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  GIS با استفاده از شابوریني شهر ها پاركیی فضا عیتوز لیتحل
  

  *5سلمان حیاتی، 4، ربابه السمی پور3ي پوردمرضیه ها، 2محمد محسن رضوي، 1مهدي شوریابی
  مشهدریزي شهري دانشگاه فردوسی کارشناس ارشد برنامه - 1
  ریزي شهري دانشگاه شهید بهشتیدانشجوي دکتري برنامه - 2
  ریزي روستایی دانشگاه شهید بهشتیکارشناس ارشد برنامه - 3
  ریزي روستایی دانشگاه شهید بهشتیکارشناس ارشد برنامه - 4

  )S.Hayati66@gmail.com( باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد المرد، دانشگاه آزاد اسالمی، المرد، ایران - 5
  

   چکیده
 نهیبه یابی مکان. برخوردار است یخاص تیاز اهم يشهر يزیر در برنامهو فراغتی  یرسانمراکز خدمات یابی مکان

را به  یو تحقق عدالت اجتماع شود یم یدسترس نهیو هز يشهر تیریمد يها نهیباعث کاهش هز يشهر يها رساختیز
سبز  ياز فضاها یبخش يشهر يها پارك .آورد یشهروندان را فراهم م شیبهتر، رفاه و آسا ستیدنبال دارد و امکان ز

به مناطق مختلف شهر  یده ، جنبه خدماتیطیمح ستیزو  یو فرهنگ یحیتفر يها عالوه بر دارا بودن جنبه که اند یعموم
ي جهان به کار برده شهرساز اتیادبقرن در  مینبه مدت کمتر از  داًیجدی است تازه که عبارتي سبز فضاواژه  .دارند زیرا ن

ي سبز شامل فضا: گفت توان یم یطورکل بهو  ردیگ یبرمی را در عیوسمتعدد و  میمفاهی و معاني سبز فضاعبارت . شود یم
برداشته  را در ها چمنو  ها گل، ها درختچهی اعم از درختان، نگیسبزهرگونه  او ی اهانیگکه  شود یمی مناطقآن بخش از 

ي هااسیمقو به  کند یم دایپي شهر مراتب سلسله شیگرا، ردیگ یمي قرار شهری که در کالبد وقتي سبز فضاالبته . باشد
ي گوناگون هانیسرزم نیبي در شهری مراتبي سلسله هاتفاوت نیهم که يطور به. شود یم میتقسی در سطح شهر متفاوت
 /یفیتوصي کردیروبا  قیتحق نیا. دهد یم به دستي از هنجارها و استانداردها را ریمتغي مختلف ابعاد هافرهنگو در 

 ي سبز کمبود دارد و ازفضااز لحاظ سرانه  شابورینکه اوالً شهر  دهد یمنشان  ArcGIS افزار نرمي از ریگی و بهرهلیتحل
و  اند دادهسطح شهر را پوشش  شتریبی دارد و مناسبی پراکندگموجود  تیوضعشهر در  نیاي ها پاركکه  آنجایی
کمبود  نیا، اند شدهپراکنده ) سال 65از  شتریبسال و  15کمتر از (باال  ازینبا  تیجمعو  تیجمعمتناسب با  نیهمچن

  . دیآ یمکمتر به چشم 
  

  شابورینیی، شهر فضا لیتحلیی، ایجغرافاطالعات  ستمیسي، شهري سبز فضا :کلیدي هاي واژه
  
   مقدمه -1

از  نیشهرنش جمعیتبرابر شده است و تعداد  10از  بیشداشته و  سریعیدر قرن گذشته رشد  زمینکره  نیشهرنش جمعیت
 ,UN(است  رسیده 2005نفر در سال  میلیارد 150/3و  2000نفر در سال  میلیارد 844/2به  1900نفر در سال  میلیون 224

 جمعیتدرصد  60از  بیش 2030تا  2000 هاي سال بین دنیا عیتجم افزایش تمامیسازمان ملل  هاي بینی پیشبنا به ) 2007
درصد  93 تقریباًکه  )105: 1388نسب،  رخشانیو  يآباد یزنگ(خواهند کرد  زندگیدر شهرها ) نفر میلیارد 9/4حدود ( دنیا
درصد از سطح کره  6تا  1فقط  شهرها که یدرحال و این اتفاق خواهد افتاد توسعه درحال کشورهايدر  جمعیت افزایش این

  .)73: 1387 دیگران،و  پریور( پوشانند میرا  زمین
 طراحی متفکران که است شده موجب پیوسته شهرها طبیعی و سنتی بافت از شدن خارج و شهرها گسترش جمعیت، ازدیاد
و دیگران،  پوراحمد( باشند طبیعی اندازهاي چشم و سبز فضاي همچون شهرها حیاتی نیازهاي احیاي پی در شهري هاي محیط
 به شهرها .نیست تصور قابل دیگر آن گوناگون اشکال در مؤثر سبز فضاي وجود بدون شهرها مفهوم ؛ لذا امروزه)30: 1388
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 ساختار پذیرش جز اي چاره کنند تضمین را خود پایداري بتوانند اینکه براي ها زندگی انسان و فعالیت متمرکز هاي کانون عنوان
 در شهرها یگانه الینفک پیکره و ضروري جزء عنوان به سبز فضاي میان این در .ندارند طبیعی هاي سیستم از کارکردي متأثر و

 سبز فضاي به توجه .آورد وجود به شهرها حیات جدي در اختالالت تواند می ها آن کمبود که دارند اساسی نقش ها آن متابولیسم
 حداقل کننده بیان تشبیه این بلکه نیست آن کارکردهاي از آمیزي اغراق شهرها تعریف تنفسی هاي ریه عنوان به عام طور به

  ).68: 1389حاتمی نژاد و عمران زاده، (رود  می شمار به شهرها اکولوژیک مفهوم در آن کارکرد
تحلیل  و شهر نیشابور هاي پاركشهر با بررسی وضعیت موجود  و دستگاه تنفسی با توجه به اهمیت فضاي سبز به عنوان ریه

 هایی روش اساس بر ،تر معقولاي سرانه و نسبت به ارائه بازشناختکمبودها و تنگناهاي موجود را  توان میشرایط حاصل از آن 
همچون سایر  نیشابورشهري در هاي  پاركبرخورد با مقوله . نمود شهري اقدامهاي پارك يزیر برنامهو تبیین نظام  تر واقعی

در مورد تحلیل و توزیع فضایی ) نیشابور(از طرفی در شهر مورد مطالعه . بوده است ران عمدتاً تجربی و اتفاقیشهرهاي ای
ها داده نشده است که در این پژوهش به این موارد  اي صورت نگرفته است و راهکارهایی اجرایی براي آنها مطالعه پارك

  .شود پرداخته می
  

  مبانی نظري -2
 1گاري مول. اندرکاران براي مفهوم پوشش گیاهی شهرها به کار گرفته شده است وسیله برخی از دست به اصطالح فضاي سبز،
و سعیدي آشتیانی فضاي سبز را  (Steiner, 1979: Ch2)گیرد را براي بیان پوشش سبز شهرها بکار می 2اصطالح منطقه سبز

که بیشتر داراي سه کارکرد؛ تعدیل دما، تلطیف هوا و گوید اي پوشیده از گیاهان در داخل و اطراف شهرها میمنطقه
  ).201: 1371بهرام سلطانی،. (باشندبراي شهرها می ینیآفر ییبایز

تفریح و  در گذران اوقات فراغت، ها آناجتماعی دارند و عموم مردم از  بازدهیفضاهاي سبز عمومی فضاهاي سبزي هستند که 
براي این  فضاهاي یاد شده اساساً. کننداستفاده می ها اینهاي اجتماعی و فرهنگی و نظایر مصاحبت با دوستان و گردهمایی

عالوه بر دارا  اند کههاي شهري بخشی از فضاهاي سبز عمومیپاركو ) 32: 1379سعید نیا، ( اندمنظور طراحی یا تجهیز شده
قربانی و تیموري، ( ه مناطق مختلف شهر را نیز دارنددهی ب، جنبه خدماتیطیمح ستیزهاي تفریحی و فرهنگی و بودن جنبه

در . استفاده کنند ها آنتوانند از می اي است که تمام طبقات مردماصوالً طبیعت و ماهیت این فضاها به گونه). 48: 1389
 ود داشته باشدسلیقه و فکر و سن وج که تمام وسایل سرگرمی و رفاهی، تقریباً براي هرگونه شود میهاي عمومی سعی پارك

به جهت تأثیري که بر کیفیت زندگی شهري و نیل به توسعه پایدار  سو کیشهري از  هاي پاركاستقرار ). 324: 1386حکمتی، (
نهند، ارزش بررسی می يجا به ها شهرداريسوي دیگر به جهت بار مالی بدون بازگشت سرمایه و سود که براي  دارند و از

  ). Manlum,2003: 31( را دارند گسترده
کند  کمکخشونت مردم  کاهشو  يساز جوانبه آرامش،  تواند ها می و پاركسبز  فضاي معتقدند کهدانشمندان 

)Cheisura,2004: 129.( که نقشی دلیل به بلکه اند، توجه مورد شان یحیتفراهمیت  به دلیل تنها نه شهري سبز و باز فضاهاي 
 ارزشمند کنند، می ایفا شهر ساکنان جسمی و پرورش روحی و هوا آلودگی تعدیل و شهري ستیز طیمح تعادل و حفظ در

 کارکردي، موضوع چند افزاید میدر شهرها  ها پارك کاربري اهمیتبر  دیگري کهاز موارد  .)Dunnet, 2002: 4(هستند 
 اینپرداختن به  کهاست  کاربري و تأثیر بر افزایش کیفیت زندگی شهري این نبود...) و  اجتماعی، زیباشناختی ،اکولوژیکی(

  .)Girardet, 1992: 25( کند میمهم  موضوعیبه  شهري تبدیل هرا در حوز مسئله

                                                
1. G.Moll 
2. Green area 
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ارتقاي کیفیت فضاي زندگی و توسعه  شاخصی برايهاي شهري تا آن حد است که به عنوان  اهمیت فضاي سبز در محیط
. )Balram,2005: 149 /138 :1389 دیگران،و  تیموري(گردد  می یاداز آن شهرها مهم  کاربري 5 جزء و شدهجامعه محسوب 

نفر  10متوسط نیاز اکسیژن  طور بهتواند  کند که می کیلوگرم اکسیژن تولید می 3000تا  2500یک هکتار فضاي سبز، در سال؛ 
  ).1: 1383رستم خانی و لقایی، (انسان را در طی سال تأمین نماید 

امروز  ترین عوامل پایداري حیات طبیعی و انسانی در شهرنشینیشهري را باید در زمره اساسی يها پاركفضاي سبز و  دیترد یب
تأثیرات  جسم و روح انسان يساز سالمشوند، در  يزیر برنامهکه اگر به صورت صحیحی  ،)11: 1381اسماعیلی، ( به شمار آورد

خدماتی شهر نقش زیادي در ارتقاي  فضاهاي عمومی ترین مهمشهري به عنوان یکی از  هاي پارك. مطلوبی خواهند داشت
فضاها به موازات رشد و متراکم شدن نواحی  این. نواحی شهري دارند یطیمح ستیزشرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و 

 هاي یطمحدر  ها آنیابی و توزیع مناسب براي مکان اند و راهبردهاي گوناگونیشهري در جوامع مختلف مورد توجه قرار گرفته
ریزي شهري از اهمیت در برنامه یرسان خدماتیابی مراکز مکان. )54: 1386قربانی، ( شهري ابداع و به کار گرفته شده است

شود و هاي مدیریت شهري و هزینه دسترسی مییابی بهینه خدمات شهري باعث کاهش هزینهمکان. خاصی برخوردار است
   .آوردو امکان زیست بهتر، رفاه و آسایش شهروندان را فراهم میتحقق عدالت اجتماعی را به دنبال دارد 

 -1: توان به هاي شهري در وضعیت کنونی شهرهاي ما شده است می دو دلیل عمده که باعث توجه به فضاي سبز و پارك
یابی فضاي  درصد کل جمعیت کشور در شهرها اشاره کرد که موجب شده مکان 66جمعیت و سکونت بیش از  هیرو یبافزایش 

گیرد  ریزان و کارشناسان شهري به شدت مورد توجه قرار می گذران اوقات فراغت شهروندان براي برنامه منظور بهها  سبز و پارك
گسترش شهرنشینی باعث  -2. براي گذران اوقات فراغت پیشنهاد شود حل راهترین  ها بهترین و مهم و ایجاد فضاي سبز و پارك

براي کاهش اثرت منفی  .باشد ها آلودگی هوا و صدا می ترین آن گوناگون گردیده که مهم یطیمح ستیزایجاد اثرات مخرب 
محمدي و (باشد  می مؤثرترین عوامل  ها یکی از بهترین و مهم ایجاد شده نیز توسعه فضاهاي سبز شهري و پارك یطیمح ستیز

ایجاد  -2زیباسازي فضاي شهري  -1: از اند عبارتها  و پارك ترین اهداف ایجاد فضاي سبز بنابراین مهم). 64: 1385اسکندري، 
ارتقاي سالمت جسمی و روحی مردم  -3 یطیمح ستیزهاي فعال طبیعی در فضاي شهري جهت بهبود کیفیت  اکوسیستم

  ).59: 1387قرخلو و جانبابانژاد طوري، (
  
  تحقیق سؤاالت -3

 دارد؟ معناداراي بطهها با پراکندگی جمعیت شهر را آیا توزیع فضایی پارك
  کدام است؟) اي، رندم، کالسترخوشه(هاي شهر نیشابور  الگوي فضایی پارك

  
  محدوده مورد مطالعه -4

وسعت . نفر است 232158جمعیت آن  1389شهر نیشابور در شمال شرق استان خراسان رضوي واقع شده است که در سال 
پارك  26باشد که در این شهر تعداد  ناحیه می 18منطقه شهري و  2باشد که داراي  هکتار می 150اندازه شهر مساحتی به 

گردشگري فراوان و از طرف دیگر واقع شدن شهر در مسیر ارتباطی مشهد تهران فرصت مناسبی  يها جاذبهوجود . وجود دارد
  .سبز شهري را دو چندان کرده است براي فضاهاي يزیر برنامهبراي جذب گردشگران دارد، که اهمیت مطالعه و 

  
  روش تحقیق -5

سرایی، ( شهر است درون هاي شهري و روندهايتبیین الگوي فضایی پدیده ریزي شهري به معنايتحقیق در جغرافیا و برنامه
بدین صورت که ابتدا با استفاده . اي استتوسعه/ تحلیلی و نوع آن کاربردي/ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی. )46 :1389

) به تنهایی و با توجه به توزیع فضایی جمعیت(فضاهاي سبز شهري   سیستم اطالعات جغرافیایی، پراکندگی يافزارها نرماز 
هاي جدید براي احداث فضاي سبز  شود و سپس در راستاي عدالت اجتماعی و دسترسی عموم مردم مکان توصیف و بررسی می
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هاي برداشت میدانی و اي و اسنادي و روشهاي کتابخانه اطالعات، استفاده از روش يآور جمعروش . شود پیشنهاد می جدید
و  1390هاي  باشد؛ اطالعات آماري سال می )GeoDataBase( ها در قالب یک پایگاه اطالعاتی زمین مرجع متمرکز کردن آن

هاي مربوطه اخذ گردید و با توجه به اینکه  ناطق و نواحی از سازمانم يمرزبندهاي آماري و نقشه  در قالب بلوك 1375
و وارد سیستم اطالعات جغرافیایی و  يآور جمعهاي شهري وجود نداشت، از طریق برداشت میدانی اطالعات مربوط به پارك

  .پایگاه اطالعاتی گردید
س از تهیه و تکمیل بانک اطالعاتی مورد نیاز، ابتدا پ: هاي مختلف تحقیق متفاوت است اطالعات در قسمت لیوتحل هیتجزروش  

و یا  يا خوشهپراکنده، «ها توزیع  شود که آیا پارك ها مشخص می هاي مختلف الگوي توزیع فضایی پارك با استفاده از روش
میزان رابطه  ArcGIS 9.3 افزار نرمدر  QQPlotهاي آنتروپی و ترسیم نمودار  در مرحله بعد با استفاده از روش. دارند »اتفاقی

  . شود ها و توزیع فضایی جمعیت بررسی می توزیع پارك
  
 الگوي پراکنش فضایی  -5-1
 3تصادفی - 3 2پراکنده -2 1اي خوشه - 1: الگوهاي پراکنش فضایی بر اساس مطالعات انجام گرفته سه حالت دارند طورکلی به
توان بر چـگونگی نظم و  ، پراکنده و تصادفی، میاي خوشهالگـوهاي فضـایی خواه  بندي طبقهدر  ).16: 1390رهنما و ذبیحی، (

توان مشـابهت و عدم مشـابهت هر جفت از واحـدهاي مجاور را اندازه  می. ترتیـب قرارگیـري واحدهاي مختلف متـمرکز شد
. گیرد فضایی شـکل می خودهمبستگی، ها براي الگـوهـاي فضـایی خالصه شوند این مشابهت و عدم مشابهت که وقتی. گرفـت

ها قابل اسناد  هاي مطالعه شده، خود همبسته هستند و همبستگی آن فضایی به مفهوم این است که ارزش صفت خودهمبستگی
 .(Clark, 1986: 379) ها است به نظم جغرافیایی پدیده

خواه (ایی طور قوي با یکدیگر رابطه دارند جغرافی هاي پدیدهفضایی قوي به مفهوم این است که ارزش صفات  خودهمبستگی
شود  جغرافیایی مجاور ارتباط و نظم ظاهري مشخصی نداشته باشند، گفته می هاي پدیدهاگر ضرایب ویژگی ). قوي، یا ضعیف

  ).17: 1390رهنما و ذبیحی، (باشند  داراي ارتباط فضایی ضعیف و یا داراي الگوي تصادفی می
نتایج این . کنند حلیلی ارزشمندي است براي اینکه چگونه الگوهاي فضایی در طول زمان تغییر میفضایی ابزار ت خودهمبستگی

 هاي آماره گیري اندازهبراي . کند نوع تحقیق به فهم بیشتري از چگونگی تغییر الگوهاي فضایی از گذشته به حال کمک می
گزینش ممکن دیگر  باشند و موران و ضریب گري میشاخص  جمله هاي متفاوتی وجود دارد، از فضایی مدل) خودهمبستگی(

  . (Tsai, 2005: 146)باشند می G4 عمومیآماره 
اکثر تحلیلگران با . متفاوت است شان آماري) خواص(مشترکی دارند، اما مشخصات  هاي مشخصههاي موران و گري  شاخص

هر دو متد بر مقایسه  .(Clark,1986)است  تر خاطر اینکه توزیع مشخصاتش مطلوب ترند، اساساً به شاخص موران موافق
ها  هاي مشابهی داشته باشند، پس آماره اگر واحدهاي همسایگی در طول فضا ارزش. ها متکی هستند هاي همسایگی ارزش

مشابهی داشته باشند، سپس  هاي خیلی نا اگر واحدهاي همسایگی ارزش. فضایی قوي دارند خودهمبستگیداللت بر یک 
هاي متفاوتی را براي مقایسه  روش هرحال بهدو مدل، . دهند فضایی منفی خیلی قوي نشان می خودهمبستگیها یک  آماره

  .گیرند ها بکار می ضرایب همسایگی
  
  
  

                                                
1 -Clustered 
2-Dispersed   
3 -Random 
4 -General G-Statistic 
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  1شاخص موران - 5-1-1
 ) :1فرمول (شاخص موران به شرح زیر است 

 
 
  

Xi  یا نسبی، اي فاصلهضریب متغیر n  تعداد واحدها، وزن wij )1387رهنما و عباس زاده، ) (باشد شامل تسهیالت شهري می :
122.(  

 1مقدار مثبت . باشد برابر تعامل فضایی مثبت می 1برابر تعامل فضایی منفی و  -1. متغیر است 1تا  -1ضریب موران بین 
بیانگر الگوي شطرنجی  1و مقدار منفی  چندقطبی، مقدار صفر بیانگر الگوي تجمع تصادفی یا قطبی تکبیانگر الگوي کامالً 

تري داشته باشد، بیانگر  هر چه این ضرایب مقدار باالتري داشته باشد، بیانگر تجمع زیاد و هرچه مقدار پایین. توسعه است
. تاس اگر تعامل فضایی وجود نداشته باشد، ضرایب مورد انتظار موران برابر صفر ).25: 1388قرخلو و زنگنه، (پراکنش است 

  .)2فرمول (ضرایب مورد انتظار موران برابر است 
  
n  ،تعداد واحدهاEI  تر از مقدار ضریب مورد انتظار باشد الگوي  شاخص موران مورد محاسبه بزرگ که وقتی. ضریب مورد انتظار

  .(Lee et al, 2001 :138)شود و برعکس  می تائیدپراکنش فضایی 
 

 Gشاخص آماره عمومی  -5-1-2
ها، در شناسایی  آن هرحال به. ساخته شده است خوبی براي خواص آماري و توصیف همبستگی فضایی جهانی موران بهشاخص 

تمرکز   3و نقاط سرد 2این الگوها بعضی مواقع به عنوان نقاط داغ. الگوهاي فضایی کارآمد نیستند بندي طبقهانواع گوناگونی از 
 خودهمبستگیباال، نزدیک یکدیگر باشند، شاخص موران و ضریب گري داللت بر هاي  براي مثال اگر ارزش. شوند نامیده می

اما . نامیده شود) داغ(هاي باال ممکن است به عنوان نقطه تمرکز  از ارزش) خوشه(فضایی مثبت نسبتاً باال دارند، این طبقه 
هاي پایین  وسیله ارزش کن است بهوسیله شاخص موران و ضریب گري مم فضایی مثبت باال نشان داده شده به خودهمبستگی

تواند این دو  شاخص موران نمی. تواند به عنوان نقطه سرد نامیده شود این نوع از خوشه می. مجاور با یکدیگر موجود آمده باشند
در ) سرد(و منفی ) داغ(بر شاخص موران در تعیین نقاط مثبت  Gآماره عمومی . فضایی را متمایز کنند خودهمبستگینوع از 

 Thomas)توانند به عنوان تمرکزهاي فضایی در نظر گرفته شوند  این نقاط داغ و سرد می. سطح شهر مورد مطالعه ترجیح دارد
et al ,1980:283).  

  ) :3 فرمول(به شکل فرمول زیر تعریف شده است   Gآماره عمومی
  
  
  

توانند به  در درون آن فاصله واحدها می. تعریف شده است (D)به وسیله معیار فاصله  G، آماره عمومی  i≠jاینکه به خاطر
) 0( است و در صورت عکس برابر صفر dاگر در داخل فاصله . است 1برابر  wij(d)وزن . قرار گیرند مدنظر iعنوان همسایه 

تعریف  dوسیله فاصله  هاي ماتریس اساساً یک ماتریس متقارن دوتایی است، اما ارتباطات همسایگی به بنابراین، وزن. است
  ) :4 فرمول(برابر است با  Wهاي ماتریس  مجموع وزن. شده است

  

                                                
1 - Moran’s I 
2 -Hot Spots 
3 -Cold Spots 
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  هاي تحقیقیافته -6
  هاي پارك در شهر نیشابورسرانه - 1- 6

-7هاي وزارت مسکن و شهرسازي، سرانه متعارف و مناسب فضاهاي شهري در شهرهاي ایران بین  یبررسمطالعات و  بر اساس
مهندسین ( باشد یمبراي هر نفر رقم کمی  مترمربع 25-20المللی فضاي سبز  ینباست که در مقیاس استاندارد  مترمربع 12

مترمربع به ازاي هر  6/2ي شهري نیشابور ها پاركاین تحقیق سرانه  يها افتهیاما بر اساس ). 1384 ب،مشاور پارس جویا
دهد،  یمستاندارد ملی و جهانی نشان ي شهر نیشابور را در مقایسه با اها پارك سرانهنیز که  1شکل ، شهروند نیشابوري است

  .جهانی و نصف حداقل سرانه پارك در ایران است ياستانداردهاشهر بسیار کمتر از این ي ها پاركبیانگر این است که سرانه 
  

  
  ي شهر نیشابور در مقایسه با ایران و جهانها پاركسرانه : 1 شکل

  
  ي شهر نیشابورها پاركتوصیف توزیع فضایی  - 2- 6
  ها پاركپراکندگی  - 1- 2- 6
دسترسی  ها پاركمردم شهر به این  تمام یباًتقروضعیت خوبی به لحاظ توزیع دارند و  ها پاركتوان گفت که در شهر نیشابور  یم

  .باشد یمي شهري کم ها پاركدارند، شایان ذکر است که در بخش مرکزي شهر به علت در دسترس نبودن زمین تعداد 
  

  
  ي شهر نیشابورها پاركموقعیت : 2شکل 
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  ها پارك تراکم - 2- 2- 6
دهد و  هاي شهر نیشابور الگوي تراکمی خاصی را در شهر نشان نمی دهد تراکم پارك طور که نقشه زیر نشان می همان

هایی را  ها بر اساس مساحت تفاوت اما بررسی تراکم پارك. ها پوشش داده شده است تمامی شهر توسط این پارك گرید عبارت به
داراي کمبود  يها هستههاي با مساحت باال بیشتر در غرب شهر قرار دارند و  دهد به این صورت که پارك در این شهر نشان می

  .شود در شرق و جنوب مشاهده می
  

   
  ها در شهر نیشابور پارك تراکم: 3 شکل

  
  ي شهر نیشابورها پاركتراکم مساحت : 4شکل 
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  هاي شهر نیشابورفضایی پارك یخودهمبستگ -3- 2- 6
نشان دهنده چگونگی پراکندگی عوارض با لحاظ کردن ) Spatial Autocorrelation Moran(فضایی  یخودهمبستگ

. ها محاسبه شده است نیشابور و همچنین با در نظر گرفتن مساحت آنهاي شهر  همسایگان آن است، در این تحقیق براي پارك
  :دهد که نتایج این قسمت نشان می

میزان . یا پراکنده را ندارند يا خوشهاند و هیچ کدام از الگوهاي  هاي شهر نیشابور به صورت تصادفی پراکنده شده پارك: اوالً
  .کند ات میاین را اثب -07/0موران با مقدار  یخودهمبستگشاخص 
به صورت  0.000ها با میزان  شود، به این صورت که این پارك می دیتائنیز  Gاین الگوي شانسی با استفاده از آماره : در ثانی

  .باشند ها و جداول زیر بیانگر این واقعیت می شکل. اند تصادفی پراکنده شده
  

  
  نیشابوري شهر ها پاركفضایی موران در  یخودهمبستگمیزان : 5شکل 

  

  
G هاي شهر نیشابور در پارك    میزان آماره: 6شکل  

  
ي شهر نیشابورها پاركدر  جی فضایی موران آماره یخودهمبستگمیزان مقادیر حاصل از : 1جدول    

Average Nearest Neighbor Summary General G Summary 
Observed Mean Distance: 580.90778 Observed General G: 0.00026 
Expected Mean Distance: 553.308991 Expected General G: 0.000336 
Nearest Neighbor Ratio: 1.04988 Variance: 0 

Z Score: 0.504931 Z Score: -1.068167 
p-value: 0.61360 p-value: 0.285445 
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  ي شهر نیشابورها پاركتحلیل توزیع فضایی  -3- 6
  ها پاركفاصله استاندارد جمعیت و مساحت  -3-1- 6
با فاصله ) درصد جمعیت شهر نیشابور در آن قرار گرفته 80که  يا محدودهیعنی (گذاري فاصله استاندارد جمعیت  هم يرو

هاي  دهد که پارك نشان می) ها درون ان است درصد مساحت پارك 80که بیش از  يا محدودهیعنی (ها  استاندارد مساحت پارك
نقشه . پوشانی دارنددرصد با هم هم 80این دو محدوده بیش از  گرید عبارت به. اند شهر نیشابور متناسب با جمعیت پراکنده شده

  .دهد این امر را به خوبی نشان می 4
  
  ها فاصله استاندارد جمعیت با نیاز باال و مساحت پارك -3-2- 7

ها  نیاز باال نیز تکرار گردید، به این صورت که فاصله استاندارد مساحت پاركبراي دقت بیشتر کار مراحل فوق براي جمعیت با 
گذاري شد،  هم يرونیز ) سال 65سال و گروه سنی باالي  14هاي سنی کمتر از  گروه(با مساحت استاندارد جمعیت با نیاز باال 

  .دهد که این تحلیل نیز تناسب خوبی را بین این دو شاخص نشان می
 

  
  ها پاركگذاري فاصله استاندارد جمعیت و مساحت  هم يرو: 7شکل 

 
  آماري يها حوزهو تراکم جمعیت در  ها پاركهمبستگی بین تراکم  -3-3- 6

انجام  GeoStatisticalدر ابزار  QQPlotدر قالب تحلیل  ArcGIS افزار نرمهمبستگی بین دو الیه یا بین دو فیلد اطالعاتی در 
 .به صورت یک بردار دوبعدي نشان دهنده میزان همبستگی یا هماهنگی این دو نوع اطالعات است که آنگیرد و خروجی  می

آماري شهر نیشابور که در شکل زیر نمایش داده شده است نشان  يها حوزهها و تراکم جمعیت در  همبستگی بین تراکم پارك
ها جدا شده و در منطقه ماکزیمم قرار  زه از سایر حوزهو فقط یک حو اند افتهیها به شکل متناسبی افزایش  دهد، این داده می

  .گرفته است
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  و تراکم جمعیت ها پاركاز رابطه بین تراکم  QQPlot: 8شکل 

  
  آماري يها حوزهو درصد جمعیت با نیاز باال در  ها پاركهمبستگی بین تراکم  -3-4- 6

آماري شهر نیشابور نتایج مشابهی را نشان  يها حوزهها و تراکم جمعیت با نیاز باال در  تکرار مراحل فوق براي تراکم پارك
این رابطه رشد  باره کیبه این صورت که پس از یک رشد متعادل، . شود هایی دیده میها تفاوت دهد اما، در میزان ماکزیمم می

  .کمتري داشته باشیم يها ممیماکسعث شده با نیو اگیرد  نمایی به خود می
  

  
  و تراکم جمعیت ها پاركاز رابطه بین تراکم  QQPlot: 9شکل 
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  گیرينتیجه -7
هاي  تحلیل با توجه به GISکه  )1379نوریان و قدوسی، ( اج به ابزار تحلیلی قوي استریزي و مدیریت صحیح محتبرنامه
سازد؛  را ممکن می ریزي و مدیریت صحیحبرنامهشمار  ترین شکل با پردازش پارامترهاي بی ترین زمان و دقیق نگر، در کمجامع

فرضیه اول . شهري به ما کمک فراوانی نماید نگر فضاي سبزتواند در تحلیل دقیق و جامع بنابراین استفاده از این سیستم می
موران و  یخودهمبستگمیزان  -2شود و  ها مشاهده نمیاکم خاصی در پراکندگی پاركتر -1: که نیااین تحقیق با توجه به 

فاصله استاندارد  -1: که نیافرضیه دوم این تحقیق نیز با توجه به . گیرد نزدیک به صفر است؛ مورد تائید قرار می Gآماره 
 -2دارند؛ و  یپوشان همدرصد  80ي آماري بیش از هاهاي شهر در حوزهجمعیت و جمعیت با نیاز باال با فاصله استاندارد پارك

ریزي معنادار و هاي برنامههاي شهر در حوزههمبستگی فضایی بین تراکم جمعیت و تراکم جمعیت با نیاز باال با تراکم پارك
هاي بین پاركفضایی  یخودهمبستگ -1: که نیافرضیه سوم این تحقیق نیز با توجه به . گیرد مثبت است؛ مورد تائید قرار می

هاي شهر به صورت دهد که پارك هاي شهر و تراکم جمعیت، نشان میبین پارك Gمیزان آماره  -2شهر و تراکم جمعیت و 
  .گیرد اند؛ مورد تائید قرار میتصادفی پراکنده شده

  :است شده حاصل زیر نتایج در شهر نیشابور ها،داده روي بر گرفته صورت هاي بررسی با در این تحقیق
 باشد؛ اي از قبل تعیین شده نمیهاي شهر نیشابور به صورت تصادفی بوده و با برنامه پراکندگی و توزیع فضایی پارك -1
درصد از جمعیت شهر نیشابور را  80اند، ولی همین توزیع تصادفی نیز هاي شهر به صورت تصادفی توزیع گشته پارك -2

 دهد؛ تحت پوشش قرار می
 هاي شهر از دسترسی مناسبی برخوردار هستند؛ ركدرصد از پا 80تقریباً  -3
 .مترمربع و نصف سرانه فضاي سبز در ایران است 4سرانه فضاي سبز براي شهروندان نیشابوري تقریباً  -4
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