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ارزیابی فضای سبز شهری و مکانیابی آن با استفاده از روشهای تصمیمگیری چند معیاره فازی
(مطالعه موردی منطقه سه شهرداری مشهد)
تاریخ دریافت90/07/30 :

تاریخ پذیرش91/07/16 :

چکیده
پارکهای شهری از مهمترین کاربریهای شهری میباشند و وضعیت توزیع آنها در سطح شهرها از اهمیت باالیی
برخوردار میباشد .منطقه سه شهرداری مشهد به لحاظ توزیع فضای سبز شهری از وضعیت مناسبی برخوردار
نمیباشد بهطوری که سرانه فضای سبز موجود برای هر نفر برابر  1/52مترمربع است که این فاصله زیادی با
استانداردهای محیطزیست سازمان ملل متحد دارد ،همچنین این منطقه در مقایسه با شهر مشهد (با سرانه 9/8
مترمربع) نسبت کمتری را نشان میدهد؛ این در حالی است که منطقه مورد مطالعه به لحاظ جمعیتی یکی از
پرتراکمترین مناطق شهر مشهد میباشد .هدف از این پژوهش تعیین مکان بهینه برای احداث پارکهای شهری جهت
کاهش کمبودهای موجود در منطقه میباشد .برای دستیابی به هدف مورد نظر باید زمینهای منطقه بر اساس
معیارهایی از جمله وجود زمینهای بایر ،میزان فاصله از مراکز آموزشی و فرهنگی ،تراکم جمعیت ،دسترسی به

 -1د انشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد.
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد.
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد.
 -4استادیارگروه جغرافیا ،دانشگاه فردوسی مشهد.

E-mail: mehdi.kazemi65@yahoo.com
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استفاده از منطق فازی در محیط نرمافزار  ArcGISالیههای مورد نیاز فازی سازی شد در ادامه هر یک از الیههای
فازی شده با یکدیگر تلفیق شد .نتایج حاصل از تلفیق الیههای اطالعاتی زمینهای منطقه را برای انتخاب مکانهای
مناسب برای فضای سبز اولویتبندی شد .در نهایت زمینهای اولویتبندی شده را با نقشه کاربری اراضی مورد
ارزیابی قرار گرفت که با کاربری موجود در سطح منطقه همخوانی داشت.

کلید واژهها :پارک شهری ،سیستمهای اطالعات جغرافیایی ،شهر مشهد ،فضای سبز شهری ،مکانیابی ،منطق فازی.
مقدمه
گسترش شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرها از پدیدههای قرن بیستم میباشد که در کلیه کشورهای جهان از جمله
ایران صورت گرفت .گسترش سریع شهرها در سطح جهان بهویژه در کشورهای در حال توسعه همراه با بروز
معضالت همانند تشدید آلودگی محیطی ،کاهش روابط اجتماعی ،آشفتگی کالبدی در سطح شهرها گشته که موجب
کاهش کیفیت محیطزیست شهری برای انسان شده است .ساکنان شهرهای امروزی تنها به غذا نیازمند نیستند که با
برطرف کردن آن ،مسئله به نوعی پایانیافته تلقی گردد؛ بلکه مسکن خوب ،فضای زندگی مناسب ،محیط آرام و
تنفس هوای پاکیزه نیز در زمره نیازهای اصلی و عمده به شمار میآیند (شکویی .)65 :1358 ،از سوی دیگر توسعه
بیرویه و بدون برنامهریزیشده شهرها سبب گسترش حاشیهنشینی و تخریب فضای سبز شهری و باال رفتن تقاضا
برای زمین شهری گشت که زمینهساز از بین رفتن فضاهای سبز درونشهری و تغییر کاربری اینگونه اراضی میشود،
وجود چنین شرایطی در شهرها سبب توجه بیشتر مدیران و برنامهریزان شهری به توسعه فضاهای سبز به ویژه
پارکها در محالت شهری گشت .فضای سبز بر خالف معنایی که ممکن است در ذهن ایجاد کند ،تنها محلی که
شامل چند درخت و نیمکت باشد ،نیست .بلکه نماد و سمبلی از تفکرات فرهنگی و اجتماعی یک جامعه است و
عاملی مهم در فضای شهری محسوب میشود که همواره از جنبههای اجتماعی ،فرهنگی و روانی مورد توجه عموم
مردم است و در برنامهریزی شهری نقش مهمی ایفا میکند (صالحی فرد و همکاران .)26 :1389 ،اهمیت فضای سبز
در داخل شهرها به حدی است که در بین  5کاربری مهم شهری از آن یاد میشود (تیموری و همکاران.)34: 1389 ،
از جمله مصادیق مهم فضاهای سبز در شهرها ،پارکهای شهری به شمار میآیند .پارک شهری ،پارکی است که
دارای جنبههای تفریحی ،تفرجی ،فرهنگی ،زیستمحیطی و سالمسازی محیط است و جنبه سرویسدهی به مناطق
مختلف شهر را دارد (سعیدنیا .)43 :1379 ،در واقع پارکهای شهری بخشی از فضاهای سبز عمومیاند که عالوه بر
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(قربانی و همکاران .)48 :1389 ،در کشور ما پارکهای شهری زاییده تحوالتی در عرصه زندگی اجتماعی و
شیوههای باغ سازی میباشد که همگام با سایر جنبههای معماری و شهرسازی ،از دوره قاجار آغاز و نتایج عمده آن
با نیمقرن تأخیر ،پا به عرصه فضای شهری گذاشته است (سلطانی .)18 :1386 ،در این راستا دسترسی همگانی به
خدمات شهری و عدالت اجتماعی حکم میکند که همهی طبقات شهری بتوانند به یکسان از فضای باز و سبز
شهری پارکها و مکان های اوقات فراغت برخوردار شوند نه اینکه طبقات باالی جمعیتی و افراد مرفه جامعه بتوانند
قطعاتی از زیباترین چشم اندازهای شهری را برای زیست خود انتخاب کنند و به تدریج همه این چشماندازها
مختص طبقات مرفه جامعه شود (زنگیآبادی و مختاری ملکآبادی.)85 :1384 ،
برنامهریزی جهت احداث پارکهای شهری از یک سو به جهت تأثیری که بر کیفیت زندگی شهری و دستیابی به
هدف توسعه پایدار شهری و از سوی دیگر به جهت بار مالی بدون بازگشت سرمایه و سود که برای شهرداریها به
جای مینهند ،ارزش بررسی گسترده را دارند (منالم .)31 :2003 ،5با اینکه امروزه اندیشه سبز و به دنبال آن شهر
سبز ،جزء اهداف و افکار متعالی در شهرهای کشورهای پیشرفته به حساب میآید ،اما برخورد با مقوله فضای سبز
شهری در شهرهای ایران عمدتا تجربی و اتفاقی بوده است (حاتمی نژاد و عمران زاده.)31 :1389 ،
بیان مساله
کالنشهر مشهد با بیش از  300کیلومترمربع وسعت و جمعیتی معادل  2427316نفر در سرشماری سال 1385
(شهرداری مشهد )1388 ،و بیش از  17میلیون زائر ساالنه (سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی )1389 ،به عنوان
دومین کالنشهر مذهبی جهان اسالم تبدیل و حائز جایگاه مهمی در سطح بینالمللی و کشور میباشد .این شهر در
طی سالهای اخیر و پس از پیروزی انقالب اسالمی ،به دالیل مختلف از جمله مهاجرت آوارگان جنگ تحمیلی،
وجود مرقد مطهر امام هشتم شیعیان (ع) و اهمیت یافتن بیش از پیش این موضوع ،خشکسالیهای حوزههای
پیرامونی و مهاجرت از کشور همسایه (افغانستان و عراق) ،دستخوش رشد سریع جمعیت و در نتیجه رشد و
گسترش شهر مشهد شده است .با رشد و روند کنونی جمعیت و توسعه شهر مشهد ،بسیاری از نیازهای شهروندان
جوابگوی رشد جمعیت نمیباشند و آهنگ رشد جمعیت با آهنگ رشد میزان تسهیالت ارائهشده همخوانی ندارد از
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دارا بودن جنبههای تفریحی و فرهنگی و زیستمحیطی ،جنبه خدماتدهی به مناطق مختلف شهر را نیز دارند
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برای هر نفر میباشد که در مقایسه با استانداردهای جهانی کمبود فوقالعادهای را نشان میدهد .جدای از سرانه
فضای سبز کل شهر مشهد پراکندگی و توزیع فضایی ،فضای سبز در سطح مناطق بیانگر وضعیت نامطلوبی در سطح
شهر و منطقه سه شهرداری میباشد .بهطور کلی حداقل سرانههای فضای سبز برای هر نفر حدود  3مترمربع است.
این حد با توجه به مساعدتهای طبیعی میتواند تا  5مترمربع افزایش یابد (شیعه.)179 :1371 ،
منطقه سه شهرداری مشهد به عنوان یکی از مناطق سیزدهگانه شهر مشهد با وسعتی معادل  26326020مترمربع
( %8/7وسعت شهر) و جمعیتی بالغ بر  338866نفر در سال  1385در محدودهای که از مرکز تا شمال شهر مشهد
امتداد یافته ،استقرار پیدا کرده است (سالنامه آماری شهر مشهد.)1389 ،
بر اساس بررسیهای انجامشده مجموع وسعت فضای سبز منطقه بالغ بر مترمربع  521390بووده کوه ایون میوزان 9/8
درصد فضای سبز شهری مشهد است .همچنین سرانه فضای سبز شهری منطقه  1/52مترمربع است که در مقایسوه بوا
شهر مشهد ( 9/8مترمربع) رقم پایینی را نشان میدهد .وجود چنین وضعیتی در منطقه سه شوهرداری مشوهد نیازمنود
توجه هرچه بیشترمدیران شهری نسبت به توسعه کمی و کیفی فضای سبز در سطح منطقه را دارد .مکانیوابی مراکوز
خدماترسانی در برنامهریزی شهری چه به لحاظ تأثیرگذاری کوه در کواهش هزینوههای مودیریت شوهری و هزینوه
دسترسی میشود که تحقق عدالت اجتماعی را به دنبال دارد و چه به لحاظ زیستمحیطی ،امکان زیست بهتر ،رفاه و
آسایش شهروندان را فراهم میآورد اهمیت خاصی برخوردار است.
در حال حاضر برای افزایش سرعت عمل و کارایی بر عموم متخصصان و مدیران شهری مشخص گردیده که
مدیریت و اداره امور مختلف شهرها به دلیل حجم زیاد اطالعات و متغیرها با استفاده از ابزاری سنتی غیرقابل ممکن
است اما با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیای برای برنامهریزی این امکان را فراهم شده است که با توجه به همه
متغیرها تصمیمات مناسب را برای بهبود وضعیت موجود انجام دهند .جهت مکانیابی مراکز خدماترسانی از
روشها و مدلهای گوناگونی میتوان استفاده نمود از جمله این روشها منطق فازی میباشد .این روش این امکان
را برای کاربران خود فراهم میکند که نسبت به پدیدههای مختلف همانگونه که هست تصمیمگیری کنند.
 اهداف پژوهشاهداف مورد نظر در این پژوهش عبارتند از:
 -6منظور از سرانه فضای سبز شهری ،سرانه مفید فضاهایی است که برای مردم کارکرد حرکتی-فراغتی و اجتماعی داشته باشد نه سرانه بیولوژیک که
شامل کلیه سطوح سبز میباشد (مهندسان مشاور پارس جویاب.)1384 ،
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 )2تعیین مکانهای بهینه جهت احداث پارکهای جدید شهری در منطقه سه شهرداری.
 سؤاالت پژوهش )1آیا توزیع فضایی پارکهای موجود در منطقه همه ساکنان منطقه را پوشش میدهد؟
 )2آیا با استفاده از روش فازی میتوان مکان بهینه احداث پارک شهری را تعیین کرد؟
پیشینه پژوهش
در داخل کشور در زمینه استفاده از منطق فازی در مکانیابی فضای سبز شهری پژوهشهای زیادی انجام نشده
است ،پیشینهای که در ادامه میآید در رابطه با کاربرد منطق فازی در مکانیابیهای مختلف میباشد:
حیدری و روشتی ( )1388در مقالهای تحت عنوان تحلیل توزیع فضایی و مکانیابی فضاهای آموزشی با استفاده از
منطق فازی ،مطالعه موردی؛ مدارس ابتدایی منطقه  2شهر زنجان به بررسی و مکانیابی فضاهای آموزشی با استفاده
از منطق فازی پرداختهاند و نتایج بررسیها نشان داد که مدارس ابتدایی موجود منطقه دو شهر زنجان برای پوشش
دادن کل فضای منطقه کافی نیستند.
نوریان و شکوهی ( )1383در مقالهای تحت عنوان مکانیابی کاربری اراضی شهری با استفاده از )(Fuzzy-GIS

سیستمهای اطالعات جغرافیایی فازی (نمونه موردی پارکهای شهری زنجان) به بررسی کاربرد سیستم اطالعات
جغرافیایی فازی در مکانیابی کاربری اراضی شهری پرداختهاند که نتایج و خروجیهای حاصل از این پژوهش که به
صورت نقشههایی است که با نقشههای حاصل مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص گردید که استفاده از
سیستمهای اطالعات جغرافیایی فازی نتایج مفید و واقعتری را به دلیل لحاظ نمودن پیچیدگیهای مسائل شهری در
پی دارند.
ملک و همکاران ( )1390در مقالهای تحت عنوان مکانیابی بهینه استقرار ایستگاههای آتشنشانی شهر زنجان با
استفاده از تحلیل شبکه ،منطق فازی و  GISبه مکانیابی ایستگاههای آتشنشانی با استفاده از تحلیل شبکه ،منطق
فازی و GISپرداختهاند.
داداشی و همکاران ( )1382به تحلیل مکانی فضای سبز شهری با بهکارگیری سامانه اطالعات مکانی GIS

پرداختهاند .در این مطالعه در ابتدا عوامل اثرگذار بر مکانیابی فضای سبز عمومی شهری در مقیاس محلهای تعیین و
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مناسب جهت احداث فضای سبز معین شد.
مواد و روشها
با در نظر گرفتن مسئله ،هدف و فرضیه تحقیق ،در این مطالعه از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است .جهت
دستیابی به هدف مورد نظر تحقیق ابتدا از طریق مطالعات اسنادی ،معیارهای اساسی در تعیین مکان مناسب
پارکهای شهری انتخاب شد .در ادامه با استفاده از اطالعات بهدست آماده از برداشتهای میدانی و نقشههای
موجود ،نقشه پراکنش پارکها و فضای سبز منطقه سه شهرداری مشهد تهیه شد .در مرحله بعد اقدام به ارزیابی
فضای سبز شهری در منطقه شد و در پایان با استفاده از تابعهای فازی موجود در نرمافزار  ،ArcGIS10اقدام به تعیین
مکان بهینه جهت احداث پارکهای شهری شد.
شناسایی و انتخاب عوامل که در مکانیابی تأثیرگذارند از مراحل مهم مطالعه است .هر قدر عوامل شناساییشده با
واقعیتهای زمینی تطابق بیشتری داشته باشند ،نتایج مکانیابی رضایتبخشتر خواهد بود .برای مکانیابی فضای
سبز منطقه  3شهرداری مشهد عوامل مندرج در جدول  1در نظر گرفته شده است:
جدول  -1عوامل موثر برای مکانیابی فضای سبز منطقه  3شهرداری مشهد
نزدیکی به مراکز مسکونی

نزدیکی به مراکز آموزشی

دسترسی به شبکه ارتباطی

نزدیکی به تأسیسات و تجهیزات

نزدیکی به مراکز فرهنگی

فاصله از فضای سبز موجود

نبود اطمینان قسمت عمده زندگی ما را تشکیل میدهد .مجموعهها و منطق فازی روشی را برای چنین شرایطی
فراهم میکنند .در حقیقت طی نیمقرن گذشته سیستمهای فازی به عنوان یک مفهوم جدید راه جدید را به روی
پردازش اطالعات گشوده است و این مفهوم که به سرعت توسط متخصصان علوم مختلف به کار گرفته شده است
(هانس ،)5 :2003 ،7اول بار در سال  1965میالدی توسط دکتر لطفیزاده ارائه شد و تاکنون گسترش و تعمق زیادی
یافته و کاربردهای گوناگونی در زمینههای مختلف یافته است (طاهری .)7 :1378 ،در منطق فازی مقادیر بر اساس
الگوریتمهای مختلف به عددی بین صفر و یک تبدیل میشود که معرف میزان عضویت فازی 8است .تفاوت بنیادینی
7- Hanss
8- FuzzyMembership
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در احتمال گرایی ما مقدار چیزی را نمیدانیم بلکه آن را حدس میزنیم اما در تئوری فازی ما با میزانی بین یک و
صفر سروکار داریم اما میزان عضویت این مقدار به دسته یا گروه خاص مجهول است (کینز.)2 :2006 ،9
منطق فازی در واقع نظریهای در جهت اقدام در شرایط عدم اطمینان است .این نظریه به محقق این امکان را میدهد
که بسیاری از مفاهیم و متغیرهای سیستمهایی که نادقیق و مبهم هستند را صورتبندی ریاضی بخشد و زمینه را
برای استدالل ،استنتاج ،کنترل و تصمیمگیری فراهم کند .منطق کالس یک مبتنی بر قیاس و قضایای صحیح و غلط
میباشد .به یک عنصر صحیح معموال مقدار یک اختصاص مییابد و به عنصر غلط مقدار صفر تعلق میگیرد .در
مقابل منطق کالسیک ،منطق فازی وجود دارد که تعریف عضویت را گسترش داده و از عضویت کامل تا عدم
عضویت را شامل میشود .در یک نظام فازی همه قواعد درجهای از درستی یا نادرستی در خود دارند که در نتیجه
نهایی تاثیر میگذارند (حیدری و احد نژاد روشتی .)1388 ،مراحل و فرآیند انجام عملیات فازی شامل مراحلی است
که در شکل  1آورده شده است و شامل ورود دادههای قطعی ،فازی سازی دادهها ،ایجاد پایگاه قانونهای فازی،
نافاسازی دادهها و خروجی دادهها در قالب دادههای قطعی است.

Crisp input values

Fuzzification

Fuzzy inference Engine
Fuzzy Rule Base
Defuzzification

Crisp output values

شکل  :1مراحل و فرایند انجام عملیات فازی

الزم به ذکر است؛ این تحقیق نیز از مدل فوق تبعیت نموده است .شکل زیر که یک مدل بسیار ساده شده از تابع
فازی است ،این امر را به خوبی نشان میدهد  ،به این صورت که نمودار سمت چپ میزان عضویت را در سیستمهای
قطعی نشان میدهد درحالیکه نمودار سمت راست مقدار عضویت را در سیستمهای فازی نشان میدهد.

9- Kainz
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بعد از فضا در مقابل مقادیر قطعی مانند بلی و خیر است (کینز .)2 :2006 ،10که نمودار زیر نشاندهنده نمونهای از
الیههای فازی شده در سیستمهای اطالعات جغرافیایی را نشان میدهد.

شکل  :2نمودار تابع عضویت در سیستمهای قطعی (چپ) و در سیستمهای فازی (راست) (لی)9 :2005 ،11
جدول  -2نمونهای از ورود دادههای فازی

)(Lodwick, 2008: 74
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برای فازی سازی داده توابع مختلف از جمله فازی گاوسی ،12فازی بزرگ ،13فازی خطی ،14فازی  MSبزرگ،15
فازی  MSکوچک ،16فازی نزدیک ،17فازی کوچک 18وجود دارد که در این تحقیق از تابع فازی کوچک استفاده شده
10- Kainz
11- Lee
12- Fuzzy Gaussian
13- Fuzzy Large
14- Fuzzy Linear
15- Fuzzy MS Large
16- Fuzzy MS Small
17- Fuzzy Near
18- Fuzzy Small
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مجموعه باشند؛ که نقطه متقاطع را مشخص مینماید (با اختصاص عضویت  .)0/5مقادیر باالتر از یک نقطه با
احتمال اینکه یک عضو از مجموعه باشد افزایش مییابد؛ و مقدار پایینتر از نقطه میانی عضویت را کاهش میدهد.
پارامتر گسترشیافته شکل و ویژگی را از منطقه گذار تعریف میکند (ازری .)2010 ،19پس از فازی سازی 20الیهها
بایستی آنها را روی هم گذاری کنیم ،در این مرحله از عملگرهای مختلفی میتوان استفاده نمود .در فهرست زیر
انواع عملگر مناسب برای استفاده در برخی شرایط خاص و شکل  3مربوطه آمده است.
 اگر بخواهیم زمانی که حداقل یکی از رستر های ورودی مقدار باالیی دارد ،خروجی نیز مقدار باالیی داشته باشد،از عملگر  orاستفاده میشود.
 اگر بخواهیم زمانی که همهی رسترهای ورودی مقدار باالیی دارد ،خروجی نیز مقدار باالیی داشته باشد ،از عملگر andاستفاده میشود.
 زمانی که میزان اهمیت ترکیب دادهها از تکتک دادهها کمتر است از عملگر  PRODUCTاستفاده میشود. زمانی که میزان اهمیت ترکیب دادهها از تکتک دادهها بیشتر است از عملگر  sumاستفاده میشود. عملگر نوع  GAMMAمعموال برای ساخت ترکیبات فازی که دادههای پایهای فراوان دارند استفاده میگردد.هرگاه  Gammaبرابر  1باشد ،نتیجهی حاصل از این عملگر همانند جمع فازی خواهد بود .هرگاه برابر  0باشد،
نتیجهی حاصل از این عملگر همانند ضرب فازی خواهد بود .مقادیر بین  0و  1به کاربر امکان آن را میدهد که داده
را با ترکیباتی احتماال متفاوت با  andفازی یا  orفازی بین این دو کرانه باهم ترکیب کنند.

شکل  :3انواع عملگرهای فازی در محیط

(ESRI, 2010) GIS

19- ESRI
20- fuzzification
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است .زمانی از تابع فازی کوچک استفاده میشود که مقادیر کوچکتر ورودی بیشتر احتمال دارد که عضوی از یک
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استفاده شده است ،این روش زمانی مفید است که بخواهید کوچکترین مخرج مشترک تعلق تمامی معیارهای
ورودی را مشخص کنید.
رابطه ()1

1
X f1
).
)f2

(1+

= )μ(x

یافتهها و بحث
این منطقه با حدود  26میلیون مترمربع به لحاظ جغرافیایی در شمالشرقی مشهد واقعشده که از شمال به رودخانه
کشف رود ،از جنوب به خیابان شیرازی و از شرق به خیابان آزادی و بلوار طبرسی و از غرب به خیابان عبادی و
محور جاده کالت منتهی میگردد .بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن سال  1385تعداد جمعیت منطقه سه
بالغ بر  341313نفر میباشد که در مقایسه با جمعیت شهر مشهد در این سال 14/06 ،درصد از جمعیت شهر را
شامل میشود .این منطقه در سال  1385در هر هکتار  129/6نفر ساکن میباشند .تراکم جمعیت شهر مشهد در سال
 1385نشان میدهد که این میزان در حدود  81نفر در هکتار است در مقایسه با تراکم جمعیت در منطقه سه
شهرداری ،رقم بسیار پایینتری است که نشان از تراکم باالی جمعیت در منطقه در مقایسه با شهر مشهد است .تعداد
خانوار ساکن در منطقه سه بالغ بر  88875خانوار است ( 13/9درصد خانوار شهر مشهد) که با توجه به جمعیت
منطقه ،بعد خانوار در این منطقه برابر  3/84میباشد .هم اکنون به دلیل وجود اراضی خالی و کشاورزی موجود در
منطقه و همچنین هجوم جمعیت از سایر مناطق استان به شهر مشهد و اسکان برخی از آنها در اراضی منطقه ،آن را
تبدیل به یکی از مناطق دارای تحوالت سریع در سطح شهر مشهد نموده است .به گونهای که اراضی واقع در این
منطقه به عنوان پتانسیلی جهت رونق حاشیهنشینی در شهر مشهد به شمار میآید.
در سال  1388مجموع وسعت فضای سبز منطقه بالغ بر مترمربع  521390بوده که این میزان  2/08درصد فضای سبز
شهری مشهد است .همچنین سرانه فضای سبز شهری منطقه  1/7مترمربع است که در مقایسه با شهر مشهد (9/8
مترمربع) رقم پایینی را نشان میدهد  .این ارقام بیانگر وضعیت نامناسب فضای سبز منطقه نسبت به شهر مشهد و
همچنین استانداردهای موجود است .جدول  3بیانگر وضعیت فضای سبز منطقه سه شهرداری مشهد در سال 1388
است.
این منطقه با توجه به افزوده شدن نقاط روستایی و درصد باالی حاشیهنشین یکی از مناطق کم برخوردار در بسیاری
از شاخصهای زندگی مطلوب شهری محسوب میشود و پارکها هم یکی از این شاخصهاست .در حال حاضر
منطقه سه دارای  17پارک محلی و ناحیهای است و وسعت کل پارکهای منطقه حدود  12هکتار میباشد .سرانه
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الزم به ذکر است برای فازی سازی الیهها از فرمول  1و برای روی همگذاری فازی الیهها از روش  andمنطقی
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استانداردهای این کاربری بر اساس طرح جامع ( 2/62مترمربع) برای هر نفر دارد .در حال حاضر میانگین سرانه
پارکها در شهر مشهد  3مترمربع برای هر نفر بوده و این رقم در منطقه سه  0/35مترمربع به دست آمده است .که
عالوه بر کمبود در مقایسه با استاندارد با سرانه کل شهر هم رقم پایینی است.
جدول  -3وضعیت فضای سبز در منطقه سه شهرداری مشهد (مترمربع)
پارک

میدان

بلوار

لچکی

سایر

جمع کل

سرانه

منطقه سه

1214000

27000

78000

550

2747000

521390

1/52

شهر مشهد

7646000

764000

2566000

237

13763000

24974000

9/8

درصد

1/84

3/5

3/07

0/23

2

2/09

ماخذ :سالنامه آماری شهر مشهد 1388

در حال حاضر توزیع پارکها در سطح منطقه سه به صورت پراکنده شکل گرفته است .این پارکها در انواع
مختلف محلی و ناحیهای است .آنچه که در ارزیابی یک منطقه به لحاظ دسترسی به پارک و فضای سبز مورد
اهمیت است ،نحوه پراکنش پارکها در سطح محالت و نواحی مسکونی است .این توزیع فارغ از وسعت آن
میتواند شرایط دسترسی مناسب را برای تمام ساکنان به صورت متعادل و برابر فراهم نماید .همانطور که در نقشه
زیر نیز قابل مشاهده است پراکندگی پارکها در سطح منطقه با توجه به تعداد کم آنها خیلی مناسب نمیباشد و در
بخشهایی از منطقه خالها بسیار آشکار است.

شکل  :4نقشه توزیع پارکها در سطح منطقه
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محاسبهشده بر اساس جمعیت منطقه ( 0/35 ،)1385مترمربع محاسبه شده است که فاصله بسیار زیادی با
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پرداخته شود .هر چند که این تحلیل خود یک گام بسیار مناسب برای ارزیابیها و بررسیهای مختلف مسایل شهری
است اما فواصل آن گونه که در این تابع محاسبه میشود از دقت باالی برخوردار نمیباشد .آنچه مورد سؤال است
فاصله اقلیدسی این تابع است که بدون در نظر گرفتن مسیر ،حریم خود را تعیین میکند .این مدل در تعیین پوشش
خود مانعی بر سر راه ندیده و فقط با یک فاصله نتایج خود را نشان میدهد .برای رفع این مشکل میتوان از بسته
 ،Network Analystنرمافزار  ArcGISاستفاده کرد و فاصلهها را واقعیتر در مدل بهکار گرفت .در اینجا شعاعهای
تعیینشده برای دسترسی به پارکها در شبکه وارد شده و فاصله واقعی بر اساس طول شبکه معابر مورد محاسبه قرار
میگیرد.
مناطق سرویس پارک در فاصله خطی  1000متری از پارکها به روش بافر (ساده) مشخص شدند .مساحت منطقه
سرویس پارک  17/3کیلومترمربع بود که در حدود  66درصد از مساحت کل منطقه سه ( 26/3کیلومترمربع) میباشد.
وضعیت پارکها در روش آنالیز شبکهای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (نقشه شماره  .)2مساحت مناطق سرویس
پارک  14/5کیلومترمربع برآورد شد .این مقدار حدود  55درصد مساحت منطقه و نزدیک به  10درصد کمتر از
مساحت منطقه سرویس اندازهگیری شده توسط روش بافر با آستانه  1000متری است.

شکل  :5نقشه میزان عملکرد پارکها

هر یک از این پارکها بر اساس نقش و وسعت خود جمعیتی را در یک شعاع خاص تحت پوشش قرار میدهد .بر
اساس معیارهای عمومی شهرسازی جمعیت سرویسدهنده یک پارک محلهای  3500تا  5500نفر و فاصله پوشش
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ناحیه است که این پارکها هم بر اساس استاندارد تعیینشده با شعاع عملکردی  650تا  750متر جمعیتی معادل 10
تا  16هزار نفر را تحت پوشش خود داشته است.
بر اساس سرانه پیشنهادی  2/62مترمربع ،وسعت کاربری فضای سبز منطقه بایستی برابر با  894240/1مترمربع باشد
که در حال حاضر وسعت فضای سبز موجود منطقه  119893مترمربع محاسبهشده و کمبود وضع موجود 774347/1
مترمربع میباشد .اختالف سرانه موجود منطقه با استاندارد تعیینشده  2/27مترمربع محاسبهشده که فاصله زیادی تا
استاندارد خود دارد (جدول .)4
جدول  -4میزان کمبود فضای سبز در سطح منطقه
کاربری

جمعیت

وسعت موجود

سطح مورد نیاز

کمبود سطح

کمبود سرانهای

فضای سبز

341313

119893

894240/1

774347/1

2/27

با توجه مباحث مطرحشده در قسمت باال میتوان نتیجه گرفت پارکها و فضای سبز در سطح منطقه به شکل
نامناسبی توزیعشدهاند؛ لذا بهجای تمرکز در بعضی از محالت میتوان اقدام به ایجاد پارکهای جدید در
محدودههای فاقد دسترسی به پارکها نمود .این مسئله با بهرهگیری از  GISامکانپذیر است .با توجه به شکل ()5
سطوح عملکردی هر یک از انواع پارکها مشخص شده است .شعاع عملکردی پارکهای در مقیاس محلهای 375
متر و در مقیاس ناحیه  750متر تعیین شده است .بر اساس این معیارها شعاع مورد نظر ترسیم شده است که نمایش
فضایی آن در سطح منطقه مشخص گردیده است .در نتیجه این نمایش فضایی بخشهایی از منطقه فاقد دسترسی به
پارکها و فضای سبز بوده است؛ لذا به منظور تعادل بیشتر توزیع فضایی پارکها و تعادل دسترسی در سطح منطقه
نقاطی پیشنهاد شده است که پوشش آنها با توجه به عملکرد ناحیهای مناسب بوده و تا حد باالیی میتوان پوشش
متعادل فضایی پارکها در سطح منطقه دست یافت.
نتیجهگیری
اجرای مدل فازی
برای رسیدن به هدف نهایی مورد نظر در این تحقیق که همان تعیین مکان بهینه برای احداث پارکهای شهری جدید
میباشد اقدامات زیر صورت گرفت .در ابتدا مشخصات منطقه سه شهرداری مشهد از طریق پرسشنامه و مطالعات
اسنادی برداشتشده و این اطالعات وارد محیط نرمافزار  GISشد و بر اساس هدف مورد نظر با استفاده تابع فازی
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این پارک جهت دسترسی شهروندان  300تا  375متر تعیین شده است (زیاری .)45 :1388 ،در مرتبه بعدی پارک
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آمده را در یک دیگر ادغام کرده تا بتوانیم الیه نهایی ساخته شود .این الیه که نشاندهنده مکانهای مناسب برای
ایجاد پارکهای شهر در سطح سه منطقه میباشد .که شکل ( 6ه) نشاندهنده نقاط پیشنهادی جهت احداث
پارکهای شهری میباشد.

الف :آموزشی

ت :مسکونی

چ :پارک ها

پ :مسیل

ب :فرهنگی

ث :شبکه معابر درجه 1

د :تأسیسات

ج :شبکه معابر درجه 2

ه :مکان پیشنهادی احداث پارک

شکل  :6الیه های فازی شده عوامل موثر در مکان گزینی پارک شهری
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سبز تناسب زیادی با کاربری اراضی موجود دارند ،این مکانها در حواشی رودخانه ،نزدیک به مراکز مسکونی،
آموزشی ،فرهنگی ،تأسیسات شهری و شبکه ارتباطات هستند و از پارامترهای دیگر مانند پارکهای موجود فاصله
مناسبی دارند و این نوع مکانها همچنین دور از الیههای پر تراکم شهری واقعشده و برخی از آنها زمینهایی
هستند که مالکیت دولتی دارند و تغییر کاربری و تبدیل آنها به فضای سبز به راحتی صورت خواهد گرفت.
از آنجاییکه در این پژوهش با پارامترهای متفاوتی روبهرو هستیم و ارزشگذاری هر یک از پارامترها بر اساس
منطق فازی میباشد؛ همچنین تعیین میزان تناسب کاربریهای موجود در سطح منطقه سه شهرداری مشهد برای
ایجاد فضای سبز؛ نیاز به زمان طوالنی و دقت فراوان دارد و با توجه به این که خاصیت اصلی  GISدر ارزشیابی
چندمنظوره و تحلیلهای جامعنگر این است که در کمترین زمان و دقیقترین شکل با پردازش پارامترهای بیشمار
تصمیمگیری قطعی را ممکن میسازد؛ بنابراین استفاده از این سیستم میتواند در مکانیابی دقیق و جامعنگر پارکها
و فضاهای سبز شهری به ما کمک فراوانی نماید .در منطقه مورد مطالعه تجزیه و تحلیل پارامترهای ذکرشده انجام
گرفت و مکانهای مناسبی برای ایجاد فضای سبز انتخاب شدند ،بنابراین فرضیه تحقیق تایید شده است.
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