کند گیرد و در زیباسازي منظر نقشی مهم ایفا میتصویري شکل می
 و به عنوان رابطی میان زیباسازي و فضاهاي عملکردي مطرح 

 ).262، 1390گردد (محمدي و همکاران، می
- )Dai et al, 2001 ،( در پژوهشی به ارزیابی محیطی در

ز فرآیند تحلیل سلسله اند و با استفاده اشهر النژو چین پرداخته
مراتبی و وزن دهی به معیارها و زیرمعیارهاي مورد نظر و تلفیق 

، اراضی محدوده شهر را GISهاي اطالعاتی آن در محیط الیه
هاي دفن هاي ساختمانی بلند و کوتاه مرتبه، مکانجهت فعالیت

اساس میزان مطلوبیت هاي حفاظتی در پنج دسته برزباله و محدوده
 د.کننمیمشخص 

- )Zucca et al, 2008 ،(بندي استان در پژوهشی به پهنه
پردازند و در نهایت با برگامو ایتالیا به منظور ایجاد پارك محلی می

کز ها، فاصله از مرادهی به معیارهایی مانند فاصله از رودخانهوزن
هاي اطالعاتی در به تلفیق الیه...  تاریخی، نواحی کشاورزي و

م اطالعات جغرافیایی پرداخته و در نهایت محدوده محیط سیست
 د.نمایمورد بررسی را در چهار آلترناتیو ارزیابی می

)، در پژوهشی به بررسی نقش و 1389مشکینی و همکاران ( -
پردازند و ها در شهر گلستان میجایگاه فضاي سبز شهري و پارك

سبز،  هاي همچون توصیف و پراکنش فضاهايبا استفاده از شاخص
  ها و... فرایند تحول و توسعه فضاي سبز شهري را در دههسرانه

گیرند که توزیع اند و نتیجه میمورد بررسی قرار داده 84-1373
هاي فضاهاي سبز شهري به صورت نامتعادل است و پارك

اي در سطح شهر وجود اي و ناحیههاي منطقهعملکردي در مقیاس
 ددندار

یابی )، به ارائه الگوي بهینه مکان1390(احمدي و همکاران  -
اند. در این پژوهش با استفاده از فضاي سبز شهري پرداخته

معیارهایی مانند نزدیکی به مراکز مسکونی، به مراکز آموزشی، 
فرهنگی، تجاري، بهداشتی، مراکز فرهنگی و تاسیسات و تجهیزات 

و نیز   AHPاز هاي بایر و وزن دهی به آنها با استفادهشهري و زمین
، منطقه هفت شهرداري کالنشهر اهواز را GISتلفیق آنها در محیط 

در پنج طیف خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، خوب و خیلی خوب 
 د.انبندي کردهبه منظور ایجاد فضاي سبز شهري پهنه
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گیري از سیستم اطالعات )، با بهره1391لطفی و همکاران ( -
جغرافیایی و مدل تحلیل سلسله مراتبی، به بررسی توزیع فضایی 

هاي جدید در این هاي شهري شهر بابلسر و مکانیابی پاركپارك
توزیع  دهد کههاي ایشان نشان میپردازند. نتایج بررسیشهر می

هاي شهري بابلسر نامناسب است و در این میان محله فضایی پارك
براي احداث فضاي سبز جدید  بیشترین اولویت را 6شماره 

 ت.داراس
)، در پژوهشی با عنوان تحلیل 1391محمدي و همکاران ( -
، GISهاي شهري شهر نورآباد با استفاده از فضایی پارك ـ  مکانی

هاي شهري و یابی پاركاطالعات موثر در مکانهاي با تعریف الیه
      مراتبی، به دهی به آنها با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهوزن
هاي مناسب ایجاد بندي شهر نورآباد جهت شناسایی مکانپهنه

هاي شهري جدید میپردازند و در نهایت هفت پارك شهري پارك
 د.نکنهاي مناسب پیشنهاد میجدید را در مکان

گیري از ابزار برتري پژوهش حاضر بر موارد یاد شده بهره
Network Analysis در محیطGIS   به منظور تعیین شعاع

    یابی بهینه هاي شهري و مکانخدماتی وضع موجود پارك
اي بر اساس حوزه نفوذ اي و منطقههاي پیشنهادي ناحیهپارك

 ت.مطلوب اس

 

 محدوده مورد مطالعه
 29دقیقه طول شرقی و  32درجه و  52در موقعیت شهر شیراز 

کیلومتري تهران  919دقیقه عرض شمالی و در فاصله  36درجه و 
) که از شمال به رشته 75،1389قرار دارد (حاجی نژاد و همکاران، 

هاي سفیددار و از جنوب غربی و هاي بمو، از غرب به کوهکوه
 نقش دسین مشاورشود (مهنشرقی به جلگۀ شیراز محدود میشمال
 ).8، 1370پارس، جهان

 
 تعاریف و مفاهیم نظري

 
 فضاي سبز

هاي تفرجی با مقدار تواند به عنوان مکانفضاي سبز شهري می
 ودــــی نیمه طبیعی تعریف شـــقابل توجهی درختزار و نواح

(Kong & Nakagoshi,2006, p148)  ،به عبارت دیگر
هاي ري است که عرصهفضاي سبز شهري بخشی از فضاي باز شه

ها، گلها، طبیعی یا مصنوعی آن تحت استقرار درختان، درختچه
اساس نظارت و مدیریت انسان ست که برها و سایر گیاهانی اچمن

هاي مرتبط به آن براي با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصص
 هروندان و مراکز ـــفاهی شتگاهی و رـــرایط زیستی، زیســـبهبود ش

 
 ): موقعیت محدوده مورد مطالعه1شکل شماره (
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شوند (مجنونیان، جمعیت غیرروستایی، حفظ و نگهداري و یا بنا می
1374 ،40.( 

 
 پارك

هاي در لغت به معنی توقف است و عموماً به آن دسته از زمین
شهري که براي تفرج و گذراندن اوقات فراغت مردم اختصاص 

شود. از طرفی این فضا، نسبت به سایر شوند، گفته میداده می
 د.ژیکی و اجتماعی بسیار باالیی دارفضاهاي سبز بازدهی اکولو

 
 هاي شهريپارك

اي تفریحی، ـــــهتند که داراي جنبهــــی هســــهایپارك
دهی رویســــاند و نقش آنها سیــــت محیطـــی و زیســـــفرهنگ

 دــــباشهر میــــلف شــــق مختــــــهروندان مناطــــشبه 
 ).12، 1385کندري، ــــمحمدي و اس(

 
 پارك شهري در مقیاس ناحیه

شود که در ناحیه مسکونی قرار داشته باشد و گفته میبه پارکی 
مساحت آن دو تا چهار برابر مساحت پارك در مقیاس محله (چهار 
هکتار) باشد و دسترسی با پاي پیاده طبق مشخصات براي ساکنان از 

 د.ه تا پارك از نیم ساعت تجاوز نکندورترین نقط

 
 پارك شهري در مقیاس منطقه

شود که در یک منطقه مسکونی قرار داشته، به پارکی گفته می
ي حداکثر در مقیاس ناحیه مساحت آن حداقل دو برابر اندازه

(هشت هکتار) در نظر گرفته شود. هم چنین طبق استاندارد، مراجعه 
تواند از دورترین منطقه با وسیله نقلیه در مدت زمانی از کننده می

اد شده برساند یک چهارم ساعت یا بیشتر، خود را به پارك ی
 ).74-72، 1374(مجنونیان، 

 
 تحلیل فضایی

هاي است اي از فعالیتتحلیل فضایی، تحلیل مکانی مجموعه
دهد. این تحلیل که انسان در طبیعت، در یک دورة خاص انجام می

اي از روابط بین انسان، محیط، فعالیت و زمان است مجموعه
 ).53، 1376(معصومی اشکوري، 

 
 لسله مراتبیمدل تحلیل س

به  1به وسیله ساعتی 1971فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در سال 
گسترده براي مدلسازي مسائل بدون  عنوان یک ابزار آنالیز

ساختاري در خصوص موضوعات سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و 

1. Saaty 

هاي علوم مدیریتی مطرح شد، که بر پایه مقایسه زوجی ارزش
 (Son, 2002,1970) شدگذاري هاي از موضوعات پایهدست

 این روش یک روش ارزیابی چند معیاره ریاضی در فرآیند 
که   (Mohanty et al, 2007, 254)سازي استتصمیم

 کندگیري ترکیب میمعیارهاي کمی و کیفی را در تصمیم
(Zhijun et al, 2009, 465). مقایسه منطقی به منظور    

مراتبی و  سلسله گیري اهمیت نسبی عناصر در هر سطحاندازه
ترین سطح سلسله مراتب، به منظور ها در پایینارزیابی گزینه

د دهانتخاب بهترین تصمیم در بین معیارهاي چندگانه را ارائه می
(Sipahi & Timor, 2010, 775).  ،اساس این مدل   

بین  ـ دو به دو با هم ـ هاي زوجیگیري بر اساس مقایسهتصمیم
 ).123، 1382ایش و استعالجی،باشد (آسعوامل می

به عنوان یک تکنولوژي موثر، جهت تعیین   AHPفرآیند
معیاري استفاده هاي چندمکان بهینۀ استقرار تاسیسات از بین شاخص

ارزش پارامترها را در مسائل  شده است و ضریب موضوعی و
 .(Yang, 2002, 33) دنمایموضوعی مشخص میچند

 
 ها و نظریاتدیدگاه

 
 اهمیت فضاي سبز در زندگی شهرينقش و 

شهر یک سیستم پویاست و فضاي سبز نقش بسزایی در کاهش 
تراکم شهري، ایجاد مسیرهاي هوایی، تکمیل و بهبود کارکرد 
تاسیسات آموزشی، فرهنگی، مسکونی، و ذخیره زمین براي 
گسترش آینده شهر دارد که بسیار ارزشمند است. فضاي سبز به 

زیست محیطی، زیبا شناختی، اکولوژیکی، دلیل ایجاد عملکرد 
 اجتماعی، روانی حائز اهمیت است. 

ترین تاثیر فضاي سبز در شهرها عملکرد زیست با اهمیت
محیطی آن است. عالوه بر آن امروزه اقلیم شهري تحت تاثیر 

ها در شهرها، آن چنان دگرگون فرآیندهاي تراکم و تمرکز فعالیت
اي شهرها، به صورت مشخص و یهشده است که در مطالعات ناح

 شود. می     اي بررسی جداي از اقلیم ناحیه
آثاري که از طریق کاهش فضاي سبز شهري بر اکولوژي 

هاي زیرزمینی و هاي اقلیم، هوا، خاك، آبشهري به ویژه در زمینه
شود آن چنان شدید است که عناصر ي حیوانی گذاشته میجامعه

کند (رهنمایی، شهري به کلی دگرگون می سازنده آن را در محیط
1382 ،255 .( 

هاي طبیعی در توانایی فضاي سبز عمومی به عنوان مسکن
و باشند؛ به طوریکه وجود درختان مناطق شهري بسیار مفید می

هاي اجتماعی علفزارها در فضاهاي عمومی بیرون از خانه وابستگی
شوند را قوتکه در شهرهاي امروزي روز به روز از هم گسسته می                                                            
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بخشد و براي کاهش پرخاشگري و رسیدن به آرامش روحی می
توان از شوند. همچنین میبسیار موثرند و عاملی براي صمیمیت می

و منافع اقتصادي براي شهروندان بهره  ها به عنوان منابعاین مکان
 .(Chiesura, 2004, 130)  جست

 
 فضاي سبز و نقش آن در پایداري شهري

کند ي فضاهاي سبز شهري زمانی مهمتر جلوه میتوجه به مقوله
که این کاربري شهري به طور مستقیم با پایداري شهري مرتبط 

ناپایدار است. بعد نوین پایداري شهري در شهرهاي ناهمگن و 
امروزي پایداري اجتماعی است که با نقش پارك در باالبردن 

پذیري شهروندان ارتباط متقابل دارد. توزیع و ضریب مشارکت
پراکنش بهینه و مطلوب فضاهاي سبز شهري عاملی براي بازدهی 

روانی) براي  ـ اکولوژیکی (محیطی، اقتصادي، اجتماعی و روحی
پایداري اکولوژیک نه را براي تواند زمیشهروندان است و می

 ).98، 1386چشمه، محمدي ده( شهرها مهیا کند

 
 معیارهاي مکانی فضاي سبز شهري 

هاي داراي مشکل، آنهایی هستند که در اصوالً بدترین پارك
گذرند و تمایل به چنین کاري هایی که مردم از کنار آنها نمیمکان

در چنین مصیبتی نیز ندارند قرار دارند. یک پارك شهري که 
ي مناسب، مانند یک فروشگاه هایی با اندازهگرفتار آمده با زمین

بزرگ در یک موقعیت بد اقتصادي است. با توجه به این شرایط، 
 :باشدمعیارهاي مکانیابی فضاهاي سبز عمومی به شرح زیر می

کاربري فضاي سبز عمومی حتی المقدور  مرکزیت: -الف
ناحیه و مناطق م از مراکز محالت، مراکز باید در مراکز شهري، اع

 د.شهري مکانیابی شون

انطباق سلسله مراتب ساختار کارکردي  سلسله مراتب: -ب
فضاهاي سبز عمومی ؛ فضاهاي سبز عمومی با ساختار فضایی شهر

باید متناسب با موقعیت کارکردي خود برحسب واحد همسایگی، 
هاي با انمایی پاركمحله، ناحیه و منطقه مکانیابی شوند. از ج

اي در داخل محالت باید در حد امکان جلوگیري مقیاس فرا محله
  .شود

هاي شهري باید از چهارسو به هریک ازپارك دسترسی: -پ
شبکه ارتباطی دسترسی داشته باشد تا بدین طریق هم امکان جذب 
جمعیت بیشتر فراهم گردد و هم امکان نظارت اجتماعی و امنیت 

برداري دیداري از یابد. در عین حال امکان بهره پارك افزایش
هاي زیباي پارك براي رهگذران از چهارسو فراهم باشد جلوه

 ).88و 87، 1382(سعیدنیا، 
 

 هاي پژوهشیافته
 

 هاي شهري موجودتعیین حوزه نفوذ پارك
هاي شهري در مطالعات شهري براي هر یک از کاربري

که مساحت این محدوده بر شود محدوده حوزه نفوذي تعریف می
باشد. پس از بررسی منابع موجود در اساس نوع کاربري متفاوت می

اي، هاي شهري و منطقهزمینه تعیین میزان حوزه نفوذ پارك
متر و  3000هاي شهري مشخص گردید که شعاع حوزه نفوذ پارك

متر ذکر شده است.  5500اي هاي منطقهشعاع حوزه نفوذ پارك
متري خود  3000اي تا فاصله ه هر پارك شهري ناحیهبدین معنی ک

دهد. براي تعیین دقیق میزان حوزه را تحت پوشش خود قرار می
شعاع  1ها با استفاده از روش تحلیل شبکنفوذ هر پارك شهري ابتد

 د.جود هر پارك تعیین گردیحوزه نفوذ وضع مو

 اي و هاي ناحیهمطالعه پراکندگی و توزیع فضایی پارك
هاي شهري اي شهر شیراز حاکی از عدم توزیع مناسب پاركطقهمن

هاي شهري اي که هر یک از پاركباشد. به گونهدر سطح شهر می
باشد و ها داراي پوشش مشترك میحوزه نفوذ بسیاري از پارك

مساحت بسیار زیادي از محدوده شهري فاقد پوشش حوزه نفوذ 
دهد که براي ی نشان میهاي کمباشند. تحلیلهاي شهري میپارك
هکتار از اراضی تحت  69/21093اي از مجموع هاي ناحیهپارك

باشد را درصد می 34/80هکتار که برابر  65/16948پوشش 
هاي داراي پوشش مشترك به خود اختصاص داده است. محدوده

هاي پوششی این نوع درصد از محدوده 66/19بدین معنی که تنها 
اي نیز از هاي منطقهپوشانی ندارد. براي پاركپارك با یکدیگر هم
هکتار محدوده تحت پوشش  06/30351مجموع مساحت 

درصد داراي پوشش مشترك  81/83هکتار که برابر  85/25439
اي به همراه شعاع هاي ناحیه) پارك2است. در شکل شماره (

 ت.موجود آنها نشان داده شده اس پوششی وضع

 
ت اراضی جهت ایجاد پارك بندي میزان مطلوبیپهنه

 شهري
هاي شهري هاي مناسب ایجاد پاركبه منظور شناسایی مکان

بندي میزان مطلوبیت اراضی در محدوده شهري شیراز، ابتدا به پهنه
هاي شهري پرداخته شد. براي این شیراز جهت ایجاد پارك شهري

 هاي شهري به دومنظور ابتدا معیارهاي موثر در تعیین مکان پارك
دسته سازگار و ناسازگار تقسیم و سپس براي هر یک از معیارها 
زیرمعیارهایی بر اساس میزان تاثیرگذاري تعیین گردید. از آنجا که 

  هاي کلیه معیارها و زیرمعیارها به یک اندازه در تعیین مکان پارك

1. Network Analysis 
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 ): پارك هاي ناحیه اي موجود و حوزه نفوذ آن2شکل شماره (

 
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شهري مناسب نیستند، لذا با استفاده از 

با مقایسه دو به دو معیارها و زیرمعیار ها با توجه به هدف پژوهش، 
براي وزن دهی به معیارها و زیرمعیارها از روش ساعتی  پرداخته شد.

ریزي و فضاي سبز شهري از ده نفر از اساتید و کارشناسان برنامه
طوالنی شدن اي صورت گرفت که به منظور پرهیز از مصاحبه

) آورده شده است. الزم به 1مطلب، نتایج آنها در جدول شماره (
ذکر است که در تمامی مقایسات زوجی صورت گرفته نرخ 

هاي بدست آمده است که نشان میدهد داده 1/0سازگاري کمتر از 
 د.گر ندارنمورد مقایسه ناسازگاري اساسی با یکدی

   ا به ترسیم حریم و زیرمعیارهپس از وزن دهی به معیارها 
هاي اطالعاتی (معیارها) و هاي الیههاي اطالعاتی و نیز وزنالیه

زیرمعیارها در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی منظور گردید. در 
هاي ها و در کاربريهاي ناسازگار، دوري از کاربريکاربري

دار در هاي وزنها منظور گردید و الیهسازگار نزدیکی به کاربري
محیط سیستم اطالعات جغرافیایی تلفیق شد. براي نمونه چند مورد 

) 3ا در شکل شماره (هاي آنههاي اطالعاتی به همراه وزناز الیه
 ت.آورده شده اس

و وزن دهی به   GISپس از تعریف توابع تحلیلی در محیط
آنها با استفاده از روش ساعتی، محدوده شهري شهر شیراز بر اساس 

اي که در ت اراضی جهت ایجاد پارك شهري به گونهمیزان مطلوبی
 د.شود، تعیین گردی) مشاهده می5شکل شماره (

بندي نهایی اراضی حاکی از این است که از نتایج از پهنه
 3090هکتار از اراضی محدوده شهري شیراز،  37575مجموع 

باشد که بیشتر در هکتار داراي میزان مطلوبیت بسیار زیاد اراضی می
هاي شهري موجود و نیز هاي خارج از حوزه نفوذ پاركدودهمح

      هاي اصلی درجه یک و دو شهري دیده در مجاورت خیابان
 د.شومی

 
 هاي شهري جدیدهاي ایجاد پاركتعیین مکان

هاي مناسب ایجاد پارك شهري در محدوده پس از تعیین پهنه
شعاع حوزه نفوذ  شهري شیراز، با استفاده از تحلیل شبکه و بر اساس

هاي متري پارك 5500اي و نیز هاي ناحیهمتري پارك 3000
هاي بسیارمناسب و مناسب ایجاد پارك شهري اي، در مکانمنطقه

اي و هاي جدید ناحیهکه در مرحله پیشین بدست آمده است، پارك
   ) مشاهده 5) و (4هاي شماره (اي به شرحی که در شکلمنطقه

 د.انشدهشود پیشنهاد می
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 ): معیارها، زیرمعیارها و وزن هاي منظور شده1جدول شماره (
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 گیريبندي و نتیجهجمع
اي اي و منطقههاي ناحیهتوزیع فضایی کنونی پاركبررسی 

هاي مذکور در نواحی شهر شیراز حاکی از تمرکز شدید پارك
خاصی از شهر است که دسترسی مطلوب شهروندان را با مشکل 
روبرو کرده است. که این امر فرضیه پژوهش که بر عدم دسترسی 

داللت دارد را اي شهر شیراز اي و منطقههاي ناحیهمطلوب به پارك
 هد. نتیجه بررسی پژوهش حاضر در خصوص دیمورد تایید قرار م

  هري به تفکیک ـهاي شهاي ایجاد پاركتعیین بهترین مکان
اي هــــپارك ناحی 14نهاد ـــاي، پیشاي و منطقهها ناحیهپارك

هایی با میزان مطلوبیت اي در مکانپارك منطقه 3جدید و نیز 
-اد پاركـــــاي که با ایجد. به گونهــــباشد و زیاد مییار زیاــــبس

هري ـــنهادي، کلیه محدوده شـــاي پیشـــههاي جدید در مکان
اي هــــاي و منطقهـــهاي ناحیش پاركـــیراز تحت پوشـــش
 د.رـــگیرار میــــق

 هاي منظور شدههاي اطالعاتی تعریف شده به همراه وزن): الیه3شکل شماره (
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 اي پیشنهادي و حوزه نفوذ آن): پارك هاي ناحیه4شکل شماره (

 
 

 
اي پیشنهادي و حوزه نفوذ آنهاي منطقه): پارك5شکل شماره (
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پارك در نواحی  8اي جدید پیشنهادي، پارك ناحیه 14از میان 
پارك نیز در  3پارك در محدوده غرب و  3شمالی و شمال غربی، 

گردیده  هاي جنوبی و جنوب شرقی شهر شیراز پیشنهادمحدوده
هاي جدید هیچگونه همپوشانی با اي که پاركاست به گونه

 د.هاي موجود ندارنیکدیگر و نیز با پارك

اي نیز در شمال و هاي در مقیاس عملکردي منطقهپارك
اي جانمایی شده است که در ضمن جنوب شهر شیراز به گونه

 هاي ساختمانی شهر شیراز، کمترین همپوشانیپوشش کلیه محدوده
اي موجود داشته هاي منطقههاي حوزه نفوذ پاركرا با محدوده

نیز در  باشند. به طوري که دو پارك در شمال شهر و یک پارك
 ت.جنوب شهر پیشنهاد شده اس

اي بایستی از سوي دیگر پیشنهادهاي اجرایی ذیل نیز به گونه
 :مورد توجه مدیران شهري قرار گیرد

راز نیازمند اقداماتی جدي و هاي شهري شیتوزیع بهینه پارك
هدفمند است. بر این اساس به منظور نیل به هدف اصلی پژوهش 

باشد، پیشنهادهایی به هاي شهري شیراز میکه توزیع بهینه پارك
 :شودشرح زیر ارائه می

هاي شهري متراکم و فشرده در مرکز بازتوزیع پارك -
 ي.هاي پیشنهادشهر به مکان

هاي انتخاب مکان پاركرعایت اصل همجواري در  -
 ي.جدید شهر

هاي توجه به اصل دسترسی عموم مردم با صرف هزینه -
 ي.هاي شهرکمتر به پارك

مانند آموزشی، ارتباطی،  هاي مختلف پاركتقویت جنبه -
 و ... .فرهنگی 

ه کننده به ارائه تجهیزات مورد نیاز شهروندان مراجع -
 ا.هپارك

هاي خصوصاً پاركهاي پیشنهادي تجهیز سریع پارك -
 ي.احاشیه
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