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 چكیده
و پراکنش آن در  عیاست که توز ییها یاز جمله کاربر ،یسبز شهر یفضا

است که  ییاز جمله شهرها لیدارد. شهر اردب یادیز تیسطح شهر اهم
 یبرا افتهی که سرانه اختصاص یبه طور ؛ندارد سبز یمناسب فضا عیتوز

 یها با شاخص یرقم اختالف آشکار نیمترمربع است و ا 1/9هر نفر 
مترمربع  02تا  02) سازمان ملل متحد ستیز طیمح یاز سو شده نییتع
محله  44 لیپژوهش حاضر با هدف تحل ،راستا نیهر نفر( دارد. در ا یبرا

شده طبق نظر کارشناسان، از  شاخص انتخاب 11با توجه به  لیشهر اردب
حاکم بر پژوهش  کردیسبز انجام شده است. رو یاز فضا ینظر برخوردار

سازمان  از ازی. اطالعات مورد ناست یو از نوع کاربرد یلیـ تحل یفیتوص
دست آمده  هب یدانی( و برداشت م1134)لیسبز شهر اردب یها و فضا پارک

 س،ی)تاپس ارهیچند مع یریگ میتصم یها از مدل یریگ سپس با بهره
محله  44 یبند با روش کپلند به رتبه جینتا قیالکتر و ساو( و تلف کور،یو

انجام شده  یسبز شهر یاز فضا یبرخوردار زانیلحاظ م زا لیشهر اردب
محالت در چهار سطح  یبند به دست آمده، رتبه جیاست. با توجه به نتا

شده است. با  یبند محروم( رتبه اریبرخوردار، محروم و بس مهی)برخوردار، ن
سبز  یفاقد هرگونه فضا لیمحله در سطح شهر اردب 9 نکهیتوجه به ا
ح محروم در سط یاز نظر برخوردار لیشهر اردب محالت شتریبودند و ب
در سطح شهر  یسبز شهر یپراکنش فضا که گفت توان یم ،قرار دارند

 .نامتوازن و نامتعادل است. لیاردب
 

 یها مدل ،ییفضا لیسبز، تحل یفضا یکاربر :کلیدیهای  واژه

 .لیاردب اره،یچندمع یریگ میتصم

 

Abstract 

Urban green space is one of the land uses that its 

distribution across the city is crucially important. 

Ardabil can be considered as a city with an 

inappropriate distribution of green space. The allocated 

green space per capita in Ardabil is 7.3 square meters. 

This figure is quite far from the indices determined by 

the United Nations Environment Organization which 

considers 20 to 25 square meters for each person. The 

present study was aimed at analyzing 44 neighborhoods 

of Ardabil city based on 11 selected indicators of green 

space availability set by experts. Based on type, the 

present study is an applied research with a descriptive-

analytical method. The required data was obtained from 

the parks and green space organization of Ardabil in 

2015 as well as through a field study. Then, in order to 

rank all 44 neighborhoods of Ardabil city according to 

their existing green spaces we have applied the 

Copeland model to integrate several multi-criteria 

decision-making models including TOPSIS, VIKOR, 

ELECTERE, and SAW. As a result, all neighborhoods 

of Ardabil were grouped into four categories namely: 

enjoyed, semi-enjoyed, deprived, and very deprived. As 

seven neighborhoods of the city lacked any kinds of 

green space, and most of the other neighborhoods fall in 

the deprived category, it can be said that the distribution 

of urban green space in Ardabil is an unbalanced 

distribution. 
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 مقدمه
یـ    شهری شهرها و نواحیعموماً سطح برخورداری در بین 

هـای آموزشـی، خـدمات     کشور یکسان نیست، بلکه در بخش
بهداشت و درمان، خدمات و رفاه اجتماعی، مراکز تفریحـی و  

بـه چشـم    هایی و ناهماهنگی ناموزونیگذران اوقات فراغت 
ــی ــیش روی    م ــه پ ــاعل و معضــالتی ک ــی از مس ــورد. یک خ
 شهرها و نواحیریزان وجود داشته، رشد و توسعه نابرابر  برنامه
است. به طوری که با نگاه به توزیع فضـایی خـدمات    شهری
ها به شـکل متـوازنی توزیـع     که این فعالیت شود میمشخص 
انـد. بـه همـین خـاطر از جملـه معیارهـای معمـول در         نشده
بنــدی محــالت بــر اســا   ای، ســطح ریــزی منط ــه برنامــه

آبادی و  )زنگی های مختلف توسعه است برخورداری از شاخص
 (.1: 1130، همکاران

های بارز در توسعه فضایی ایران، وجـود   یکی از مشخصه
ای در این میان  ریزی محله ای است. برنامه های محله نابرابری
ها در سطوح مختلـف   ها و کاستی پاسخی به نارسایی تواند می

ریزی به دلیل نوع  جغرافیایی باشد. سطوح ملی و محلی برنامه
توانند نگرش جامع به محله  ریزی، نمی ها به برنامه نگرش آن

به صورت سیستمی داشته باشند، بنابراین پیوند منافع ملـی و  
های  قالب برنامهای، در  ریزی محله توان با برنامه محلی را می

 های محلـی بـه وجـود آورد    ملی با نگرش سیستمی به برنامه
ــی ــورداری در  4: 1193، )زال ــه ســطح برخ ــور ک ــان ط (. هم

کشورهای مختلف جهـان دارای مراتـب گونـاگون اسـت، در     
یـافتگی و برخـورداری در بـین     داخل کشورها نیز روند توسعه
ر ایـن  (. د90: 1119،)مـوییی  محالت مختلف یکسان نیست

رابطه توسعه متعادل  و متوازن فضاهای جغرافیـایی، نیازمنـد   
جانبــه مســاعل اقتصــادی، اجتمــاعی،  بررســی دقیــق و همــه

بهداشتی، فرهنگی و شناخت بهتر نیازهـای جامعـه و بهبـود    
هاست که این امر منوط به دسترسی به آمـار و اطالعـات    آن

ــردازش ــل و پ ــان کام ــده از مک ــت  ش ــر اس ــورد نظ ــای م  ه
 (.1: 1130، آبادی و همکاران نگی)ز

در این میان فضای سبز که بخشـی از سـیمای شـهر را    
هـای واقعـی، از    عنـوان یکـی از پدیـده    دهـد، بـه   تشکیل می

نخستین مساعلی است کـه انسـان همـواره بـا آن در تمـا       
محیطـی، اجتمـاعی، فرهنگـی،     است. این م وله، ابعاد زیسـت 

(. فضـای  0: 1119،اقتصادی و کالبـدی دارد)حیـدری بخـش   
هایی است که چگونگی توزیع و پراکنش  سبز ازجمله کاربری

عنوان ریـه تنفسـی    آن در سطح شهر، اهمیت بسیار دارد و به
هـای   های مهم شناخت کیفیت محیط شهرها، یکی از شاخص

(. گسـترش  01: 1194)مجنونیان آید ساخت به شمار می انسان
ای مسـکن  شهرنشـینی، وسـعت فضـای شـهرها و فشـار بـر      

تر تغییراتی را در سطح زمین و محیط طبیعی بـه وجـود    بیش
ــین Rafiee et al, 2009: 431) آورده اســت (. همچن
ریزی فضایی در شهرها و نیاز بـه مسـکن    های برنامه سیاست
تر باعث کاهش دسترسی مردم به فضـاهای سـبز شـده     بیش
بـر ایـن    .(Van den Berg et al, 2010:123) اسـت 

عنوان ی  نیاز زیسـتی   ها و فضای سبز به کرپااسا  وجود 
جوامع برای ارت اء کیفی سطح زندگی انسان تبلوریافته است. 
با وجود به رسمیت شناختن اهمیت فضای سبز عمومی برای 
جوامع شهری، مطالعـات اخیـر نشـان داده کـه فضـای سـبز       
 شهری به طور یکنواخت در درون شهرها توزیع نشده اسـت 

(McConnachie & Shackelton, 2010: 224) .
مکانی فضـاهای   -طورکلی هدف از ارزیابی تناسب فضایی به

سبز شهری، سنجش موردنیاز به فضاهای موردنظر در سـطح  
ــهر ــود بــه لحــاظ     ا و شناســایی نارســایی هش ــای موج ه
نظر و سنجش میـزان رفـاه    رسانی فضاهای سبز مورد خدمات

هـای شـهری    یشهروندان به لحاظ دستیابی به چنین کـاربر 
ای بـه جهـت اسـتفاده    محلـه   هـای   . در این میان پارکاست

 درتر و ارتباط مسـت یم آن   مکرر شهروندان و دسترسی آسان
 (.1: 1111، )تیموری استحاعز اهمیت  بسیار کیفیت زندگی

رشد نسـبتاً سـریع    به علتهای اخیر  شهر اردبیل در دهه
عدم توانـایی در ایجـاد مراکـز خـدماتی     و  از ی  سوجمعیت 

مشـکالت مـالی از سـوی     با وجودهای شهری،  ازجمله پارک
 بازتـاب فضـایی  است.  روبرو بودهمساعل و مشکالتی با دیگر 

. در سـت ها ا و توزیع نامناسب کاربری پراکنشاین مشکالت  
رویـه   این میان کاربری فضای سبز که به علت گسـترش بـی  

و اراضی کشاورزی به بافـت شـهری بـا    شهر و تبدیل باغات 
 با معضالتی همچون عدم است رار ،تهدیدات جدی مواجه شده

یـابی در سـطح شـهر، اسـتفاده از فضـاهای       و مکـان  مناسب
هـا   ها، عدم توجه بـه سـرانه   جواری نامناسب، عدم رعایت هم

(. 19: 1132)طرح جامع اردبیل استانداردها و غیره روبرو است
نفر با سـرانه فضـای    104404با جمعیت  1همنط  برای مثال،

با کسری  ،مترمربع 12استاندارد  توجه بهمترمربع، با  0/4سبز 
لحـاظ   تـرین کمبـود از   رو است که بـیش  مترمربع روبه 1/12

ــین منــاطق شــهر اردبیــل   برخــورداری از فضــای ســبز در ب
نفر  143243با جمعیت  0منط ه همچنین . شود میمحسوب 

 49/4 ، نسبت به سرانه اسـتاندارد، مترمربع 11/12ی  سرانه و
که کمترین کمبـود در بـین    برای هر نفر کمبود داردمترمربع 
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. در کل شهر اردبیل با سرانه فضای استمناطق شهر اردبیل 
برای هـر نفـر وجـود    مترمربع  3/9مترمربع، کسری  1/9سبز 
(. 1134هـا و فضـای سـبز شـهر اردبیـل،      )سازمان پارکدارد 

ــا بهــرهبــراین اســ گیــری از  ا  ایــن پــژوهش ســعی دارد ب
گیری چندمعیاره، وضعیت محـالت شـهر    های تصمیم تکنی 
برخورداری از پارک و فضـاهای سـبز مـورد    را از نظر اردبیل 

از نظـر  را تحلیل و ارزیابی قرار داده و محالت مختلف شـهر  
ــتفاده برخــورداری از شــاخص ــابی  هــای اس ــورد ارزی شــده م

هـدف ایـن    با توجـه بـه ایـن وضـعیت،    د. هدای قرار  م ایسه
محلـه شـهر اردبیـل و     44و تحلیل وضعیت  مطالعهپژوهش 

بندی  محالت از لحـاظ   بندی و سطح ای، رتبه ارزیابی م ایسه
. نتـایج ایـن   استبرخورداری از پارک و فضاهای سبز شهری 

پژوهش اولویت مکانی ایجاد پـارک و فضـای سـبز شـهری     
 ای و دسـتیابی بـه توسـعه    و محله ای برای ساماندهی منط ه

هـا در   ای و کاهش نـابرابری  ای و محله متعادل منط ه شهری
 نماید.می ها را مشخص  برخورداری از این نوع کاربری

از  بخشـی  سبز شهری فضاهای،در شناخت مبانی نظری

شـهر   عملکردی در محدودۀ موجود یا محدود وسیع فضاهای
 کیفیـت  زیبـایی، افـزایش  و  تنـوع  منظـور ایجـاد    به که است
 شـهروندان  به ویژه خدمات و اراعه انسانی رفاه تأمین زیستی،
 غیربـومی،  و گیاهی بـومی  های پوشش و یا انواع شده انتخاب
)ضـرابی و   انسان شـهری قـرار دارد   مدیریت و نظارت تحت

(. فضاهای سبز عمومی فضاهایی هسـتند  21: 1112تبریزی، 
هـا درگـذران    موم مـردم از آن که بازدهی اجتماعی دارند و ع

ــرد      ــتان و گ ــا دوس ــاحبت ب ــریح و مص ــت، تف ــات فراغ اوق
هـا اسـتفاده    های اجتمـاعی و فرهنگـی و نظـایر ایـن     آیی هم
کنند. فضاهای یادشده اساساً برای این منظور طراحـی یـا    می

(. فضاهای سـبز  41: 1111 )قربانی و تیموری، اند تجهیز شده
محــیط »و « زیســت یطمحــ»، «شهرســازی» از ســه دیــدگاه

( بـر ایـن   11: 1192نـام:   )بـی  بررسی هستند قابل« اجتماعی
توان به سه دسته  اسا ، ن ش و عملکرد فضاهای سبز را می

 بندی کرد: عمده ت سیم
تـرین   مهـم . محیطی فضای سبز شهرری  نقش زیست

ویـژه فضـای سـبز( در زمینـه      )بـه  اثرگذاری مناطق سبز شـهری 
)اکولوژیکی( و م ابله و کاهش آثار سـوء ناشـی از    محیطی زیست

گسترش و کارکرد غلط صنعت و تکنولوژی اسـت. فضـای سـبز    
اکسـید کـربن،    افزایش اکسیژن و جذب دی مثبت خود را بر تأثیر

زیسـت،   کنترل باد، جذب پرتوها، تنوع زیستی و حفاظت از محیط
 هـای صـوتی، معتـدل کـردن هـوا،      کاهش آلودگی هوا و آلودگی

افکنی و تنظیم میکروکلیما، کاهش جریانات سیل و افـزایش   سایه
 دهـد  کیفیت آب، ایجاد سطح نفوذپـذیری بـرای آب نشـان مـی    

 (.11: 1119)وارثی و همکاران، 
امـروزه  . نقش روانی اجتماعی فضای سهبز شهرری  

اجتمـاعی فضـای سـبز در شـهرها کـه زنـدگی        اثرات روانی
شـهری نفـوذ و تسـلط     ماشینی در تمام اجزای زندگی انسان

ــژه  ــت وی ــداکرده، اهمی ــه   پی ــه اســت. در عصــری ک ای یافت
هــا جــدایی افکنــده و روابــط  تکنولــوژی مــدرن بــین انســان

ها را تحت شـعاع خـود قـرار داده اسـت، هـر       اجتماعی انسان
 سـتایش اسـت   عاملی که بتواند این فاصله را کم کنـد، قابـل  

گیاهان در فضـاهای  درختان و  (.04: 1119)اخوت و ت وایی، 
سازی و تعادل بـین  افـراد جامعـه منجـر      عمومی به یکپارچه

)سـلیمانی   بخشـد  مـی  شده و توسعه روابط اجتماعی را بهبود
هـا محلـی مناسـب     (  همچنین این مکان12: 1111فارسانی،

نمایند که  برای گذران اوقات فراغت، تفریح و ورزش مهیا می
بخـش بـودن،    و آرامـش با توجه بـه داشـتن فـاکتور زیبـایی     

توانند عامل مهمی در سالمت روانی و اجتماعی محسوب  می
ها با داشتن این قابلیت، محلـی مناسـب را بـرای     شوند. پارک

تعامالت اجتماعی، گذران اوقـات فراغـت، تفـریح و تفـر  و     
های طبیعت فـراهم سـاخته و بـه عبـارتی،      استفاده از زیبایی

 است.طبیعت را به درون شهرها آورده 
که فضای  ازآنجایی. نقش فضای سبز در کالبد شرری

شود؛ درنتیجـه   سبز بخش جاندار ساختار شهرها محسوب می
مست یم دارد و این  تأثیرزیست شهری  در ارت اء کیفیت محیط

هـا، افـزایش و    و ن ش خود را از طریق تفکی  کـاربری  تأثیر
هش بهبود کارکرد تأسیسات آموزشی، فرهنگی و مسکونی، کا
ها و  تراکم شهری، تفکی  فضاهای شهری، آرایش شبکه راه

ــال نمــوده اســت       ــین حــریم شــهرها اعم ــین تعی  همچن
شهرهای بزرگ دنیا بحث  (. امروزه در کالن91: 1113)قانعی،

ای است، باوجوداینکه  اقتصاد فضاهای سبز دارای جایگاه ویژه
عنــوان ارزش اقتصــادی فضــاهای ســبز  مبــالت تخمینــی بــه

دهنـده اهمیـت    باشد، اما نشـان  داشتهاند از دقت کامل تو نمی
هـا هسـت. بـرای     پذیری اقتصـادی آن  فضاهای سبز و توجیه

 ها، مثال، پاییش هوا توسط درختان منجر به کم شدن هزینه
شود و یا اینکـه فضـای سـبز     کاهش آلودگی و میزان آن می

د کـه  شو باعث جذابیت شهر و افزایش گردشگری شهری می
هـای متعـددی از    مثـال »آن کسب درآمد خواهد شـد.  نتیجه 

هــایی کــه بــاوجود درختــان و فضــای ســبز  محاســبه هزینــه
متحده وجود دارد که  شوند از شهرهای ایایت جویی می صرفه
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های اقتصادی کالن میلیونی و حتـی میلیـارد دیری را    ارزش
هـا و   )سـازمان پـارک   «زننـد  برای فضاهای سبز تخمین مـی 

ــبز   ــاهای سـ ــران،  فضـ ــهر تهـ ــرد 03: 1193شـ (. عملکـ
شـناختی، کنتـرل ترافیـ ، کنتـرل انعکـا  نورهـای        زیبایی

هایی برای مطالعات تاریخی و محیطی  مزاحم و ایجاد فرصت
 باشد. ازجمله کارکردهای دیگر فضاهای سبز می

ــژوهش ، ــاراندر پیشــینه پ ــابیو و همک ــه 0214) ک ( ب
شهرسـتان   033ارزیابی قابلیت دسترسی به فضای سـبز در  

های اتحادیه اروپا با توجه به استفاده از زمین و ی  شـبکه  
جنـوبی اروپـا از     نـواحی  دهـد  مینتایج نشان  ،داده جمعیت

لحاظ م ادیر در دستر  بودن فضای سبز، زیر حد متوسـط  
. در آخـر  باشـد  میشمال اروپا بایتر از حد متوسط  نواحیو 

ضـای سـبز   ، در دستر  بـودن ف ستنیز خاطر نشان شده ا
عمومی ی  شاخص مهم به حرکت پیچیدگی شهری برای 
بهبود سالمت انسان و رفـاه اسـت، امـا تنهـا یـ  جـزء از       
تعامالت اجتماعی و زیست محیطی پیچیده در شهرها است. 

به ، ( با استفاده از آستانه تطبی ی0214) روجا  و همکاران
تجزیه و تحلیل دسترسی بـال وه بـرای فضـای سـبز در دو     

ر والدیویا و تموکو شیلی، با اسـتفاده از آسـتانه تطبی ـی    شه
پرداخته اند. نتایج نشان دهنده ایـن اسـت کـه تغییـرات در     
دسترسی با سن و جـنس و درآمـد کمتـر در ارتبـاط اسـت.      
همچنین فاصله ای بین دو شهر در دسترسی به فضای سبز 
وجود دارد که شهر تموکو از این لحاظ در وضـعیت بهتـری   

 مـی دهنـد  ( نشان 0214) گرفته است. فان و همکارانقرار 
که وضعیت دسترسی به فضای سبز در شانگهای چین بـین  

بهبود یافته است. همچنین حومه  0212تا  0222سال های 
( بـه خـوبی در   Pudongهای درونی، بـه ویـژه پودونـ  )   

بهبود دسترسی به فضای سبز پیشرفت کرده اند امـا حومـه   
متوسط در م ایسـه بـا سـایر شـهرها     های بیرونی پیشرفت 

( الگوی مکانی فضای 0214) داشته اند. لیان ژو و همکاران
قرار گرفتن تح ق ارزش خـدمات   تأثیرو تحت  یسبز شهر

اکوسیســتم بــا اســتفاده از روش مــدل ســازی ارزش لــذت 
د که ن. نتایج نشان می دهرا مطالعه و بررسی کردند گرایانه
اکوسیستم فضای سبز، باید  تح ق موثر ارزش خدمات برای
از مساحت کل شهری با فضای  درصد 11242 تا  0202بین 

سبز اشغال شود. در نهایت، آن هـا  بـا اسـتفاده از اهمیـت     
کـاربری  عملی یافته ها، ادغام جنبه ای از الگوهای فضایی 

شـهری را   ریـزی  برنامـه سبز شهری در شیوه هـای   فضای
 داشـته اندکـه  ( اذعـان  0214) خواستار شده اند. لـی و لیـو  

یکنواخت در  یفضاهای سبز عمومی شهری  به ندرت توزیع
. همچنین کیفیت فضای سبز عمومی دارندسراسر مکان ها 

. در آینـده، دو اصـل   اسـت شهری در مناطق محروم پایین 
( یـ   1برای سیاست های سبز شـهری مـورد نیازاسـت: )   

فضـاهای   ارزیابی در دسـتر  بـودن  رد ومدیدگاه جامع در 
( استراتژی هدف محل خاص. ایـن  0سبز عمومی شهری؛ )

اصول نه تنها برای چین، بلکه به کشورهای دیگر که مایل 
، سبز شـهری موفـق هسـتند   فضای  ریزی برنامهبه رسیدن 
( بـا اسـتفاده از رگرسـیون    0214. هیوان یو)باشد میکلیدی 

فضایی فضای سبز شهری عمومی در منط ه شنزن چین بـا  
ی درآمـد، شـغل، آمـوزش و پـرورش،     هـا  مؤلفـه ده از استفا

اسـت. نتـایج    را بررسـی  ساختار جمعیتی و ترتیبات مسـکن 
د که م دار دسترسی به  فضای سـبز شـهری   ننشان می ده

عمومی با کاهش درآمد، شغل و مسکن کـاهش مـی یابـد.    
مناطق ثروتمنـد نشـین از کیفیـت بهتـری از فضـای سـبز       

منـاطق محـروم    ،شـند امـا  عمومی شهری برخوردار مـی با 
اجتماعی و اقتصادی دسترسی محدود تـر بـه فضـای سـبز     

( دسترسی به سلسله 0214) عمومی دارند. گوپتا و همکاران
)تعریف شده بر اسا  عملکـرد و انـدازه( از فضـای     یمراتب

سبز شهری  برای اسـتفاده مکـرر و بهینـه از فضـای سـبز      
مهـم   شهری ضروری اسـت و یکـی از جنبـه هـای بسـیار     

ـ . نتایج نشان مـی ده استپایدار  شهری ریزی برنامه د کـه  ن
دسترسی ضعیف به فضـای سـبز شـهری در تمـام سـطوح      
سلســله مراتبــی بــه خصــوص بــرای کودکــان وجــود دارد. 

 محـالت  سـطح  دردهد کـه   ( نشان می1134) مصطفی پور
و  وجود دارد ای محله های پارکاز نظر  بسیاری هایکمبود
 از توزیـع  هـا  اردبیل به نسـبت پـارک   شهر سطح مناطق در

( نشـان  1130) محمدی تبـار  .هستند برخوردار تری مناسب
هـا نزدیکـی    یابی پارک ترین معیار در مکان دهد که مهم می

مترمربـع   10/1. همچنین حدود استبه مراکز ث ل جمیعت 
کمبود سرانه فضای سبز در منط ه وجود دارد که با توجه به 

مورد نیاز برای این کـاربری بایسـتی   جمعیت منط ه، سطح 
هکتـار   1/20هکتار باشد که براین اسا  نیـز   4/14معادل 

کمبــود ســطح در منط ــه بــرای ایــن کــاربری وجــود دارد. 
 کـه  اند نتیجه رسیده این ( به1111) همکاران و آبادی زنگی
 2و  4، 3، 1،4منـاطق   شـهری  سبز فضای لحاظ توسعه به

 در 0 و 11مناطق )فرا سبز(، حشهراصفهان در بایترین سط
 تـرین  در پـایین  منـاطق  سـبز( و سـایر   )میان سطح متوسط

 .سطح )فروسبز( قراردارند
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 ها و روش کار داده
ی ها مؤلفهتح یق حاضر از نوع کاربردی است و با توجه به 

مورد بررسی رویکـرد حـاکم بـر ایـن پـژوهش توصـیفی و       
تحلیلی اسـت. تکنیـ  گـردآوری اطالعـات و داده هـا بـا       
استفاده از روش های کتابخانه ای و جداول آمارنامه هاست. 

 1134محله شهر در سال 44جامعه آماری پژوهش حاضر را 
تشکیل می دهند. اطالعات مورد نیاز از سازمان پارک ها و 

بدسـت  ( و برداشـت میـدانی   1134بز شهر اردبیل)فضای س
سپس با بهره گیری از مدل های تصمیم گیـری چنـد    آمده
)تاپسیس، ویکور، الکتر وساو( و تلفیق نتایج با روش  معیاره

محله شهر اردبیل از لحاظ میـزان برخـورداری از    44کپلند 
پارک ها و فضـای سـبز شـهری رتبـه بنـدی شـده اسـت.        

 EXCELها در نرم افزار  پردازش داده همچنین مراحل کار

نمایش بـر روی ن شـه از نـرم افـزار      برایصورت گرفته و 
ArcGIS .استفاده شده است 

برای رتبه بندی محالت مختلف در سطح شـهر اردبیـل   
ند. شوهای مربوط به موضوع تعیین  متغییریزم بود معیارها و 

عیارها بـر  ای از م برای تعیین معیارها در این پژوهش مجموعه
نـد. کـه در   ا شـده های قبلـی انتخـاب    اسا  پیشینه پژوهش

 .قابل مشاهده است( 1)جدول 

 های پژوهشمتغییر .1جدول 

 شاخص
تعداد 

 پارک

خطوط 

 ارتباطی

ایستگاه نیروی 

 انتظامی
 سرانه فرش سنگ روشنایی

سطل 

 زباله

زمین 

 بازی
 نیمکت بازی دستگاه

سرویس 

 برداشتی

 X01 X02 X03 X04 X05 X06 X07 X08 X09 X10 X11 کد

 

 چندشاخصه گیری تصمیم های روش

روش، ســـاده ولـــی کارآمـــد در  ایـــن تاپسهههیس:روش 
توسط چن و  1330در سال  که شود میبندی محسوب  اولویت

در روش (. 41:1114)پـور طـاهری،   هوان  مطرح شده است
. شـود  میمعیار، رتبه بندی  Nگزینه با توجه به  M ،تاپسیس

ای اسـت کـه کـم تـرین      در این روش گزینه مطلوب گزینـه 
ال و مطلوب و بیشـترین فاصـله را بـا    فاصله را از جواب ایده 

 (.1:1111)شانیان و همکاران: جواب ایده آل نامطلوب دارد
ــن روش ویکههور: ــای   ای ــا معیاره ــاعلی ب روش در مس

نامتاسب و ناسازگار که تصمیم گیرنده نیاز به انتخاب بهترین 
راه حلی نزدی  به راه حل ایـده آل دارد و تمـام    ،گزینه دارد

ـ گیر مـی ا معیارهـا مـورد ارزیـابی قـرار     گزینه ها مطابق ب د، ن
همچنین در شرایطی که فرد تصمیم گیرنده قادر به شناسایی 
و بیان برتری های ی  مسئله در زمان شـروع و طراحـی آن   

به عنوان ابزار موثری برای تصمیم  تواند میاین روش  ،نیست
گیری مطرح شود. این روش توسـط تزنـ  و آپریکویـ  در    

هندسی زلزله و محیط زیسـت مـورد اسـتفاده    مواردی نظیر م
 (.19: 1113 )عطایی، قرار گرفته است

روش ساده تـرین   این(: SAW) ساده دهی وزنروش 
توسط  1311در سال  است کهروش تصمیم گیری چندمعیاره 

هوان  و یون اراعه شده است. در این روش که بـا نـام روش   
، پس از بی م یا  شود میترکیب خطی وزن دار نیز شناخته 

کردن ماتریس تصمیم، با استفاده از ضـرایب وزنـی معیارهـا    
ماتریس تصمیم گیری بی م یـا  شـده وزن دار بـه دسـت     
آمده و با توجه به این ماتریس، امتیـاز هـر گزینـه محسـوب     

 (.41همان: ) شود می
مطـرح شـد    1312در اواخر دهه  این روش روش الکتر:
از مفهـوم تسـلط بـه     ، و در آن(2:1134)نظم فر و همکاران،

ها به صورت زوجـی   شود که گزینه صورت ضمنی استفاده می
هـای مسـلط و ضـعیف     شـوند و گزینـه   با یکدیگر م ایسه می

هـای ضـعیف و مغلـوب حـذف      شده و سپس گزینـه  شناسایی
تـرین روش   (. این روش محبـوب Roy,1991:55) شوند می

ــه ویــژه در میــان جامعــه فرانســوی   ــا ب  زبــان اســتدر اروپ
(Kabli,2009:45.) 

 1422شهر اردبیل در شمال غرب ایران با ارتفـاع متوسـط   
شهر مرکز استان اردبیل این متر از سطح دریا قرار گرفته است. 

کیلومتری شمال غرب تهران واقع شده اسـت و   211در فاصله 
 نفر بوده 203194، جمعیت آن 1132سرشماری سال بر اسا  

هکتـار داشـته    4091و مساحتی برابر  (1132)مرکز آمار ایران، 
(. براسا  ت سیمات کالبدی، 9:1132 )ایمانی و همکاران، است

محلـه شـهری اسـت.     44شهر اردبیـل دارای چهـار منط ـه و    
بیشترین تراکم جمعیت در بین محالت شهر اردبیل متعلـق بـه   

از  11حلـه  و کمترین تـراکم مربـوط بـه م    4از منط ه  9محله 
 (.11،1132)طرح جامع شهر اردبیل: باشد می 0منط ه 
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 موقعیت شهر اردبیل .1شکل

 

 شرح و نفسیر نتایج 
 کـاربری  فضایی توزیع نحوه تحلیل از حاصل نتایج به باتوجه
 در کـاربری  ایـن  متعـادل  توزیع بر عدم اشراف و سبز فضای
چنـدان   دو موجـود  وضـع  تحلیـل  ضرورت شهراردبیل، سطح
 فضای سرانه میزان لحاظ به اردبیل شهر نواحی ، اکثرشود می
 بـه  نسـبت  و نبوده استاندارد سرانه حداقل به تامین قادر سبز،
 پایینی بسیار در سطح بالی لو رودخانه و شورابیل مجاور نواحی
 در ناحیـه  هشـت  اسـت  ذکـر  شـایان قراردارند.  برخورداری از

 جنوبی بخش در و اردبیل شهر شرقی جنوب جنوب و قسمت
 سـطح  در پایین تـرین  مترمربع صفر سرانه با شورابیل دریاچه
 رأ  در شورابیل مکانی موقعیت بر متناظر ناحیه و دارند قرار

 اختصـاص  سـبز  فضـای  سـرانه  نظرمیزان است. از قرارگرفته

 موقعیـت  بـر  ناحیـه منطبـق   از غیر به شهری نواحی به یافته
 از بیشـتر  سـرانه ای  دارای دیگـر  ناحیه پنج شورابیل، مکانی

 برای مترمربع 1 )سرانه شهرسازی وراه  استانداردهای وزارت
 حـداقل  از پایین تـر  سرانه ای بسیار آنها ب یه و نفر( بوده هر
 در سرانه ها میزان داده اند. بررسی اختصاص خود به را سرانه

 در اخـتالف  بیـانگر  نیـز  اردبیـل  شـهرداری  مناطق چهارگانه
 0منط ه است. به طوریکه بوده مناطق این برخورداری میزان

 سـرانه  بـا  و سبز فضای هکتار 094میزان با اردبیل شهرداری
 مسـاحت  و سـرانه  میـزان  بیشـترین  دارای متر مربـع  04/19

 مسـاحت  با شهرداری نیز 1منط ه و بوده سبز فضای کاربری
 سـطح  پایین تـرین  در مربع متر 19/1 سرانه و هکتار 01/10
 است. برخورداری قرارگرفته میزان
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 اردبیل شهر چهارگانه مناطق سطح در سبز فضای کاربری مساحت و سرانه میزان .2جدول 

 جمعیت منطقه شررداری
فضای سبز  مساحت

 ()متر مربع منطقه

 سبزفضای  سرانه

 ()مترمربع

 مترمربع 8استاندارد  میانگین به نسبت

 سبز فضای )سرانه راه و شررسازی وزارت

 (سرانه استاندارد منرای وضع موجود، در

 -41/4 19/1 44/139410 119114 1منط ه 

 04/03 04/19 14/0942241 94291 0منط ه 

 -11/4 19/1 12/100994 190022 1منط ه 

 -33/2 21/0 01/011902 111430 4منط ه 

 1134و محاسبات نگارندگان،1134سازمان پارک ها و فضای سبز شهر اردبیل سال  منبع:

 
 چهارگانـه  منـاطق  از هریـ   برای سرانه ها دقت در با
 شهرداری 0 منط ه به جز که شود می مشخص اردبیل شهر
نـین  چهسـتند. هم  پـایینی  بسـیار  سرانه دارای مناطق سایر

توزیع فضای سبز شهری در سطح محالت مطلوب نبـوده و  

بیشتر محالت مرکزی به فضای سبز دسترسی دارند و اکثر 
ساخت شهر فاقد هرگونه فضای سـبز   محالت حاشیه و تازه

نحـوه پـراکنش فضـای سـبز در بـین       (0)باشند. شـکل   می
 .دهد مینشان  امحالت ر

 
 در بین محالت شهر اردبیل )بوستانها( فضای سبز توزیع .2شکل 

 

 بندی محالت از نظر برخورداری از فضای سبز شرری رتبه

در این پژوهش سطح بندی محالت مختلف در سـطح شـهر   
شـده صـورت گرفتـه    اردبیل با استفاده از معیارهای انتخـاب  

است. ابتدا متغیرهای مورد نیاز با استفاده از روش نورم بـرای  
های ویکور و تاپسیس بی م یا  شده و برای مدل ساو  مدل

. پـس از  شـد م یا  سازی خطی استفاده  و الکتر از روش بی

م یـا  ســازی داده هـا از روش آنتروپــی شـانون بــرای     بـی 
بـا روش   دهـی  وزنآن ها استفاده شده است. نتایج  دهی وزن

 دهـی  وزنپـس از   ( آورده شـده اسـت.  1) آنتروپی در جـدول 
)تاپسـیس، ویکـور،    متغیرها با استفاده از چهار مـدل مختلـف  

محلـه در سـطح شـهر     44الکتر و ساو( اقدام به رتبـه بنـدی   
 اردبیل شده است.
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 بندی محالت با استفاده از آنتروپی جهت رتبه ها شاخصنهایی  وزن .3جدول

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 متغیر

Wj 249/2 291/2 212/2 234/2 213/2 121/2 211/2 114/2 129/2 290/2 141/2 

 1134نگارندگان  منبع:

 

ــین مــدل اســتفاده شــده تاپســیس   کــه اوزان  اســتاول
 2از منط ه دو، محله   1، محله دهد میاختصاص یافته نشان 
منط ـه چهـار و    1منط ـه دو، محلـه    1از منط ه ی ، محله 

تـرین اوزان را بـه دسـت آورده و در     منط ه سه بیش 1 محله
 ای که محله 9ند. هستوضعیت خوبی نسبت به محالت دیگر 

اند  ی سبز بودهدر سطح شهر اردبیل فاقد هرگونه پارک و فضا
 ،3 ،9) محله 4اند. از این محالت،  های آخر قرارگرفته در رتبه
( مربـوط  0)محلـه  ( مربوط به منط ه دو و ی  محله11و  12

( مربوط بـه منط ـه سـه و    11)محله به منط ه دو، ی  محله
 باشد. ( مربوط به منط ه چهار می11)محله ی  محله

وهش مـورد  که در این پژست دیگری روش مدل ویکور 
 44استفاده قرار گرفت. اوزان بدست آمده هـر یـ  از محلـه    

سطح بنـدی   برایگانه با استفاده از معیاره های انتخاب شده 
 :دهد میاز نظر برخورداری از پارک ها نتایج زیر را نشان 

 1و  12از منط ه ی ، محلـه   2از منط ه دو، محله   1ناحیه 
تـرین   هرداری اردبیـل بـیش  منط ه دو ش 1منط ه چهار و محلهاز 

اوزان را به دست آورده و وضعیت خوبی نسبت به محالت دیگـر  
بنـدی بـا روش    بندی با استفاده از روش ویکور با رتبـه  دارند. رتبه

 است. دادهتاپسیس ت ریباً نتایج یکسانی را به دست 
 دهـی  وزن)روش  دیگر مدل استفاده جهت رتبه مدل سـاو 

هم نتـایج مربـوط بـه خـود را داشـته      . این مدل باشد میاده( س
 1منط ـه دو، محلـه    1)محلـه   محلـه اول  4است که جایگـاه  
منط ه چهار( قابـل   12از منط ه دو و محله  2منط ه دو، محله 

از منط ه دو  1 . دو محله در رتبه اول یعنی محلهباشد میتوجه 
)  شــده از منط ــه یــ  در هــر ســه روش اســتفاده 2و محلــه 

 و ساو( هیو تغییری نکرده است. تاپسیس، ویکور
. نتـایج  استالکتر  ،آخرین مدل مورد استفاده در پژوهش
 2از منط ه دو، محلـه    1این مدل نشان گر این است، محله 

منط ــه دو و  1منط ــه دو، محلــه  1محلــه  از منط ــه یــ ،
ترین اوزان را به دست آورده و وضعیت  منط ه دو بیش 0محله

دو محلـه در رتبـه اول    دیگر دارنـد. خوبی نسبت به محالت 
از منط ـه یـ  در هـر     2از منط ه دو و محلـه   1 یعنی محله

) تاپسیس، ویکور، ساو و الکتر( هـیو   شده چهار روش استفاده
وزن و رتبـه هـای بـه     (4)جدول شماره  تغییری نکرده است.

دست آمده هـر یـ  از محـالت بـا اسـتفاده از روش هـای       
 .باشد میمختلف را نمایان گر 

 وزن و رتبه نهایی محالت با استفاده از چهار مدل ویکور، تاپسیس، الکتر و ساو .4 جدول

 محدوده ساو تاپسیس ویکور الکتر

 مناطق محالت برخورداری رتبه برخورداری رتبه برخورداری رتبه برخورداری رتبه

11 09 11 321/2 12 111/2 14 201/2 1 

1 

19 41- 19 1 44 222/2 19 2 0 

14 19- 14 311/2 41 222/2 14 223/2 1 

14 10- 03 113/2 02 014/2 01 231/2 4 

0 41 0 111/2 0 144/2 0 104/2 2 

11 01- 11 120/2 9 102/2 11 129/2 4 

12 01- 10 311/2 14 112/2 03 242/2 9 

04 14- 01 149/2 01 011/2 00 230/2 1 

12 12- 01 114/2 03 012/2 02 291/2 3 

09 12- 12 133/2 11 011/2 04 243/2 12 

01 1- 02 11/2 11 111/2 14 111/2 11 
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1 13 2 401/2 1 102/2 1 091/2 1 

0 

2 11 9 421/2 4 102/2 12 114/2 0 

4 19 14 990/2 12 113/2 9 112/2 1 

11 11 01 119/2 3 102/2 19 104/2 4 

10 19 14 921/2 1 102/2 4 004/2 2 

03 13- 14 342/2 14 114/2 12 201/2 4 

11 41- 11 1 40 2 19 2 9 

1 41 1 123/2 1 141/2 1 411/2 1 

13 41- 13 1 41 2 13 2 3 

41 41- 41 1 42 2 42 2 12 

42 41- 42 1 13 2 41 2 11 

00 1- 4 401/2 14 010/2 01 211/2 1 

1 

01 2- 00 441/2 04 014/2 04 211/2 0 

01 12- 11 141/2 11 014/2 11 210/2 1 

3 01 12 304/2 11 123/2 1 191/2 4 

14 12 19 924/2 10 014/2 13 239/2 2 

9 01 11 999/2 19 123/2 02 234/2 4 

12 01 13 913/2 00 019/2 11 124/2 9 

4 09 3 111/2 2 102/2 4 131/2 1 

19 10 10 49/2 11 112/2 12 123/2 3 

14 10 12 921/2 01 014/2 3 191/2 12 

40 41- 40 942/2 11 2 40 2 11 

10 02- 02 19/2 10 114/2 01 241/2 1 

4 

02 1- 09 114/2 01 012/2 09 242/2 0 

12 11 1 444/2 4 101/2 11 211/2 1 

04 3- 12 390/2 14 212/2 41 2 4 

02 3- 04 140/2 04 014/2 12 24/2 2 

11 13 11 921/2 09 014/2 10 120/2 4 

13 3 04 191/2 12 012/2 10 212/2 9 

11 19 4 212/2 12 114/2 11 121/2 1 

44 41- 44 1 13 031/2 14 143/2 3 

1 01 1 229/2 02 031/2 2 014/2 12 

41 41- 41 1 19 2 44 2 11 

 

محلـه   9( 4) طبق نتایج بدست آمده و مشاهده جـدول 
انـد کـه    در سطح شهر اردبیل فاقد هرگونه فضای سبز بوده

 ، 9) محله 4اند. از این محالت،  های آخر قرارگرفته در رتبه
( 0 )محلـه  ( مربوط به منط ـه دو و یـ  محلـه   11، 12، 3

( مربوط به منط ه 11)محله مربوط به منط ه دو، ی  محله

باشد.  ( مربوط به منط ه چهار می11)محله ی  محله سه و
بندی محـالت از نظـر برخـورداری بـا      ( نتایج رتبه4شکل )
)ویکـور، تاپسـیس، الکتـر و سـاو( را در      های مختلف روش

چهار سطح برخوردار، نیمه برخورد محروم و بسـیار محـروم   
 دهد. نشان می
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 گانه شهر اردبیل از نظر فضای سبز با مدل های مختلف 44وضعیت برخورداری محالت  .3شکل 

 

 (COPE LAND)کپلند  نتایج با روشتلفیق 

روش کپلند در اصـل بـرای محاسـبه امتیـاز و نفـر یـا گزینـه        
درک بـودن و عمـومی    و به خاطر قابل رود میشده به کار  برنده

و  شـود  میبودن آن در مساب ات و تورنمنت های معتبر استفاده 
 & Saariباشـد )  مبتنی بر تعداد بـرد، مسـاوی و باخـت مـی    

Merlin; 1994 اما در رابطه با موضوعات مختلف که هدف .)
 سـت ها آن انتخاب گزینه برتر از طریق م ایسه زوجـی بـین آن  

تلفیــق نتــایج روش  بــراینیــز کــاربرد دارد. کــه مــا در اینجــا 
 گیریم. بندی نهایی از آن بهره می رتبه برایشده  استفاده

محلـه   44کاربرده شـده   با توجه به مدل های مختلف به
های متفـاوتی بودنـد. بـرای     یل هر کدام دارای رتبهشهر اردب
، روش 02منط ه ی  در روش تاپسـیس رتبـه    4مثال محله 
از  14و الکتر در رتبه  01و روش ساو در رتبه  03ویکور رتبه 

شـده   معیار مشخص 11نظر برخورداری از فضای سبز از نظر 

 وضعیت فضای سبز خروجی مدل ویکور ب( وضعیت فضای سبز طبق مدل تاپسیس الف(

 الکترسبز طبق مدل وضعیت فضای د( ساو وضعیت فضای سبز طبق مدل ج(
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احد بندی و ی  رتبه  قرار گرفته است. بنابراین برای رسیدن به
 است.از تکنی  کپلند استفاده شده که بدین شرح 

گیری، ماتریس م ایسه زوجـی   در این روش برای تصمیم
. در صـورتی کـه بـر اسـا      شـود  مـی هـا انجـام    بین گزینـه 
ای بـر   گیری، تعداد ارجحیت گزینـه  های مختلف تصمیم روش

گزینه دیگر بیش از تعداد مغلوب شدن آن گزینه بـر دیگـری   
دهیم و  )برد( نشان می Mباشد در ماتریس م ایسه زوجی، با 

رأی اکثریت وجود نداشـت و یـا آرا    اگر همین م ایسه زوجی،

به منزلـه آن   M. شود میگذاری )باخت( کدX مساوی بود با 
است که سطر بر ستون ارجحیت دارد و به منزله آن است که 
ستون بر سطر ارجحیت دارد. با جمع کردن هر سـطر، تعـداد   

(  ∑( و جمع کردن هر ستون تعداد باخـت هـا )   ∑بردها )
هـا بـر    و در نهایـت گزینـه   شـود  میبرای هر متغیر مشخص 

ــداد برد  ــادیر تع ــا  تفاضــل م  ــا  اس ــت ه ــداد باخ ــا و تع ه
شوند. نتایج حاصل از روش کاپلند در جـدول   بندی می اولویت
 آورده شده است.  (2)

 نتایج نهایی روش کاپلند .5جدول 

 (C-Rتفاضل) محله منطقه (C-R) تفاضل محله منطقه

1 

1 04- 

3 

1 4- 
0 19- 0 1- 
1 01- 1 11- 
4 11- 4 11 
2 41 2 9 
4 19 4 09 
9 12- 9 9 
1 9 1 11 
3 9- 3 11 
12 19- 12 19 
11 2 11 12- 

2 

1 19 

4 

1 1- 
0 00 0 2 
1 02 1 11 
4 3 4 04- 
2 09 2 2- 
4 02- 4 10 
9 19- 9 2 
1 41 1 14 
3 19- 3 02 
12 19- 12 13 

11 19-  11 14- 

 
) تاپسـیس،   براسا  تلفیق نتایج روش های استفاده شـده 
از منط ـه یـ ،    2ویکور، الکتر و وساو( با روش کاپلنـد محلـه   

ــه  ــه  1محل ــه دو، محل ــار در  1و  1 ،12از منط  ــه چه از منط 
های اول تا پنجم از نظر برخورداری فضـای سـبز و پـارک     رتبه

دهنـده   ( نشـان 4. شکل)از این حیث ندارد بودیقرار دارند و کم

وضعیت برخورداری هـر یـ  از محـالت در شـهر اردبیـل بـا       
استفاده از تلفیق نتایج با روش کاپلند در چهار سطح برخـوردار،  

باشد. ن شه تهیه شده  نیمه برخوردار، محروم و بسیار محروم می
 گویای این واقعیت اسـت اکثـر محـالت برخـوردار در مرکـز و     
 اند. محالت محروم و بسیار محروم در حاشیه شهر قرار گرفته
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 بندی محالت با توجه به تلفیق نتایج با روش کاپلند رتبه .4شکل

 

 گیری بحث و نتیجه
سـبز   فضـاهای  درسـت  مکـان یـابی   که نمود اذعان توان می

 از یکــی عنــوان بــه توانــد مــی آن مناســب توزیــع و شــهری
 فضـایی  عـدالت  و برقراری شهرها پایداری در مهم معیارهای

 شهر سبز فضای کاربری فضایی تحلیل توزیع آید. با شمار به
 شـود  میمشخص  اردبیل رتبه بندی محالت شهری و اردبیل
 قـرار  محروم یا برخوردار نیمه سطح در شهر محالت که اکثر
 . دارند مناسبی شهری سبز فضای محدودی محالت و دارند

های اخیر از رشد سریع شهرنشـینی،   شهر اردبیل در سال
ریزی جامع، عدم توجه مدیران شهری و همچنـین   نبود برنامه

بینی فضای سبز در سطح محالت  توزیع نامناسب و عدم پیش
بندی محالت شهر اردبیـل از   روبرو بوده است. با هدف سطح

و بـا   معیار انتخاب 11برخورداری از فضای سبز شهری، نظر 
شـدند.  )نورم و خطـی( بـی م یـا      روش بی م یا  سازی

. انجام شد دهی وزنبا استفاده از روش آنتروپی شانون سپس 
محله شـهر بـر اسـا  مـدل هـای تاپسـیس،        44در نهایت 

 هـای  مـدل  بـه  توجـه  با بندی شدند. ویکور، الکتر و ساو رتبه

 اردبیـل و اینکـه   شهر محله 44 شده برای کاربرده به مختلف
 رسیدن و برای بودند متفاوتی های رتبه دارای برخی محله ها

 است. شده استفاده کپلند مدل از واحد بندی رتبه ی  به به
منط ه  2منط ه دو و محله  1محله  خروجی مدلها،طبق  

ی  برخوردارترین و ب یه محالت نیمـه برخـوردار و محـروم    
. اکثـر محـالت محـروم در حاشـیه شـهر و محـالت       هستند
محلـه   9ذکر است که  اند. همچنین قابل ساخت قرارگرفته تازه

در سطح شهر اردبیل فاقد هرگونه فضای سبز بودنـد. از ایـن   
( مربوط به منط ه دو و یـ   11، 12، 3، 9) محله 4محالت، 
( 11 )محلـه  ( مربوط به منط ه ی ، ی  محلـه 0)محله محله
( مربـوط بـه   11 )محلـه  ربوط به منط ه سـه و یـ  محلـه   م

با توجه به نتایج به دسـت آمـده، بیشـتر    هستند. منط ه چهار 
محالت شهر اردبیل از نظر برخورداری از فضای سبز شهری 

 . هستنددر سطح محروم قرار دارند و دچار کمبود و ضعف 
در پایان براسا  یافته ها و وضعیت موجود فضای سـبز  

 :شود میمطرح  ه ترتیب زیرب هاییاردبیل پیشنهاد در شهر
     اهمیت دادن به توزیع عادینه فضای سـبز در شـهر، بـه
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طوری کـه همـه شـهروندان بتواننـد از فضـای سـبز در       
 کمترین زمان و حداقل هزینه استفاده نمایند؛

 های متناسب با فضای سبز بـا توجـه بـه     انتخاب کاربری
 ها؛  محل آن

  ر زمینـه چگـونگی افـزایش مشـارکت     انجام مطالعـاتی د
عمومی مردم در ایجاد، حفظ و نگهداری فضـاهای سـبز   

شهری( و همچنـین افـزایش کنتـرل و     های درون )پارک
ــاربری  ــوع ک ــن ن ــق  نظــارت اجتمــاعی در ای ــا از طری ه

 ؛استهای مردمی ضروری  مشارکت
 های به روز در تجزیه  ها و روش مسئوین با استفاده از ابزار

تواننـد   فضای سبز شهری می –و تحلیل اطالعات مکانی 
 های مؤثری بردارند؛ در انتخاب بهترین مکان گام

  تهیه و تدوین طرح جامع فضای سبز و ترسیم چشم انداز
آتی فضای سبز شهری در جهت ارت اء کمی و کیفـی در  

تـرین   های زمانی بلند مدت و میان مدت، از ضـروری  بازه
ایجاد زمینه مناسب بـرای   برایی اقدامات مدیریت شهر
 باشد؛ توسعه پایدار شهری می

   طراحی و احداث فضاهای سبز عمومی با رعایت سـطوح
 منط ه ای(. -کارکردی)در سطح واحد محله، ناحیه ای

 

 منابع
ارزیـابی اثـرات    .(1119اکبـر )  اخوت، هانیـه و ت ـوایی، علـی   

 های شهری بر شـهروندان  شناختی پارک فرهنگی و روان
 .11-29(، 22)3، شهرنگار (.)مطالعه موردی: شهر تهران

 ایمــانی، بهــرام، فیــروزی مجنــده، ابــراهیم و کــانونی، رضــا
 اولویـت بنـدی   و سـبز  فضاهای مکانی پراکنش .(1132)

 )مطالعـه  بهینه پـارک  مکان یابی هدف با اراضی تناسب
(، 19)12 ،محـیط  آمـایش  فصـلنامه  .موردی: شهراردبیل

39-42. 
فضـایی   -ارزیـابی تناسـب مکـانی    .(1113تیموری، راضـیه ) 

مطالعـه مـوردی    GISهای شـهری بـا اسـتفاده از     پارک
فضـای  فصـلنامه   .شـهرداری تبریـز   0های منط ـه  پارک

 .141-119(، 12)12، جغرافیایی
بررسـی تطبی ـی اسـتاندارد     .(1119حیدری بخش، مرضـیه ) 

ها و فضای سـبز شـهر اصـفهان بـا اسـتانداردهای       پارک
 دانشـکده جغرافیـا،   ارشـد،  نامـه کارشناسـی   پایان .موجود

 دانشگاه اصفهان.
یـابی و   مکـان . (1134زاده، همـایون و طـاهری، علـی )    رستم

نمونـه مـوردی:   ، ارزیابی پارک ها و فضای سـبز شـهری  
توسـعه پایـدار فضـای سـبز     اولین همـایش   .شهر زنجان
 .شهری، تبریز
)نمونــه  ای بنـدی توسـعه منط ـه    سـطح  .(1193زالـی، نـادر )  

ــرقی(  ــان شـ ــتان آذربایجـ ــوردی اسـ ــان .مـ ــه  پایـ نامـ
ــروه شهرســازی ارشــد، کارشناســی ــر و دان، گ شــکده هن

 .معماری، دانشگاه شیراز
 . (1130فـر، رضـا )   آبادی، علی، بهاری، عیسی و قـادری  زنگی

هـای بهداشـتی ـ      و سطح بندی شـاخص  تحلیل فضایی
مطالعـه مـوردی آذربایجـان    ، GISدرمانی با اسـتفاده از  

 .124-92  (،1) 01، فصلنامه تح ی ات جغرافیایی .شرقی
تحلیـل   .(1111)نسب، حمیدرضا  رخشانی لی وآبادی، ع زنگی

فضایی نماگرهای توسعه فضای سـبز شـهری،    –آماری 
محـیط  فصـلنامه   .مطالعه موردی مناطق شهری اصفهان

 122-114 (،43)12 ،شناسی

گزارش و . (1134بیل )دها و فضای سبز شهر ار سازمان پارک
سالنامه آماری سـازمان پـارک هـا و فضـای سـبز شـهر       

 .، شهرداری اردبیلبیلدار
ــارک ــازمان پ ــهر ت  س ــبز ش ــای س ــا و فض ــرانه  .(1193) ه

ــبز   ــای س ــایش فض ــین هم ــتارهایی از دوم ــه  .جس مجل
 .01-04 (،11)0 ،های کشور و دهیاری ها شهرداری

تحلیلـی بـر توزیـع فضـایی      .(1111سلیمانی فارسانی، زهرا )
ارشـد   کارشناسی  نامه پایان .خدمات شهری شهر شهرکرد

 ،ریـزی شـهری، دانشـکده جغرافیـا     برنامـه ، گروه جغرافیا
 .دانشگاه اصفهان
 .(1111زاده، محمد ) داداش و نژاد، سهیل شانیان، علی، سعدی
گیری چند معیـاره در انتخـاب    های تصمیم کاربرد تکنی 

 .راهبرد مناسب جهت اجـرای پـروژه فنـاوری اطالعـات    
 .114-120، 12، مدیریت سازه فصلنامه

در TOPSIS کـاربرد تکنیـ     .(1114طاهرخانی، مهـدی ) 
دی مکانی است رار صنایع تبـدیلی کشـاورزی در   بن اولویت

(، 1) 9، های اقتصـادی  فصلنامه پژوهش .مناطق روستایی
49-91 . 

: شـاهرود . گیـری چنـدمعیاره   تصـمیم  .(1113عطایی، محمد )
 دانشگاه صنعتی شاهرود.

ن ش و جایگاه فضـای سـبز در منظـر     .(1113قانعی، محمد )
-92 (،42)2، ماهنامه خودرو و خـدمات شـهری   .شهری
43. 

تحلیلـی بـر ن ـش     .(1111قربانی، رسول و تیموری، راضیه )
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های شهری در ارت ای کیفیـت زنـدگی شـهری بـا      پارک
نمونه موردی:  Seeking-Eskapingاستفاده از الگوی 

  ،هـای جغرافیـای انسـانی    پژوهش .های شهر تبریز پارک
40(90 ،) 40-49. 

ها، فضـای   مباحثی پیرامون پارک .(1194مجنونیان، هنری  )
 ها و فضای سبز تهران. سازمان پارک .ها گاه سبز و تفر 

یابی فضای سبز  ارزیابی و مکان .(1130محمدی تبار، جالل )
شهری با تاکید بر اصول توسـعه پایـدار )نمونـه مـوردی     

ارشـد،   نامـه کارشناسـی   پایـان  .شهرداری مشـهد   3منط ه
 .مشهدفردوسی دانشگاه ، سانیدانشکده ادبیات و علوم ان

سرشماری عمومی نفو  و مسـکن  . (1132) مرکز آمار ایران
 اردبیل.
تحلیلـی بـر چیـدمان مکـانی      .(1134پور، مصطفی ) مصطفی

فضای سبز شهری و اراعـه الگـوی بهینـه بـا اسـتفاده از      
مطالعـه   ،(MCDM) گیری چنـد معیـاری   قواعد تصمیم

ارشـد، گـروه    نامـه کارشناسـی   پایان .موردی شهر اردبیل
ریزی شهری و روستایی، دانشکده ادبیات  جغرافیا و برنامه
 .دانشگاه مح ق اردبیلی، و علوم انسانی
یافتگی  بررسی و م ایسه درجه توسعه .(1119موییی، محمد )

و  1191های  های ایران طی سال بخش کشاورزی استان
-91 (،41)14 ،مجله اقتصاد کشـاورزی و توسـعه   .1111
11. 
(. 1113اکبـری، سـکینه )   کـاظمی، سـیدمهدی و علـی    موسی

 بـر  تأکیـد  بـا  ایالم شهر اجتماعی زیست پایداری تحلیل
(، 01)1 ،جغرافیـا  فصـلنامه  .سـبز  فضـای  کـاربری  توزیع
143-112. 
ــین ــاور مهندس ــرح مش ــاوش و ط ــرح .(1132) ک ــامع ط  ج

 .شهراردبیل
 .(1134بـاختر، سـمیه )   و  بخشـی، آمنـه   فر، حسین، علی نظم

ای اسـتان کرمانشـاه بــا    تحلیـل فضـایی توسـعه منط ـه    
نشـریه   .گیـری چنـدمعیاره   هـای تصـمیم   استفاده از مدل

 .020-003(، 14)12، تح ی ات کاربردی علوم جغرافیایی
شــاهیوندی، احمــد و  وارثــی، حمیدرضــا، محمــدی، جمــال

یابی فضای سـبز شـهری بـا اسـتفاده از      مکان .(1119)
سیســتم اطالعــات جغرافیــایی )نمونــه مــوردی: شــهر 

 (،12)4، ای هناحیـ مجلـه جغرافیـا و توسـعه     .آبـاد(  خرم
121-11. 
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