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   شهر کرمانشاه یک ۀهاي منطقتحلیل پراکنش فضایی پارك
  GISبا استفاده از 

   ، ایرانهآزاد اسالمی، واحد کرمانشاه، گروه جغرافیا، کرمانشادانشگاه  استادیار -*رستمیمسلم 
  ایران ،اصفهان ،اصفهاندانشگاه ،شهري ریزيجغرافیا و برنامه کارشناسی ارشد دانشجوي -مظفر بهمن اورامانی

واحد علوم و  ،آزاد اسالمی ، دانشگاهشهري ریزيجغرافیا و برنامه کارشناسی ارشد دانشجوي -باد خانهناصر 
  ، تهران، ایرانتهران تحقیقات

  
 
  
  

  چکیده
تواند همه میو  امروزه عدالت اجتماعی بیشتر از هر موضوعی در مدیریت شهري اهمیت دارد     

اهداف مهم  از دیدگاه عدالت اجتماعی یکی از .هاي زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار دهدجنبه
خدمات عمومی است و  ها ووري عادالنه همه شهروندان به  کاربريبهره ریزي شهري دسترسی وبرنامه

شهروندان به راحتی به این که تمامی  اي باشدها و فضاهاي شهري به گونهبایستی مکانیابی کاربري
و با  توان به فضاهاي سبز شهري اشاره نمودهاي مهم میازکاربري .ها دسترسی داشته باشندکاربري

ناشی ازپیامدهاي زندگی شهري  روانی حاکم برساکنان شهرها که عمدتاً -  توجه به  فشارهاي روحی
ربري را درسطح شهرها براي رها شدن از توسعه این کا ایجاد و مدیران شهري، ریزان واست، برنامه

موضوع این  .نمایندهاي ناشی از مشکالت شهري وگذران اوقات فراغت شهروندان تجویز میخستگی
با ارزیابی چگونگی  یک شهر کرمانشاه است و هاي منطقهتحلیل توزیع فضایی پارك پژوهش بررسی و

میزان  فضایی،  نحوه توزیع داردکمبودها، این فضاها قصد سرانه برخورداري ساکنان از توزیع فضایی و
هاي این بررسی میزان سرانه پارك در .بررسی قرار دهد دسترسی و نقاط ضعف و قوت آن را مورد

مقایسه  سطوح مختلف مورد در فضاي سبز استاندارد مطالعه باسرانه محدوده مورد تجهیز شده در
شعاع عملکردي این کاربري در  GISدرمحیط  گردیده است ومشخص  کمبودها تطبیقی قرارگرفته و

ترکیب محدوده  از. اي مورد بررسی قرارگرفته استمنطقه اي وناحیه اي،محله هاي همسایگی،مقیاس
خارج از محدوده عملکردي  اشاره میزان جمعیت داخل و منطقه مورد کارکردي با کل جمعیت ساکن در

نتیجه این پژوهش کمبود سرانه  .ها تعیین شده استبه پاركچگونگی دسترسی ساکنان  مشخص و
سوي دیگر ساکنان این منطقه  نموده اما از منطقه یک شهر کرمانشاه را محرز فضاي سبز شهري در

در نهایت با توجه به محدودیت زمین جهت ایجاد پارك  .دسترسی مناسبی به این فضاها دارند تقریباً
و نقش کلیدي آنها در توسعه  مندي بیشترساکنان ازاین فضاهابراي بهرههایی راهکار درسطح محدوده،

  .و نگهداري این فضاها پیشنهاد گردیده است
  منطقه یک شهر کرمانشاه ، GISسرانه، دسترسی،  فضاي سبز، :واژگان کلیدي

  

                25/6/90: پذیرش نهایی                                               28/10/89: دریافت مقاله

    kiarash890@yahoo.com                                                                    :مسئول نویسنده*    
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  مقدمه. 1
مقابل، فضاهاي سبز شهري فداي  در و شودروز بر جمعیت شهرنشین افزوده می به روز  

شود، همچنین روح انسان از پیدایش خلقت با گل و هاي بلند و عمودي میساختمان
درخت همراه بوده است و پیامدهاي مفید فضاي سبز بر روي روح و روان انسان گیاه و 

به همین دلیل روز به روز اهمیت فضاي سبز شهري بیشتر نمود پیدا . ناپذیر است انکار
ها را ریزان شهري براي ساختن محیطی زیبا و دلپذیر که آسایش انسانکند و برنامهمی

بتوانند یکی از نیازهاي اساسی شهروندان را که همان کنند، تا برآورده کند تالش می
اي هاي چند جانبهفضاي سبز با ویژگی. فضاي سبز است، در سطح شهرها تأمین نمایند

تولید اکسیژن، ازن، از بین بردن . اي در زندگی انسان داردنقش فوق العادهخود 
یانبار و مواد آلوده کننده بار با تولید فیتوسید، جذب انواع ذرات معلق ز موجودات زیان

کنندگی شرایط محیطی، جذب صداهاي ناهنجار، تفریح و سرگرمی و مرکز هوا، تعدیل
فضاي ). 121: 1371دهباري، ( هاي با ارزش فضاهاي سبز استها از ویژگیتجمع انسان

هاي شهري و پاالیش هوا، همچنین در هاي شهري افزون بر کاهش آلودگیسبز و باغ
    . انداز زیباي شهري  بسیار مفید هستندمایجاد چش

درگذشته نه چندان دور حاشیه بیشتر شهرهاي کشور و حتی درون مناطق شهري،   
کمبود جمعیت و یا نبود جمعیت . کاري شده بودهاي درختها و زمینپوشیده از باغ

درآن، زیاد در شهرها و تناسب موجود بین بافت مسکونی شهرها با تعداد جمعیت ساکن 
هاي درخت کاري شده درون شهر یا ها و زمینهیچ گونه تهدیدي را براي تبدیل باغ

ساکنان شهرها نیز همواره از این فضاي سبز طبیعی که . حاشیه شهرها به همراه نداشت
  مند بوده و در نگهداري از آن اند بهرهبر بوده هاي میوه و درختان بیبه صورت باغ

هاي ناشی از مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادي در ایران دگرگونی. اندکوشیدهمی
منجر به پدیده مهاجرت از روستا به شهرها و از شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگ 

ها براي دستیابی به امکانات رفاهی، اقتصادي، اجتماعی و درخواست انسان .گردید
هاي مسکونی، تبدیل به واحد هاي کافی براياز یک سو و نبود زمین خدماتی در شهرها 

هاي کاري شده و باغهاي درختخدماتی و صنعتی از سوي دیگر، منجر شد که زمین
درون شهري و حاشیه شهرها مورد دستبرد سودجویان و سازندگان واحدهاي مسکونی و 

اي بوده این روند به گونه. اي شودخدماتی قرار گیرد و زمین تبدیل به کاالیی سرمایه
کاري شده در شهرها به ویژه هاي درختهاي سرسبز و زمینکه امروزه از باغاست 

افزون برکمبود فضاي . هایی کم، چیزي برجاي نمانده استشهرهاي بزرگ، جز محدوده
مراتب  از جمله عدم انطباق سلسله .این زمینه وجود دارد سبز، مشکالت دیگري در

چنین عدم دسترسی ار فضایی شهر و همساختار کارکردي فضاهاي سبز عمومی با ساخت
www.SID.ir .رو ساخته است به تر رومناسب به این فضاها مسأله فضاي سبز را با بحرانی جدي
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شهرها از یک سو و تراکم پایین جمعیتی از هاي موجود در در گذشته فضاها و باغ  
اما رشد . هاي فضاي سبز در شهرها بودندسویی دیگر، دو عامل مهم در باال بودن سرانه

روز افزون جمعیت و به دنبال آن افزایش ساخت و سازها در شهرها و از بین رفتن 
ها ریزان و مدیران شهري منجر به کاهش این سرانهفضاهاي سبز و عدم توجه برنامه

هاي زیست ها و آلودگیهاي زیانبار ناشی از کاستیشده است که باید براي جبران پیامد
 با توجه به اهمیت همه جانبه عدالت اجتماعی در .ده شوداندیشیمحیطی تدابیري 
ریزي، رسالت پژوهشگران شهري را در این زمینه باید بسیار برنامه مدیریت شهري و

مهم دانست، به طوري که آنان نباید خود را در توزیع ناعادالنه منابع و خدمات شهري و 
همه عوامل ). 81: 1388رستمی، ( گناه بدانندبی ها در مناطق شهري،افزایش نابرابري

  .افزایدز پیش بر اهمیت و ضرورت موضوع میشده بیش ا یاد
هایی مطرح است که این پژوهش در پی هاي محدوده مورد مطالعه پرسشدرباره پارك  

ها و از جمله این پرسش. باشدها و دستیابی به اهدافی مییافتن پاسخ به این پرسش
  :اهداف عبارتند از

آیا سرانه فضاي سبز موجود در منطقه یک شهرداري شهر کرمانشاه جوابگوي نیاز  -
 باشد؟جمعیت کنونی این منطقه  می

 هاي این منطقه از پراکنش مناسبی برخوردار هستند؟آیا پارك -  
هاي این منطقه از نظر کارکرد و مقیاس به چه صورت مراتبی پاركوضعیت سلسله  -  

  است؟
  
  دبیات موضوعمروري بر ا. 2
  فضاي سبز تعاریف. 2-1
هاي گیاهی با پوششهاي کاربري زمین شهري پهنهاز فضاي سبز شهري، نوعیمراد از -

  . انسان ساخت است که هم داراي بازدهی اجتماعی وهم داراي بازدهی اکولوژیکی است
 گیرنده بخشی از سیماي شهر است که ازبز شهري از دیدگاه شهرسازي در برفضاي س -

ان یک عامل زنده و حیاطی در کنارکالبد گیاهی تشکیل شده و به عنوهاي انواع پوشش
  ).29: 1382سعیدنیا، ( تعیین کننده ساخت مورفولوژیک شهر استبیجان شهر 

هاي طبیعی یا بیشتر فضاي سبز شهري بخشی از فضاي باز شهري است که عرصه -
ها و دیگر گیاهانی ها، چمنها، گلهها، بوتمصنوعی آن، زیر پوشش درختان، درختچه

هاي است که بر اساس نظارت و مدیریت با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصص
مرتبط با آن، براي بهبود شرایط زیست، زیستگاهی و رفاهی شهروندان و مراکز جمعیتی 

  ).24: 1380سازمان مدیریت،( شوندغیر روستایی حفظ و نگهداري یا احداث می
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فرهنگ (  شوندفضاي سبز مناطقی هستند که براي استفاده همگانی کنار گذاشته می -
  ).1962آکسفورد،

              گویندزار میپارك به قطعه زمینی بزرگ، محصور و همراه با درخت و چمن -
  ).35و  34 34: 1374 مجنونیان،(
ها، ، گورستان..)ها، تئاتر،کتابخانه :مانند( تواند شامل اماکن فرهنگیفضاي سبز می -

هاي گوناگون، محلی براي الهام گرفتن از طبیعت ها و  ورزشاماکن مذهبی، محل بازي
گونه  و سرودن شعر، نقاشی کردن و یا حتی عکاسی باشد که اینها بخشی از مزایاي این

هاي سنی جامعه، اهداف اماکن هستند که ضمن پرکردن اوقات فراغت همه گروه
  ). پیشگفتار: 1372 شهیدي و همکاران،( بخشندرا نیز تحقق میفرهنگی 

البته (شود متر در نظر گرفته می 400به طور عملی فاصله هر فرد تا فضاي سبز حدود   
 15و فضاي مورد نیاز براي هر فرد ساکن در شهر دست کم ) از خانه خود تا فضاي سبز

سویس این  دانمارك و سوئد، آلمان، :نندالبته در کشورهایی ما. باشدمتر مربع می 50تا 
  ).151: 1371 صدرنوري،( رسدمربع نیز می متر 60تا 50میزان به

  ها انواع فضاهاي سبز و پارك. 2-2
فضاهاي سبز شهري و فضاهاي سبز غیر « توان به دو دسته فضاهاي سبز را می  

  :شوندفضاهاي سبز شهري، به سه دسته زیر تقسیم می. تقسیم کرد» شهري
  سبز خیابانی فضاهاي ) جعمومی و  هنیمسبز فضاهاي ) بسبز عمومی،  فضاهاي) الف

این فضاها یا . کارکرد شهري ندارندسبز غیر شهري، فضاهایی هستند که  فضاهاي  
هاي جنگلها وباغ :مانند. هاي طبیعی و یا مصنوعی هستندجنگل :طبیعی هستند، مانند

تاریخی، آثاریادبود،(المللی، ملی بین :ها شاملپارك). 33و 32: 1382 سعیدنیا،(مصنوعی
ورزشی،  - شناسی، تجاري، صنعتی، تفریحی، گیاه)طبیعی و مصنوعی(جنگلی  ،)نظامی

، کمربندهاي سبز، فضاي سبز )مقیاس همسایگی، محله، ناحیه و منطقهدر (شهري 
  ). 24: 1380سازمان مدیریت،(باشند میدان و فضاي سبز رفیوژها می

  :توان از لحاظ خطوط طراحی به چند دسته بخش کردها را میپارك
در این شیوه طراحی  خطوط هندسی و قرینه سازي،استفاده از :هاي منظمپارك )الف

  .شدبرده میکارهاي فرانسوي بهپاركاین سبک بیشتردر .دهدرا تشکیل میکارپایه اصلی
اشکال نامنظم بدون تقارن وخطوط نامنظم اما به کارگیري : هاي غیر منظمپارك )ب

 .هاي این طرح استمرتبط به هم از ویژگی
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. تلفیقی از دو سبک قبلی، به اضافه یک سري ضوابط دیگر است: هاي مختلطپارك )ج
هاي وحش هاي گیاهی و پاركهاي عمومی، پاركپاركها براي بیشتر طرح این پارك

 . است
کند، اما اي پیروي نمیها از ضوابط ویژهاین گونه پاركطراحی : هاي مدرنپارك )د

هاي مختلط را به همراه دارد که معموالَ براي تزئین پاركي ازاطراحی و خطوط آن جلوه
    شودهاي چند طبقه از این سبک استفاده میو فضاسازي در پیرامون ساختمان

  ).70: 1382 تقوایی و شاهوردیان،(

  اي سبز استانداردهاي فض. 2-3
اجتماعی درارتباط با فضاي سبز شهري اهمیت دارد،  در مجموع آنچه از دیدگاه محیط  

فضاي سبزي که رفت و آمد عموم مردم در آنها  میزان فضاي سبز عمومی است، یعنی
این مفهوم سرانه فضاي  بنابر .سبز اجتماعی بدون مانع باشد، یا به تعبیر دیگر فضاي

سبز به کار رود که براي گذران اوقات فراغت،  براي آن نوع فضايتواند سبز تنها می
الیی اهمیت با سبز از که درخصوص فضاي اي نکته .بازي و تفریح مهیا شده است

، منتقد شهرسازي معاصر معتقد است زکوبیج جین .باشدمی یابی آنبرخوردار است، مکان
 زند، جایی که در آن، فرهنگ وآن موج می جایی باشد که زندگی در ك باید درپار که

هاي شهري، داراي چنین نقاط تعدادي از بخش. هاي بازرگانی و مسکونی استفعالیت
هاي محلی یا میادین عمومی، ارزشمندي از زندگی هستند که براي ایجاد پارك کانونی

: یابی فضاي سبز باید از اصولی چونمکان بر این اساس. رسندمی مناسب به نظر
  .کند پیرويمراتب و دسترسی  ، سلسلهمرکزیت

محله،  المقدور در مرکز حتی مرکزیت فضاي سبز به این مفهوم است که فضاي سبز  
هاي متفاوت در مقیاس همچنین فضاهاي سبز .شهري مکانیابی شود منطقه و یاناحیه 

متناظر خود کالبدي  آنها، باید با ساختار ماننداي و  اي، منطقه هاي محلهاعم از پارك
 .پیشنهاد شود اي در محدوده منطقه انطباق داشته باشد، به عنوان مثال پارك منطقه

  شود، معیار یکی از معیارهاي دیگري که در مکانیابی فضاي سبز باید به آن توجه
ارتباطی  هاي شهري باید از چهار جهت به شبکهبه این مفهوم که پارك. دسترسی است 

 و هم ا بدین طریق هم جمعیت بیشتري از آن استفاده کند دسترسی داشته باشند ت
 برداري ترتیب امکان بهره  بدین. امکان نظارت اجتماعی و امنیت پارك افزایش یابد

  .شودهاي زیباي پارك براي رهگذران از چهار جهت فراهم می دیداري از جلوه
اساس  بر بیشتر سرانه کاربري فضاي سبز در ایران، تاکنون تعیین سطح و  

سرانه فضاي سبز تا  تعیین .استانداردهاي مورد استفاده در کشورهاي دیگر بوده است
باید  منطقه و شهر دارد، بر این مبنا بیوکلیماتیک حد زیادي بستگی به خصوصیات
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 تواند نمی گفت سرانه فضاي سبز در یک شهر کویري و یا یک شهر بزرگ مانند تهران 
 با وجود این، اطالع. ساحلی در استان مازندران داشته باشد شرایطی همانند با یک شهر

ها به  ها و خط مشیگر فعالیتتواند به عنوان هدایتاز استانداردهاي فضاي سبز می
تعیین معیارها، ضوابط و استانداردهاي بهینه فضاي سبز به عوامل گوناگونی  .آید شمار

ها و زهاي جامعه شهري، توانمنديبستگی دارد که بدون شناخت و تجزیه و تحلیل نیا
میزان فضاي سبز باید از نظر توزیع مکانی و گسترش  .پذیر نیستها، امکانمحدودیت

جامعه شهري و از نظر وظیفه هاي شهر و نیازهاي نوع آن با جمعیت، تراکم ساختمان
در کشورهاي پیشرفته سهم  .تناسب داشته باشد) تجاري، توریستی یا صنعتی(شهري 

هاي مطلوب آب و ویژگی. متر مربع در نوسان است 50تا  15فرد از فضاي سبز بین  هر
هوایی در کشورهاي اروپایی بستر مناسبی براي افزایش سرانه فضاي سبز پدید آورده 

برخی صاحب نظران . ها وضعیت چندان مناسبی ندارددر ایران سهم افراد از پارك. است
متر مربع برآورد کرده و  50تا  5/7قلیمی رقمی بین با توجه به شرایط اکولوژیکی و ا

اند و آن را حد مترمربع تعدیل کرده 25تا  10حتی براي کشور ما این رقم را بین 
متر مربع در  5/2از  معقولی دانسته و بر این باورند که در شرایط فعلی سرانه پارك عمالً

ست که دست کم سرانه فضاي باور دیگر این ا. برخی نقاط براي هر نفر هم کمتر است
اي باشد توزیع مکانی فضاي سبز باید به گونه. متر مربع است 9سبز براي هر فرد ایرانی 

دقیقه که معادل  10برخی زمان دسترسی را . که دستیابی به آن به آسانی صورت گیرد
 تقوایی و شاهوردیان،(کنند متر فاصله از نواحی مسکونی است برآورد می 500تا  400

1382 :36        .(  
هاي فضاي سبز عالوه بر سطح سرانه افراد، میزان مساحت و یکی دیگر از ویژگی  

      ها را به چهار دسته تقسیم این اساس پارك بر. ها استگونه مکان دسترسی به این
  : کنندمی

عبارت است از پارکی که در یک واحد  :پارك شهري در مقیاس واحد همسایگی .1
ساله از  9یگی قرار گرفته و مساحتی کمتر از نیم هکتار داشته باشد و براي کودك همسا

دور ترین نقطه واحد همسایگی تا پارك با پاي پیاده مقدور باشد و طی مسیر از خیابان 
  .سریع شریانی و بزرگراه ها عبور نکند

احت آن اي قرار دارد و مسپارکی است که در محله :پارك شهري در مقیاس محله .2
همچنین ارتباط . است) یک هکتار(رك در مقیاس همسایگی برابر مساحت پا حدود دو

ساله از دورترین نقطه محله تا پارك باید به حدود دو برابر معیار  9پیاده براي کودك 
شبکه دسترسی محلی عبور  رو، واحد همسایگی برسد و طی مسیر بتواند از خیابان کند

  .کند
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شود که در ناحیه مسکونی قرار به پارکی گفته می :مقیاس ناحیهپارك شهري در . 3
باشد و دسترسی ) هکتار4( برابر پارك در مقیاس محله 4تا  2داشته باشد و مساحت آن 

با پاي پیاده طبق مشخصات براي ساکنان از دورترین نقطه تا پارك از نیم ساعت تجاوز 
  . نکند

یک منطقه مسکونی  شود که درگفته می به پارکی: مقیاس منطقهپارك شهري در .4
در ) هکتار 8( قرار داشته، مساحت آن دست کم دو برابر اندازه پارك در مقیاس ناحیه

دورترین منطقه تواند از همچنین براساس استاندارد، مراجعه کننده می. نظر گرفته شود
 یادشده برساندخود را به پارك  دقیقه یا بیشتر، 15با وسیله نقلیه در مدت زمانی از 

  ).56و 54: 1382سعیدنیا، (
  :الگوهاي مناسب توسعه کارکرد فضاي سبز شامل موارد زیر است

هاي متناسب با اقلیم زیستی منطقه و توجه به جهت درصد 30 هاي تادر شیب) الف
  .هاي طبیعی و جنگلی در مناطق شهريجغرافیایی با هدف حفظ و تقویت پارك

هاي اطراف محیطاحداث و توسعه فضاهاي سبز متناسب با اقلیم زیست منطقه در ) ب
  .متر 100تا  10راهی و تأسیسات بزرگ شهري به عمق صنعتی و فضاهاي بزرگ

هاي گیاهی که در تمام ایجاد حریم درختان سوزنی برگ و یا انواع دیگري از گونه) ج
     کنندتأسیساتی که آلودگی صوتی ایجاد می سال داراي برگ باشند، پیرامون بزرگراه یا

  ).56: 1388 عباسپور و قراگوزلو،(

  پیشینه تحقیق. 2-4
  بنابر اسناد علمی و تاریخی آغاز طراحی منظره و فضاي سبز به ایرانیان نسبت داده   

     این عنوان به . گرددهاي ایران به سده چهارم میالدي بر میپیشینه پردیس. شودمی
واژه پردیس ریشه . شده استشده که براي تفرج همگان بنا میهایی گفته میباغ

سانسکریت داشته و به مفهوم بهشت است که در متون انگلیسی همان واژه سانسکریت 
هاي ایران باستان صحبت شود، در تورات نیز از پردیسبه کار برده می »paradis«یعنی 

هاي اختصاصی گسترش ها و شکارگاهتدریج باغ در طول زمان به. به میان رفته است
هاي ها و پاركهاي ملی، میدانهمزمان با گسترش شهرها اقدام به ایجاد باغ. یافت

نخستین قطعه جنگلی که براي این منظور . هاي متفاوت گردیدعمومی با فرم و ویژگی
بجنورد، معروف هاي واقع در بین گنبد و هایی از جنگلدر نظر گرفته گرفته شد، بخش

به طور رسمی به عنوان پارك ملی نامگذاري  1336به جنگل گلستان بود که در سال 
گردید و در همان سال نخستین پارك جنگلی طبیعی توسط مهندس آشتیانی بنیانگذار 

ل نخستین همان ساطراحی و بنا گردید و نیز  آمل -جاده هرازهاي جنگلی در پارك
www.SID.ir ).181و 180: 11371شریفی،( خرگوش دره تهران بنا شدپارك جنگلی دست کاشت در
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هاي چند وجود دارند که به نوعی در اهداف آنها بر فضاي سبز و نیاز مبرم شهر به نظریه
اند که به نوعی براي رفع هایی هم بودهالبته مکتب. داشتن این فضاها بحث شده است
هایی مانند کار بر روي کالبد بی روح شهري، ایده مشکالت شهري ناشی از صنعت و

پارك براي تمرکز زدایی از شهرهاي قدیمی  -زمین به عنوان اوقات فراغت، الگوي شهر
اصالح گرایی، شیکاگو، مدرنیسم،  :توان بهها میاز جمله این مکتب. اندرا ارائه کرده... و

ان این برخی اندیشمند. طبیعت گرایی، آمایش انسانی و نظریه توسعه پایدار اشاره کرد
  : اندهاي خود درباره فضاي سبز سخن گفتهگونه در نظریه

چاره » شهرسازي« در کتاب خود به نام  ،1889شهرساز اتریشی در سال  1کامیلوزیته  
خواست زشتی او می. هاي هنري قرون وسطی پیشنهاد نمودکار را در بازگشت به شیوه

بردارد و شهر را به غناي هنر، زندگی و معمولی شهر اواخر سده نوزدهم را از میان 
    ها و گشودن مرکز میدان شهرها یا جا به جا کردن مجسمه. تحرك آراسته گرداند

هاي مسکونی به هاي یادگار به یک گوشه میدان، ایجاد باغچه در حیاط آپارتمانبرج
همگانی  هايپیرامون پاركر، برپا داشتن دیوارهاي بلند در هاي شلوغ شهجاي کانون

هایی طبیعی بودند که رفرمها در برابر سرو صداي خیابان همه داري از آنبراي نگه
  ).32: 1382 شیعه،(  کامیلوزیته پیشنهاد کرد

هایی که براي بسیاري از مسائل در پایان سده نوزدهم، از جمله راه حل 2ابنزر هاورد   
د اقدام پیشنهاد هاور .مانند بود سکونت در شهر پیشنهاد نمود اندیشه ایجاد شهرهاي باغ

هاي مضر انقالب صنعتی و از میان بردن رهایی از جنبهبه امري بزرگ بود، یعنی 
هاوارد در طرح شهرهاي باغ . محالت فقیر نشین و پر جمعیت که زاییده صنعت بود

مانند خود، شهر را به صورت چند دایره متحدالمرکز در نظر گرفت که دایره میانی و 
  ).24: 1383 زیاري،(گرفت ها در بر میه بیرونی شهر را فضاي سبز و باغحلق

نفر ارائه داد   35000به ابتکار خود طرح یک شهر کامل را براي سکونت  3تونی گارنیه   
در کوي صنعتی پیشنهادي وي، عوامل مختلط شهر، محل . و آن را شهر صنعتی نامید

کامال از یکدیگر جدا هستند و کمر بند سبز بخش ....  ها وکار، محل سکونت، تفریحگاه
شوند می ها در میان پارك بنا سازد و خانهصنعتی شهر را از بخش اصلی آن جدا می

 ).44: 1382شیعه،(
افزون جامعه شهري به گسترش فضاي سبز  امروزه به دلیل درك مدیران از نیاز روز   

هاي روانی جامعه، بهاي فراوانی داده براي کنترل افزایش آلودگی زیست محیطی و تنش
شهرداري تهران و مناطق چندگانه  احداث فضاي سبز،در رابطه با کاربرد هنر در .شودمی
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هنر همچون . اندهاي نوینی بودهمندي آغازگر حرکتها با عالقهآن به ویژه سازمان پارك
او را در ارتباط  کند واي از زیبایی طبیعت، انسان امروزي را اغناء مینقش فشرده

کاربرد هنر در احداث فضاي سبز نه تنها از نظر . داردهمیشگی با اصل خویش نگاه می
روانشناسی اجتماعی و محیط زیست بلکه به لحاظ تأمین امنیت اجتماعی نیز قابل 

فردریک «  این حرفه در یکصد و چند سال پیش در ایاالت متحده توسط. اهمیت است
د آمد و اهمیت آن مانند حرفه معماري با احداث پارك مرکزي پدی1»کالستید الو

نیویورك توسط همین شخص، به معماران و مهندسان نشان داده شده و از آن پس به 
  ).151: 1371صدر نوري،( صورت یک رشته دانشگاهی درآمد

  روش شناسی تحقیق. 3
       متناسب کارکرد آنها،ها در محدوده مورد مطالعه با توجه به تحلیل و بررسی پارك  

تعیین شعاع عملکردي در  با توجه به تراکم جمعیتی، هاي فضاي سبزسازي سرانه
که با استفاده باشداهداف مهم این پژوهش میها از راستاي دسترسی همگانی به این فضا

مفاهیم آن  ارچوب نظري و تعاریف وهاي و اسنادي در گردآوري چهاي کتابخانهاز روش
ها در محدوده به تحلیل فضایی پارك GIS با استفاده از نرم افزار تفاده شده است واس

با   GISهاي داده مکانی در پایگاه - تلفیق اطالعات زمانی .مورد نظر پرداخته شده است
هاي سازي مشخصهذخیره هاي عملیاتی گوناگون،نمایش محدودهتوجه به قابلیت 
هاي بعدي کمک مؤثري در بهبود بخشیدن به تجزیه بینی مشخصهجغرافیایی و پیش

  .وتحلیل این پژوهش را فراهم نمود

  محدوده مورد مطالعه. 4
 درجه و 34بین شهر کرمانشاه مرکز استان کرمانشاه در نیمه شرقی استان کرمانشاه،  

 ).1شکل( دقیقه طول شرقی قرارگرفته است 7 درجه و 47 دقیقه عرض شمالی و 19
جایگاه  نظر شهرکرمانشاه از .متر است 1322متوسط این شهر از سطح دریا ارتفاع 

این شهر از . مکانی بین نواحی زیست محیطی رشد و گسترش یافته است طبیعی در
جنوب به ارتفاعات موسوم به کوه سفید که از  از پراو و بستان و شمال به ارتفاعات طاق

).                                                                                        1383:3بهسازي،  سازمان عمران و( دگردمحدودمی باشد،هاي زاگرس میرشته کوه
پس از ( شهر کرمانشاه دومین شهر بزرگ و پر جمعیت منطقه غرب و شمال غربی کشور

هاي ناهمواريرمانشاه درک. رودو بزرگترین شهر استان کرمانشاه به شمار می ،)شهر تبریز
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 1»اکوتون فضایی«این شهر از نظر جایگاه طبیعی روي یک . پایکوهی واقع شده است
هوایی نیمه خشک و تابستانی گرم  گزینی گردیده است و در مجموع داراي آب ومکان
هکتار  8796مساحت شهر کرمانشاه  ).1382آمایش، مهندسین مشاور طرح و( است

 هاي آن بیشتر ازها و پاالیشگاه و کارخانهآوردن فضاي پادگاناست که با به شمار 
          منطقه است 6بندي شهرداري داراي  باشد که بر اساس منطقههکتار می 10000

بر  .باشدمساحت می هکتار 1130منطقه یک شهرداري شهر کرمانشاه داراي ).1 جدول(
نفر  794863این شهر جمعیت 1385اساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

 درصد نیکمتر و نفر را به خود اختصاص داد است 77817بوده که منطقه یک تعداد 
 این منطقه نیزتراکم ناخالص جمعیت . باشدیم دارا مناطق گرید به نسبت را تیجمع
) 3(شکل  شهر و موقعیت منطقه یک در جایگاه و )2(شکل  .استهکتار  در نفر 69

  .دهدکرمانشاه نشان می فضاي سبز منطقه یک را درسطح شهرها و پراکنش پارك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   )1387 ایران، مرکز آمار: نبعم( شهر کرمانشاه در استان موقعیت . 1شکل 
  

                                     
www.SID.ir  .اکوتون فضایی، مرز تباین یک یا چند منطقه طبیعی است. 1
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  هایافته. 5
به تفکیک مناطق جمعیت، مساحت و تراکم جمعیت شهر کرمانشاه را ) 1(جدول   

  .دهدنشان میشش گانه 
  شهر کرمانشاه به تفکیک مناطق شش گانه جمعیت و مساحت .1جدول 

  1388 ،و شهرداري کرمانشاه 1385 ،سرشماري نفوس و مسکن: نبعم       
  

   
                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )شهرداري کرمانشاه: منبع( جایگاه و موقعیت منطقه یک در شهر کرمانشاه. 2شکل    

  
  ردیف

  تراکم جمعیت  مساحت    جمعیت
درصد نسبت    منطقه )نفر در هکتار(

درصد به کل   به هکتار  به کل شهر
  شهر

  69  28/11  1130  87/9  77817  منطقه یک
  111  19/11  1121  65/15  124463  منطقه دو
  5/105  16/ 63  1665  10/22  175705  منطقه سه

  64  70/16  1672  44/13  106907  منطقه چهار
  5/61  55/22  2258  72/18  148837  منطقه پنج
  5/74  61/21  2164  27/20  161134  منطقه شش

  79  100  10010  100  794863  کرمانشاه
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   )شهرداري کرمانشاه: منبع( ها و فضاي سبز منطقه یک شهر کرمانشاهپراکنش پارك. 3شکل       

شده  هاي تجهیزاین پژوهش میزان سرانه پارك انجام گرفته دربا توجه به بررسی   
) 2(جدول  سطوح مختلف برابر در فضاي سبز استانداردمطالعه باسرانه  درمحدوده مورد

سرانه موجود درمحدوده  شودطور که مشاهده می همان گرفته است و مقایسه قرار مورد
   .دهدمیادي را نشان زی مقایسه با استانداردهاي جهانی فاصله بسیار در

  فضاي سبز تجهیز شده درسطوح مختلف مقایسه سرانه .2جدول 
  سرانه موجود  )متر مربع(استاندارد   سطوح

  -  20-25  سازمان جهانی
  50  50- 60  آلمان و سوئد

  6  7-12  ایران
  4/6  13  تهران

  6/7  12  کرمانشاه
  35/6  12  شهرداري کرمانشاه 1منطقه 

  نگارندگان و مطالعات www.umic.ir سایت :نبعم                
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نکاتی به چشم  هاي منطقه یک شهرکرمانشاه،پارك با توجه به مشاهدات میدانی،درمورد
  : به آنها اشاره شده است )3(صورت مشروح در جدول ه خورد که بمی

                                          قابل توجه در مورد برخی  نکات هاي تجهیز شده وگونه شناسی پارك .3 جدول
  کرمانشاه هاي منطقه یک شهراز پارك

  مطالعه و بررسی میدانی نگارندگان: نبعم
توانند تعیین می خدمات موجود در پاركمساحت، برد خدماتی، کارکرد، امکانات و . گیردواژه مقیاس چند جنبه را در بر می *

  .کننده مقیاس پارك باشند

  بحث و نتیجه گیري. 6
ریزي شهرداري شهر ت آمده از سازمان طراحی و برنامهبا توجه به آمارهاي به دس    

هکتار است که سهم منطقه یک  614کرمانشاه، مساحت کل فضاي سبز شهر کرمانشاه 
با توجه به جمعیت شهر  .باشدمی درصد 14هکتار یعنی   4/84شهرداري از این میزان 

سرانه فضاي سبز در منطقه یک   1385و منطقه یک براساس سرشماري سال کرمانشاه 
   :به صورت زیر است

  مساحت  نام پارك ها
  *مقیاس پارك  )مترمربع(

همجواري با دیگر 
  توضیحات  هاکاربري

  ناسازگار  سازگار
  -    *  کارکرد شهري  161000  شهر بازي  1

هاي دائمی ایجاد غرفه  *    کارکرد شهري  141000  پارك شاهد  2
  ها در بخشی از پاركنمایشگاه

  -    *  ايمنطقه  83000  پارك  بوستان سروناز  3
  اصلیهمجواري با راه سواره   *    ايناحیه  33000  پارك بوستان گلنار  4
همجواري با راه سواره اصلی و   *    ايناحیه  21000  پارك بوستان چنار  5

  CNGجایگاه سوخت 
  -    *  ايمحله  11000  پارك بوستان شفق  6
  همجواري با راه سواره اصلی  *    ايمحله  8700  پارك بوستان گلستان  7
پارك درخشان و   8

  -    *  ايمحله  6200  درخشش
  همجواري با جایگاه سوخت  *    ايمحله  5400  پارك گلریزان  9
همجواري با راه سواره اصلی،   *    ايمحله  5400  زیبا پارك  10

  مرکز نظامی و قبرستان
  -    *  همسایگی واحد  4700  پارك چهارراه نوبهار  11
  -    *  همسایگی واحد  4400  پارك بوستان باران  12
  سواره اصلیهمجواري با راه   *    همسایگی واحد  3400  پارك بوستان دریا  13
  همجواري با راه سواره اصلی  *    همسایگی واحد  3300  پارك بوستان پرنیان  14
  -    *  همسایگی واحد  1400  وحدتپارك کودك بلوار  51
  -    *  همسایگی واحد  1200  پارك کودك گذرنامه  16
  -    *  همسایگی واحد  800  پارك کودك حافظیه  17
  -      -  494900  مجموع  18
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=  
سبزوجنگلی  کل  فضاي   

جمعیت =
 844000m

77817 =10/ 84مربع سرانه فضاي سبز    متر 
  عمومی در منطقه یک کرمانشاه

باشد و مساحت هاي تجهیز شده میکه پژوهش حاضر در مورد پارك این اما با توجه به  
متر مربع تعیین شده است،  494900مساحت آنها برابر با ) 1( ها که در جدولاین پارك

  :هاي تجهیز شده به صورت زیر خواهد بوداین مبنا سرانه پارك بنابر

=  
 494900m

77817 =6/ 35 مربع  شده در منطقه یکهاي تجهیز سرانه پارك متر 
   کرمانشاه

متر  25تا  10با توجه به استانداردهاي تعیین شده براي شهرهاي ایران که آن را بین   
. تواند جوابگوي ساکنین این منطقه باشداند، سرانه به دست آمده نمیمربع در نظرگرفته

دنبال آن هاي مسکونی و آپارتمان سازي و به که ساخت و ساز کاربري به ویژه این
جمعیت این منطقه با شتاب زیادي رو به افزایش است، همزمان  با باال رفتن تراکم 

اي براي تعدیل فضاي سبز آن اندیشیده نشده است، این مسکونی و جمعیتی هیچ چاره
پایین ترین میزانی که براي سرانه پارك با کارکرد . رسدروند نگران کننده به نظر می

با توجه با این میزان به . متر مربع است 12نظر گفته شده است،  اجتماعی در ایران در
در کل میزان زمین مورد نیاز . متر مربع براي احداث پارك نیاز است 65/5 ازاي هر نفر

  :براي جبران کمبودها به صورت زیر محاسبه شده است

77817 × 5/65 = = مترمربع 439666  
 439666 

 10000 = 43/    96هکتار
که بخواهیم سرانه پارك در این منطقه را به حداقل استاندار برسانیم  پس براي این   

ها باید مناسب ترین با توجه به نقشه کاربري. هکتار پارك احداث کنیم 96/43باید 
هاي آوري این نکته ضروري است که زمین یاد. ها براي این منظور شناسایی شوندمکان

داث پارك باشند در این منطقه بسیار اي که گسترده و مناسب براي احساخته نشده
آیند هایی که اکنون فضاي سبز به شمار میمکان از طرفی نیز برخی از .محدود است

 اند که با هدف زیباهاي دیگر نامناسب بودهاند که براي کاربريهایی بودهزمین قطعه
توان میپس . اندسازي منظر آنها را به صورت رفیوژهایی از فضاي سبز طراحی کرده

گفت که فضاي سبز تا حدي ثابت خواهد ماند، اما با توجه به افزایش تراکم جمعیت 
هاي آینده با کمبود میزان سرانه فضاي سبز این منطقه رو به کاهش است و طی سال

یکی از نکات مهم دیگر در مکانیابی و توزیع   .شدید فضاي سبز رو به رو خواهیم بود
توزیع مکانی فضاي سبز . باشدز عمومی موضوع دسترسی میها و فضاي سبفضایی پارك
برخی زمان . اي باید باشد که دسترسی به آن به آسانی صورت گیردباید به گونه www.SID.ir
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     متر از نواحی مسکونی است، در نظر  500تا  400دقیقه که برابر  10دسترسی را 
است که برحسب سلسله باشد، اما اصل براین البته این یک استاندارد نمی. گیرندمی

دو موضوع مهمی ). 138: 1382 سعیدنیا،( مراتب متناسب با ساختار فضایی شهر باشد
ها ها و دیگري سرانه پاركیکی بحث دسترسی که در تحلیل این پژوهش مورد نظراست،

ها  با توجه به مقیاس پارك بر اساس جدول در این پژوهش شعاع دسترسی پارك .است
 چهار در ستون پایین این جدول فاصله به صورت ترکیبی از محاسبه شده است و )4(

دوده مورد هاي محاي براي کل پاركاي و منطقهاي، ناحیهمقیاس همسایگی، محله
 .این بررسی در نظر گرفته شده است متر در 550که فاصله مطالعه محاسبه شده است 

شعاع عملکردي  )8( شکل و ارسطح مذکورشعاع عملکردي را در چه 7و 6 ،5 ،4 اشکال(
این تحلیل که با  در .دهدکل منطقه یک شهرکرمانشاه نشان میرا براي  متر 550

از جمعیت محدوده، درون شعاع کارکردي  درصد 91انجام شده است،  GISاستفاده از 
واقع  هادیگر بیرون از محدوده شعاع کارکردي پارك درصد 9ها قرار دارند و پارك

  . اندگردیده
که درصد   9شود، بیشترین جمعیت از این مشاهده می) 8(شکل  گونه که در همان  

هاي دو بخش شرق و جنوب غربی یعنی در محله در دسترسی مناسبی به پارك ندارند
ها، هاي این محلهچون کاربري و قرار دارند یک گالن و بخش جنوبی فرهنگیان فازچقا

 با توجه به.دشوار است احداث فضاي سبز عمومی یا پارك بسیارباشد، مسکونی می
منطقه یک ها تا حدودي در توان نتیجه گرفت که پراکنش پاركمی )5( و) 3( اشکال

اما مشکل اصلی منطقه یک، سرانه فضاي سبز آن است . شهري کرمانشاه مناسب است
هاي طبقه به آپارتمان هاي یکها و تبدیل خانهکه با توسعه و رشد عمودي آپارتمان

چند طبقه و به دنبال آن افزایش جمعیت از یک سو و نبود فضاهاي خالی براي احداث 
پارك و فضاي سبز در این منطقه هاي جدید از سوي دیگر، روز به روز از سرانه پارك

  .کاهدمی

  هاکارکردي پاركتوجه به محدوده شعاع کرمانشاه باوزیع جمعیت درسطح منطقه یک شهريت .4 جدول
  

  مقیاس پارك
  

  شعاع کارکردي
  )متر(

جمعیت درون 
محدوده شعاع 

  کارکردي

جمعیت بیرون  
محدوده شعاع 

  کارکردي
کل جمعیت 
  منطقه یک

  درصد  تعداد  درصد  تعداد
    88  68479  12  9338   250  پارك همسایگی

  
77817  

  5/87  68090  5/12  9727  400  ايپارك محله
  5/93  72759  5/6  5058  550  ايپارك ناحیه
  92  71592  8  6225  1000  ايپارك منطقه

هاي کل پارك
  محدوده

میانگین ( 550
  9  7004  91  70813  )چهار مقیاس باال
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  ايها در مقیاس محلهشعاع دسترسی پارك.  5شکل      ها در مقیاس همسایگی   شعاع دسترسی پارك. 4 شکل
  

  ايها در مقیاس منطقهشعاع دسترسی پارك. 7شکل           اي   ها در مقیاس ناحیهشعاع دسترسی پارك .6شکل 
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  )هاي تحقیقیافته: منبع( هاي تجهیز شده  منطقه یک شهر کرمانشاهشعاع دسترسی پارك .8شکل       

عمده در محدوده مورد ها از مشکالت کمبود تجهیزات و مکانیابی نا مناسب پارك  
افرادي که  شمار هاي موجود،محدودیت و باشد اما با وجود تمامی کمبودهامطالعه می

 گذرانند، بیش از گنجایش واقعی آن به شمارها میاین مکان در را اوقات فراغت خود
  .رودمی
سودآور اي ها نیست که به عنوان کاالیی سرمایهفضاي سبز و پارك مانند دیگر کاربري  

گذاري در این زمینه این از طرف بخش خصوصی و جامعه هیچ گونه سرمایه بر بنا. باشد
در زمینه احداث و نگهداري از این فضاها  سرمایه گذاري نهاد مسؤل. گیردصورت نمی

ها گاهی به این هزینهباشند و شهرداري نیز براي جبران ها میدولت و شهرداري
زند که این امر ه احداث بازارچه و خدمات تجاري دست میاقداماتی درآمدزا از جمل

در مواردي . شودرنگ شدن نقش اصلی آنها می کم منجر به چند نقشی شدن پارك و
و شود و در احداث چنان که باید به فضاي سبز توجه نمیها آنریزيبرنامهنیز در 

ها بدون کارشناسی بوده و در نتیجه به اهداف مطلوب دست مکانیابی این فضاها طرح
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این مشکالت کم و بیش وجود دارد و در محدوده مورد مطالعه نیز به . نخواهد یافت
خورد با توجه به مشاهده میدانی از فضاي سبز تجهیز شده منطقه یک، چشم می

 :باشدتوجه می خور خورند که درمواردي به چشم می
هاي در کنار راه هاها؛ در بیشتر موارد پاركناسب به بیشتر پاركعدم دسترسی م -

 .اندسواره اصلی و یا در حاشیه محله احداث شده
  ها ایجادهاي نامناسب؛ در کنار برخی پاركکاربري ها باهمجواري برخی پارك -

ر از جمله قرا. هاي نامناسب باعث پایین آمدن کارکرد اجتماعی پارك شده استکاربري
 .هاي نظامی در کنار پاركهاي سوخت گیري و ساختمانگرفتن جایگاه

  .هاكبهداشتی در پار -کمبود مبلمان مناسب و امکانات و خدمات رفاهی  -
در بیشتر کالن شهرهاي امروزي با توجه به بهاي بسیار باالي زمین به ویژه در مراکز   

به بیشترین  ایجاد فضاي سبز عمومیهاي فضایی براي یا هسته اصلی شهرها، محدودیت
ها، نتیجه، فضاي سبز عمومی به گیاهان غیر مثمر در خیاباندر . میزان رسیده است

 آنها محدود ها و مانندهاي سبز کوچک در تقاطعهاي شهري و یا لکهها، پاركمیدان
   فضاها یا داري از فضاي سبز اثر بخش در نگه و ایجاد در این زمینه .شده است

هاي مسافري، تأسیسات ها یا مراکز درمانی، ترمینالهاي بیرونی بیمارستانمحوطه
هاي عمومی هاي ساختمانمحوطه و هابخش دیگر هاي حکومتی وساختمانورزشی، 

  ).31: 1383 سوزنچی،( قرارگرفته است تأکید بسیار مورد
مرتبه سازي را نسبت به کل  اکنون بیشترین تراکم بلند منطقه یک شهر کرمانشاه هم  

هاي قدیمی و ویالیی و تبدیل آنها به روز با تحریب خانه به باشد و روزشهر دارا می
شهرداري باید در ازاي افزایش تراکم . شودآپارتمان بر تراکم جمعیت آن افزوده می

با . ها و فضاي سبز را نیز افزایش دهدها به ویژه سرانه پاركساخت و ساز برخی سرانه
در نتیجه شهرداري . توجه به محدودیت زمین در این منطقه عمالً این امکان وجود ندارد

باید این موضوع را مد نظر داشته باشد و مجوز بلند مرتبه سازي را نسبت به ظرفیت این 
  . منظقه صادر نماید

ده کرد ها و فضاهاي سبز استفاها و فضاهایی که  بتوان از آنها در گسترش پاركزمین  
پس به ناچار باید به راهکارهایی سازنده و مناسب با شرایط کنونی . بسیار محدود است

ها یکی از این راهکارهاي مناسب تشویق مردم به توسعه فضاي سبز در محله. روي آورد
ولتی و غیر هاي دو حتی فضاهاي خصوصی و همچنین موظف کردن ادارات و شرکت

از جمله . باشدمی هاي ادارياد فضاي سبز در محوطهکاشت درختان و ایجدولتی به 
توان به موارد گهداري فضاهاي سبز مفید هستند میراهکارهایی که براي گسترش و ن

  :زیر اشاره کرد
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ها در نظر در قبال ایجاد فضاي سبز بخشودگی مالیاتی براي افراد، ادارات، و شرکت -
 .گرفته شود

هایی از افرادي که در زمینه کاشت فضاي سبز همایش هر چند ماه یک بار با برگزاري -
 .اند قدردانی شودفعال بوده و مفید کار کرده

ها انتشار کتابچه و بروشورهاي تبلیغاتی در مورد اهمیت فضاي سبز در زندگی انسان -
 .که به طور رایگان در اختیار مردم قرار گیرد

ها در اختیار رایگان توسط شهرداريهاي ها نهالبراي کاشت و گسترش درختان و گل -
 .مردم گذاشته شود

کاشت نهال در فضاهاي شهري توسط هنرمندان، ورزشکاران و یا افرادي که به نوعی  -
در بین مردم سرشناس هستند، که این کار منجر به فرهنگ سازي و تشویق مردم به 

 .شودگسترش فضاي سبز می
هایی در با برگزاري کالس...) ، دبستان ومهدکودك(زي در سنین پایین سا فرهنگ -

ها به ویژه در مدارس، براي نگهداري و زمینه فضاي سبز و ترغیب و مشارکت بچه
 .گسترش فضاي سبز در آینده

باشد، براي جبران این هایی که پارك یا فضاي سبز دور از دسترس میدر محدوده -
تواند بهترین سبز خصوصی می سبز، گسترش فضاهاي ها و افزایش سرانه فضايکاستی

 .پیشنهاد باشد
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