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  چکیده

ز وزیـع جغرافیـایی فضـاي سـب    ت ةدر حال پیشرفت است و تحلیل مکان مناسب و نحـو  يا دهیشهرنشینی پد
 یـافتگی جوامـع   هـاي توسـعه   از شـاخص  عنوان یکی فضاي سبز بهد. شهر نقش بسزایی دار آتیشهري در توسعه 

 ،گـام  نیتـر  ایفـا کنـد اولـین و مهـم     یخوب هاي خود را به ها و عملکرد که بتواند نقش و براي اینشود محسوب می
مورد مطالعه، شهر گرگان بـه  ۀ ایی منطقتوجه به آمایش فضبا در این تحقیق . مناسب براي آن است بسترتعیین 

؛ است پراکنش جغرافیایی فضاي سبز شهري برخوردار نبوده ۀاندازه از توزیع بهین-عنوان یکی از شهرهاي متوسط
فضاي سبز در این شهر با توجه به مفاهیم تحلیل فضا،  بهینۀدنبال توزیع الگوي مناسب به ۀبا ارائاین پژوهش لذا 

مـورد   ةجهت تعامـل درونـی سـازمان فضـایی محـدود      باشد.پایدار و عدالت اجتماعی می ۀآمایش شهري، توسع
هاي نزدیکی به مراکز فرهنگـی، تجـاري،   از معیاراحداث فضاي سبز  برايبا تأکید بر یافتن مکان مناسب  ،مطالعه

ه شـده اسـت. در   مسکونی، دسترسی به شبکه ارتباطی و فاصله از صنایع، تأسیسات و فضاي سبز موجود اسـتفاد 
هـا  الگوسازي، هر یک از الیه منظور بهتهیه و  GISهاي اطالعاتی در محیط ، الیهاین معیارهااز  هرکدامادامه براي 

 Spatial Analyst سپس دردهی شد. ، وزنAHPیابی فضاي سبز با روش تحلیل اهمیت در مکانمیزان بر اساس 
در انتها گردید.  استخراجمورد هدف، ر موجود نسبت به فضاي سبز هاي ادغام شدة وزن و فاصلۀ عوامل مؤثنقشه
 ایجـاد جهـت   مناسـب  هايپهنه انتخاب هاي منطقه برايبندي زمین، منجر به طبقهها الیه تلفیق از حاصل نتایج

بسـیار مناسـب و مناسـب بـراي احـداث      مناطق با ارزش ن آن است که نتایج پژوهش مبی .شدسبز جدید  فضاي
 شود میپیشنهاد ؛ لذا بر این اساس، ه استشهر گرگان مقایسه گردیدري اراضی ز انتخاب و با نقشه کاربفضاي سب

 .ریزي و احداث گرددبرنامه شهر گرگان شرقشمال ودر غرب  منتخب یعنی فضاي سبز مورد نیاز در نقاط
  

  .AHP، مکانیابی، فضاي سبز شهري، گرگان، آمایش کلیدي: هاي هواژ
  

  ١بیان مسئلهمقدمه و 
بـا   سکونتگاهیامروزه نیاز بشر براي تحلیل فضاي 

زیسـتی بـیش از هـر     منـاطق هدف اسکان مناسب در 
فعـالیتی اسـت    آمایش شـهري شود. زمان احساس می

 کـه  کـاربردي خـاص   مناسب براي جهت انتخاب مکان
زمین مناسـب   لحاظ وجود هاي یک منطقه را ازقابلیت

هـاي  کاربريسایر اص با کافی و ارتباط آن کاربري خ و
 :Farahani et al., 2010( کنـد مـی ارزیـابی  شـهري  

                                                
   sarvarh83@gmail.com نویسنده مسئول:*

آمــایش  مطالعــات یکــی از مســائل مطــرح در ).1690
فضاي  ۀتعیین مکان بهین ،و تحلیل فضایی شهرشهري 

و  اهمیت فضـاي سـبز در حیـات    باشد.شهري می سبز
طبیعـی و اجتمـاعی    و تأثیرات فیزیکـی،  شهرپایداري 

هري انکارناپذیر است، به همین علـت  آن در سیستم ش
وجود کاربري فضاي سبز در شـهرها، توزیـع متناسـب    

اسـاس   اختصاص یافته بـه آن بـر   ۀآن و همچنین سران
ریـزي و   نیاز جمعیتی یکی از مباحث اساسی در برنامـه 

شـود (موحـد و همکـاران،     مدیریت شـهري تلقـی مـی   
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ا آن حد است کـه همـواره   اهمیت آن ت ) و149: 1390
یافتگی  هاي توسعهعنوان یکی از شاخص به این موضوع

 جوامع مطرح است.
انتخاب محل مناسب احداث فضاي سـبز شـهري و   

 دارداهمیت بسـزایی   اولیهفراهم آوردن شرایط مناسب 
هـاي   تنها هزینهکه اگر این امر تحقق نیابد نه  طوري به

 آور خواهـد شـد؛   مربوط به فضاي سبز شـهري سرسـام  
آن  اجتمـاعی  محیطـی، اقتصـادي و   زیست بلکه اهداف

: 1392(زیـاري و همکـاران،    گردیدنیز محقق نخواهد 
سـو بـه جهـت    یـک   هاي شهري از). استقرار پارك20

از سوي  و دارند شهروندانتأثیري که بر کیفیت زندگی 
دیگر به جهت بار مالی بدون بازگشت مستقیم سرمایه 

د ارزش نـ نهجـا مـی   هـا بـه  که براي شهرداري يسود و
از نظـر   ).Manlun, 2003: 31( بررسی گسترده را دارند

کـاهش   موجـب  شهر آمایش و تحلیل فضاییکاربردي، 
 تحقـق عـدالت   و شـود مـی شهري  مدیریتهاي هزینه

 و رفـاه همچنـین افـزایش    و دارد دنبـال  به را اجتماعی
از طرفی می تـوان   .آوردمی فراهم را شهروندان آسایش

، در رسـت فضـاهاي سـبز شـهري    یـابی ناد  گفت مکـان 
ة هایی از قبیـل اسـتفاد  منجر به ایجاد ناهنجارينهایت 

فضاهاي سبز ایجادشده، ایجاد و ها کم کاربران از پارك
طرح معماري مناسب، آشـفتگی در   ۀارائ محدودیت در

سیماي شهر و کاهش امنیت روانی و اجتماعی خواهـد  
 تنها زيامرو شهرهاي ).Cheisura, 2004: 129(گردید 

 مسـئله  آن، کـردن  برطرف با که نیستند نیازمند غذا به
 خـوب،  مسـکن  بلکـه  گـردد؛  تلقـی  یافتـه  پایان نوعی به

 پاکیزه هواي تنفس و آرام محیط مناسب، زندگی فضاي
د آینـ مـی  شـمار  بـه  عمده و اصلی نیازهاي ةزمر در نیز

 الینفک اجزاء از یکی سبز فضاي). 65: 1392(شکویی، 
 شمار به شهرها در تنفسی هايریه همچون بوده و شهر
و  سالمت نبود معنی به نبود آن دلیل همین به ؛رودمی

بـر  ). 273: 1374شهرهاست (مجنونیان،  در تندرستی
هـا و فضـاي سـبز    پـارك بر اهمیت احـداث  اساس این 

توانـد  عنوان یک راهکار بسیار مهـم کـه مـی   شهري به 
، تأکیـد  ش دهدافزایکیفیت زندگی اجتماعی شهري را 

فضـاها   قبیـل  ایـن  ).Gilardet, 1992: 25(شده اسـت  

بلکـه  نبـوده،   شهر ۀپهن آرایش و آرایی صحنه براي تنها
 و بهداشـت  اجتمـاعی و  نیازهـاي  تـأمین  منظور به باید

 و مـدیریت  شهر احـداث،  1بیوکلیماتیک شرایط تلطیف
 عنـوان  به سبز فضاهاي وجود در واقع. گرددمی حمایت
زنـدگی   سطح کیفیء ارتقا براي جوامع زیستی یک نیاز
پـراکنش و توزیـع    ۀمطالعـ اسـت.   یافتـه  تبلـور  انسـان 

هاي سبز فضا ۀهاي مکانی توسع تعیین اولویت فضایی و
شهري،  پایدار ۀعنوان یکی از معیارهاي توسع شهري به

در ایـن  پژوهشـی  تـاکنون  کـه  -ویژه در شهر گرگان به
حائز اهمیت  -گرفتهصورت ن سکونتگاهدر این خصوص 

بهتـر بـراي    ةتوانـد نویـدبخش آینـد   فراوان بوده و مـی 
رغـم  در واقع شهر گرگان علـی  .این شهر باشدساکنان 

پوشش گیاهی از  ،با توجه به موقعیت جغرافیاییاینکه 
ا بـه  ام ،طبیعی فراوانی در پیرامون خود برخوردار است

 ۀرسد مکانیابی فضـاي سـبز شـهري در منطقـ    نظر می
به صورت بهینه انجام نگرفتـه و پـژوهش   ورد مطالعه م

اسـاس   برسعی دارد در جهت رفع این معضل پیش رو 
بــه  2AHPو مــدل  GISهــاي تحلیــل مکــانی در روش
 فضاي سبز در منطقه مورد ایجادهاي بهینه براي مکان

هـاي  نهایـت اسـتفاده از قابلیـت    در .یابدمطالعه دست 
 ســببل مــذکور سیســتم اطالعــات جغرافیــایی و مــد

 جهـت هـاي متفـاوت   مناطق با اولویـت ن شدمشخص 
  شده است.احداث فضاي سبز جدید 

  
  یشینه پژوهشپ

 تحقیقــی) در 1387وارثــی و همکــاران (در ایــران 
یابی فضاي سبز شهري با استفاده از مکان"تحت عنوان 

GIS"   آبـاد مشـهر خـرّ  به این نتیجه دست یافتند کـه 
یع مناسب فضاي سبز توز ازجمله شهرهایی است که از

بهبود وضـعیت   جهت، لذا پیشنهاداتی برخوردار نیست
 ).1387وارثـی و همکـاران،   ( مطرح نمودند منديبهره

اي تحــت  در مقالــهنیــز  )1389محمــدي و همکــاران (
هـاي شـهري نورآبـاد بـا     فضایی پـارك  تحلیل"عنوان 

به این نتیجه رسیدند که کمبود شدید   GIS"استفاده از
شـدت احسـاس    به فضایی ۀي سبز و توزیع ناعادالنفضا

                                                
   اقلیمی زیست. 1

2.Analytic Hierarchy Process 
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دل و مـ  AHP روشاین پژوهش با استفاده از  .شودمی
 فضاي سبز از ۀبه دنبال توزیع بهین هاپوشان شاخص هم
زمین شهري را  ،ظ قابلیت ایجاد پارك شهري جدیدلحا
(محمدي و همکـاران،   نمود بنديترتیبچند دسته به 

رابطه ) در 1390کاران (و همصابري همچنین  .)1389
ـ  GISیابی پارك و فضاي سبز با اسـتفاده از  مکان"با  ا ب

فضاي سبز در شهر  ۀبه توزیع بهین AHPروش ارزیابی 
هـاي   . نتایج حاصله از تلفیـق الیـه  نداپرداخته "شوشتر

هـاي منطقـه را بـراي انتخـاب مکـان      اطالعاتی، زمـین 
د دنموبندي ن کالس طبقه 5مناسب براي فضاي سبز به 

المللی در تحقیقات بین ). در1390(صابري و همکاران، 
اي در در مقاله 1هیگز، تحلیل فضاي سبز شهري ۀزمین

 هاياز سیستم استفاده مکانیابی باي مزایا ،2006سال 
 اطالعات با سیستم در ترکیب معیاره چند گیري تصمیم

 ).Higss, 2006( داده استبحث قرار  جغرافیایی را مورد
 منظوربه  را پژوهشی) 2008( و همکاران 2زوکادر اروپا 

 در محلی پارك یک استقرار براي مناسب مکان انتخاب

چنـد   تکنیـک ارزیـابی   از با استفاده ایتالیابرگامو ایالت 
-سانته )Zucca et al., 2008( دادند ارائه مکانی ةمعیار

ــویرا ــاران ( 3ری ــا  2008و همک ــود ب ــات خ ) در تحقیق
، مکانیـابی  GISکارگیري سیستم پشتیبانی براسـاس   به

اسـپانیا انجـام    تراچايي هاي اراضی را در ناحیهکاربري
 4میلواردهمچنین  .).SanteRiveira et al., 2008( دادند

 یـک مزایـاي  " پژوهشی با عنـوان ) در 2011( 5و سابیر
تحلیل فضایی دارند که  بیان می "شهري جنگلی پارك

خدمات  ،جنگلی شهري پاركمکانیابی د بر شهر با تأکی
 & Milward(د کنرا براي شهرها فراهم می چشمگیري

Sabir, 2011.(  
فضاي سبز  مکانیابی رابطه بادر  متعدديتحقیقات 

 المللیبینداخلی و علمی هاي و پایگاه اسنادشهري در 
نیـز در راسـتاي   پژوهش پـیش رو  . اگرچه موجود است

با تأکیـد بـر توجـه    است اما  تحلیل فضاي سبز شهري
آمایش سرزمین به تحلیل و مکانیابی بهینه فضاي سبز 

                                                
1. Higss 
2. Zucca 
3. SanteRiveira 
4. Milward 
5. Sabir 

تفـاوت  و  شـده اسـت  در شهرهاي شمالی ایـران ارائـه   
 ۀبا سـایر تحقیقـات همتـراز عـالوه بـر مسـأل       دیگر آن

مورد مطالعـه، نگـاه مبنـایی در مقولـه آمـایش       ۀمنطق
شهري و همچنین کاربري مناسب زمین جهت سـاخت  

ري با توجه به نیاز شهروندان اسـت کـه   سبز شه فضاي
  کند.البته نگرش جغرافیایی به موضوع را طلب می

  
  روش تحقیق

و از نظــر تحلیلــی  -توصــیفی ایــن پــژوهشروش 
اسـاس   اسـت، مبـانی تئوریـک آن بـر    هدف کـاربردي  

ــه  ــنادي، کتابخان ــات اس ــ مطالع ــد می دانی و اي و بازدی
ملـه اداره راه و  مربوطـه از ج هـاي  مراجعه بـه سـازمان  

انجـام  شهرسازي استان گلسـتان و شـهرداري گرگـان    
تحقیق حاضر بـا  هاي تجزیه و تحلیل داده گرفته است.

 Spatial AHPکـه   GIS افزارنرم در AHP مدل اجراي
 Spatial AHPاسـت.  صورت پذیرفتـه   ،شودمیخوانده 

هــاي پشــتیبان  هــاي سیســتم زیــربخشاز جملــه 
ـ  اسـت  هگیري چنـد معیـار   تصمیم  ،آنا اسـتفاده از  و ب

در  شـهري  فضـاي سـبز   ۀبهینگزینی مدلی براي مکان
اسـتفاده   معیارهاي مورد .ریزي گردید پایه شهر گرگان

انتخاب  آمایش شهرياساس ضوابط  بر در این پژوهش
ها با توجـه   هیال یبراي تمام یبررس نیدر ا. شده است

کـه   رفتـه یصـورت پذ  یدهوزن زمان، به عامل فاصله و
 گـردد  هاي مجاورت، دسترسی و فاصله میشامل مؤلفه

بنـدي  و در دو قالب عوامل سازگار و ناسـازگار تقسـیم  
 ۀیـک مسـئل   ،آمایشکه فرآیند  با توجه به این .شودمی

افـزار   نـرم گیري چندصفته بـوده بـا اسـتفاده از    تصمیم
Expert Choice وجـی معیارهـا جهـت    هـاي ز مقایسه

 هاي فضـایی بـه   تحلیل وي تجزیه برا هاسازي آنآماده
انجـام گرفتـه    GISدر  Spatial Analystابـزار   وسـیله 

ها نقشـه نهـایی بـه    که با روي هم قرارگیري الیه است
هاي مناسب تا نامناسب به دسـت خواهـد   تفکیک پهنه

  آمد.
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  مبانی نظري
اگر بعد سومی را بـه گسـتره یـا     :هامفاهیم و دیدگاه

بعـدي در   ه کنیم و سطحی را سـه سطحی از زمین اضاف
در کند. به صـورت عـام    فضا معنی پیدا می ،ر بگیریمنظ

انسـان  سـکونت  نوع کاربري براي  آنفضاي جغرافیایی 
ر است که با مرزهـاي طبیعـی، قـراردادي یـا     قابل تصو

کـاظمی  شود (موسی یساخته شده توسط او مشخص م
ه گروهــــی از  ). از دیــــدگا 27: 1381 و شــــکویی، 

عنوان بخشـی از فضـاي    ه، مکان بگرافیدانان انسانجغرا
جغرافیایی که از سوي فردي یا چیزي اشغال شده و در 

شـود  یابند تعریف میی میشده تجلّهاي حسآن ارزش
ــه مــییــا فضــا مکــان  ).9: 1379 ،(جانســتون ــد ب توان

ـ  ،هاي مختلف تعریف شود صورت عنـوان  ه براي نمونه ب
ـ   یک واحد از فضا مانند یک ش ه هر یا یک روسـتا و یـا ب

انسـان اشـغال    وسیلۀه عنوان بخش خاصی از فضا که ب
   .شده باشد

سـازمان  هـر سیسـتمی در جهـان سـازمانی دارد و     
روندان در هفضایی شهر، نظم حاصل از تبلور ذهنیت ش

واقع سـازمان  ست. در هاا و محیط زیست جمعی آنفض
تـوان نظـم میـان نقـش     را می یا آمایش شهري فضایی

شـهر را بـه عنـوان یـک سیسـتم       عناصري دانست که
هـر   در واقـع  ).51: 1386(منصـوري،   کنـد می معرفی

هاي خود را داشـته و متمـایز از   مکان تجربیات و آموزه
هـا بـه دلیـل    لـذا افتـراق مکـان    ،هاي دیگر استنمکا

امـري   ،مختلـف  یـات ها و تجرب، دیدگاههاتمرکز ارزش
نتخـاب  ا ).276 :7513 شـود (شـکویی،  قطعی تلقی می

یکـی از تصـمیمات    ،مکان مناسب بـراي یـک فعالیـت   
ه اسـت کـه   براي انجـام یـک طـرح گسـترد     سازپایدار

 آمـایش جا که و از آن بودهنیازمند تحقیق در آن مکان 
از حجــم بزرگــی  لــذا دارد فراوانــی هــاينیــاز بــه داده

ایـد  هـاي مختلـف ب  اطالعات جزئی براي معرفی مکـان 
تحلیل شوند تـا ارزیـابی    وب و تجزیه آوري، ترکیجمع

عواملی که ممکن است در انتخـاب نهـایی    صحیحی از
فعالیتی  آمایشاین بنابر صورت پذیرد؛باشند ثیرگذار تأ

 حیـث نطقـه را از  هاي یـک م است که قابلیت و توانایی
هـا و  یر کـاربري و ارتباط آن با سـا  وجود زمین مناسب

ناسـب بـراي   نی مانتخـاب مکـا   پارامترهاي دیگر جهت
  دهد.تحلیل قرار می وکاربري خاص مورد تجزیه 

 آمـایش یابی مناسب فضاي سبز در  کاربرد مکان
 گـام  ،شـهري  سبز فضاهاي شناخت منظوربه : شهري
 ارائـه  مختلـف  هـاي  بنـدي  گونـه  و تعاریف مرور نخست

 مجموعـه  بـه  شـهري  سـبز  فضـاي . است آن براي شده 
 داخـل  در کـه  ودشـ مـی  گفتـه  سـبزي  و باز هاي پهنه

و  ریزيامهــــبرن مشخص، اهداف با شهري هايمحیط
 اسـت  شـده  گـزارده  ها آن عهدة بر معینی عملکردهاي

 شـهري  سبز فضاي دیگر بیان به). 31: 1383 مطلبی،(
 ةمحـدود  در موجود محدود یا وسیع فضاهاي از بخشی

 زیبایی، و تنوع ایجاد منظور به که است شهر عملکردي
ـ  و انسـانی  رفـاه  تـأمین  زیسـتی،  یـت کیف افزایش  ۀارائ
ع واــــ ان بـا  و شـده  انتخاب شهروندان به ویژه خدمات
ــومی گیــاهی پوشــش ــومی، و ب  و نظــارت تحــت غیرب

 و ضـــرابی( دارد قـــرار شهرنشــین  انســـان مــدیریت 
 فضـاي  تردیـد  بـی  ترتیب بدین). 16: 1385 زي،ــتبری
 ريپایدا عوامل تریناساسی ةزمر در باید را شهري سبز

 ارـشمـ  به امروز شهرنشینی در انسانی و طبیعی حیات
ــماعیلی،( آورد بــه مــوازات افــزایش    ).11: 1381 اس

آوري، هاي زیستی و به ویژه با رشد علـم و فـن  مجتمع
هاي طبیعت فاصله گرفته انسان به تدریج از قانونمندي

این موضوع در شهرهایی که داراي مشکل کنترل در  و
موجب بـروز مشـکل ناسـازگاري     فیزیکی بودند ۀتوسع

هـا  کاربري اراضی شهري و توزیع فضایی نامناسـب آن 
 در .)13: 1392، همکـاران شـاهکویی و  گشت (خواجـه 

 همچـون  شـهري  سـبز  فضـاي  کاربري اخیر ۀده چند
 ریـزي  برنامـه  اجرایـی  هـاي  اهـرم  در هـا  کـاربري  سایر

 و گذشـته  وضـعیت  مورد در و بوده توجه مورد شهري،
 و نگهـداري  ،حفظ ۀزمین در سبز فضاي بريکار موجود

 اسـت  گردیده اتخاذ هاییسیاست سبز فضايگسترش 
گسترش جمعیت، افزایش همچون مسائلی با امروزه اام 

 موفقیـت  عـدم  با زمین قیمت افزایش و شهرها ۀروی بی
روبـرو   شـهري  سـبز  فضـاهاي  حفـظ  در هـا طـرح  این

  ).16: 1380 سوزنچی،( هستیم
ان شهري به این نکته ضروري است ریزتوجه برنامه
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ریـزي  دارد، این نیاز لزوم برنامهکه شهر نیاز به پویایی 
کنــد را بــراي آن ایجــاب مــی  پایــداري  ۀدر زمینــ

 در واقـع، پایـداري  ). 55: 1393(میرکتولی و بارگاهی، 
 منـابع  توسـعه  و نگهداشـت  جـذب،  شهري به معنـاي 

 )7: 1392 بارگـاهی، ( است شهرها در انسانی و طبیعی
 انکارناپذیري تأثیر تواندشهري می سبز فضاي ۀو توسع

 در بخـش  باشـد کـه مهمتـرین    داشـته  منابع حفظ در
 و نهرلـی ( گـردد می محسوب پویا و پایدار شهر ساختن
 مهـم، بـا   بسـیار  فضـاهاي  از . یکی)20: 1381 رضایی،

ــش و ارزش ــشآرام ــادکامی در بخ ــدگی ش ــردم زن  م
 ۀرابطـ  کـه  اسـت  هريش سبز معاصر، فضاي شهرنشین

 فضاي آمایش. سازدمی برقرار را طبیعی عناصر و انسان
 سـالمت  موجـب  شـهر  در آرام هاي محیط ایجاد و سبز

 پایـداري  در مهمی عامل و شودمی افراد روانی و روحی
گـردد  مـی  محسـوب  شـهرها  و عدالت فضایی اجتماعی

همچنـین فضــاي   .)164: 1395(رضـویان و بارگـاهی،   
 مـؤثري  نقش تواندمیمکان مناسب شهر  سبز واقع در

 باشـد  داشته ها انسان درمثبت  روانی کنش برقراري در
 واقـع  شـهري مـؤثر   ۀجامع انتظارات ارضاي ۀدر زمین و

ــردد ــد( گ ــاران، و پوراحم ــی از). 31: 1388 همک  طرف
 از یکــی عنــوان بــه نیــز شــهري ســبز فضــاي آمــایش

ــرین مهــم ــادي ســهم شــهري محــیط عناصــر ت  در زی
ــتمطل ــا وبی ــر از فض ــهروندان نظ ــابري( دارد ش  و ص

  .)2: 1390 همکاران،
 تـر مهـم  زمـانی  شـهرها  سبز فضاي ۀمقول به توجه

 طـور  بـه  شـهري  کـاربري  ایـن  بدانیم که کندمی جلوه
 عــدب. اســت طـــــمرتب شــهري داريـپایــ بــا مســتقیم

 دارـناپای و ناهمگن شهرهاي در شهري پایداري نــنوی
 در پـارك  نقـش  با که است ماعیاجت پایداري امروزي،

 ارتبـاط  شـهروندان  پـذیري  مشارکت ضریبش ـزایــاف
 وجـود ). 97: 1386 همکـاران،  و محمدي( دارد متقابل
 افتـدریـ  و درك براي محیطی هايکیفیت و هاقابلیت

 فضـاهاي  در افـراد  حضـور  و مکـث  آن نتیجۀ در و فضا
 پـایین  سطوح در شدن دیده و دیدن ساززمینه شهري،

ــطحی در و ــر س ــامالت فرات ــراودات و تع ــاعی م  اجتم
 محیطـی  هـاي کیفیـت  بـر  زــتمرک ع،ــواق در. میشود

 شـهري،  سـبز  فضـاهاي  سـرزندگی  و کـارایی  که است

 یـاجتماع هايسرمایه ویتـتق و شهري حیات استمرار
از ). 42: 1391 همکاران، و بینراست( دارد دنبال به را

 هنجارهـاي  از ايمجموعـه که  اجتماعی ۀسرمایسویی 
 افزایش موجب و است اجتماعی هايسیستم در موجود
 هـاي هزینـه و کـاهش   جامعـه  اعضاي هماهنگی سطح

 )107: 1379 فوکویامـا، ( گرددمی ارتباطات و تبادالت
 افــزایش بــراي اي وســیلهارتقــاء ایــن ســرمایه  بــالطبع
 توانـد مـی نـزول آن   عکسبـال  و اسـت  شـهري  پایداري
 از اعـم  شـهر  ساختاري ابعاد براي را ناپایداري موجبات
 فـراهم  زیسـت  محـیط  و فضـا  نهادها، اجتماع، اقتصاد،

  ).31: 1392 بارگاهی، و خوشفر( آورد
 مناسب تحلیلتوان عنوان نمود که می ترتیب بدین
 و حفـظ  در مهمـی  نقـش  ،شهري سبز فضاي موقعیت

رمایه اجتمـاعی،  ، ارتقـاء سـ  شهري زیست محیط تعادل
 محیطیزیستهاي آلودگی کاهش وشهر پایدار  توسعه

 سـلطانی، بهـرام  ؛96: 1386 ،و همکاران محمدي( رددا
 .)3: 1392 احمــدي، ؛29: 1373 ایمــانی،و  35: 1369

 متعادل را کارکرد فضا مبرهن است که آمایش شهري،
 شودمی رـشه اییـفض ساختار در نظم باعث و سازدمی

مسئله مهمی  ،با این تفسیر ؛)1385 ناجیان، و اطهري(
 ،اسـت  گردیدهنگارش پژوهش پیش رو  البته سببکه 

 شـود در صورتی محقق می ي مذکوراین است که مزایا
انجـام   به صـورت بهینـه  شهري  آمایش فضاي سبزکه 

 کـه  اسـت  فرآینـدي بهینۀ فضـاي سـبز    آمایش پذیرد.
 کـاربري  بـراي  شـده  تعیـین  ۀپهنـ  در را مناسـب  مکان

 و )Hopkins, 1977: 13( کنـد می مشخص فضاي سبز
در نظـر   توانـد مـی  ایـن نـوع تحلیـل    در که معیارهایی

شامل مرکزیت، سلسله مراتب و دسترسـی   ه شودگرفت
معیارهـاي مـذکور در    .)87: 1379 سعیدنیا،(باشد می

عنـوان  تواند آنچه کـه بـه  قالب یک مدل جغرافیایی می
هدف تحقیق در نظر گرفته شده است را برآورده سازد. 

 تحقیـق آن اسـت کـه فرآینـد    ایـن  انتخاب مدل علت 
 و قـوي  منعطـف،  روشی )،AHP( مراتبیسلسله تحلیل
 کــه شـرایطی  در گیـري تصــمیم جهـت  و اسـت  سـاده 

 را هاگزینه بین انتخاب ،متضاد گیريتصمیم معیارهاي
 گیـرد مـی  قـرار  مورد استفاده سازدمی مواجه مشکل با
)Bertolini et al., 2006: 424( ل در تحلیAHP از پس 
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 تعیین جهت معیارها بین زوجی ۀمقایس سطوح، تعیین
 انجـام  هـدف  بـه  نسبت ها آن از یک هر اهمیت ضریب

 معیارهـا،  اهمیـت  ضـریب  تعیـین  هنگـام  بهو  شودمی
 دپـذیر مـی  صـورت  هـا قضاوت سازگاري وتحلیل تجزیه

    ).27: 1388 عادلی، و خورشیددوست(
 ابیــیانمک در ذارـــأثیرگـــت عوامل بررسی
هاي مناسب به ها و سنجهانتخاب شاخص سبز: فضاي

هـا در  خصوص در امر مکانیابی بهینه براي انواع فعالیت
پهنۀ سـرزمین بـه منظـور سـاماندهی سـاختار فضـاي       

دهـد کـه مقایسـه و    جغرافیایی، به ما این امکان را مـی 
عمـل  ه یـا آلترناتیوهـا بـه   انتخاب صحیحی بین گزینـه 

 قـــدرچ هـــر). مســـلماً 20: 1383ور، بیـــاوریم (ســـر
 قــتطاب ودــموج واقعیت با شده شناسایی هاي شاخص

و  تـر  بخش رضایت یابیمکان نتایج باشد، داشته بیشتري
تجزیـه و   از پـس بـا ایـن انگاشـت،     .بود خواهدمفیدتر 
منطقـۀ مـورد    سطح در سبز فضاي موجود وضع تحلیل

 رد مــؤثر عوامــلهــا و شــاخص تشــخیص بــه ،مطالعــه
 است شده گرگان پرداخته شهر سبز فضاي گزینی مکان

، 1منـدرج در جـدول   بـه عوامـل    عنایت. با )1(جدول 
 تـرین مهم زمـان  و فاصـله  فـاکتور  دوگفتنی است کـه  

. شـوند محسـوب مـی   هـا کـاربري  یـابی مکاني ها مؤلفه
 از مهمتـــرین واحـــدهاي مؤلفـــه دو ایـــنهمچنـــین 

 چگـونگی حـال،   با این. نیز هستند آسایش گیري اندازه
 دوري و سـاکنان  نیاز مورد شهري خدمات به دسترسی

 آسـایش  هـاي  دیگر مؤلفه نیز از ناسازگار هايکاربري از
  شوند.می تلقی

  
  سبز شهر گرگان فضاي گزینیمکان در مؤثر عوامل: 1جدول 

  عوامل سازگار

  مسکونی مراکز به نزدیکی

  عوامل ناسازگار

  ارتباطی شبکه به دسترسی  موجود سبز فضاي از فاصله
  فرهنگی مراکز به نزدیکی  صنایع از فاصله  تجاري مراکز به نزدیکی
  دسترسی به خدمات  هاکارخانه و تأسیسات از فاصله  درمانی مراکز به نزدیکی

  1387، وارثی و همکارانمأخذ: 
  

                                                    
  )1394مأخذ: نگارندگان، ( مدل مفهومی تحقیق :1شکل 
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ــماتیکجهــت  ــام  تشــریح ش ــد انج ــژوهشرون ، پ
ــومی  ــدل مفه ــن   م ــار ای ــاز و ک ــانگر س ــوبی بی ــه خ ب

در ایـن مـدل مفهــومی    ).1باشـد (شـکل   تحقیـق مـی  
هـاي   نیازهـاي ایجـاد الیـه   پس از تعریف اهداف، پـیش 

هـا بـا   اطالعاتی تبیین شده اسـت. در ادامـه ایـن الیـه    
ــش  جزئ ــتر در دو بخـ ــات بیشـ ــؤثر در  یـ ــل مـ عوامـ

هـاي مـورد نیـاز     ی و همچنـین ایجـاد الیـه   نگزی	مکان
ــا انتخــاب متــد فرآینــد  تفکیــک مــی گــردد. ســپس ب

هــاي اطالعــاتی الیــه )،AHP(مراتبــی تحلیــل سلســله
ــا   ــف و متغیره ــد کش ــهجدی ــدي و وزنطبق ــی بن ده

  گردد. و در نهایت نقشه نهایی تولید می شده

 معیارهـا:  زیـر  و معیارهـا  میـت اه ضریب تعیین
ــراي ــین ب ــریب تعی ــت ض ــا، اهمی ــايروش معیاره  ه

 مقایسـه  هـا، آن تـرین  معمـول  کـه  دارد وجود مختلفی
ــی دو ــن در اســت؛ دوی ــا، روش ای ــه معیاره ــا دو دوب  ب

 یـک  هـر  اهمیـت  ۀدرجـ  و شـوند مـی  مقایسه یکدیگر
 در. شــودمــی صـمشخــ دیگــري بــه نســبت هــاآن از

ــن ــژوهش ای ــه شــده اندارداســت روش از پ  توســط ارائ
 بـراي  کـه  صـورت  بـدین  اسـت؛  شـده  ساعتی استفاده

ــر ــه ه ــی، مقایس ــداري دودوی ــین مق ــا 1 ب  داده 9 ت
 هـر  کالمـی  معنـی  ).Bowen, 1990: 135( شـود  مـی 
  است: آمده 2 جدول در مذکور مقادیر از یک

  
  اي زوجی مقادیر ماتریس مقایسه :2جدول 

 ارزش پارامتر
  اهمیت یکسان دارد Bبا پارامتر  در مقایسه Aپارامتر 
  اهمیت متوسطی دارد Bدر مقایسه با پارامتر  Aپارامتر 
  اهمیت زیادي دارد Bدر مقایسه با پارامتر  Aپارامتر 
  اهمیت نسبتاً زیادي دارد Bدر مقایسه با پارامتر  Aپارامتر 
 اهمیت خیلی زیادي دارد Bدر مقایسه با پارامتر  Aپارامتر 

1  
3  
5  
7  
9 

 2،4،6،8 رزش مابینا
  Sa’aty, 2008مأخذ: 

  
  

  پژوهش ةمحدود
 54دقیقه تا  13درجه و  54شهرستان گرگان بین 

دقیقـه تـا    31درجـه و   36شرقی و  ۀدقیق 45درجه و 
شمالی در بخش جنـوبی اسـتان    ۀدقیق 59درجه و  36

متـر   49/36گلستان واقع شده است. ارتفاع ایـن شـهر   
وسـعت شهرسـتان    د بـوده و هاي آزا باالتر از سطح آب

درصـد   91/7باشد که مترمربع می 30263491گرگان 
از مساحت اسـتان را داراسـت. جمعیـت شـهر گرگـان      

هـزار و   90نفـر و تعـداد خـانوار آن     977هزار و  343
و  1390نفر برآورد شده است (مرکز آمـار ایـران،    153

  ).1393شهرداري گرگان، 

  
  اي سبز شهر گرگان: وضعیت موجود کاربري فض3جدول 

  سرانه فضاي سبز (متر مربع)  مساحت فضاي سبز (متر مربع)  مساحت شهر (متر مربع)  میزان جمعیت (نفر)
343977  30263491  1785546  9/5  

   1394 ها و فضاي سبز شهر گرگان،سازمان پارك: مأخذ
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  ي تحقیقهایافته

 لـعام به توجه با هاالیه تمامی براي بررسی این در
 فواصـل . است پذیرفته صورت دهیوزن زمان، و فاصله

 ایـن  بـه . است شده گرفته نظر در متري صد مبناي بر
 رـهـ  دارند، سازگاري سبز فضاي با که هاییالیه ترتیب

 وزن باشــد کمتـر  مراکــز ایـن  بــا هـا آن ۀفاصــل قـدر چ

 سـازگاري  سبز فضاي با که هاییالیه و گرفته بیشتري
 باشـد  بیشتر مراکز این با هاآن ۀفاصل قدرچ هر ندارند،

 ايـهنقشه و 4 جدول. اندکرده دریافت را بیشتري وزن
 لفــمخت فواصل در را هاالیه از یک هر ارزش 10 تا 2

  .دهدمی نشان

  

  ها برحسب فاصله (متر) گذاري الیه : ارزش4جدول 

 مسکونی خدماتی تجاري صنایع فاصله (متر)
تأسیسات و 

 ها کارخانه
 فرهنگی بهداشتی جاده

فضاي سبز 
 موجود

100 -0 1 10 10 10 1 10 10 10 1 
200-100 2 9 9 9 2 9 9 9 2 
300-200 3 8 8 8 3 8 8 8 3 
400 -300 4 7 7 7 4 7 7 7 4 
500-400 5 6 6 6 5 6 6 6 5 
600-500 6 5 5 5 6 5 5 5 6 
700 -600 7 4 4 4 7 4 4 4 7 
800-700 8 3 3 3 8 3 3 3 8 
900-800 9 2 2 2 9 2 2 2 9 

900+ 10 1 1 1 10 1 1 1 10 
  1394هاي تحقیق، مأخذ: یافته
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  تحلیل و  جزیهت
تحلیل و شناسـایی   جهتها استانداردسازي الیه

براي انجام این : مکان بهینه براي ایجاد فضاي سبز
روش ابتدا معیارهاي مورد بررسی را مقایسـه نمـوده و   

اساس میـزان ارزش و   ر جفت برمیزان اهمیت نسبی ه
یابی فضاي سبز در یک مـاتریس  ها در مکاناهمیت آن

  )5(جدول  .گرددمی مرقوم
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  Expert Choiceها در  : مقایسه زوجی الیه5جدول 
تیبهداش فرهنگی تجاري تاسیسات صنایع ارتباطی خدماتی   

3/0  6/0  2/0  2/0  2/0  2/0 یبهداشت    
3/0  4/0  2/0  3/0  3/0  فرهنگی   
3/0  3/0  2/0  2/0  تجاري    
2/0  2/0  2/0  تاسیسات     
3/0  3/0  صنایع      
3/0  ارتباطی       
 خدماتی       
 پارك       
 مسکونی       

  1394هاي تحقیق، مأخذ: یافته
  

  
  Expert Choiceبندي عوامل مؤثر بر مکانیابی فضاي سبز با محاسبۀ وزن نسبی در : اولویت1نمودار 

  )1394هاي تحقیق، مأخذ: یافته(
  

 Expert Choice1 افـزار در نـرم  هـا  الیـه  زوجی مقایسه
پـژوهش  هـاي   بـراي داده  CR(2نسـبت ( دهد نشان می

قبـول بـودن    آمده کـه قابـل   دست به 0/1تر از کمحاضر
  .نمایدرا اثبات مینتیجه 

ــب ــبی ۀمحاس ــراي  روش: وزن نس ــی ب ــاي مختلف ه
ــب ــ  ۀمحاس ــبی ب ــ وزن نس ــاتریس مقایس ــاس م  ۀر اس

هـــا روش تـــرین آنزوجـــی وجـــود دارد کـــه مهـــم
ــاریتمی،    ــات لگ ــداقل مربع ــات، روش ح ــداقل مربع ح

باشـند. در  هـاي تقریبـی مـی   ردار ویـژه و روش روش ب
ــه   ــابی کــ ــانگین حســ ــروژه از روش میــ ــن پــ ایــ

ــ ــاروش ۀزیرمجموع ــیه ــی م ــتفاده ي تقریب ــد اس باش

                                                
 سلسـله  گیـري تصـمیم  روش ریاضـی  عملیات انجام براي افزاري نرم -1

  )AHP( مراتبی
  نسبت توافق -2

رت زیـر  صـو  و مراحـل انجـام ایـن روش بـه     شده است
  ):37: 1394(عطائی،  گرددارائه می

هاي ماتریس مقایسـه  مقادیر هر یک از ستونجمع ) 1
  دوتایی.

مـاتریس بـر مجمـوع سـتون آن      ۀ) تقسیم هر مؤلفـ 2
  دوتایی نرمال شده). ۀ(ماتریس مقایس

ها در هر ردیـف از مـاتریس    میانگین مؤلفه ۀ) محاسب3
  نرمال شده.

ثر بـر مکانیـابی   بر اساس مراحل فـوق، عوامـل مـؤ   
 Expertافـزار  فضاي سبز با محاسبه وزن نسبی در نرم

Choice  1بندي شده است. (نمودار اولویت(  
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 را 10تا  2هاي نقشه ،پس از محاسبۀي وزن نسبی
 کرده، تبدیل 3وکتور به 2رستر از Spatial Analyst1 در

 وزن واردکـردن  و ها الیه ودنـــنم Dissolve4 با سپس
 ،رسـتر  بـه  وکتـور  ةدوبـار  تبدیلدر انتها  و عیارهازیرم

                                                
 فضایی تحلیل و تجزیه - 1
  نقشه با فرمت خطی - 2
  نقشه با فرمت برداري - 3
 Spatial Analystها در حلیل دادهت - 4

موجـود  عوامل مؤثر  ۀوزن و فاصل ةادغام شد هاينقشه
 اسـتخراج مـورد هـدف تحقیـق     نسبت به فضاي سـبز 

  :)19تا  11 هايگردید (نقشه
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آمــده در  دســت هــاي بــهنهایــت بــا ضــرب وزن در
ر در دا هـاي وزن یابی و ادغـام الیـه  مکان هاي مؤثر الیه

Raster Calculator1 دار بـراي ایجـاد   هاي اولویتمکان
بـراي   یـابی نهـایی  مکانفضاي سبز شناسـایی شـدند و   

احداث فضاي سـبز جدیـد در چهـار گـروه منـاطق بـا       
                                                

افزار سیستم اطالعات هاي رستري در نرمنقشهگر تحلیلابزار  - 1
  .جغرافیایی

اولویت بسیار مناسـب، مناسـب، متوسـط، نامناسـب و     
کـه بسـیار    منـاطقی . صـورت پـذیرفت  بسیار نامناسب 

فضـاي سـبز    احـداث بـراي   انـد  مناسب و مناسب بـوده 
ه کاربري اراضی شهر گرگـان مقایسـه   انتخاب و با نقش

بسیار مناسب در غرب  فضاهايکه مشخص شد  گردید
و  مازنـدران گرگان یعنـی از میـدان بسـیج بـه سـمت      

پایانـه   میدانمعلم تا  میدانهاي مناسب یعنی از  زمین
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 و فرهنگیـان هـاي   شـهرك  مجاورت، در شرقشمالدر 
  ).20شه (نق شهر استویال

  
  گیري بندي و نتیجه جمع

ساز و کار این پژوهش بدین ترتیب ارائـه شـد کـه    
پس از تبیین مبانی نظري، ابتـدا معیارهـاي مکانیـابی    
فضاي سبز در شهر گرگان تعیین شدند؛ سـپس بـراي   

دهی ها با توجه به عامل فاصله و زمان، وزنتمامی الیه
د متـر  صورت پذیرفت. فواصل بر مبناي صد متر به صـ 

هـایی کـه بـا    ترتیـب الیـه   این  در نظر گرفته شد و به 
ها بـا ایـن   فضاي سبز سازگاري دارند، هرقدر فاصله آن

هایی که اند و الیهمراکز کمتر باشد وزن بیشتري گرفته
ها و فضاي سبز سازگاري ندارند، هرقدر فاصله با پارك

 ها با این مراکز بیشتر باشد وزن بیشتري را دریافـت آن
بنـدي   ها طبقـه الیه گذاري اند. در ادامه با روي همکرده
هاي موجود در سطح شـهر بـراي احـداث فضـاي     مکان

صورت طبقات بسیارمناسب، مناسـب، متوسـط،    سبز به
نامناسب و بسیارنامناسب صورت پذیرفت. در ایـن اثنـا   

انـد   مناطقی که در طبقات بسیار مناسب و مناسب بوده
اي ایجاد فضاي سبز انتخاب و (غرب و شرق گرگان) بر

با نقشه کاربري اراضی محدوده مورد مطالعـه مقایسـه   
هـاي بسـیار مناسـب در    گردید که مشخص شد زمـین 

غرب گرگان یعنی از میدان بسیج به سمت ساري براي 
ایجاد فضـاي سـبز مطلـوب بـوده و همچنـین منـاطق       
مناسب یعنی از میدان معلم تا میدان پایانـه در سـمت   

ها از جمله شهرك فرهنگیـان   ر نزدیکی شهركشرق، د
و ویالشهر تشـخیص داده شـده اسـت. نقشـه کـاربري      

دهـد کـه پیرامـون منـاطق مسـکونی      اراضی نشان می
هایی کـه مناسـب ایجـاد فضـاي سـبز اسـت،       محدوده

توان بـه علـت فقـدان    هاي بایر وجود داشته و می زمین

ز جدید ها فضاي سب ها در این مکانارك براي خانوادهپ
احداث کرد. تفـاوت محسـوس ایـن پـژوهش بـا سـایر       

توان در مبانی علمی این تحقیق تحقیقات مشابه را می
راجع به درك لزوم ایجاد مکـان بهینـه جهـت احـداث     

ي فضاي سبز شـهري و انتخـاب سـکونتگاهی از خطـه    
شمال ایران به عنوان محدوده مورد مطالعه دانست که 

سـبز طبیعـی در ایـن    رغم وجـود و وفـور فضـاي    علی
رسـد  محدوده این تحقیق ثابت نمود کـه بـه نظـر مـی    

ریـزي فضـاي سـبز    مکانیابی مناسبی در زمینـه برنامـه  
شــهر گرگــان صــورت نپذیرفتــه اســت؛ محققــان ایــن 
پژوهش عالوه بـر صـحه گذاشـتن بـر ایـن فرضـیه بـا        

آلترنـاتیوي پیشـنهاد    GISدر  AHPاستفاده از تکنیک 
هینه فضاي سـبز محـدوده مـورد    نمودند که مکانیابی ب

مطالعه را با توجه به معیارهاي توسعه پایـدار و مفهـوم   
رغـم  سـازد؛ همچنـین علـی   عدالت اجتماعی ممکن می

محیط پیرامون شهر گرگان کـه مملـؤ از فضـاي سـبز     
جنگلی است با ایـن حـال نبایـد از نقـش تفرجگـاهی،      

هاي فضـاي سـبز   اجتماعی و اثرات سیما و منظر عرصه
درون بافت این شهر غافل شد؛ ایـن تحقیـق بـا بـه     در 

کارگیري تحلیل منطقی فضا و تشخیص و تعیین بستر 
هاي مناسب فضاي سبز، جهت گسترش و تقویت دامنه

توسعه پایدار و سرمایه اجتماعی براي شهروندان ساکن 
در مناطقی که از لحاظ دسترسـی بـه فضـاي سـبز در     

ا بـر اسـاس   مضیقه هسـتند صـورت پـذیرفت. در انتهـ    
گردد مـدیران  هاي صورت گرفته، پیشنهاد   میتحلیل

ــه ــره  و برنام ــا به ــهري ب ــزان ش ــاد و  ری ــري از ابع گی
هـاي  هاي ایـن پـژوهش و بـا شناسـایی مکـان      شاخص

ها به فضاهاي سبز تا حدودي از مناسب و تخصیص آن
محیطـی و  خصوص معضالت زیستمشکالت موجود به

  اجتماعی شهري کشور بکاهند.
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