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 چکیده

بسیاری از خردساالن را تکنولوژی هایی از قبیل لپ تاپ، تبلت، تلفن های هوشمند و غیره پر کرده اند. این ابزارها، کاربرد امروزه زندگی 

آموزشی نیز پیدا کرده و از انواع بازی های هوش، سرگرمی، آموزش زبان و ریاضی و پر شده اند. اما کارشناسان امور تربیتی هنوز بر این 

ی نمی تواند جای بازی کودک با ابزارهای ساده را در دنیای واقعی بگیرد. دنیای واقعی، هنوز بسیار قدرتمند تر از باورند که هیچ چیز

دنیای مجازی بر فعالیت های ذهنی و رشد هوشی کودکان موثر است. بازی با اسباب بازی ها و وسایل هندسی ساده، بیشترین تاثیر را بر 

 .استبرای کودکان  یمکانیابی وطراحی فضاهای تفریح،در دهه های اخیروضوعات اصلی و مورد بحث یکی از مرشد ذهنی کودکان دارد.

عمدتاٌ حیاط یافضای  و کوچه های محله های قدیمی درگذشته که شهرها هنوز سیمای روستا شهری خود راداشتند،درداخل واحدمسکونی

ولی درشهرهای بزرگ کنونی وضعیت به کلی  به بازی وتفریح بپردازند.وجودداشت وکودکان می توانستند  و زمینهای خالی و خاکیآزاد

افزایش حجم وماشینی بازیهای کامپیوتری کافی نت هاو.....زندگی آپارتمان نشینی ترافیک پرسروصدا دگرگون شده است:تراکم ساختمانها،

و بسیار در روان واحساسات کودکان و نوجوانان تاثیر ، سترفت وآمد وسایل نقلیه موتوری فضای آزاد کودکان ونوجوانان را از آنان گرفته ا

 وافر گذاشته است.

 
 کودکان تفرجگاه، کودکان، معماری مکانیابی، پارکهاواژگان کلیدی: 

 

 

 

 مقدمه
موارد این  از متاسفانه درایران به این سبب که دربارۀ بازی وتفریح کودکان ونوجوانان بی اعتنایی انکارناپذیروجوددارد وحتی دربسیاری

خص ختم امرفعالیتی منفی قلمداد می شود،تاکنون در زمینه فضاهای بازی کودکان ونوجوانان تحقیقات دامنه داری که به چارچوبی مش

فعالیتی است که بازی درساده ترین تعریف خود، شده باشد،صورت نگرفته است.درفرهنگ ما بازی،تحرک کودکان به شیطنت تعبیر می شود.

ی مازاد به جوانان برای سرگرمی وتفریح انجام می دهند.برخالف برخی نظریات پیشین که بازی را وسیله ای برای صرف انرژکودکان ونو

اکنون عقیده براین است که بازی وسیله رشد فکری وبدنی است. حساب می آورند،  
ایی است. بازی با وسایل واقعی، لمس اشیاء و یکی از مهم ترین، ویژگی هایی که بازی در دنیای واقعی فراهم می کند، رشد تفکر فض

حرکت در بین سطوح مختلف، درک سه بعدی از جهان را برای کودکان نو پا فراهم می کند. تفکر فضایی در تمام دوران رشد ذهنی، 

 1111ر سال یکی از مهم ترین مولفه های درک و فهم و هوش به شمار می رود . پژوهشگران دانشگاه واشینگتن در تحقیقی که د
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بازی می کردند، رشد درفضای عمومی منتشر کردند اعالم نمودند که کودکان یک و نیم ساله تا دو و نیم ساله ای که در طول روز 

اما قطعا دنیای امروز ما نمی تواند بدون وجود و حضور ابزارهای هوشمند و تکنولوژی های  .زیادی را در آموختن زبان نشان دادند

باشد. زندگی کودکان نیز از این قاعده مستثنا نیست بنابراین تنها راز موفقیت، حفظ تعادل بین دنیای واقعی و دنیای  دیجیتال کامل

 (مبدع کودکستان،معتقد بود:))بازی برای کودکان ابزار یادگیری است((1781-1871فردریک فروبل)مجازی است.

ی شوند:گروه تقسیم م3تفریحگاه های شهری برحسب نوع دسترسی به   

تفریحگاههای درون شهری:مانند پارکها،زمین های بازی وفضاهای بازه شهری-  

تفریحگاههای پیرامون شهری:مانند باغها ،مزارع،دریاچه ها،جنگلها و....-  

تفریحگاههای برون شهری:مانند پارکهای ملی،پارکهای جنگلی،سواحل دریا وکوهستانها-  

 

 

تفرجگاههای شهری-1-1  
ضاهای شهری ر افزایش سریع جمعیت شهری و شهرنشینی، موجب افزایش تراکم مسکن، تغییر الگوی سکونت و فشردگی فدر سالهای اخی

زایش و در نتیجه هویدایی بیشتر نیاز به هوای سالم و محیط سالم شده است و در شرایط رشد فزاینده بیماری های روحی و روانی، اف

است. در  اعی، نیاز شهروندان به مکان های با طراوت سبز و تفرجگاه های توسعه یافتهاسترس و توسعه مشکالت زیست محیطی و اجتم

طرح چنین شرایطی لزوم توجه به امر تفرج شهری، توسعه تحقیقات و برنامه ریزی آن، در محیط های شهری و فراشهری، به طور جدی م

عنوان کانون  در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست. شهرها بهامروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز مؤثر می گردد. بنابراین، 

ی متأثر از های تمرکز، فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تضمین کنند چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکرد

ساسی دارند که ک پیکره شهرها در متابولیسم آنها نقش اسیستم های طبیعی ندارند. در این میان فضای سبز به عنوان جزء ضروری و الینف

آوردددر حیات شهرها به وجو تالالت جدیکمبود آنها می تواند اخ . 

ار گذاشته می شود. یک منبع طبیعی برای تفرج عبارت است از هرگونه سیستم طبیعی اعم از آبی یا خشکی که برای استفاده تفرجگاهی کن

یرد. این سترده ای از سیماهای طبیعی را از یک جویبار ساده تا یک غار که در عمق زمین قرار دارد، در برگیک تفرجگاه می تواند طیف گ

ذابیت طبیعی از سیمای طبیعی می تواند توسط انسان دگرگون یا اصالح شده باشد. معیارهایی نظیر نوع درختان، جنگل ها، توپوگرافی و ج

اندجمله معیارهای قابل ذکر در این زمینه   

 

:1تفریحگاههای شهری  

گروه تقسیم می شوند:3تفریحگاه های شهری برحسب نوع دسترسی به   

تفریحگاههای درون شهری:مانند پارکها،زمین های بازی وفضاهای بازه شهری-  

تفریحگاههای پیرامون شهری:مانند باغها ،مزارع،دریاچه ها،جنگلها و....-  

ملی،پارکهای جنگلی،سواحل دریا وکوهستانهاتفریحگاههای برون شهری:مانند پارکهای -  

 

 

 

 

                                                 
  -احمد سعیدنیا1
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 )زمینهای بازی(تفرجگاههای درون شهری -1-2

 

شهری درون تفرجگاه-1-2-1  

ون های امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز مؤثر در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست. شهرها به عنوان کان

ارکردی نکه بتوانند پایداری خود را تضمین کنند چاره ای جز پذیرش ساختار و کتمرکز، فعالیت و زندگی انسان ها برای ای

بولیسم آنها متأثر از سیستم های طبیعی ندارند. در این میان فضای سبز به عنوان جزء ضروری و الینفک پیکره شهرها در متا

د آوردنقش اساسی دارند که کمبود آنها می تواند اختالالت جدی در حیات شهرها به وجو .  

رجگاهی کنار یک منبع طبیعی برای تفرج عبارت است از هرگونه سیستم طبیعی اعم از آبی یا خشکی که برای استفاده تف

در عمق  گذاشته می شود. یک تفرجگاه می تواند طیف گسترده ای از سیماهای طبیعی را از یک جویبار ساده تا یک غار که

یر نوع ی طبیعی می تواند توسط انسان دگرگون یا اصالح شده باشد. معیارهایی نظزمین قرار دارد، در برگیرد. این سیما

  .درختان، جنگل ها، توپوگرافی و جذابیت طبیعی از جمله معیارهای قابل ذکر در این زمینه اند

  تفریح و تفرج-1-2-2

 

فراغت انجام  ی و با میل و رغبت در اوقاتتفریح از نظر اقتصادی عبارت است از هرگونه فعالیت یا عدم فعالیت که با قصد قبل

ارت دیگر گیرد. تفریح یک تجربه احساسی و لذت بخش است که با تمایل افراد در هنگام فراغت به آنها دست می دهد. به عب

 ع میهنگامی که کوچک ترین احساسی از اجبار در فعالیت ها یا عدم فعالیت در زمان فراغت وجود نداشته باشد، به طور قط

  .توان این حالت را تفریح نامید

ه فضا و تفرج شامل کلیه تفریحاتی است که در خارج از محیط های بسته و محدود انجام می گیرد. تفرج در محیط های باز ب

را نام  تر تغییر یافتهمنابع نیاز دارد. از مناسب ترین منابعی که می توانند کیفیت تفرج را باال ببرند، می توان منابع طبیعی و کم

  .برد که هنوز جنبه های زیبایی شناسی خود را حفظ کرده اند

م می شونداگر مجموعه فعالیت های انسانی را در بهره وری از زندگی از هم تفکیک کنیم، این فعالیت ها به شش دسته تقسی :  

  .الف( فعالیت های شغلی: به منظور تالش برای گذراندن زندگی

ل با اوقات فراغتب( اضافه کار: تباین کام .  

  .ج( کارهای مربوط به منزل

  .د( کارهای مربوط به احتیاجات زیستی: بهداشت، تغذیه و خواب

  .هـ( کارهایی که بر مبنای تعهدات خانوادگی، اجتماعی یا معنوی است

  .و( انجام کارهای آموزشی

ت که ی توان تعریف کرد: اوقات فراغت مدت زمانی اسبا توجه به فعالیت های شش گانه باال، اوقات فراغت را به این صورت م

ه طور یک فرد از تمام تعهدات و تکالیف خانوادگی، اجتماعی و شغلی آزاد است و می خواهد به میل خویش آن را بگذراند که ب

  .مسلم نمی تواند تفاضل ساعت کار از اوقات بیداری باشد

فراغت  ددرصد باشد زیرا یکسری از فعالیت ها می توانند هم جزو اوقاتالزم به ذکر است که این طبقه بندی نمی تواند ص

مهم ترین  قراربگیرند و هم جزو فعالیت های اجباری انسان.جمعیت با تعداد افرادی که در یک منطقه زندگی می کنند، یکی از

ی راکم جمعیت از عواملعوامل تقاضای تفرجگاهی محسوب می شوند. تغییر جمعیت، به هم خوردن ترکیب آن و رشد و ت

،هستند که روی تفرجگاه ها از نظر تعداد، تنوع و عرضه امکانات می توانند تأثیر زیادی داشته باشند   
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  مفهوم واژه پارک و انواع آن-1-2-3

ضای باز اغلب آنچه از تفرجگاه های معمولی، تصور می شود این است که: تفرجگاه، منطقه ای است با درختزارهای پراکنده با ف 

ع فضاسازی و کف پوش چمنی که به صورت مصنوعی یا طبیعی احداث و تنها به دستکاری و آرایش آن اکتفا شده است. این نو

در شهرها برای تفرج عامه، جا افتاده ترین شیوه برای احداث تفرجگاه ها به شمار می رود. امروزه در تعریف پارک جدا از 

ی داردسیمای فیزیکی آن، تفرج نقش اساس .  

به طبقه  پارک ها با حفظ مضمون خود بر حسب نوع استفاده، موقعیت یا ارزش، عناوین مختلفی پیدا کرده اند که بدون توجه

لی، بندی آنها می توان تعدادی از آنها را نام برد. پارک عمومی، پارک شهر، پارک حومه، پارک ایالتی، پارک میان راه، پارک م

لی، ملی یادمان، پارک ملی نظامی، پارک ملی آثار تاریخی، پارک ملی حیات وحش، پارک نیمه م پارک ملی تاریخی، پارک

......پارک بین المللی، پارک جنگلی ملی، پارک طبیعی و  

  اریف فضای سبز شهریعت-1-2-9 

مای شهر شهری نامیده می شود یعنی بخشی از سیآن بخش از فضای سبز که در محدوده شهر طراحی و بنا شده، فضای سبز 

دهی زیست که از انواع گیاهان تشکیل شده است. فضای نسبتاً بزرگ، متشکل از گیاهان با ساختی جنگلی و برخوردار از باز

ر شهرمحیطی و اکولوژیک معین و در خور شرایط زیست محیطی و اکولوژیک معین و در خور شرایط زیست محیطی حاکم ب .  

خوان خشی از مناطقی که دارای گیاهان یا هرگونه سبزینگی اعم از درختان، درختچه ها، گل ها و چمن هاست، بخشی از استب

، محل های کسب بندی شهری، به بیان دیگر فضای سبز در کنار اسکلت فیزیکی شهر. اراضی اماکن مسکونی، تجاری و صنعتی

ور د ساله اعم از درخت، درختچه، نهال و گیاهان پوششی است و به منظو پیشه و خدماتی است که دارای پوشش گیاهی چن

ود آمده استفاده های سودمندانه یا زیبایی طبیعی و تلطیف هوا در محدوده حریم شهری احداث شده یا به طور طبیعی به وج

  .باشد

سانی عنوان محیط زیست جامعه انمهم ترین اثرات فضای سبز در شهرها، کارکردهای زیست محیطی آنهاست که شهرها را به 

ح زیبایی از معنی دار کرده و با مقابله با اثرات سوء گسترش صنعت و کاربری نادرست تکنولوژی از یک سو و باال بردن سط

ش رطوبت سوی دیگر، باعث افزایش کیفیت زیستی شهرها می شوند. مهم ترین اثرات فضای سبز در شهرها تعدیل دما، افزای

ضای سبز هوا و جذب گرد و غبار است. سایر اثرات فضای سبز در شهرها نقش نسبی دارند ولی مجموعه اثرات ف نسبی، تلطیف

 حضور آنها را در شهرها اجتناب ناپذیر می کند به طوری که بدون وجود آنها ممکن نیست شهرها پایدار باقی بمانند

 

 زمینهای بازی کودکان-1-3
ا تشویق به تحرک و بازی وا میدارد. مهمترین هدف هنگام احداث فضاهای بازی ،چمن،گل،شن وماسه کودکان رآفتاب

ایجاد فضاهای سالم با ابعاد کافی برای این منظور می باشد.دنیایی مخصوص کودکان که با منطق، خواسته ها و نوع فعالیت آنها 

یت نخستین ومهمترین هدف در ایجاد و مطابقت داشته باشد. کودکان خطر را احساس نمی کنند، به همین دلیل تامین امن

تفکیک مشخصات بازی گروههای سنی متفاوت لزوماٌ به مفهوم ایجاد فضاهای بازی مجزا طراحی فضاهای بازی کودکان میباشد.

نیست. هرجا که امکان داشته باشد،کودکان ونوجوانان باسنین مختلف می توانند دریک مکان بارعایت جنبه های ایمنی بازی 

دربیشتر مواقع،تکامل عالقه به بازی های گوناگون با تکامل روانی گروههای سنی مطابقت ندارد.گاهی یک پسر بچه کنند.

بزرگتر حاضربه بازی باوسایل کودکان کوچکتر است وازنظرمربیان کودک،این نوع بازی حتی مورد عالقه بزرگساالن نیزمی تواند 

وری مکانیابی کنند که درداخل یک مجموعه،محل ونوع بازیها به طورنسبی قرارگیرد زمینهای ورزشی،زمینهای مختلف را ط

 .ازیک دیگرجدا باشند
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 از این رو زمینهای بازی براساس گروههای سنی کودکان تقسیم بندی می شوند:

  

 سالگی3-1زمین بازی گروه سنی

 )محل دویدن،قدم زدن همراه والدین وبازی با اشیاء وتوپ(

ساله 9-4زمین بازی گروه سنی  

 )محل دوچرخه سواری،اسکیت،دویدن وتوپ بازی(

ساله 11-8زمین بازی کودکان   

                      )محل دوچرخه سواری،توپ بازی،اسکیت وبازیهای آزاد درزمینهای چمن و...(

ساله 18-11زمین بازی برای نوجوانان  

                                                         )محل ژیمناستیک،فوتبال،والیبال وفعالیتهای ماجراجویانه(

                       
www.playground.ir 

 

 

 نمونه های موردی-1-3

 کوپنهاگ، دانمارک، بروملبی-1-3-1

یوه های ساخت و ساز اماکن عمومی به شاین زمین که از تعدادی خانه تراس دار قرن نوزدهمی ساخته شده یکی از اولین نمونه

ودکان های قدیمی را به کتر از طرحاش مکانی مدرنهای جالب توجهدانمارکی است. این زمین بازی کوچک و پیچیده با تراس

ند. اهایی است که در اطراف این زمین قرار گرفتهای از خانههای بازی کوچک آن تصویری آیینهکند. خانهمشتاق هدیه می

ل هم در ز ناحیه تاریخی بروملبی در اینجا به نمایش گذاشته شده است. حتی رنگ منازگویی که از سر ذوق جهان کوچکی ا

م از های برجسته این ناحیه توسط معمار دانمارکی میشل گوتلیب و با الهااند. خانههای بازی شبیه سازی شدهاین خانه

های اند. در ضمن نسخهحفاظت شده قرار گرفتهتاکنون در فهرست اماکن  1686های کشاورزان ایتالیایی ساخته شده و از خانه

.های این زمین به شکلی انحنادار ساخته شده تا تخیل کودکان را به کار اندازدخانه  
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 ید، سیدنی، استرالیاپارک بلکس لندریورسا-1-3-2
 و در نزدیکی منطقه تاریخی اسلحه خانه نیواینگتون (Parramatta)ای در مجاورت رودخانه پاراماتادر ناحیه

(Newington) کشد واقع شده و قادر است به ترین و بهترین پارک و زمین بازی سیدنی را یدک میاین پارک که عنوان بزرگ

ترین پارک آبی متری و البته بزرگ 11های درختی های سرسره دار، دیوار بازی، خانه، تونلهای بسیار بزرگدلیل داشتن تاب

فواره و آب پاش استفاده کرده تا  181به خود ببالد. این پارک آبی از  (New South Wales)خارجی در ناحیه نیو ساوت ولز

ط و مهیج باشند. این مکان که بالغ بر هفت جریب مساحت های پارک پر نشااش نیز به همان اندازه سایر سرگرمیهای آبیتونل

شان به تفریح و فعالیت بپردازند. همچنین محیط اطراف این پارک از نظر کند که همپای کودکاندارد والدین را نیز تشویق می

جی و کشاورزی استفاده ها از این محل به عنوان مکانی برای کارخانجات نساتاریخی نیز مهیج و سرگرم کننده است. برای دهه

شد بعدها برای اهداف نظامی و صنعتی نیز مورد استفاده قرار گرفت اما اینک به پارکی بزرگ بدل شده که خالقانه در پی می

افتتاح شد موجبات گذراندن یک روز شاد و سرگرم کننده در بیرون  1111ها است. این پارک که در ژوئن جلب رضایت خانواده

 .کندها فراهم میای بازدید کنندهاز منزل را بر

http://www.bozaround.ir/
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 پارک نیشی روکوگو، توکیو، ژاپن-1-3-3
های بازی برای کودکان دارد کمک به ارتقای درک مفاهیم در آنان است و این پارک یکی از فوایدی که وقت گذرانی در زمین

ودکان ساخته شده است. با نگاهی به آن درک این نکته که واقع در توکیو در راستای کمک به درک مفهوم بازیافت توسط ک

چرا به این پارک لقب پارک تایرها داده شده چندان سخت نیست. در حدود سه هزار تایر فرسوده در این مکان گردآوری شده و 

. این پارک همچنین دارای انددر قالب انواع ترکیبات قابل صعود همچون روبوت یا دایناسور برای بازی کودکان به کار برده رفته

هایی ساخته شده از الستیک است که برای بزرگساالن آسا و حتی تابهای غولپل، کوهستان، سرسره ساختارهای تونل مانند،

ها کامال با شن پوشیده شده تا ضامن ایمنی و سالمت کودکان باشد. در اینجا ما شاهد باشند. محوطه بازی بچهنیز مناسب می

ها ها و تایرهای کهنه هستیم. همچنین در اینجا بچهها برای استفاده مجدد از الستیکترین راهترین و غیر معمولجیبیکی از ع

 .شونددر عین گذراندن اوقاتی شاد با مفهوم بازیافت اشیا و مواد بی استفاده و دور ریختنی آشنا می
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 پارک گالیور، والنسیا، اسپانیا-1-3-9
ای باشد که قادرند تخیالت کودکی را به پرواز درآورند. کتاب منتشر شده العادههای بکر و خارقتواند ارائه دهنده ایدهادبیات می

توان گذارد. این اثر را میر کرده و تاثیرات خاص خود را بر جای میجاناتان سوئیفت یعنی سفرهای گالیور هنوز هم در زمان سف

در پارک گالیور از نزدیک مشاهده کرد جایی که کودکان در نقش مردمان کوچک لیلیپوت گرد مدل بزرگ ساخته شده از فایبر 

اش این زمین بازی را اکندهگالس گالیور به بازی و شیطنت مشغولند. این مجسمه میخکوب شده به همراه اسباب و لوازم پر

ال برای آشنا کردن کودکان با هنر دهند. این پارک که در بستر قدیمی رودخانه توریا قرار گرفته مکانی ایدهتشکیل می

 .روداجتماعی، فضاسازی و البته ادبیات داستانی به شمار می
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 زمین بازی شولبرگ، ویسبادن، آلمان-1-3-5
کند و این های طبیعی در ارتقای سالمت جسمی و ادراک کودکان نقشی موثر ایفا میکارشناسان باور دارند که بازی در محیط

این زمین که در دامنه کوه قرار گرفته و  رساند.زمین بازی با به کار گیری عناصری خاص این مهم را به نحو احسن به انجام می

باشد در عین حال جذابیت زیادی نیز برای بزرگساالن دارد. اما طراحی خالقانه آن با نگاه نوین به شهر ویسبادن مشرف می

تاب  تر بر کودکان داشته است. در این پارک یک جفت لوله سبز رنگ که در میان درختان پیچ وخود تاثیری به مراتب گسترده

دهد نقش اصلی را برای ای توری که در بین این دو لوله بافته شده و به کودکان امکان باالرفتن و حرکت میخورند و شبکهمی

های دیگری هم قرار گرفته که از آن جمله اند. در این بین موانع و بخشسرگرم کردن کودکان و البته بزرگساالن برعهده گرفته

متر قطر  38های متعدد اشاره کرد. کل این ساختار رگ، دیوارهایی برای صعود کردن و حتی تابتوان به یک سرسره بزمی

متر ارتفاع ندارد. این پارک امکان تفریح و فعالیت در حومه شهر را برای  3داشته و برای راحتی خیال والدین بیش از 

 .عالقمندان فراهم کرده است
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 زمین بازی بوآدیالدل مونته، مادرید، اسپانیا-1-3-6
توانند همانند سکویی برای به پرواز در آوردن تخیالت کودک عمل کنند و این همان چیزی است که باید های بازی میزمین

سازند قرار گیرد. وقتی که گروهی از طراحان در حال دکان طراحی کرده یا میمد نظر طراحانی که فضاهای بازی را برای کو

کار روی نوسازی و اصالح پارک بوآدیال دل مونته بودند دو تن از آنان ادواردو ناواجیو و سابا تارسولی کامال به این موضوع که 

ند. نتیجه کار آنها زمین بازی غیر معمول و رنگ و فضای بازی چه نقشی در توسعه شخصیت و مهارت کودکان دارند واقف بود

های فریبنده سفید و آبی ای بود. این دو معمار فضای بازی بزرگی طراحی کردند که با رنگساختارهای معماری گیج کننده

ان را های دراماتیکی است که با بازی نور و سایه تخیل کودکتزئین شده بود و شامل وسایل معمول زمین بازی به همراه سازه

 .کننددر هنگام بازی تحریک و تشویق می
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 لهستان، تیچی آبیزمین بازی -1-3-7
این زمین بازی آبی در  1111سال  های بازی فضاهایی خشک و لبریز از تاب و االکلنگ باشند. درالبته همیشه هم نباید زمین

ای طراحی شد که تکمیل کننده درشهر تیچی افتتاح شد. محوطه این پارک به گونه(Gostynia) ساحل رودخانه گوستینیا

ها و اتاق کنترل انحناهای محیط و چشم انداز اطرافش باشد به طوری که هیچکدام از درختان اطراف قطع نشوند. حتی نرده

نماهای های متعدد و آبماهنگی با محیط تعبیه شد. محوطه این پارک درخشان و رنگارنگ بوده و دارای فوارهپارک هم در ه

کنند. این زمین ای تبدیل میکنندهاین پارک را به نمایشگاه آبی خیره LEDهایمتنوعی است. همچنین در طول شب چراغ

های استفاده از آب را نیز به کودکان داند؟ شاید راهچه کسی میکند و بازی آبی زیبا هوش کودکان را تحریک و تقویت می

تر از تواند مفرحکند. البته چه چیزی میدهد. بازی کردن با آب به کودکان در فهم ریاضی و فیزیک نیز کمک میآموزش می

 .پریدن به داخل گودالی از آب و پخش کردن آب با صدای شلپ شلوپ در اطراف باشد
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 مکانیابی زمینهای بازی -1-9
بهترین مکان احداث فضای بازی برای کودکان ونوجوانان،فضای پیرامون محل سکونت آنان است محل بازی باید درمیدان دید 

واحد مسکونی بوده وبرای والدین امکان صدازدن کودکان وجود داشته باشد.فضاهای بازی عمدتاٌباچند وسیله بسیارابتدایی 

وسرسره اشغال شده است ودرمواردی حتی به جنبه های بهداشتی،ایمنی  وخسته کننده مانند چرخ وفلک،تاب،اله کلنگ

           رکناراین زمینها ضروری است(سرویس بهداشتی دالمت کودکان استفاده کننده نیزتوجه کافی نمی شود.)وجود بوفه س

افراهم آورد وواقعاٌعملکردی حال آنکه این امکان وجود دارد که درپارک امکانات فعالیتهای متعدد جسمی،فکری وگروهی ر  

پرورشی به این فضاها بخشیدودرهنگام طراحی پارک الزم است که درباره نوع بازیها،چگونگی جریان بازی وفضای -آموزشی

  مورد نیازهریک ازبازیها به دقت اندیشید.

ت درکنارعملکردهای اصلی درطراحی پارکهای بازی،استفاده ازگیاهان به هیچ وجه جنبه تزئینی ندارد،هرچند که ممکن اس

 خودبربیننده چنین تاثیری را اعمال کند.به طورکلی استفاده ازگیاهان به سه منظور است:

  مشخص کردن حریم پارک-

تقسیمات فضایی درون پارک-  

فاظت محیط پارک در برابر غبار، سروصدا ومناظر ناخوش آیند.ح-   

ار صوتی مزاحم، می توان از خاکریزهای سبزاستفاده کرد و به این وسیله به منظور مشخص کردن حریم فضای پارک،درصورت وجودب

درحین برجسته سازی حریم، بارصوتی موثر برفضای بازی را نیز کاهش داد.فضابندی درون پارک کودکان زمانی ضروری می شود که 

متر 111شده است،هرگاه وسعت پارک از وسعت پارک وبه تبعیت ازآن تنوع موجوددر بازیهای پارک زیاد باشد، دراین مورد توصیه

مربع تجاوزکند به فضا بندی درون آن اقدام شود.درمورد انتخاب نوع گیاهان برای پارک کودک،توجه به این نکته ضروری است که 

ز روی باال رفتن ازدرخت ومخفی شدن درپشت آن، پریدن ا-دربسیاری ازموارد ازگیاهان موجود درپارک به عنوان نوعی وسیله بازی

  پرچین و.... استفاده می شود.

  بازی حقوقی زمینهایمکانیابی  1-9-1

خست میبایست اساسی ترین مرحله در مکانیابی پارکها و فضای سبز است زیرا برای تبدیل منطقه ای به فضای سبز  یا پارک ن

 مسایل حقوقی آن حل و فصل شده و از حیث مالکیت مشکالت ان رفع شود.    

قالب حقوقی طرح شده است:          4الکیت در مساله م    

 الف(اراضی ملی که مالکیت ان مربوط به کشور است

 ب(اراضی موات و اراضی بال صاحب که طبق مقررات مالک ان دولت میباشد.

 ج(اراضی که مالکیت انها بنام وزارتخانه یا سازمانهاست.

صادر نشده  این اراضی به ثبت رسیده اند ولی برای آنها سند مالکیتد(اراضی که به موجب اسناد مالکیت رسمی در نقاطی که 

 است و به موجب اسناد یا عرف محلی متعلق به هفراد  یا شخصیت های حقوقی غیر دولتی میباشد.
   

  اقتصادی اجتماعیمکانیابی  1-9-2

عی و ا سایر کاربری ها از دید اجتماهدف از این نوع مکانیابی پی بردن به الویت کاربری احداث فضای سبز در مقایسه ب

ارند.  اقتصادی است.کاربری های مانند بیمارستان و فضاهای اموزشی در مقایسه با ایجاد پارک از الویت بیشتری برخورد  
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 اکولوژیکیمکانیابی  1-9-2

کرد؟       در این مرحله باید دید از توان اکولوژیکی چنین فضاهای باید در چه نقاطی و کجا استفاده    

ار می رایج ترین فضای تفریحی برای گذران اوقات فراغت گروههای سنی مختلف،ازکودکان گرفته تاافراد مسن به شم 

جمعی  روند.پارکها فضاهای سبزمتمرکز شهری هستند که چندین کاربرد دارند:گردش،بازی،پیاده روی،ورزش سبک دسته

می شوند.  رکها به صورت سلسله مراتبی درمقیاسهای مختلف درشهرها تاسیسوانفرادی،نشستن و نظاره کردن رفتارآدمها.پا

ی پارکهای بزرگ درمقیاس پارک شهر ودرمقیاس کوچک مانند پارک محله وپارک کودک طبقه بندی می شوند.دسته ا

 ازپارکها،پارک اختصاصی هستند مانند پارک سنگی،پارک گل،پارک کوهستانی،پارک گیاه شناسی و...

 

 افته های تحقیقی-1-5

 اند.آوری شدهشوند،از منابع زیر جمعبندی میهای مکانی و غیر مکانی تقسیمهای موردنیاز این تحقیق به دو قسمت دادهداده

، مشاهده میدانی که از طریق مکان مورد نظر جهت مکان یابی 1:1111های موجود در مقیاس های مکانی شامل:نقشهداده -

ظر از قبیل؛ کاربری مسکونی، آموزشی، فرهنگی، تاسیسات و تجهیزات، فضای سبز موجود،و شبکه آن معیارهای مورد ن

 اند.ارتباطی، وسعت، سرانه فضای سبز نواحی که روی نقشه موجود مشخص گردیده

 باشد.اطالعات غیرمکانی و توصیفی: طرح تفصیلی شهر شامل تراکم جمعیت می -

 

 اه کودکانمعیارهای مکان یابی تفرجگ-1-5-1
گذرند و تمایل به چنین ها نمیهایی که مردم از کنار آنهایی هستند که در مکاناصوال بدترین پارکهای دارای مشکل، آن

 .کاری ندارند، قرار دارند 

 معیارهایی که در مکانیابی فضای سبز عمومی باید رعایت شوند، به شرح زیر است:

 .مرکزیت1

  . سلسله مراتب1 

 دسترسی. 3 

 مرکزیت
 انیابی شوند.ککاربری فضای سبز عمومی باید در مراکز شهری، اعم از مراکز محالت، مراکز ناحیه و مناطق شهری، م

 سلسله مراتب
فضاهای سبز عمومی باید متناسب با موقعیت کارکردی خود بر حسب واحد همسایگی، محله، ناحیه و منطقه مکانیابی شوند. و 

 ای در داخل محالت باید در حد امکان جلوگیری شود.قیاس فرامحلههای با ماز جانمایی پارک

 دسترسی
های شهری باید از چهار سو به شبکه ارتباطی دسترسی داشته باشد؛ تا بدین طریق هم امکان جذب جمعیت هر یک از پارک

های برداری دیداری از جلوهبهره بیشتر فراهم شود و هم امکان نظارت اجتماعی و امنیت پارک افزایش یابد، در عین حال امکان

 .زیبای پارک برای رهگذران از چهارسو فراهم باشد 

یابی به آن به آسانی صورت گیرد. برخی زمان دسترسی را ده دقیقه، که ای باشد که دستتوزیع مکانی فضای سبز باید به گونه

 .کنند متر از نواحی مسکونی است، برآورد می 811تا  411معادل 
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یابی فضای سبز شهری از ریزی شهری، برقراری عدالت اجتماعی است؛ بدین منظور برای مکانجا که یکی از اهداف برنامهاز آن

الگوی حداقل فاصله استفاده شده است. در این الگو سعی بر آن است تا تمام افراد جامعه کمترین فاصله را برای رسیدن به 

 ها و فضای سبز شهری به حداقل ممکن برسد.واقع فاصله از پارکها و فضای سبز شهری بپیمایند و در پارک

 

 عوامل تاثیر گذاردرمکان یابی تفرجگاه های کودکان-1-5-2

ا شناسایی و انتخاب عواملی که در مکان یابی تاثیر گذارند،از مراحل مهم مطالعه است. هر چقدر عوامل شناسایی شده ب

.تر خواهد بوداشد، نتایج مکان یابی رضایت بخشهای زمینی تطابق بیشتری داشته بواقعیت  

 ارزش گذاری الیه های اطالعاتی-1

 ابعاد اجتماعی -1

 تراکم و سرانه جمعیت -3

 فیزیکی -ابعاد کالبدی -4

 های مستعدنزدیکی به مکان -8

 نزدیکی به شبکه ارتباطی -9

 نزدیکی به مراکز مسکونی -8

 نزدیکی به مراکز آموزشی- 7

 به تاسیسات و تجهیزات شهرینزدیکی  -6

 نزدیکی به مراکز فرهنگی -11

 سازگاری با کاربری اراضی -11

 

 ارزش گذاری الیه های اطالعاتی
شود، ها هستند. نوع دسترسی با فاصله و زمان سنجیده میها در مکان یابی کاربریی فاصله و زمان مهمترین مولفهدو مولفه

شوند. چگونگی دسترسی به خدمات شهری مورد نیاز ساکنان و دوری از یش محسوب میاین دو عامل واحد اندازه گیری آسا

گذاری (. بر همین اساس ارزش31:1371شوند )زیاری،های مهم آسایش تلقی میهای مزاحم و ناسازگار از مولفهکاربری

های متناسب با فضای سبز و کاربریی معیارها بر حسب، صد به صد متردر نظر گرفته شده های اطالعاتی براساس فاصلهالیه

 (1گیرند)جدولهر چه فاصله کمتری داشته باشند، امتیاز بیشتر و هرچه فاصله بیشتری داشته باشند،امتیاز کمتری می

  
  

 ها بر حسب فاصله )متر((: ارزش گذاری الیه1جدول )

مراکز  فضای سبز

 فرهنگی

شبکه 

 ارتباطی

تاسیسات  مراکزآموزشی

و 

 تجهیزات

 فاصله)متر( رودخانه اکز مسکونیمر

1 

1 
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 63:1378نبع:وارثی،م

  

 ابعاد اجتماعی
ها، و نیز عدم دسترسی به آمار و اطالعات در این زمینه فقط از یک با توجه به گستردگی ابعاد اجتماعی جهت مکان یابی پارک

 شاخص استفاده شده است.

 تراکم و سرانه جمعیت
شوند، بنابراین دسترسی تعداد فراد انسانی ایجاد میها برای استفاده شهروندان و بهره گیری هر چه بیشتر ااز آنجا که پارک

تواند به عنوان معیاری برای های پر تراکم از لحاط جمعیت شهری میبیشتری از شهروندان به این کاربری و توجه به مکان

شهری بر اساس  ای از تراکم در سطح محالتها باشد. بنابراین در این تحلیل نیز الیهسنجش تناسب برای مکان بهینه پارک

تهیه گردیده است. مجارت با مراکز دارای بیشترین تراکم  1378های به دست آمده از سرشماری نفوس و مسکن سال داده

 ها شده است.و کمترین سرانه فضای سبز، باعث امتیاز باالتر به پارک جمعیت

  

 فیزیکی -ابعاد کالبدی
نزدیکی به رودخانه، نزدیکی به مراکز مسکونی، سازگاری با کاربری اراضی های تراکم باال در محالت، بررسی و تحلیل شاخص

دسترسی به شبکه ارتباطی، نزدیکی به مراکز آموزشی، نزدیکی به تاسیسات و تجهیزات، نزدیکی به مراکز فرهنگی و مجارت با 

 باشد.ها در این پژوهش مورد نظر مییابی پارکفضای سبز جهت مکان

 ای مستعدهنزدیکی به مکان
ها در ارتباط باشد. با توجه به حریم رودخانههای بایر میها و زمینهای مستعد شامل زمین هی داخل حریم رودخانهاین مکان

ها هر چه به رودخانه نزدیکتر باشد. به این صورت که پارکها، سازگارترین کاربری در این حریم فضای سبز میبا سایر کاربری

ها سعی شده از ها برای احداث پارکگیرد. همچنین با توجه به مشکالت مربوط به خرید زمینری میباشد امتیاز باالت

 ها استفاده شود.های بایر و دولتی در شهر برای مکان یابی پارکزمین

 نزدیکی به شبکه ارتباطی
رسی با صرف زمان و هزینه کمتر ها از جمله مراکز مهم خدماتی در شهر هستند که که دستفضاهای سبز شهری به ویژه پارک

 باشد.به آنها در نیل به اهداف اساسی توسعه یعنی عدالت اجتماعی و توسعه عادالنه حائز اهمیت زیادی می

شهری از جمله فضای سبز شهری دارد؛ میزان آسایش و راحتی شهروندان بستگی به فاصله و زمان دسترسی آنان به خدمات

گیری در اوقات فراغت، فضای سبز شهری و چگونگی دسترسی به آنها اهمیت به سزایی و بهرهجهت تامین آسایش شهروندان 

 دارد.

این تحلیل بر اساس مدت زمان طی شده توسط یک نفر بر حسب دقیقه محاسبه شده است. اصل بر این است که مکان یابی و 

 (. 137:1386ی شهر باشد )سعیدنیا،توزیع فضایی فضای سبز عمومی بر حسب سلسله مراتب متناسب ساختار فضای
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ها به شبکه (. هرچه پارک41:1378باشد )شیریمتر می1111ها در برخی منابع برنامه ریزی شهری تا شعاع عملکرد پارک

 گیرد.ارتباطی نزدیکتر باشد امتیاز باالتری می

 

 نزدیکی به مراکز مسکونی
شهرها به عنوان جایگاه اسکان شهروندان مهمترین کاربری شهری ترین بخش تشکیل دهنده کاربری مسکونی به عنوان عمده

ها به عنوان محلی شوند. در این پژوهش نیز پارکاست که امکانات و تسهیالت مختلف زندگی با توجه به آن مکان یابی می

ی در ارتباط با کاربری های مختلف زندگی مدرن امروزها و آلودگیبرای آسایش و گذران اوقات فراغت و به دور به از دغدغه

ها به مراکز مسکونی نزدیکتر باشد مسکونی و در مجاورت آن مورد توجه قرار گرفته است، به این صورت که هر چه پارک

 گیرد تناسب بیشتر و امتیاز باالتری می

  

 نزدیکی به مراکز آموزشی
ار برای سنجش تناسب کاربری فضای سبز در نظر مجاورت و نزدیکی دو کاربری آموزشی و پارک به یکدیگر به عنوان یک معی

 .گیرد ها یا فضای سبز به مراکز آموزشی نزدیکتر باشد امتیاز باالتری میگرفته شده است. در نتیجه هر چه پارک

  

 نزدیکی به تاسیسات و تجهیزات شهری
 .دگیرنهر چه پارکها به تاسیسات و تجهیزات شهری نزدیکتر باشند امتیاز باالتری می

  

 نزدیکی به مراکز فرهنگی
  .در کاربری فرهنگی نیز نزدیکی آن به پارکها مورد توجه قرار گرفته است

  

 مجاورت با فضای سبز
های جدید باید از فضاهای سبز موجود فاصله داشته باشد. به این صورت که هرچه از فضای سبز موجود دورتر و مکان پارک

 رد.گیبیشتر باشد امتیاز باالتری می

 سازگاری با کاربری اراضی

ها الزم است، ولی در این میان برای تهیه نقشه مناسب زمین به منظور تبدیل به فضای سبز اهمیت دادن به همه کاربری

ها تاثیرگذارتر و از تناسب بیشتری برخودارند. بنابراین الزم است که به این کاربریها ارزش و بهای بیشتری بعضی از کاربری

اور به سبب سازگاری و متناسب بودن با جهای مهای بایر به سبب ارزش اقتصادی کمتر و زمینود، به عنوان مثال زمینداده ش

ی شعاع های پر و ساخته شده و الیههای دیگر مانند الیهفضای سبز از ارزش بیشتری برخوردارند و برعکس بعضی از زمین

 (.1ند. )جدولکنعملکرد فضای سبز امتیاز کمتری دریافت می
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 ی تناسب آنها برای ایجاد فضای سبزها بر اساس درجه(: ارزش گذاری کاربری1جدول )

 نوع کاربری میزان ارزش

 بایر،زراعی،کشاورزی،دامداری،باغ،مخروبه 11

 جهانگردی و پذیرایی 6

 پارکبنگ،نظامی،آموزشی،اداری،ورزشی 7

 بهداشتی،درمانی،کارگاهی،انبار 9

 فرهنگی 4

 صنعتی،تجاری،گورستان 3

 مسکونی،مذهبی 1

 فضای سبز 1

 رودخانه،شبکه ارتباطی .

  

 ها برای ایجاد فضای سبزهای شهری بر اساس میزان تناسب آنبندی زمینطبقه-1-5-3
.سپس بر مشخص شده است 11ها بر اساس درصد در نقشه های شهری و پهنهدر این طبقه بندی ابتدا میزان تناسب زمین

بندی ها و بهتر نشان دادن طبقهاساس پنج طیف خیلی خوب،خوب،متوسط،ضعیف و خیلی ضعیف است که به کلی بودن طیف

 کنیم.های شهری بر اساس تناسب برای ایجاد فضای سبز از آن استفاده میزمین

 

 خوب خیلی تناسب یدرجه با هایپهنه
های بایر ی رودخانه، زمینی پایین فضای سبز،در حاشیهاالی جمعیت و سرانهها در محالت با تراکم خیلی باین نوع مکان

شهری نزدیک به مراکز مسکونی متراکم، نزدیک به مراکز آموزشی، فرهنگی، تاسیسات زبر بنایی و در مجاورت معابر اصلی 

های بایر در محله و نند زمینهای موجود فاصله دارند)ماهای ناسازگار و شعاع عملکرد پارکشهری هستند و از کاربری

 های اطراف رودخانه(زمین

 

 ی تناسب خوبهای با درجهزمین
ی تناسب خیلی خوب هستند. از شعاع های با درجهاند اما بیشتر در اطراف زمینها در سطح شهر پراکندهاین نوع زمین

کم باال، نزدیک به مراکز آموزشی، مسکونی، ها و فضای سبز موجود فاصله دارند. همچنین در محالت با تراعملکرد پارک

 های بایر موجود در محالت و در جوار رودخانه(اند )مانند زمینفرهنگی، تاسیسات و در جوار معابر اصلی قرار گرفته

 

 ی تناسب متوسطهای با درجهزمین
ی تناسب خوب است. این پهنه ا با درجههباشد، که در اطراف زمینی تناسب متوسط میبیشترین پهنه متعلق به پهنه با درجه

ی آنها با مراکز آموزشی فرهنگی،تاسیسات دورتر و با فاصله بیشتری از محالت با تراکم باال و رودخانه هستند همچنین فاصله

این ها، تغییر اند. همچنین به دلیل خصوصی بودن مالکیت این پهنهتقریبا در شعاع عملکردی فضای سبز موجود قرار گرفته

 گردند.ها برای ایجاد فضای سبز پیشنهاد نمیها به فضای سبز مشکل است. در نتیجه این نوع زمینکاربری
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 ی تناسب ضعیفهای با درجهزمین
های ها به دلیل فاصله زیادی از محالت پرتراکم، رودخانه، مراکز آموزشی، فرهنگی، تاسیسات،مسکونی و شبکهاین زمین

های ها نیز برای ایجاد پارکباشد. این زمیند چمپنین در شعاع کامل عملکردی فضاهای سبز موجود میارتباطی اصلی دار

ی تناسب خیلی ضعیف و کامال نامناسب این نوع های با درجهی( زمینهای واقع در محلهشود )زمینشهری جدید توصیه نمی

 شوند:ها به چند دسته تقسیم میاز زمین

 در شهر و شعاع عملکرد آنفضای سبز موجود  -

 های دور افتادهی شهر و مکانهای بایر حاشیهزمین -

ی زیادی ی ارتباطی فاصلههایی که از محالت پرتراکم،رودخانه،مراکز مسکونی، آموزشی، فرهنگی، تاسیسات و شبکهزمین -

 دارند.

  

 نتیجه گیری 1-9-2
فضای سبز در شهر بناب تعیین شدندکه عبارتند از: ابعاد کالبدی شامل  ها ودر این پژوهش ابتدا معیارهای مکان یابی پارک

نزدیکی به رودخانه، نزدیکی به مراکز مسکونی، سازگاری با کاربری اراضی، دسترسی به شبکه ارتباطی، نزدیکی به مراکز 

جود .ابعاد اجتماعی شامل آموزشی، نزدیکی به تاسیسات و تجهیزات، نزدیکی به مراکز فرهنگی و دوری از فضاهای سبز مو

 تراکم باالی جمعیتی و سرانه پایین فضای سبز در سطح محالت.

های موجود در سطح شهر برای ایجاد پارک و فضای سبز، به صورت خیلی بندی مکانها طبقهگذاری این الیهسپس با روی هم

ی تناسب هایی که درجهبندی، زمینن طبقهخوب، خوب،متوسط،ضعیف،خیلی ضعیف و کامال نامناسب انجام گرفته است.در ای

ایم. پس از مقایسه نموده هااند را برای ایجاد فضای سبز انتخاب و با نقشه کاربری اراضی شهر آنها خیلی خوب و خوب بوده

با های مناسب برای ایجاد فضای سبز تناسب زیادی های انتخاب شده با کاربری اراضی، مشخص شد که زمینی مکانمقایسه

ی فضای سبز کمی دارند همچنین در حواشی رودخانه، نزدیک به کاربری اراضی دارند،این مکان در محالت پرتراکم که سرانه

ی ارتباطی، تاسیسات شهری و فرهنگی هستند و از پارامترهای دیگر مانند فضای سبز موجود مراکز مسکونی، آموزشی، شبکه

          اند.های بایر که مالکیت آنها دولتی دارند قرار گرفتهر زمینی مناسبی دارند و برخی ازآنها دفاصله

 

 :.ماخذ بعامن
 ریزی شهری در مناطق ، پایان نامههای درون شهری( از دیدگاه برنامه(؛ بررسی و تحلیل فضای سبز )پارک1371اسماعیلی، اکبر ) (1

 کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

 ها، سال پنجم، شماره ششم..(، کاربری فضای سبز شهری از برنامه تا واقعیت، مجله شهرداری1373باروقی، فریده، ) (1

ها، مجله ها و فضای سبز عمومی تاثیر آن بر ایمنی آن(بررسی روند تصمیم گیری در مکان یابی پارک1371رحمانی،محمد جواد،) (3

 9سبزینه شرق،سال سوم،شماره 

المللی چابهار، ریزی شهری، انتشارات دانشگاه بینهای برنامه(، مبانی و تکنیک1377مهدنژاد و فریاد پرهیز ) اله و حافظزیاری، کرامت (4

 چاپ اول.

 ریزی شهری، وزارت کشور، چاپ نهم.(، فضای سبز شهری، کتاب سبز شهرداری، مرکز مطالعات و برنامه1386سعیدنیا، احمد ) (8

 جتماعی شهرها، انتشارات دانشگاه تبریز.(، اکولوژی ا1387شکوئی، حسین ) (9

ی موردی: پارکهای شهر ، مطالعه GISی فضای سبز شهری با استفاده از ی الگوی مکان یابی بهینه(، ارائه1378شیری، ابوالفضل ) (8

 ی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه زنجان.زنجان، پایان نامه

های شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهری با استفاده از الگوی (، تحلیلی بر نقش پارک1376یه تیموری )قربانی، رسول و راض (7

Seeking - Escaping 81های جغرافیای انسانی، شماره ی پژوهشهای شهری تبریز، فصلنامهنمونه موردی: پارک.  
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 نارسائیهای موجود در آن، طرح تحقیقاتی، دانشگاه تبریز.(، تحلیل فضایی توزیع پارکهای شهری تبریز و 1379قربانی، رسول) (6

 ها، انتشارات سازمان پارکهاوفضای سبز شهرداری تهرانها، فضای سبز و تفرجگاه(مباحثی پیرامون پارک1384مجنونیان،هنریک) (11

ه از سیستم اطالعات جغرافیایی (، مکان یابی فضای سبز شهری با استفاد1378وارثی، حمیدرضا،محمدی جمال، شاهیوندی احمد ) (11

 .11ای، شماره ی ی ناحیهی جغرافیا و توسعهی موردی: شهر خرم آباد(، مجله)نمونه

( برنامه ریزی کاربری اراضی شهری. تهران: انتشارات منشی.1371رضویان،محمد تقی)(11  

اه یزد.( برنامه ریزی کاربری اراضی.یزد:انتشارات دانشگ1371زیاری ،کرامت اهلل.)(13  

گاه .ترجمه:فرح حبیب، انتشارات دانشبرنامه ریزی کاربری اراضی شهری و منطقه ای رویکرد سیستمی(1378جی.یرایان مک اللین )(14

 آزاد اسالمی واحدعلوم وتحقیقات.

 .تهران: انتشارات دانشگاه علم وصنعت ایران.مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری(1389،اسماعیل .)شیعه (18

( برنامه ریزی کاربری اراضی. تهران: انتشارات سمت)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه 1371) پورمحمدی،محمدرضا. (19

 ها(

 www.bozaround.comسایت اینترنتی(18

 ری،تهران:وزارت کشور،مرکز مطالعات برنامه ریزی شه4و1(:کتاب سبز راهنمای شهرداریها:ج1387سعیدنیا،احمد)(17
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