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 چکیده

ها و فضای س ز شهرها گردد. سانمان پارک فضاای سا ز به عنوان جز ی ان نماك کاد دی شاهر که ان ان همواره با دن در سماو بوده میرفی می   

های های پیرامون شااهری و اجرای حر های درون شااهری و جنگک کاریبا احداث پارک، باید به عنوان متودی و پیشااگاك در امور فضااای ساا ز

های کسنجش وضییت پار های مث تی در جهت افزایش همزی تی ان ان با ح ییت ایجاد کنند. هدف سحقیقگوناگون نی ت محیطی، دگرگونی

یفی سوص -ی شاهر ماهان ان سواب  شهرستان کرمان  براساو پارامترهای اتتاادی، اجتماعی، کاد دی و نی ت محیطی است. رو  سحقیق سحلیل 

حاکی ان دن  نتایج به دست دمده . صورت گرفته است AHPهای میدانی و بااستفاده ان مدل ای، اسانادی و بررسای  م تنی بر مطادیات کتابخانه

 جهاد و درنهایت 8.3.0با شهدا ، بوستان  8.4.0با ونن نهایی سیگران بوستان  های مورد مطادیه در سحقیق،نبین بوستا است که به حور کلی ان

 اند.اختااص داده های اول سا سوك را به خوداودویت 3...8با ونن نهایی 

 

 ، ماهان.AHPهای درون شهری، سوسیه فضایی، پارکواژگان کلیدی : 

 

 

 



 

 مقدمه و بیان م ئله -.

اند و سالمت و نی ایی محیط شهری و نندگی ساکنین یکی ان میضالت اساسی که امرونه اکثر شهرهای کشور با دن دست به گری ان

 (.404: 300.،همکاران)محرك نژاد و  باشددهد، عدك وجود فضای س ز کافی و مناسب در سطح شهر میشهرها را مورد سهدید ترار می

 شود)پورمحمدیبا سوجه به افزایش جمییت و ددودگی رون افزون محیط شهری، نقش حیاسی فضای س ز رون به رون روشنتر می

ی شهرها در متابودی م دنان نقش اساسی دارد، و کم ود دراین میان فضای س ز به عنوان جزء ضروری پیکره (.30: 301.،وهمکاران

فضاهای س ز شهری، نوعی ان سطو   (..3.: 301.وهمکاران، )کاظمی سواند اختالالت جدی را درحیات شهرها بوجود دوردین مد

 "باندهی اکودوژیکی"و هم واجد  "باندهی اجتماعی"های گیاهی ان ان ساخت است که هم واجد کاربری نمین شهری با پوشش

های شهری، کاهش دمای محیط، سودید اک یژن و غیره )سلطانی است ان: نی اسانی، بخشه تند. منمور ان باندهی اکودوژیکی ع ارت 

ها، سث یت خاک، سوسیه فضای س ز شهری که موجب سودید اک یژن، سیدیک دمای محیط، جذب ددودگی (.0.0: .33.وهمکاران، 

باال  شود. باعثها میباری ونمایراین سی وهای صومخاوصا در سطو  شیب دار، افزایش رحوبت، نی اسانی محیطی، کنترل ددودگی

رفتن کیفیت محیط نی ت شهری شده و فضای مناس ی را برای سیامالت اجتماعی و گذراندن اوتات فراغت برای شهروندان فراهم 

 یساند.فضاهای س ز شهری به ددیک نقشی که درحفظ و سیادل محیط نی ت شهری، سیدیک ددودگی هوا و پرور  روحی و ج ممی

های انجمله ماادیق مهم فضاهای س ز شهری پارک (.313.:0، وهمکاران )امینیان. کنند ارنشمند ه تندساکنان شهرها ایفا می

های سفریحی، سفرجی، فرهنگی، نی ت محیطی، سادم سانی محیط دیند. پارک شهری، پارکی است که دارای جن هشهری به شمار می

های شهری دارای نقش پارک (.10.: .31.،وهمکاران )امیرفخریان. مختلف شهر را دارد دهی به مناحقسرویس جن ه است، و

های روحی، محیطی مطلوب برای پرور  کودکان، یکپارچکی اجتماعی، اتتاادی، واکودوژیکی ه تند با مزایایی چون درمان بیماری

 وندشارسقای کیفیت نندگی و سوسیه جامیه مح وب می ها در عین حال شاخای برایاین محیط ها.اجتماعی، حفظ دسای ونمایر این

متأسفانه ایجاد و سوسیه فضای س ز شهری همواره با مشکالت و کم ودهایی مواجه بوده است که ان  (.40: 301.تربانی وهمکاران،)

هایی رد، که منجر به ارا ه دمارجمله دالیک دن می سوان به ضوابط و توانین شهری وعدك سییین سرانه های فضایی س ز استاندارد اشاره ک

های دیگر شده است . همچنین مترمرب  سرانه فضای س ز ان سوی ارگان 48ها سا مترمرب  سرانه فضای س ز ان سوی بیضی ارگان 3ان 

وط ببرخی عوامک دیگر به سوء استفاده بیضی افراد سود جو و بی سوجهی مردك و بیضی ان م ئوالن به گ تر  فضای س ز شهری، مر

های های اصلی شهرداریی فضای س ز همواره جزء فیادیتان این روست که ایجاد و سوسیه (.3.: 313.شود )حاسمی نژاد وهمکاران،می

ها، سث یت برخی سطو  شیب دار، افزایش رحوبت و نهایتاً باندهی سیدیک دمای محیط، جذب برخی دالینده کشور بوده و است.

شود و برتراری سیامالت اجتماعی  و مهمتر ان دن نیان به گذران اوتات فراغت یت محیط نی ت شهری میاکودوژیك باعث ارسقای کیف

هدف اصلی این سحقیق سنجش و ارنیابی فضای س ز شهری، شهر ماهان است. که   ساند .و سفریح و استراحت شهروندان را فراهم می

وانیم سیابیم و بر اساو نتایج بدست دمده میاودویت بندی دست می های شهری به یكبا انجاك این سحقیق وسنجش وضییت پارک

سواند برنامه ریزی مناس ی ها میهای مورد ارنیابی ترار گرفته شده پی برده و برای بهره وری بهتر ان دنبه نقاط ضیف و توت پارک

 صورت گیرد.

 



 

 و پیشینه سحقیقم انی نمری  -0

نندگی و نقش دن در سأمین نیانهای روحی و روانی ان ان سا حدی است که سوجه به این مهم را در اهمیت و جایگاه فضای س ز در 

ساند. با دغان انقالب صنیتی و ماشینی شدن نندگی،  ان ان ها ان ح ییت فاصله های شهری ضروری میشهرسانی و برنامه ریزی

و  یبه خدمات شهر یدسترسی همگان(. .3: .31.،وهمکاران )میرشکاری . اندگرفته و دگاهانه یا نا دگاهانه اتداك به سخریب دن نموده

گذران اوتات  یهاشهری و مکان یهاس ز و پارک یکند که همه ح قات شهری بتوانند به یک ان انفضاها، حکم مییعدادت اجتماع

شهرها را برای نی ت خود  یچشم اندانهاان نی اسرین  یفراغت برخوردار شوند. نه اینکه ح قات خاصی ان مردك شهر بتوانند تطیاس

ضای ف(. .8.: 300.،همکاران)ننگی دبادی و  . انتخاب کنند و به سدریج همه این چشم اندانها مختص این ح قات مرفه جامیه شود

عملکردهای  مشخص، برنامه ریزی و با اهداف یشهر یهاشود که در داخک محیطگفته می یبان و س ز یبه مجموعه فضاها یس ز شهر

های بان شهری به (. و به عنوان یکی ان عناصر ساختار شهری که جز فضا.4: .31.ح ینی،  ) .میینی بر عهده دنها نهاده شده است

های سنف ی سی تم شهری ناك برد که دارای سوان به عنوان الیهها میح اب می دید، و دارای پوشش گیاهی است. ان این فضا

 318.گذراندن اوتات فراغت می باشد)الهیجانیان، محیطی ومحک کننده شرایطسانی شهری، سیدیکمانند نی اهای مختلفی عملکرد

های س ز نیمه عمومی، فضاهای س ز خیابانی سق یم می شوند. های س ز عمومی، فضاهای س ز شهری به سه دسته فضافضا(.41:

ها برای عموك مردك در گذران اوتات باشند. این فضااندهی اجتماعی میفضاهای س ز عمومی، فضاهای س ز شهری ه تند که واجد ب

گردد، ان این فضاهای س ز میموال به عنوان پارک با دوستان وگردهمایی اجتماعی و فرهنگی استفاده می فراغت، سفریح و مااح ت

های مهندسی و سحت مدیریت ان ان، به رو (. پارک شهری، پارکی است که با به کارگیری 03: 303.شود. )سییدنیا،ناك برده می

 به عنوان یکی ان مهم سرین فضاهای عمومی(. و 0: 310.ها ایجاد می شود. )برهمند، هایی ان ح ییت در درون شهرمنمور ایجاد نمونه

 فضاها به مواناتخدماسی شهر نقش نیادی در ارسقای شرایط اجتماعی، فرهنگی، اتتاادی و نی ت محیطی نواحی شهری دارند. این -

اند و راه ردهای گوناگونی برای مکان یابی و سونی  مناسب رشد و متراکم شدن نواحی شهری در جوام  مختلف مورد سوجه ترار گرفته

 (.48: 300.دنها در محیطهای شهری ابداع و به کار گرفته شده است )تربانی و سیموری،

 یابی فضاهای س ز       مییارهای مکان

 هاان ان سیامک بین و ارس اط سماو، بیشترین هایی عرصه چنین در .اندشهری هایمحیط و شهرها بخش مهمترین عمومی، یهاعرصه

شود)رفیییان می شامک را دارند باری و فیزیکی دسترسی بدان مردك که را شهری بافت سمامی هاعرصه این و دهدمی رخ

 و شهر سالمتی در فیال نقش که اندشهری س ز فضاهای و هاپارک ها،مجموعه این عناصر مهمترین ان یکی .(.3: .31.وهمکاران،

جهت مکانیابی فضای س ز در سطو  مختلف شهری مییارهای مختلف  (.318.:.4.می کنند. )احمدی وهمکاران، ایفا شهروندان

ان این مییارها به ترار برخی  (..3.: 303.،همکاران) ابراهیم ناده و  .بای ت مد نمر ترار گیردمحیطی، اجتماعی، اتتاادی و غیره می

 نیر است:

های مزاحم مانند سیمیرگاهها، های سانگار درکنارهم و ناسانگار دور ان یکدیگر به حوری که مثالً کاربریسانگاری؛ ترارگیری کاربری -

ها جایگزین با محیط م کونی مثک پارک انگارهای سهای م کونی دور شوند و در عوض کاربریهای دالینده و غیره ان واحدکاربری

 دن شوند.



دسایش؛ میزان دسایش و راحتی شهروندان ب تگی به فاصله و نمان دسترسی دنان به خدمات شهری ان جمله فضاهای س ز شهری  -

 .میت ب زایی داردگیری ان اوتات فراغت، فضای س ز شهری وچگونگی دسترسی به دن اهدارد؛ جهت سأمین دسایش شهروندان و بهره

کاردیی؛ میموالً ادگوی تیمت نمین شهری ان یك سو و مکان یابی فضایی دن در سطح شهر ان سوی دیگر نقش نیادی در نوع کاربری  -

هایی که بیشترین باندهی و کارایی متناسب برای فضای س ز شهری را داشته فضاهای شهری دارد، با سوجه به این مهم می ای ت مکان

 (.14: 303.) سیید نیا، .و نه برای کاربری دیگر، به دن اختااص داده شودباشند 

ا هعوامک ح ییی، ایجاد فضاهای بان و ددپذیر و چگونگی ارس اط متقابک دن با ساختمانی لوبیت؛ سال  در جهت حفظ و نگهدارمط -

 .سواند بر مطلوبیت دن بیافزایدها با فضای س ز شهری، می و راه

های حاصک انسایر کاربریها، با وجود فضای س ز شهری سالمتی؛ اعمال ضوابط محیطی و بهداشتی مناسب جهت کاهش ددودگی -

 متناسب سیدیک و سأمین خواهد شد.

ایمنی؛ حفاظت شاهر در مقابک خطرات ح ییی همچون سایک، ندزده، حوفان و یا غیرح ییی مانند همجواری مناحق م کونی با نو    -

 ورپگردد، بیضاً با وجود فضای س ز متناسب شهری تابک سیدیک خو اهد بود )تی و غیره که باعث سضاییف ایمنی شاهر می  احی صانی 

مطادیه سحقیقات انجاك شاده سوسط محققان ومرس ط با سحقیق حاضر، النمه یك پژوهش علمی است. در اینجا   (.14: 304.محمدی،

 :سنها به پاره ای ان سحقیقات اشاره شده است 

ارنیابی کیفیات باری ومنمر فضای س ز شهری با ساکید بر رویکرد "پژوهشای را سحت عنوان   318.گلچین و خان سافید در ساال   

اند. هدف اصلی در این سحقیق ارنیابی کیفیات انجاك داده "نی ایی شناسی صوری )مطادیه موردی بوستان کوه تانی فردوو سهران (

گان ان فضا، میین نمودن میزان احاحه ودخک و سارف درسایت مندی اساتفاده کننده میزان عالته بااری محیط و منمر برای سییین 

ها در روند حراحی سایر فضاهای س ز شهری سوساط  حرا  با دحا  کردن کیفیات باری محیط و منمر و همچنین استفاده ان یافته 

 بیان شده است.

یابی پارک و فضای س ز با استفاده ان سی تم احالعات جغرافیایی به با عنوان، مکانای ، در مقاده 318.صابری و همکاران در سال   

شوشتر با استفاده ان الیه  GISمییاری است . نتایج حاصله ان سلفیق  AHPرو  ارنیابی چند به سونی  بهینه فضای س ز در شهر،  

بندی نمود که مناحق دارای کالو ح قه 4فضای س ز به  های مناسب برایهای منطقه را برای انتخاب مکانهای احالعاسی، نمین

 . های احراف رودخانه دارای ادویت باالسری ه تندهای خادی، باغات و نخل تان ها و همچنین  نمینهایی نمیر نمینکاربر ی

شهری با استفاده ان های اودویت سنجی مکانی سوسیه فضاهای س ز و پارک "ای سحت عنوان( در مقاده318.احمدیان و همکاران)

ند اها و فضای س ز شهری میاندواب پرداخته وبه این نتیجه رسیده( به ارنیابی وضییت موجود سونی  و پراکندگی پارک AHPرو 

 در سونی  فضای س ز شهری میاندواب سیادل برترار نی ت.

 

 

 

 

 



 رو  سحقیق -3

اسنادی ،  –سوصایفی بوده است . جم  دوری دمار و احالعات حاضر برم نای رو  کتابخانه ای   – یرو  کار سحقیق حاضار ، سحلیل 

 نفر اناهادی شهر ماهان بوده و پارک 88.مشااهدات میدانی و بااساتفاده ان ابزار پرساشنامه صورت گرفته است . جامیه دماری سیداد    

درنهایت بااستفاده ان سکنیك فرایند سحلیک سل له مراس ی بااستفاده ان باشند . میجهاد، شهدا، سیگران  :های انتخاب شاده سه پارک  

 های مورد مطادیه ، هریك ان سه پارک مزبور مورد سجزیه و سحلیک و درنهایت اودویت بندی ترارگرفتند .شاخص

  های مورد استفاده در فرآیند تحقیق: شاخص 1جدول 

 تیمت نمین –هزینه دسترسی  -فاصله سامرکز شهر اتتاادی

 ساسی ات و سجهیزات –و درامش  هامنیت ، رفا اجتماعی

 وضییت نمین شناسی و سوپوگرافی –شیب  کاد دی

 فاصله ان مناب  دالینده –سنوع نی تی  نی ت محیطی

 محدوده مورد مطادیه -4

م احت داشته و مطابق با نتایج مترمرب  4888888.کیلومتری جنوب شرتی کرمان وات  شده است. این شهر 34شهر ماهان در

هزارنفر است.با سوجه به دمارهای شهرداری شهر 04.3.دارای جمییتی برابر  318.سرشماری عمومی نفوو و م کن در سال 

مترمرب   38888.متر مرب  است که ان این مقدار 3/.0و سرانه دن  84.3./0ماهان،م احت کک فضاهای اختااص یافته به فضای س ز

مترمرب  و 38888مترمرب ، سیگران34888سه پارک شهری شهدا، جهاد و سیگران است.که به سرسیب پارک شهدامتیلق به 

 اند.مترمرب  ان کک فضای س ز را به خود اختااص داده04888جهاد

 
 

 ( نقشه محدوده مورد مطالعه1شکل )



 یافته های سحقیق -4

و در سطح دوك مطر  نمودن مییارهای های شهر ماهان است پارک سنجش وضییتدرسطح اول برای رسیدن به هدف مورد نمر که 

اصلی که دراین سحقیق چهار مییار اتتاادی ، اجتماعی، کاد دی و نی ت محیطی و در سطح سوك نیر مییارهایی برای مییارهای ذکر 

د بانمرخواهی ان کارشناسان و در تادب شده ترار داده و درمرحله بید با مقای ه نوجی ونن ن  ی هرکداك را بدست دورده. درمرحله بی

 درجدول شماره باشدمی .-1هاکه این نمره دهی انبین اعدادیارها، نیرمییارها و گزینهدهی به هرکداك ان میپرسشنامه اندنها و نمره

 نشان داده شده است. .-1( مقای ات نوجی ان امتیانات 0)

 AHP: مقیاس مقایسه دو به دو در 2جدول 

 

دغان باید یك درخت سل له مراسب مناس ی که بیان کننده  در گیری استفاده شود، برنامه ریزبه عنوان ابزار سامیم هرگاه ان ای. اچ. پی

م ئله سحت مطادیه است، فراهم کند. ای. اچ. پی اغلب دارای سه ادی چهار سطح سل له مراس ی است. بنابراین سل له مراسب سامیم 

بررسی دارای سطو  متیدد است، سیریف می کنند. اختااصا سطح اول هردرخت بیان کننده درختی که باسوجه به م ئله سحت  را

ها یا مییارهای سامیم گیری رادربردارد، سطح سوك نیر مییارها و سطح دخر هردرخت گیری است. سطح دوك، شاخصهدف سامیم

 رتابت باهمدیگر ه تند.شوند و برای انتخاب درهمدیگر مقای ه می هایی است که بابیان کننده گزینه

چنان که اشاره شد، ح ق مطادیات مقدماسی درمحدوده شهرماهان، سه بوستان مناسب برای این منمور شناسایی و مورد باندید 

پس ان انجاك ارنیابی دتیق، انمیان سه بوستان مورد مطادیه، بهترین و مناسب سرین دنها را  خواهدترارگرفته است. واحد مذکور می

 ب کند.انتخا

( باهمدیگر مقای ه  3و  0، .مرحله اساسی دراین فردیند، سییین فاکتورهایی است که براساو دنها گزینه های رتیب ) محورهای 

 شود:( به شر  ذیک سرسیم و نوشته می.شوند. پس انمرحله ساختار،درخت سل له مراسب سامیم به صورت نمودار شماره )

 ایی پارکهای شهر ماهانسنجش  سوسیه فضسطح یك )هدف(:  -

 سطح دو) مییارها(: اتتاادی ، اجتماعی، کاد دی و نی ت محیطی -

 سوضیح jن  ت به iوضییت مقاسیه سرجیحیارن  

اهمیت برابردارند و یاارجحیتی ن  ت به  jن  ت به  iگزینه یاشاخص  اهمیت برابر .

 هم ندارند.

 کمی مهمتر است. jن  ت به iگزینه یا شاخص  ن  تا مهمتر 3

 مهمتر است. jن  ت به  iگزینه یاشاخص  مهمتر 4

 است. jدارای ارجحیت خیلی بیشتری ن  ت به  iگزینه یاشاخص  خیلی مهمتر 3

 نی ت.  jمهمتر و تابک مقای ه با  jان  iگزینه یاشاخص مطلقا  کامال مهم 1

0،4،.،0 
 

 ،0 ارنشهای میانی بین ارنشهای سرجیحی رانشان می دهد.مثال بینابین

 است. iبرای 1و پایین سر ان 3بیانگراهمیتی نیادسر ان



سطح سه)نیرمییارها(: فاصله سا مرکز شهر، هزینه دسترسی، تیمت نمین، امنیت، رفاه و درامش ، ساسی ات و سجهیزات، شیب،  -

 ده وضییت نمین شناسی و سوپوگرافی ، سنوع نی تی، فاصله ان مناب  دالین

 .3و  0،  .و سطح چهار)گزینه های رتیب(: بوستان های   -

 شودکه ع ارسندان:اناین مرحله به بید عملیات ای. اچ. پی برای رسیدن به هدف ، بکارگرفته می

 : درخت سلسله مراتبی فرایند تحقیق 3جدول 

 
 

 

 ونن دادن به مییارها. .-4

( باید به واسطه هریك 4های رتیب در سطح)ها است، به ع ارت دیگر، گزینههدف دراین مرحله سییین ونن برای جفت جفت سنجه

اندانه  بی "سا "سرجیح یک ان"( مورد مقای ه دو به دو ترارگیرند. مقای ه دو به دو بااستفاده ان مقیاسی که ان0ها در سطح )ان سنجه

ساند سا مقای ات ، سامیم گیرنده را تادر می 1سا  ./1گیرد. سجربه نشان داده است که استفاده انحراحی شده است، انجاك می "مرجح

ای به صورت یك مقیاو استاندارد ( درامتیاندهی مقای ه.ای مطلوب انجاك دهد. به همین علت استفاده ان جدول شماره )را به گونه

است که ماسریس مقای ه ای  ضیحالنك به سو شود.(ث ت می3×3) مورد مثال K×K های جفتی دریك ماسریسمقای ه دردمده است.

است و به  ./4است، پس سرجیح سنجه دو با یك  4در ای. اچ. پی، یك ماسریس میکوو است، یینی اگر سرجیح سنجه یك به دو ،

 دو صورت نیر سییین می شود: ها به صورت یکی انع ارت دیگر اعداد هریك ان مقای ه

 ؛1سا .اول: به صورت اعداد

 دوك: به صورت میکوو اعداد مذکور.

اگربزرگتر ان یك باشد، مفهومش (  aij) شوند، مقدار( نشان داده می1سا.و میکوسی ان 1سا.ها به دو صورت )اعداد باسوجه به اینکه اودویت

اك ترارداردو ( j)ای است که درستون اك تراردارد،دارای اهمیت ن  ی بیشتری ن  ت به سنجه (i)دن است که مییاری که درسطر

 اك دارد. (j)اك اهمیت ن  ی کمتری ن  ت به سنجه (i)برعکس. مقادیر کمتر انیك نشان دهنده دن است که سنجه

 

سنجش توسعه فضایی بوستان های
شهری

اقتصادی

فاصله 
تامرکز شهر

هزینه 
دسترسی

قیمت زمین

اجتماعی

امنیت
تاسیسات و 

تجهیزات

کالبدی

شیب
وضعیت 

زمین شناسی

زیست 
محیطی

تنوع زیست
فاصله از 

ندهمنابع آالی

 پارک شهدا پارک جهاد پارک تیگران



 

 

 : وزن دادن به معیارها 4جدول 

نی ت  مییارها

 محیطی

 ونن ن  ی اتتاادی اجتماعی کاد دی

نی ت 

 محیطی

1 1 1

7
 

1

9
 

0.057 

1 1 1 کاد دی

3
 

1

7
 

0.072 

1 1 3 7 اجتماعی

3
 

0.264 

 0.512 1 3 7 9 اتتاادی

 

های جفتی، بای تی ونن مییارها برای هریك ان مییارهای سامیم گیری محاس ه شود، این پس ان سشکیک ماسریس داوری مقای ه

سر ه تند. برای این منمور ابتدا میانگین هندسی هریك که درکک، کدامیك ان مییارها مهمها به حور انتزاعی مشخص می کنند ونن

ان سطرها را بدست دورده و دنها را به صورت استاندارد س دیک کرده و به ونن ن  ی هرمییار می رسم که درجدول فوق این ونن ها به 

 اند.دست دمده

 ونن دادن به نیر مییارها. 4-0

شوند. مییار مقای ه دراین هریك ان نیر مییارها دو به دو بایکدیگر مقای ه شده و مهمترین نیر مییارها مشخص میدراین جا نیز 

گیرد. پس ان انجاك مقای ات هریك ان نیر مییارها ن  ت به یکدیگر مرحله نیز به مانند مرحله ت ک برم نای مقای ات نوجی انجاك می

میانگین هندسی استفاده کرده و بااستانداردکردن هریك ان اعداد به دست دمده ونن ن  ی هر برای بدست دوردن ونن دنها ان رو  

 نیر مییار را به دست دوریم.

 : وزن دهی به زیر معیار اقتصادی 5جدول 

 ونن ن  ی تیمت نمین هزینه دسترسی فاصله سا مرکز شهر نیرمییارهای مییار اتتاادی

1 1 فاصله سا مرکز شهر

6
 

1

9
 

0.048 

1 1 6 هزینه دسترسی

9
 

0.159 

 0.79 1 9 9 تیمت نمین

 

 : وزن دهی به زیر معیار اجتماعی 6ل جدو

 
 ونن ن  ی ساسی ات و سجهیزات امنیت، رفاه و درامش نیر مییارهای مییار اجتماعی



 

 

 

 

 : وزن دهی به زیر معیار کالبدی 7جدول 

 ونن ن  ی وضییت نمین شناسی و سوپوگرافی شیب نمین نیر مییارهای مییار کاد دی

 1 شیب نمین
 

9 0.900 

1 وضییت نمین شناسی و سوپوگرافی

9
 

1 0.099 

 

 : وزن دهی به زیر معیار زیست محیطی 8جدول 

 ونن ن  ی فاصله ان مناب  دالینده  سنوع نی ت نیر مییارهای مییار نی ت محیطی

 1 سنوع نی ت
 

9 0.900 

1 فاصله ان مناب  دالینده 

9
 

1 0.099 

 

 ونن دادن به گزینه ها .4-3

ها یینی س یین میزان رسد. ونن دادن به جایگزینها فرامیبید ان ونن دادن به مییارها و نیر مییارها، نوبت به ونن دادن به جایگزین

های چهارگانه. بدین منمور ابتدا باید، ماسریس داوری هریك ان محورها باسوجه ها باسوجه به هریك ان شاخصان سایتاودویت هریك 

به سنجه اول و سپس ماسریس داوری ونن هریك ان محورها باسوجه به سنجه دوك ساخته شود و همین حور ادامه یابد سا به سیداد 

اشیم. بیداناسماك این مرحله، نوبت به مرحله سوك که محاس ه ونن اودویت مرکب هریك ان مییارها ماسریس داوری محورها راداشته ب

ا هاست. درهردو حادت، تضاوت"هدف کلی "ها باسوجه به مییارها، نیرمییارها و رسد. فردیند ونن دادن به جایگزینمی محورها است، فرا

ها دریك ماسریس ث ت گیرد. بانهم درهردوحادت، تضاوتصورت می (.به کارگیری جدول شماره) های نوجی و بابه صورت مقای ه

این مرحله بامرحله اول دو سفاوت عمده دارد: یکی  شوند. ها محاس ه میشود و میانگین هندسی سطرها برای بدست دوردن وننمی

های مختلف باسوجه مرحله اول، سنجهگیرند؛ درحادی که دراینکه دراین مرحله ،گزینه ها باسوجه به یك سنجه موردمقای ه ترارمی

گیری فقط یك ماسریس داوری  سنجه سامیم Kشوند و دیگر اینکه، درسل له مراسب سه سطحی با باهم مقای ه می "هدف کلی"به

K×K ها، برای هرسنجه احتیاج به یك ماسریس داوری خواهیم داشت.داریم، درصورسی که درونن دهی جایگزین 

 

 1 امنیت، رفاه و درامش
 

7 0.875 

  ساسی ات و سجهیزات
1

7
 

1 0.124 



 به زیر معیار گزینه ها براساس زیر معیار فاصله تا مرکز شهر: وزن دهی  9جدول 

 ونن ن  ی پارک سیگران پارک جهاد پارک شهدا هاگزینه

1 1 پارک شهدا

3
 

7 0.323 

 3 پارک جهاد
 

1 5 0.602 

1 پارک سیگران

7
 

1

5
 

1 0.074 

 

 شیب: وزن دهی به زیر معیار گزینه ها براساس زیر معیار  11جدول 

 ونن ن  ی پارک سیگران پارک جهاد پارک شهدا هاگزینه

 1 پارک شهدا
 

1 9 0.473 

 1 پارک جهاد
 

1 9 0.473 

1 پارک سیگران

9
 

1

9
 

1 0.052 

 : وزن دهی به زیر معیار گزینه ها براساس زیر معیار قیمت زمین 11جدول 

 

 ونن ن  ی پارک سیگران پارک جهاد پارک شهدا هاگزینه

1 3 1 پارک شهدا

7
 

0.160 

1 پارک جهاد

3
 

1 1

6
 

0.084 

 7 پارک سیگران
 

6 1 0.748 

 : وزن دهی به زیر معیار گزینه ها براساس زیر معیار امنیت، رفاه و آسایش 12جدول 

 

 ونن ن  ی پارک سیگران پارک جهاد پارک شهدا هاگزینه

 1 پارک شهدا
 

9 7 0.766 

1 پارک جهاد

9
 

1 1

6
 

0.050 

1 پارک سیگران

7
 

6 1 0.182 

 : وزن دهی به زیر معیار گزینه ها براساس زیر معیار تاسیسات و تجهیزات 13جدول 

 

 ونن ن  ی پارک سیگران پارک جهاد پارک شهدا هاگزینه



 7 9 1 پارک شهدا
 

0.765 

1 پارک جهاد

9
 

1 8 0.184 

1 پارک سیگران

7
 

1

8
 

1 0.05 

 هزینه دسترسی: وزن دهی به زیر معیار گزینه ها براساس زیر معیار  14جدول 

 

 ونن ن  ی پارک سیگران پارک جهاد پارک شهدا هاگزینه

1 2 1 پارک شهدا

5
 

0.166 

1 پارک جهاد

2
 

1 
 

1

7
 

0.093 

 5 پارک سیگران
 

7 1 0.739 

 

 وضعیت زمین شناس و توپوگرافی: وزن دهی به زیر معیار گزینه ها براساس زیر معیار  15جدول 

 
 ونن ن  ی پارک سیگران پارک جهاد پارک شهدا هاگزینه

 1 پارک شهدا
 

6 9 0.738 

1 پارک جهاد

6
 

1 8 0.214 

1 پارک سیگران

9
 

1

8
 

1 0.046 

 ی: وزن دهی به زیر معیار گزینه ها براساس زیر معیار تنوع زیست 16جدول 

 

 ونن ن  ی پارک سیگران پارک جهاد پارک شهدا هاگزینه

 1 پارک شهدا
 

9 9 0.787 

1 پارک جهاد

9
 

1 7 0.167 

1 پارک سیگران

9
 

1

7
 

1 0.045 

 : وزن دهی به زیر معیار گزینه ها براساس زیر معیار فاصله از منابع آالینده 17جدول 

 

 ونن ن  ی پارک سیگران پارک جهاد پارک شهدا هاگزینه

1 1 1 پارک شهدا

9
 

0.090 

1 1 1 پارک جهاد

9
 

0.090 



 9 پارک سیگران
 

9 1 0.818 

 

 سییین امتیان نهایی ) اودویت( گزینه ها.4-4

شود که به ناك اصک سرکیب سل له مراس ی ساعتی میروف است. نتیجه این محاس ات دراین مرحله انمجموعه محاس اسی استفاده می

سل له مراس ی را در بردارد. بادردست داشتن ونن های مییارها، نیرمییارها های کلیه سطو  دهد که سماك داورییك بردار بدست می

 دید.بدست می هاپارکها، ونن اودویت سرکی ی هر یك ان و گزینه

 

 

 

 

 : اولویت نهایی گزینه ها 18جدول 

 

 محاس ه میزان سانگاری:. 4-4

 (C.R)، عالوه بر سرکیب سطو  مختلف سل له مراسب سامیم و درنمر گرفتن عوامک متیدد، درمحاس ه نرخ سانگاری  A.H.Pاهمیت 

ه سوان بدهد که ساچه اندانه میکند.این مکانیزك نشان میاست. نرخ سانگاری مکانیزمی است که سانگاری مقای ات را مشخص می

یاکمتر باشد،  8/.(C.R)های جداول سرکی ی اعتماد کرد. برح ق سجربه اگر نرخ سانگاری های حاصک ان اعضاء گروه و یا اودویتاودویت

فضای 
سبز

0.512

0.791

0.160

0.084

0.748

0.159

0.166

0.093

0.739

0.048

0.323

0.602

0.074

0.264

0.124

0.765

0.184

0.05

0.875

0.766

0.050

0.182

0.072

0.099

0.738

0.214

0.046

0.900

0.473

0.473

0.052

0.057

0.900

0.787

0.167

0.045

0.099

0.090

0.090

0.818



ونن ها را تابک اعتماد دان ت؛ درغیر ایناورت سحلیلگر باید به مراحک ف ک برگردد و مجددا به بانبینی  ها راخوب ومی سوان داوری

 صورت گرفته است که بهترین رو ، استفاده انبردارهای ویژه است. ها بپرداند. برای محاس ه نرخ سانگاری، سحقیقات متیددیداوری

 است.   Wهای سنجه هابابردارونن Aاودین تدك، محاس ه حاصلضرب ماسریس  -

نی ت  مییارها

 محیطی

 وزن ویژه  ونن ن  ی اتتاادی اجتماعی کاد دی

نی ت 

 محیطی

1 1 1

7
 

1

9
 

0.057 0.222 

1 1 1 کاد دی

3
 

1

7
 

0.072 0.288 

1 1 3 7 اجتماعی

3
 

0.264 1.049 

 1 3 7 9 اتتاادی
 

0.512 2.321 

 

 :)بردارسانگاری(: Lمحاس ه مقدار 

 ، ان میادده نیر به دست می دید:L محاس ه مقدار

L=
1

n
 ⦋ ∑ (𝐴𝑊j)/(Wj)⦌𝑛

𝑖=1                         L = 4.1 

 شود:: شاخص سانگاری ای. اچ. پی انمیادده نیر محاس ه می CI محاس ه

CI = (L-n)/(n-1) = 0.0333                                                                            

 

 

هریك ان  (RI)شود. شاخص اعداد ساادفیمربوط به دن محاس ه می n )شاخص اعداد ساادفی(: باسوجه به RIبه  CIمحاس ه ن  ت 

n .ها درجدول نیر دمده است. مقادیر درج شده درجدول مذکور به وسیله دنمایشگاه ملی اوک ریچ و وارسون اسکول سودید شده است 

 (RI) : شاخص سازگاری تصادفی 21جدول 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N 

1/59 1/57 1/56 1/48 1/51 1/49 1/45 1/41 1/32 1/24 1/12 0/9 0/58 0 0 RI 

 

CR = 
CI

RI
= 0.037                              CR=0.037 < 0.1 

 



 :نتیجه گیری و پیشنهادات -.

ها، سث یت خاک، مخااوصا در سطو  شیب دار،  فضاای سا ز شاهری که موجب سودید اک ایژن، سیدیک دمای محیط، جذب ددودگی    

شود. باعث باال رفتن کیفیت محیط نی ت ها میاین ونمایرباری  های صاوسی و افزایش رحوبت، نی اساانی محیطی، کنترل ددودگی 

ساند.فضاهای س ز شهری شهری شده و فضای مناس ی را برای سیامالت اجتماعی و گذراندن اوتات فراغت برای شهروندان فراهم می

ند کنشهرها ایفا میبه ددیک نقشای که درحفظ و سیادل محیط نی ت شهری، سیدیک ددودگی هوا و پرور  روحی و ج می ساکنان  

متر مرب   3/.0و سرانه دن درشهر ماهان  84.3./0م احت کک فضاهای اختااص یافته به فضای س ز. اناین رو   ارنشامند ه تند 

مترمرب  متیلق باه ساااه پاارک شاااهری شاااهادا، جهااد و سیگران اسااات.که به سرسیب پارک       38888.اسااات کاه ان این مقادار  

مطابق با  اند .مترمرب  ان کک فضااای ساا ز را به خود اختااااص داده 04888مترمرب  و جهاد38888مترمرب ، سیگران34888شااهدا

های س ز مورد مطادیه در روند پارک سوان به این نتیجه دست یافت که انبین فضاها وهای صاورت گرفته در حول سحقیق می بررسای 

های اول سا سوك اودویت 3...8با ونن نهایی  جهاد و درنهایت 8.3.0با شهدا ، بوستان  8.4.0با ونن نهایی سیگران ، بوستان سحقیق 

درهمین خاوص پیشنهاداسی جهت به ود وضییت فضای س ز و سوجه م رك به این فضاها به عنوان یکی  اند.را به خوداختاااص داده 

 شود:ان نیانهای حیاسی افراد ساکن در شهر به صورت ذیک ارا ه می

ترارگیری در م یر خروجی شهر بیشتر مکان استراحت م افران بین شهری است که با سوجه به سحقیقات انجاك .پارک جهاد به علت .

هد که دشده باید امکاناسی برای راحتی م افران ان ت یک ،دالچیق در این مکان سی یه شود. این پارک اودویت اول را به م افرانی می

 هایان این پارک به عنوان استراحت گاه استفاده می کنند در صورسی که فاتد مکان ودر م یر به حرف کرمان ان ماهان ع ور کرده 

 مناسب وسییین شده برای اسکان م افران است.

که  و فاتد امنیت است های بهداشتی و نیمکت برای نش تن و وسایک بانی و سنوع نی تی مناسب است..پارک جهاد فاتد سرویس0

 اندیشی شود. برای امنیت ان نیز باید چاره

ته سواند به عنوان پارک گردشگری شناخ.پارک سیگران به علت ترار گرفتن در م یر گردشگری )ع ور رودخانه سیگران ان کنار دن( می3

برای  حراحی مناسب نور مناسب و بیشتر فضای س ز دن هنون فاتد هیچ کارایی است که باید با اتداماسی ان ت یک حراحی دب و شود و

 ز باعث جذب جمییت برای دن شد.فضای س 

.پارک شهدا نیز  با وجود وسیتی  که ان دن  بال استفاده است دارای مشکالسی ان ت یک نداشتن نیمکت مناسب است وبا سوجه به 4

 نور پردانیهای النك در نمینه و برای این پارک نیز حراحی سوان ت متی را برای امور فرهنگی وکتابخانه ترار داد.وسیت نیاد دن می

 .فضا صورت نگرفته است و

 :مناب 

 ،"شهرناهدان سه منطقه در س ز فضای کاربری مکانی -فضایی سونی  بر سحلیلی"(.  303.) اسماعیک جوکندان، ع ادی و عی ی ناده، ابراهیم [.]

 .40 – 31 ،صص .. شماره سوسیه، و جفرافیا فالنامه

)منطقه AHP ورو  GIS(.ارا ه ادگوی بهینه مکان یابی فضای س ز شهری با استفاده ان318.علی)احمدی، عاحفه؛موحد، علی؛شجاعیان،  [0]

 .4.شهرداری اهوان(،فالنامه دمایش محیط، شماره3مورد مطادیه:منطقه 



رنامه انس ملی ب،ششمین کنفر"سوسیه پایدار فضای س ز شهری با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری"(.313.امینیان، مهدی و امینیان، مح ن) [3]

 های شهر اسالمی.ریزی ومدیریت شهری با ساکید بر مودفه

های شهری محیط نی ت پارک بررسی سحقیقات انجاك شده در نمینه مدیریت بهداشت، ایمنی و"(.310.برهمند، ادمیرا؛ تدوسی،جمال) [4]

 .03محیط نی ت، شماره ، فالنامه ان ان و"ایران

 (، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری،سهران، انتشارات سمت.313.محمدرضا)پورمحمدی،  [4]

اودویت بندی فضای س ز شهری با استفاده ان سکنیك  سحلیک و"(.313.حاسمی نژاد، ح ین؛وی یان،محمد؛ محمدی ورننه، ناصر؛علیزاده،عادل) [.]

 ..0،شماره3همطادیه موردی:شهر دهگالن(، فالنامه دمایش محیط،دور)GISو TOPSIS های

های بوك شناسی شهری، سال سوك، پژوهش "شهر شیران سحلیک فضای س ز بررسی و"(..31.ح ینی، سید علی وی ی، رضا، احمدی، سجاد) [3]

 .4، پیاپی.شماره

حراحی فضاهای های سنجش کیفیت در بررسی سط یقی رویکرد"(..31.رفیییان، مجت ی؛ سقوایی، علی اک ر؛ خادمی، م یود؛ علی پور،روجا) [0]

 .4ن علنی میماری وشهرسانی ایران، شمارهمپژوهشی انج -، نشریه علمی"س ز عمومی شهری

 مناحق: موردی نمونه)شهری س ز فضای سوسیه نماگرهای فضایی – دماری سحلیک"،( 303.) حمیدرضا ن ب، رخشانی و علی دبادی، ننگی [1]

  ، 41 شماره پنجم، و سی سال شناسی، محیط مجله ،"(اصفهان شهری

 ، جلد نهم، سهران: سانمان شهرداریها و دهیار یهای کشور،چاپ سوك."فضای س زشهری، کتاب س ز شهرداریها"(. 303.سییدنیا، احمد) [8.] 

-SEEKING ادگوی ان استفاده با شهری نندگی کیفیت ارسقای در شهری کهای پار برنقش سحلیلی"(.  300.) راضیه سیموری، و رسول تربانی،

ESCAPING 0. – 43 صص ، 30 شماره ان انی، جغرافیای های پژوهش ،"س ریز شهر های پارک: موردی نمونه. 

امه ، فالن"سحلیک پایداری نی ت محیطی با ساکید بر سونی  کاریری فضای س ز"(.301.کاظمی، سید مهدی موسی وعلی اک ری، سکینه) [..]

 ..0دوره جدید، سال هشتم، شمارهپژوهشی انجمن جغرافیای ایران،  -علمی

وارا ه مدل SOWTهای شهری با استفاده ان ابزار ارنیابی وسحلیک وضییت پارک"(.318.الهیجانیان،اکرك ادملوکا؛ شییه بیگی، شادی) [0.]

 ..شهریور شهرسمنان(، علم وسکنودوژی محیط نی ت، دوره سیزدهم، شماره 0مناسب)مطادیه موردی پارک

 نشریه ،"مدیریتی راهکارهای ارا ه و سهران شهر س ز برفضای شهری سوسیه اثرات بررسی"(.  300.) هومن پور، بهمن و ناصر نژاد، محرك [3.]
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 ارشد کارشناسی نامه پایان ،"مردمی سرجیحات رویکرد با ناهدان ملت پارک منمر و محیط باری ارنیابی"(. .31.)حمد علی میرشکاری،م [4.]

 ..3  ص نابک دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا

 .کشور شهرداران،ونارت ویژه سخاای متون ،ان سری"کشور دهیاریهای و سانمان شهردایها"،(304.)شهری، خدمات مدیریت [4.]

 

[61] BALRAM SHIVANAND, DRAGICEVIC SUZANA (2005); ATTITUDES TOWARD URBAN GREEN 

SPACE:INTEGRATING GUESTIONNAIRE SURVEY AND COLLABORATIVE GIS TECHNIQUES TO 

IMPROVE ATTITUDEMEASUREMENTS, LANDSCAPE AND URBAN PLANNING. 

 

[11] CHEN, B., OCHIENG A. A AND ZHIYI. B, (2009). ASSESSMENT OF AESTHETIC QUALITY AND 

MULTIPLE FUNCTIONS OF URBAN GREEN SPACE FROM THE USERS’ PERSPECTIVE: THE CASE OF 

HANGZHOU FLOWERGARDEN, CHINA. JOURNAL OF LANDSCAPE AND URBAN PLANNING. VOL 93. 


