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روش آن با  امکان توسعه بررسی و فضاي سبز درختی مناطق شهري مشهد کمی وضعیت
WLC  وGIS 

 4نسبابوطالب صالح و 3، علیرضا میکائیلی2، شعبان شتایی جویباري1علی فکور*

دانشیار گروه 2 ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان ،دانشکده منابع طبیعی، ارشد کارشناسی آموختهانشد1
 دانشگاه علوم کشاورزي و  ،دانشیار گروه محیط زیست3، جنگلداري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

  دانشگاه تهران ،، جنگلداريدانشجوي دکتري مهندسی منابع طبیعی4، منابع طبیعی گرگان
 12/05/1394 :تاریخ پذیرش؛  22/04/1390: تاریخ دریافت

  1چکیده
هایی هستند که توزیع و پراکنش آن در ها و فضاهاي سبز شهري از جمله کاربريپارك سابقه و هدف:

اي فض هايریزي جامع در سطح کشور، کاربريبه علت فقدان برنامهسطح شهر اهمیت زیادي دارد. 
بینی چنین گزینی نامناسب و عدم پیش، توزیع و مکانسبز با مشکالت متعددي همچون کمبود سرانه

با توجه به این مسأله نیاز به احداث فضاهاي سبز شهري از  فضاهایی در سطح شهرها مواجه شدند.
کاري در شهرها ضرورت هاي جدید براي جنگلهاي جنگلی شهري و انتخاب مکانجمله پارك

  یابد. می
هاي درختکاري سبز درختی شامل پاركفضاي سطحدر این تحقیق در بخش اول،  ها:مواد و روش
استفاده براي عموم در مناطق مختلف شهر مشهد با استفاده هاي درختی قابلها و مجتمعشده، بوستان

از گانه  13مناطق محاسبه شد و میزان سرانه مناطق  ،شناسایی و براساس جمعیتاي از تصویر ماهواره
فضاي  داراي کمترین سرانه 3 نشان داد منطقهبررسی اولیه بندي شدند. نتایج نظر این سرانه اولویت

هاي جنگلی شهري با درنظر گرفتن معیارهاي یابی پاركسبز درختی است. در بخش دوم مکان
هاي گرفت. ابتدا الیه انجام 3 هاي تفرجی، اکولوژیکی و ساختاري در منطقهیابی در جنبه مکان

تهیه و سپس با استفاده از توابع مختلف فازي، استانداردسازي شدند.  GISدر محیط  اطالعاتی معیارها
                                                

 alifakor@gmail.comمسئول مکاتبه: *
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و با اعمال وزن هر معیار که از ) WLC( روش ترکیب خطی وزنیهاي استانداردسازي شده با نقشه
هاي حاصل، شایستگی . نقشه، تلفیق شدندندا دست آمده هب )AHP( طریق تحلیل سلسله مراتبی

ها براي احداث پارك جنگلی شهري را نمایش بندي بهترین مکاناولویت و 3هاي منطقه  زمین
انجام  ساختاري هاي با باالترین شایستگی با در نظر گرفتن معیارهاي جنبهارزیابی مکان سپس دهند. می

  گردید.
دلیل سهولت تبدیل به پارك جنگلی شهري و  رزي بههاي بایر و کشاونتایج نشان داد کاربري ها:یافته

هاي مختلف مسکونی، آموزشی، دلیل همجواري با کاربري شهري، به تر به هستهمناطق نزدیک
گردشگري و تفریحی و همچنین قابلیت ایجاد مرز و حریم و بهبود کیفیت مناطق شهري و نزدیکی به 

  یی براي ایجاد پارك جنگلی شهري دارند.منابع آلودگی هوا و آلودگی صوتی شایستگی باال
هاي مربوط به احداث فضاي ریزيهاي آتی و برنامهتوان در طرحاز نتایج این پژوهش می گیري:نتیجه

در با و  و پراکنش فضاي سبز درختی توجه وضعیت ضعیف شهر مشهد از لحاظ سرانهبا  سبز شهري
  نمود. معیارها و پتانسیل منطقه استفاده نظر گرفتن

  

ترکیب خطی وزنی، تحلیل سلسله مراتبی، سیستم مشهد،  3، منطقه فضاي سبز درختی واژگان کلیدي:
 اطالعات جغرافیایی

  
  مقدمه

هایی مانند مهاجرت روستاییان به شهرها، صنعتی شدن کشورها پدیده اخیر در نتیجه در چند دهه  
نبوهی و تراکم جمعیت در مراکز شهري، باعث به ا تهاجم شهرنشینی به پایتخت و مراکز صنعتی، پدیده

آن ضایعات روحی و جسمی فراوان  وجود آمدن مشکالتی از قبیل آلودگی هوا و صدا شده که نتیجه
اقتصادي و اجتماعی مانند سایر  گونه شهرهاست. کشور ما نیز با گام نهادن در راه توسعه بر ساکنین این

سبز روست. لزوم توسعه، حفظ و نگهداري فضايزیادي روبه توسعه با مشکالت کشورهاي در حال
وجه مردم و مسئولین قرار تر شده و با اهمیت بیشتري مورد تروز محسوسشمار روزبهبنا به دالیل بی

 . افزایش نیاز به کارکردهاي فضاي سبز و روند روبه رشد شهرنشینی منجربه ایجاد شاخهگیردمی
عنوان رویکردي جدید در  عی به نام جنگلداري شهري شده است که بهمنابع طبی جدیدي در عرصه
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  تواند مدیریت فضاي سبز واجد درختان را در داخل و حومههاي شهري میاکوسیستم حفظ و توسعه
یافتگی شهر و معیار مهم شهرهاي پایدار، بدیهی است که در آینده، مالك توسعه. شهر به عهده گیرد

  ).5( هاي شهري استسبز عمومی و وجود جنگل دسترسی کافی به فضاي
بر اصول و ضوابط و معیارهاي فنی و علمی  هاي جنگلی شهري مبتنیتاکنون انتخاب محل پارك  

است و لذا این مسائل مشکالت  نبوده، بلکه تنها سالیق شخصی و مدیریتی گذرا مالك انتخاب بوده
هاي علت عدم اجراي ضوابط و مالك هاي مناسب بهاند و بسیاري از مکانوجود آورده زیادي را به

هاي جنگلی در سطوح وسیع مطرح باشد که احداث پارك اند. زمانیاصولی مورد شناسایی قرار نگرفته
). شهر مشهد همانند بسیاري از شهرهاي 5شرایط و ضوابط الزم انجام گیرد ( انتخاب محل باید بر پایه

جنگلی شهري  برد و احداث پاركدر بسیاري از مناطق خود رنج میایران از کمبود فضاي سبز درختی 
پایین این فضاها در شهر مشهد اهمیت و  سبز درختی، با توجه به سرانهمنظور باال بردن فضاي به

، 1390ها و فضاي سبز شهرداري مشهد، در سال طبق آخرین آمار سازمان پاركضرورت زیادي دارد. 
فضاي سبز هر شهروند  عبارتی سرانه هکتار است و به 2800حدود  مساحت فضاي سبز در مشهد

زیست خراسان رضوي،  است. به عقیده کارشناسان اداره کل حفاظت محیطمترمربع  15/10مشهدي 
مترمربع فاصله زیادي دارد و این در حالی است که هسته  15این رقم تا رسیدن به حد استاندارد یعنی 

در این تحقیق پس از  ).6این شهر با فقر شدید فضاي سبز مواجه است ( هاي فرسودهمرکزي و بافت
ي فضاي سبز اي که داراي کمترین سرانهسبز درختی در مناطق مشهد، منطقه فضاي سرانه بررسی اولیه

هدف از این  .گرفت هاي جنگلی شهري در این منطقه صورتیابی پاركدرختی است انتخاب و مکان
یابی مکانو فضاي سبز درختی  دي مناطق شهري مشهد بر اساس نیاز به توسعهبناولویتتحقیق 

  .است فضاي سبز درختی در میان مناطق مشهد با کمترین سرانه هاي جنگلی شهري در منطقه پارك
یابی کاربري هاي بررسی و مکان بررسی تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از ایران در زمینه  

است که از نظر  شدهدهد تحقیقات مشابهی انجام نشان میهاي شهري ها و جنگلاركفضاهاي سبز، پ
  .استتحقیق  این اجزاي روش تحقیق متفاوت با

هاي جدید جنگلی شهري با یابی پارك) به بررسی معیارهاي مکان2007(نجات و همکاران آزادي  
 ایشانپرداخت.  )MCDM( دمعیارهگیري چنو تصمیم )GIS( استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی

معیارهاي موقعیتی شامل  معیار موقعیتی، مکانی و مدیریتی تقسیم نمودند. این معیارها را به سه گروه
 تقاضاي میزان اراضی، استانداردها، کاربري تغییر قابلیت ها،پارك نفوذ شهري، شعاع هاي حریم
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 مشخصات معیارهاي یارهاي مکانی شاملو مع یزیست محیط کیفیت سبز،فضاي سرانه تفرجگاهی،
اقلیم و معیارهاي مدیریتی مساله  گیاهی، پوشش توپوگرافی، خاکی، خصوصیات منطقه مانند فیزیکی

ریزان مسائل مربوط به واسطه نظر کارشناسی مدیران و برنامه هشود که ب یابی شامل معیارهایی میمکان
ابی شود. این معیارها شامل مسائل اجتماعی، فرهنگی، بایست ارزیهاى شهرى میها و پاركامر جنگل

هاى با بررسی انواع مدل ایشانشود.  یابی میسیاسی و سایر مسائل کارشناسی مرتبط با مساله مکان
علت به کارگیرى  به )AHP( مراتبى سلسله تحلیل فرایندند یابى، بیان کردمنظور مکان ت بهتلفیق اطالعا

تواند در بررسى  ها می طور همزمان و نیز قابلیت بررسى سازگارى در قضاوت معیارهاى کمی و کیفى به
هاي شهري را اى کاربرد مطلوبى داشته باشد، جنگل ریزى شهرى و منطقه موضوعات مربوط به برنامه

هاي مختلف تصمیم گیري براي استفاده از روش یابی نموده ولیمکان GISتوان تنها با استفاده از می
مکانی و علت در نظر گرفتن هر دو بعد  تري را بهممکن است نتایج دقیق GISبی، همراه با یامکان

  ).4( مدیریتی مساله ارائه دهد
) در تحقیق خود با عنوان آنالیز شایستگی سیستم فضاي سبز شهري بر 2003(و همکاران  1مانلون  
چین  سبز شهري در شهر دونگوانفضاي منظور توسعه هاي مناسب به، به مشخص کردن مکانGIS پایه

معیارهاي کاربري زمینی، آلودگی هوا، آلودگی آب سطحی و  ایشان. اندپرداخته GISبا استفاده از 
کار سبز شهري بهیابی فضايرا در مکان منظرزیرزمینی، آلودگی صوتی، فاصله از منابع آبی و وضعیت 

و تعداد  توان در مواردي که حجم دادهشایستگی را می که آنالیز اندعنوان کردهها همچنین  آن اندبرده
  .)13( کار برد به زیاد استموجود  هايفاکتور

هاي یابی جنگلبا عنوان آنالیز چند معیاره براي مکان خود) در تحقیق 2006( گل و همکاران  
با استفاده شهري جدید مطالعه موردي اسپارتا ترکیه، بهترین مکان براي احداث جنگل شهري جدید را 

هاي بایر و انتخاب مقدماتی، زمین . در این روش ابتدا در مرحلهنداز آنالیز چند معیاره مشخص کرد
کیلومتري از مرکز شهر انتخاب  5 هکتار، با مالکیت عمومی و در فاصله 50جنگلی با مساحت باالي 

 . در مرحلهشدندشایستگی  هلحو در صورت کسب امتیاز موردنیاز وارد مر گرفتندمورد ارزیابی قرار 
هاي هاي شهري، شامل جنبههاي جنگلاساسی از ویژگی شایستگی، معیارها با توجه به سه جنبه

سپس . انددهی شدهاند، ارزشدهی شدهتفرجی، اکولوژیکی و ساختاري؛ که توسط کارشناسان وزن

                                                
1- Manlun 
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از لحاظ امکان احداث جنگل  شده وسنجی امکان مناطق با باالترین امتیاز و شایستگی، وارد مرحله
. در نهایت مناطق با باالترین امتیاز، براي احداث جنگل شهري انتخاب گرفتندمورد بررسی قرار  شهري
پذیر و توانا براي  عنوان یک ابزار انعطاف  که کارایی آنالیز چندمعیاره به اندعنوان کرده ایشان. شدند

است. آنالیز چند معیاره یک راه عملی براي تسهیل فرآیند  هاي شهري به اثبات رسیدهانتخاب جنگل
  .)8( هاي شهري استشناسایی و انتخاب مناطق مناسب براي ایجاد جنگل

  
  هامواد و روش

با  د بررسی و منطقهدر این تحقیق در بخش اول وضعیت کمی فضاهاي سبز مناطق شهري مشه 
با  اي کههاي جنگلی شهري در منطقهیابی پاركدر بخش دوم مکان .انتخاب گردید سرانهکمترین 

  انجام شده است.را دارد با روش ترکیب خطی وزنی فضاي سبز درختی  کمترین سرانه
درجه  59در شمال شرقی ایران، در  مشهد مقدس مرکز استان خراسان رضوي، : مشخصات شهر مشهد

دقیقه  7درجه و  37دقیقه تا  43و درجه  35دقیقه طول جغرافیایی و  38درجه و  60دقیقه تا  2و 
ناحیه  43منطقه و  13کیلومترمربع و به  290عرض جغرافیایی گسترده شده است. وسعت آن حدود 

 3069941 ،1390 بر اساس سرشماري رسمی سالمشهد شهر جمعیت ). 14است ( بندي شدهتقسیم
  دهد.، مناطق شهري مشهد را نمایش می1شکل ). 10نفر بوده است (

در این بررسی، ابتدا تصویر : شهري مشهدرسی وضعیت کمی فضاهاي سبز درختی مناطق بر
 مرجع شد.تهیه و زمین 2013در سال  Google Earthاز بر گرفته اي مناطق شهري مشهد ماهواره

ها و همچنین هاي درختکاري شده، بوستانشامل پارك فضاهاي سبز درختی سپس محدوده
  ي شهر مشهد رقومی شدند.ابلیت استفاده عموم در محدودههاي درختی با ق مجتمع

ها و که از سازمان پاركGIS مرزهاي مناطق شهر مشهد در محیط  در ادامه با وارد نمودن الیه  
طور مجزا  اخذ شد، مساحت فضاهاي سبز درختی در هر منطقه به 1391سبز مشهد، در سال  فضاي

تقسیم و  1390کدام از مناطق بر جمعیت آن در سال جمع مساحت در هر سپس محاسبه شدند و 
فضاي سبز  هر منطقه از نظر فضاهاي سبز درختی محاسبه گردید. سپس مناطق بر اساس سرانه سرانه

این فضاها با  با کمترین سرانه، براي بررسی امکان توسعه بندي شدند و در انتها منطقهدرختی رتبه
علت داشتن  ، به3، منطقه گانهمناطق سیزدههاي ا بررسی سرانهپارك جنگلی شهري انتخاب شد. ب
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منظور  موردمطالعه به عنوان محدوده فضاي سبز درختی در بین مناطق شهر مشهد، به کمترین سرانه
  هاي جنگلی شهري جدید انتخاب شد. یابی پاركمکان

  

  
 .)2011(شهرداري مشهد،  نقشه مناطق شهري مشهد -1شکل 

Figure 1. Urban regions of Mashhad map (Mashhad municipality, 2011). 
  

فضاي سبز  علت داشتن کمترین سرانه منطقه سه شهر مشهد به: مشخصات منطقه سه شهر مشهد
یابی پارك جنگلی فضاي سبز درختی، مکان منظور توسعه مترمربع)، انتخاب شد و به 91/0درختی (

کیلومترمربع و جمعیت حدود  4/30ین منطقه با مساحت حدود شهري در این منطقه انجام شد. ا
  رود قرار گرفته است. کشف نفر در شمال شرقی مشهد و در مجاورت رودخانه 343972

هاي گیري از قابلیتدر این تحقیق با بهره: مشهد 3هاي جنگلی شهري در منطقه یابی پاركمکان
GISها براي ترین مکانمناسب شهر مشهد، 3ی در منطقه سبز درخت، با توجه به کمبود سرانه فضاي

یابی . بدین منظور پس از تعیین معیارهاي مؤثر در مکانتعیین شدندایجاد پارك جنگلی شهري 
تراکمی  هاي کاربري اراضی، فاصلههاي موردنیاز شامل نقشههاي جنگلی شهري جدید، نقشه پارك
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مراکز گردشگري، فاصله از مراکز تفریحی، فاصله از جمعیت، فاصله از مراکز آموزشی، فاصله از 
هاي شهري موجود، فاصله از منابع آبی، بافت خاك، فاصله از تأسیسات و کارخانجات، آلودگی پارك

هاي مرجع شده و به الیهزمین GISهاي غیررقومی، در محیط هوا، و شیب تهیه گردیدند. در ادامه نقشه
هاي اطالعاتی معیارها با درنظر گرفتن استانداردهاي ر نهایت الیهاطالعاتی رقومی تبدیل شدند. د

  .شدنددهی هاي جنگلی شهري ارزشیابی پاركمکان
از شهرداري  89و غیررقومی در سال  1:2000نقشه کاربري اراضی با مقیاس : نقشه کاربري اراضی

هاي مختلف روي کاربريمرجع گردید و ي کاربري اراضی زمینمشهد اخذ شده است. نقشه 3منطقه 
ها و غیره، در گاز، خیابان نقشه رقومی شدند. حریم عوارض مختلف مانند رودخانه، خط لوله این

  اند.کاربري اراضی لحاظ شده نقشه
شهرداري مشهد در حدود  1390جمعیت این منطقه طبق برآورد سال : نقشه فاصله تراکمی جمعیت

تراکم جمعیتی مناطق  مسکونی، با تراکم متوسط هستند. نقشهنفر است. قسمت اعظم مناطق  343972
ریزي شهرداري مشهد اخذ شده است. براي رقومی از معاونت آمار و برنامه صورت الیه مسکونی به

، فاصله از مناطق GISدر محیط  Distanceتراکم جمعیت مؤثر در منطقه، با استفاده از تابع  تهیه نقشه
  هاي مسکونی ضرب شد. در تراکم بلوكدست آمد و  هجمعیتی ب

، هاي موجود، منابع آبی، مراکز آموزشی، گردشگري، تفریحی، پاركهاي اصلینقشه فاصله از راه
هاي اصلی، مراکز آموزشی، گردشگري، راهنقشه فاصله از  براي تهیه: ارخانجاتکتأسیسات و 
کاربري  ، ابتدا این عوارض روي نقشهاتهاي موجود، منابع آبی و تأسیسات و کارخانجتفریحی، پارك

، این عوارض، فاصله از GIS در محیط Distanceاراضی رقومی شدند و سپس با استفاده از تابع 
هاي اصلی، مراکز آموزشی، گردشگري، تفریحی و منابع آبی، نقاط در مورد فاصله از راهدست آمد.  هب

هاي موجود و تأسیسات و در مورد فاصله از پارك نزدیکتر به این عوارض ارزش باالتر کسب کردند و
هاي جنگلی شهري، نقاط دورتر به این یابی پاركدلیل ناسازگاري این عوارض در مکان کارخانجات، به

  عوارض ارزش باالتر کسب کردند.
طور توانند در خود نگهداري کنند بسیار متنوعند. بهها از نظر میزان آبی که میخاك: بافت خاك نقشه

هاي شنی توان بیان کرد که هرچه تعداد ذرات درشت موجود در خاك بیشتر باشد، مانند خاكکلی می
هاي رسی مقدار شود. بنایراین خاكدار، مقدار آب کمتري در بین منافذ آن نگهداشته میو سنگریزه
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س استفاده نمود زیرا تا حد امکان نباید از خاك ردارند. خود نگه میقابل توجهی آب را در بین منافذ 
بافت  براي تهیه نقشه خاك، نقشه .)9(گردد احتماالً موجب بروز مشکالتی از جمله اشباع آب می

به  GISاخذ و در محیط  1384از استانداري خراسان رضوي در سال  1:15000مشهد در مقیاس خاك 
  اندازه مرز منطقه جدا شد.

آلودگی هواي شهر مشهد به مونوکسیدکربن  ی هوا، از نقشهنقشه آلودگ براي تهیه: آلودگی هوا نقشه
  زمین مرجع و سپس رقومی شد. GIS) استفاده شده است. این نقشه در محیط 13(

هاي شهري، صداي موجود در مکان یکی از عوامل مؤثر در کاهش و کنترل سر و: آلودگی صوتی نقشه
سبز بدون سبز با درخت مؤثرتر از فضايکلی فضاي طوردرختان بلند و پرشاخ و برگ و تنومند هستند. به

بل صدا را دسی 12تواند تا هاي مناسب با کاشت اصولی استفاده شود میدرخت است و اگر از گونه
هاي جنگلی شهري، نزدیکی به مراکز با یابی پارك). بنابراین یکی از معیارهاي مکان7کاهش دهد (

 براي تهیه آهن و فرودگاه و غیره است.راه هايپرترافیک، ایستگاه هايآلودگی صوتی زیاد مانند خیابان
آلودگی صوتی مانند مراکز صنعتی و  ) منابع ایجادکننده2003(نقشه آلودگی صوتی، مشابه روش مانلون 

حمل و نقل شهري مشهد غیررقومی سازمان ترافیک و  1:25000هاي پرترافیک برگرفته از نقشه خیابان
  شد.  ، فاصله از این مناطق تهیهGISدر محیط  Distanceانتخاب و با دستور  ،1391در سال 

ها درختکاري صورت گیرد، مسطح و یا کمی بسیاري از مناطق شهري که قرار است در آن: شیب نقشه
طور گیرند. بهها در معرض خفگی و اشباع آب قرار میشیبدار هستند. درختان کاشته شده در این محل

درجه مستعد اشباع آب در  5هاي کمتر از درجه در خطر فرسایش و شیب 19هاي بیشتر از بکلی شی
منظور کاهش احتمالی فرسایش باید  ) بهدرجه 20هاي طوالنی (بیشتر از  . از شیبهستندفصل زمستان 
  توپوگرافی منطقه سه مشهد استفاده شده است.  شیب از نقشه نقشه براي تهیهامتناع ورزید. 

با  GISشده، در محیط  هاي تهیههاي نقشهدر ادامه ارزش: فازي توابعستانداردسازي معیارها با ا
 در عنصر یک عضویت میزان فازي، منطق گیري فازي استانداردسازي شدند. دراستفاده از توابع تصمیم

 تابع کی معموالً با عضویت درجه شود. می تعریف 255صفر تا  بازه در مقداري با یک مجموعه،
آورده شده است. در این  1براي هر یک از معیارها در جدول  تابع شکل که شود می بیان عضویت

 تا صفر بین مقداري نقشه فاکتور هر در ها پیکسل از یک هر به فازي به کار رفته، هايمدل تحقیق در
 براي یار مربوطهمع دیدگاه از پیکسل محل بودن مناسب میزان بیانگر شده است که داده اختصاص 255

  پارك جنگلی شهري است و اعداد بزرگتر مطلوبیت بیشتري داشتند. احداث
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 .هاي جنگلی شهريیابی پاركنوع توابع فازي استفاده شده براي معیارهاي مکان -1جدول 
Table 1. Type of used fuzzy functions for urban forest parks site selection criteria. 

 نوع تابع عضویت بیتمطلو معیار

 کاربري اراضی
(Landuse) 

آهن و مناطق مسکونی با تراکم زیاد ایستگاه راه - ها و پارك معادل صفرمستثنیات، خیابان
بافت  - 76مسکونی با تراکم کم معادل  - 50مسکونی با تراکم متوسط معادل  -25معادل 

 255هاي بایر معادل زمین - 178هاي کشاورزي معادل  زمین - 102اي برابر مسکونی حاشیه
(exceptions, streets and parks equal to 0 – train station and high density 

residential areas equal to 25 - Medium density residential areas equals to 50 - 
Low density residential areas equals to 76 - Marginal residential context 

equal to 102 – Agricultural lands equal to 178 – Barren lands equal to 255) 

 گسسته
(discontinuous) 

 فاصله تراکمی جمعیت
(Distance from 

population density) 

 255متر (مقدار ماکزیمم) معادل صفر تا  8890صفر تا 
(0 to 8890 (max value) equal to 0 to 255) 

 یکنواخت خطی –افزاینده 
(increasing - 

monotonically linear) 
 هاي اصلیفاصله از راه

(Distance from Main 
roads) 

 تا صفر 255(مقدار ماکزیمم) معادل  متر 1550صفر تا 
(0 to 1550 (max value) equal to 255 to 0) 

 خطی یکنواخت –کاهنده 
(decreasing - 

monotonically linear) 
 ز آموزشیفاصله از مراک

(Distance from 
educational centers) 

 تا صفر 255متر (مقدار ماکزیمم) معادل  2450صفر تا 
(0 to 2450 (max value) equal to 255 to 0) 

 خطی یکنواخت –کاهنده 
(decreasing - 

monotonically linear) 
 فاصله از مراکز گردشگري

(Distance from 
tourism centers) 

 تا صفر 255متر (مقدار ماکزیمم) معادل  8890صفر تا 
(0 to 8890 (Max value) equal to 255 to 0) 

 خطی یکنواخت –کاهنده 
(decreasing - 

monotonically linear) 
 فاصله از مراکز تفریحی

(Distance from 
recreational centers) 

 تا صفر 255متر (مقدار ماکزیمم) معادل  5680صفر تا 
(0 to 5680 (max value) equal to 255 to 0) 

 خطی یکنواخت –کاهنده 
(decreasing - 

monotonically linear) 
 هاي موجودفاصله از پارك

(Distance from exist 
parks) 

 255(مقدار ماکزیمم) معادل صفر تا  متر 2740صفر تا 
(0 to 2740 (max value) equal to 0 to 255) 

 ختخطی یکنوا –افزاینده 
(increasing - 

monotonically linear) 
 فاصله از منابع آبی

(Distance from water 
resources) 

 تا صفر 255متر (مقدار ماکزیمم) معادل  7118صفر تا 
(0 to 7118 (max value) equal to 255 to 0) 

 خطی یکنواخت – کاهنده
(decreasing - 

monotonically linear) 

 بافت خاك
(Soil texture) 

 192بافت خاك سیلتی برابر  - 128سیلت معادل بافت خاك رس - 64بافت خاك رسی معادل 
(Silt soil texture equal to 64 – Silty clay soil texture equal to 128 – Clay soil 

texture equal to 192) 

 گسسته
(discontinuous) 

 آلودگی هوا
(Air pollution) 

 255معادل صفر تا  90تا  PSI 25شاخص 
(25 to 90 in PSI factor equal to 0 to 255) 

 خطی یکنواخت –افزاینده 
(increasing - 

monotonically linear) 

 آلودگی صوتی
(Noise pollution) 

 تا صفر 255(مقدار ماکزیمم) معادل  متر 2970فاصله از منابع تولید آلودگی صوتی صفر تا 
(0 to 2970 (max value) in distance from noise pollution resources equal to 

255 to 0) 

 خطی یکنواخت –افزاینده 
(increasing - 

monotonically linear) 
فاصله از تأسیسات و 

 کارخانجات
(Distance from 
facilities and 
installations) 

 255(مقدار ماکزیمم) معادل صفر تا  متر 2824صفر تا 
(0 to 2824 (Max value) equal to 0 to 255) 

 خطی یکنواخت –افزاینده 
(increasing - 

monotonically linear) 

 شیب
(Slope) 

  -255درصد معادل  19تا  5 - 255تا  0درصد معادل  5تا  0
 0تا  255درجه به باال معادل  19

(0 to 15 % equal to 0 to 255 - 5 to 19 % equal to 255 to 0 – up to 19 % equal 
to 255 to 0) 

Sigmoidal متقارن 
(symmetric Sigmoidal) 
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و زیر معیارها وزن هر معیار ): AHP( تعیین وزن معیارها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
ها و فضاي سبز، معاونت شهرسازي شهرداري مشهد و با استفاده از نظرات کارشناسان سازمان پارك

دو به دوي  و مقایسه AHP ی و آبخیزداري خراسان رضوي در قالب پرسشنامهاداره کل منابع طبیع
هاي جنگلی یابی پاركدست آمد. معیارهاي مکان هب Expert Choiceافزار معیارها و وارد کردن در نرم
، اکولوژیکی و ساختاري با یکدیگر مقایسه شدند. سپس معیارها تفرجی شهري، نخست در سه جنبه

هاي یابی پارك، دو به دو با یکدیگر مقایسه شدند. معیارهاي درنظر گرفته شده براي مکاندر هر جنبه
هاي اصلی، تفرجی شامل معیارهاي تراکم جمعیت، فاصله از راه جنبهدر سه جنبه شامل جنگلی شهري 

یکی جنبه اکولوژ هاي موجود.فاصله از مراکز گردشگري، فاصله از مراکز تفریحی و فاصله از پارك
شامل معیارهاي فاصله از منابع آبی، بافت خاك، فاصله از تأسیسات و کارخانجات، آلودگی هوا، 

ساختاري شامل معیارهاي توانایی ایجاد مرز و حریم براي نواحی  جنبهو  آلودگی صوتی و شیب.
ظر مناطق شهري، توانایی ایجاد ارتباط یا کریدور میان فضاهاي سبز شهري، توانایی بهبود کیفیت من

 در وزن جنبههر معیار وزن نهایی هر معیار از ضرب وزن خام  .بندي شدند تقسیم شهري و مساحت
 دست آمد.  هبه آن ب همربوط

یابی گیري براي مکانتصمیم): WLC( هاي اطالعاتی با روش ترکیب خطی وزنیتلفیق الیه
هاي و از طریق ترکیب الیه (MCE)گیري چندمعیاره هاي جنگلی شهري بر اساس تحلیل تصمیم پارك
 روش ترکیب خطی وزنیانجام شد.  WLCها با روش شده و با در نظر گرفتن وزن الیهفازي

)WLC( است. این تکنیک روش امتیازدهی نیز نامیده  هترین تکنیک در تحلیل ارزیابی چندمعیاررایج
مستقیماَ بر  گیرندهگر یا تصمیملیلشود. این روش بر مبناي مفهوم میانگین وزنی استوار است. تحمی

دهد، سپس از طریق ضرب کردن هایی به معیارها میمبناي اهمیت نسبی هر معیار مورد بررسی، وزن
در این فرآیند  ).16آید (دست می وزن نسبی در مقدار آن خصیصه، یک مقدار نهایی براي هر گزینه به

ها سنجی زمینمنظور امکان حاصل، به اند. نقشهمعیارهاي تفرجی و اکولوژیکی مورد استفاده قرار گرفته
  کاربري اراضی تلفیق شد. هاي جنگلی شهري با نقشهبراي توسعه پارك

 ه به دربا توج: ساختاري هاي با باالترین شایستگی با در نظر گرفتن معیارهاي جنبهارزیابی مکان
هکتار براي احداث پارك جنگلی شهري، سطوح با باالترین شایستگی با  5نظر گرفتن حداقل سطح 

هاي  یابی پاركهکتار، انتخاب گردیدند و با درنظر گرفتن معیارهاي ساختاري مکان 5مساحت باالي 
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اطق انتخاب بندي این مناطق مورد ارزیابی قرار گرفتند. بدین صورت که منجنگلی شهري، اولویت
امتیازدهی مناطق برحسب  امتیازدهی شدند. نحوه 3تا  0 ساختاري در دامنه شده از نظر معیارهاي جنبه

 ) اقتباس شده است2006() و گل و همکاران 2002(این معیارها از تحقیقات ون الیگم و همکاران 
در وزن  WLCبا روش شده در هر معیار سپس در هریک از مناطق، امتیازهاي کسب .)8) و (18(

امتیازات  دست آمده است ضرب شدند و با هم جمع شدند. هب AHP متناظر خود که از پرسشنامه
آمده براي هر معیار در جنبه ساختاري با منطق فازي و تابع خطی یکنواخت افزاینده در  دست هب

  استانداردسازي شدند. 255تا  0ي  دامنه
در نهایت، امتیاز هر یک از : اي احداث پارك جنگلی شهريهبندي نهایی بهترین مکاناولویت

نظر  ، با درGISدر محیط  ايآمار ناحیههاي تفرجی و اکولوژیکی با استفاده از تابع مناطق در جنبه
شایستگی  استانداردشده هر منطقه در نقشه هاي تشکیل دهندههاي پیکسلگرفتن میانگین ارزش

دست آمد محاسبه گردید. امتیاز نهایی هر منطقه از جمع  هقبل ب حلهتفرجی و اکولوژیکی که در مر
دست آمد و مناطق  هها ب تفرجی، اکولوژیکی و ساختاري با درنظر گرفتن وزن آن امتیاز در هر جنبه

  بندي شدند.برحسب امتیاز نهایی اولویت
  

  نتایج و بحث
 مساحت و سرانه: ي مشهدشهرنتایج بررسی وضعیت کمی فضاهاي سبز درختی مناطق درون

شود مالحظه می 1طور که در جدول  اند. همانداده شده 2فضاي سبز درختی مناطق مشهد در جدول 
، 8، 9، 1، 4، 6، 12، 10، ثامن، 5، 2، 3فضاي سبز مناطق از کم به زیاد عبارتند از مناطق  ترتیب سرانه

دهد که مشهد به شهري مشهد نشان می سبز درختی مناطقبررسی وضعیت کمی فضايج نتای .7 و 11
 سبز با رشد جمعیت و توسعهسو و هماهنگ نبودن رشد فضايدلیل جمعیت و وسعت زیاد از یک

ویژه  هفضاي سبز، و ب شهر و پراکندگی نامناسب این فضاها در بسیاري از مناطق خود از کمبود سرانه
ررسی وضعیت فضاي سبز، عموماَ تمامی ب دردر تحقیقات پیشین  برد.فضاي سبز درختی رنج می

اند، اما در این تحقیق، به درنظر گرفته شده هالچکیها، میادین، بلوارها و فضاهاي سبز شامل پارك
  فضاهاي سبز درختی قابل استفاده براي عموم و قابلیت تفرجی توجه شده است.
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  .درختی مناطق شهري مشهد فضاي سبز سرانه -2جدول 
Table 2. Arboreal green space per capita of Mashhad urban regions. 

 منطقه
Region 

 سرانه (مترمربع)
Per capita (m2) 

 منطقه
Region 

 سرانه (مترمربع)
Per capita (m2) 

1 2.13 8 3.74 
2 1.19 9 2.25 
3 0.91 10 1.51 
4 1.97 11 3.85 
5 1.29 12 1.72 
6 1.76 13 1.45 
 جمع 11.93 7

(Total) 

2.77 

  
ها و معیارها، در آمده براي هریک از جنبه دست هاي بهوزن): AHP( نتایج تحلیل سلسله مراتبی

   اند.) آورده شده6تا  3( هايجدول
 

 .هاي تفرجی، اکولوژیکی و ساختاريجنبه دهیوزن -3جدول 
Table 3. Weighting recreational, ecological and structural aspects. 

 ها جنبه
Aspects  

 )درصدوزن (
Weight (%)  

 ها جنبه
Aspects  

 )درصدوزن (
Weight (%)  

  تفرجی
(Recreational)  

  ساختاري  34.1
(Structural)  

19.4  
  اکولوژیکی

(Ecological)  
  جمع  46.4

(Total) 
100  

  
 .تفرجی گذاري معیارها در جنبهارزش -4جدول 

Table 4. Rating criteria in recreational aspect. 

  هامعیار
Criteria 

تراکم 
 جمعیت

Population 
Density  

  فاصله از 
 هاي اصلیراه

Distance 
from main 

roads  

فاصله از مراکز 
 گردشگري
Distance 

from tourism 
centers  

فاصله از مراکز 
 آموزشی

Distance from 
educational 

centers  

فاصله از مراکز 
 تفریحی

Distance from 
recreational 

centers  

فاصله از 
 هاي موجود پارك

Distance from 
exist parks  

  )درصدوزن (
Weight (%) 

5.26 6.83 5.78 2.91 8.3 5 
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 .اکولوژیکی گذاري معیارها در جنبهارزش -5جدول 
Table 5. Rating criteria in ecological aspect.  

 هامعیار
Criteria  

 فاصله از منابع آبی
Distance from 

water 
resources  

بافت 
 خاك
Soil 

texture  

فاصله از تأسیسات و 
 هاکارخانه

Distance from 
facilities and 
installations  

آلودگی 
 هوا
Air 

pollution 

آلودگی 
 صوتی
Noise 

pollution  

 شیب
Slope  

  )درصدوزن (
Weight (%) 

12.64 7.36 8.99 6.85 4.89 5.67 

  
 .ساختاري اري معیارها در جنبهگذارزش -6جدول 

Table 6. Rating criteria in structural aspect. 

 هامعیار
Criteria  

توانایی ایجاد مرز و حریم 
 براي نواحی شهري

The ability to create 
borders and 

boundaries for urban 
areas  

  توانایی ایجاد ارتباط یا کریدور 
 میان فضاهاي سبز شهري
The ability to create 

communication or corridor 
between urban green 

spaces  

توانایی بهبود کیفیت 
 منظر مناطق شهري
The ability to 

improve the quality 
of urban landscape  

 مساحت
Area  

  )درصدوزن (
Weight (%) 

6.32 4.4 4.77 3.9 

  
هاي هاي مختلف پاركدهد که از میان جنبهمی نشان )AHP( نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی  

اکولوژیکی باالترین اهمیت را در نگاه کارشناسان مربوطه، براي شهر مشهد دارد  جنگلی شهري، جنبه
طور که عنوان شد منابع  هاي تفرجی و ساختاري این فضاها مورد توجه هستند. همان و پس از آن جنبه

ترین مسأله در احداث  دهد بزرگیارها کسب کرده است که نشان میآبی باالترین امتیاز را در بین مع
چنین باال بودن  پارك جنگلی شهري در مشهد، به علت کمبود آب، دسترسی به منابع آبی است. هم

هاي هوا و آلودگی صوتی نشان از نیاز و اهمیت معیارهاي فاصله از تأسیسات و کارخانجات و آلودگی
  ها در شهر مشهد است.لی شهري در از بین بردن این آلودگیهاي جنگباالي نقش پارك

دست آمده براي هر معیار تفاوت زیادي  در تحقیقات پیشین انجام شده در شهرهاي مختلف، وزن به  
) معیار تراکم 2011) و احمدي و همکاران (2009زاده و همکاران (با تحقیق حاضر دارد. احمدي

اي بیرجند و اهواز ترتیب براي شهره هاي شهري بهیابی پاركمکان ارترین معی عنوان مهم جمعیت را به
ترین معیارها  عنوان مهم ) معیار نزدیکی به رودخانه را به2011(وارثی و همکاران . )1) و (2( عنوان کردند
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  نقشه فاصله از مراکز گردشگري. - 4شکل 
Figure 4. Distance from 
recreational centers map. 

.هاي اصلینقشه دسترسی به راه -3شکل   
Figure 3. Distance from recreational 

main roads map. 

نقشه تراکم جمعیت. -2شکل   
Figure 2. Population density Map. 

ر، منظ) معیارهاي 2003(. مانلون )19( اندآباد عنوان کردههاي شهري براي شهر خرمیابی پاركبراي مکان
 هاي شهري براي شهر دونگوان یابی پاركعنوان مهمترین معیارها براي مکان کیفیت آب و کیفیت هوا را به

هاي . دلیل این امر اهمیت متفاوت معیارهاي مختلف براي احداث پارك)13( چین عنوان کرده است
که اشاره شد طور  جنگلی شهري در هر منطقه خاص و نظرات متفاوت کارشناسان مختلف است. همان

آبی شهر مشهد و مشکالت آلودگی هوا و آلودگی صوتی باالي ناشی از ترافیک شهري عواملی مانند کم
این تحقیق بیشترین امتیاز را از نظر کارشناسان بومی کسب  و تأسیسات و مراکز صنعتی، در پرسشنامه

  دارند. کردند که نشان از اهمیت زیاد این مشکالت در احداث پارك جنگلی شهري
تا  2هاي در شکل WLCها با روش و تلفیق الیه تهیهنتایج : WLCها با روش تلفیق الیه تهیه ونتایج 

                               ًستگی باال، در مناطق بایر و بعضا هاي با شاید زمینندهنشان میهاي حاصل نقشهاند. نشان داده شده 14
رنظر گرفته شده براي تبدیل به پارك هاي کشاورزي قرار دارند که این امر اهمیت کاربري زمین دزمین

شهري  تر به هستههاي با شایستگی باال در فواصل نزدیکدهد. همچنین زمینجنگلی شهري را نشان می
هاي مناطق مسکونی، آموزشی، گردشگري و قرار دارند که این امر با در نظر گرفتن نقش باالي همجواري

هاي خیابان ها در حاشیهچنین بهترین مکان هم ست.تفریحی در انتخاب مکان پارك جنگلی شهري ا
هاي جنگلی یابی پاركها در مکاننقش مهم دسترسی به راه دهندهاصلی قرار دارند که این امر نشان

هرچند معیار فاصله از منابع آبی باالترین سهم را تعیین شایستگی نقاط داشته است، اما  شهري است.
ها گذاشته ي آب زیرزمینی در منطقه، اثر کمی روي تعیین شایستگی زمینهاپراکنش بسیار همگون چاه

هاي با شایستگی باال در مناطق با آلودگی هوا و آلودگی صوتی زیاد قرار دارند تا بسیاري از مکان است.
 ها شوند.گونه آلودگی هاي جنگلی شهري بتوانند باعث کاهش اینهاي درنظر گرفته شده براي پاركمکان
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Figure 7. Distance from 
existing parks map. 

 

Figure 6. Distance from 
entertainment centers map. 

 

Figure 5. Distance from 
educational centers map. 

 

نقشه فاصله از تأسیسات و کارخانجات. -10شکل   
Figure 10. Distance from facilities and 

installations map. 
Figure 9. Soil texture map. Figure 8. distance from 

water sources map. 

Figure 11. Air pollution map. 
 

  
 هاي موجود.نقشه فاصله از پارك - 7نقشه فاصله از مراکز تفریحی.    شکل  -6نقشه فاصله از مراکز آموزشی.      شکل  -5شکل 

     
  

  
       نقشه بافت خاك. -9شکل     نقشه فاصله از منابع آبی.        -8شکل       

          
 

  
  نقشه شیب. -13شکل                    نقشه آلودگی صوتی. - 12شکل                     نقشه آلودگی هوا. -11شکل 

  
 

پنج  15در شکل : ساختاري هاي احداث پارك جنگلی شهري از جنبهنتایج ارزیابی بهترین مکان
هاي اند. نتایج ارزیابی مکاندهنمایش داده ش Eو  A ،B،C ، Dمکان با بیشترین شایستگی با حروف 

هایی که در همسایگی نواحی دهد، مکاناحداث پارك جنگلی شهري در جنبه ساختاري نشان می

Figure 12. Noise pollution map. Figure 13. Slope map. 
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علت قابلیت باالي ایجاد مرز و حریم و بهبود کیفیت منظر  ها آمیخته هستند به شهري قرار دارند و با آن
مقدار کم فضاهاي سبز در منطقه، عامل قابلیت علت وجود  شهري، داراي باالترین شایستگی هستند. به

هاي انتخاب ایجاد ارتباط یا کریدور میان فضاهاي سبز شهري نتوانسته است تفاوت زیادي را بین مکان
مناسب پارك جنگلی شهري  علت امکان توسعه هاي با مساحت باال بهشده ایجاد کند. همچنین مکان

باالترین شایستگی  Bو  Cهاي دهند که مکاناند. نتایج نشان میهامتیاز بیشتري از نظر این معیار گرفت
  .)7(جدول  قرار دارند Eو  D ،Aترتیب مناطق  ساختاري دارند و پس از آن به را در جنبه

  

  
  .ها با روش ترکیب خطی وزنیحاصل از تلفیق الیهنقشه  -14شکل 

Figure 14. Result map of combining layers by WLC method. 
  
  
  
  
  
  

  



 و همکاران علی فکور

211 

 .ساختاري دهی مناطق در جنبهارزش -7 جدول
Table 7. Rating regions in structural aspect. 

 مناطق               معیارها                     
Regions                               Criteria  A  B  C  D  E  

 يشهر ینواح يبرا و حریم مرز یجادا ییتوانا
(The ability to create borders and 

boundaries for urban areas)  
1 3 3 1 0  

 يسبز شهر يفضاها یانم یدورکر یاارتباط  یجادا توانایی
(The ability to create communication or 
corridor between urban green spaces)  

0 2 2 1 0  

 يمنظر مناطق شهر یفیتبهبود ک توانایی
(The ability to improve the quality of 

urban landscape)  
1 2 3 1 2  

 مساحت
(Area)  

1 2 3 1 1 

 )هامجموع (با احتساب وزن
(Total (by considering weights))  

15 45.12 53.8 79.4 13.45  

 )255- 0( در جنبه ساختاري نهایی هايامتیاز
(Final scores in structural aspect (0-255)) 

66 198 236 85 59  

  
در نهایت، این مناطق بر حسب : هاي احداث پارك جنگلی شهريبندي بهترین مکاناولویتنتایج 

دهی نهایی مناطق بر نتایج ارزش 7هاي تفرجی، اکولوژیکی و ساختاري ارزیابی شدند. جدول جنبه
هاي یی مکانبندي نهانتایج اولویت دهد.هاي تفرجی، اکولوژیکی و ساختاري را نشان میاساس جنبه

 Bمکان که دهد می تفرجی، اکولوژیکی و ساختاري نشان احداث پارك جنگلی شهري در سه جنبه
و  C ،A ،Eهاي و پس از آن به ترتیب، مکان باشد میهاي مذکور باالترین شایستگی از نظر جنبهداراي 

D مکان  هاي بعدي قرار دارند.در اولویتB  در کاربري کشاورزي و  3 هکتار در شرق منطقه 3/46با
رو دسترسی بسیار  در مجاورت بلوار خواجه ربیع و نزدیکی بزرگراه قائم قرار گرفته است و از این

  مناسبی به نقاط مختلف شهر مشهد دارد.
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  .هاي تفرجی، اکولوژیکی و ساختاريدهی نهایی مناطق بر اساس جنبهارزش -8 جدول
Table 8. Rating regions based on recreational, ecological and structural aspects. 

  A  B  C  D  E  مناطق /هاجنبه
 تفرجی و اکولوژیکی

Recreational and ecological  
200 212 175 174 201  

 ساختاري
structural  

66 198 236 85 59  
 )هاامتیاز نهایی (با احتساب وزن

Final scores (by considering weights)  
174 209 187 157 173 

  
و  اندنمایش داده شده Eو   A ،B،C ،Dپنج مکان با بیشترین شایستگی با حروف  14شکل در   

مشهد متمایز شده  3ترین مکان براي احداث پارك جنگلی شهري در منطقه به عنوان شایسته Bمکان 
وضعیت متوسطی  از نظر تراکم جمعیت، فاصله از مراکز آموزشی و گردشگري این مکان در است.

قرار دارد اما به علت قرار گرفتن در فاصله کم از مراکز تفریحی آرامگاه خواجه ربیع و مجتمع تجاري 
الماس شرق داراي وضعیت بسیار مناسبی از لحاظ این معیار است. فاصله زیاد از تأسیسات و 

ستگی این مکان داشته کارخانجات و قرار گرفتن در بافت خاك سیلتی نقش زیادي در باال بردن شای
است. از نظر فاصله از منابع آب و آلودگی هوا و شیب این منطقه در وضعیت متوسطی قرار دارد و 

) بهترین مکان انتخاب شده براي احداث 2006( گل و همکاراندر تحقیق  آلودگی صوتی پایینی دارد.
ی باال در ایجاد کریدور بین دو هایی از قبیل نزدیکی به مرکز شهر، توانایجنگل شهري داراي ویژگی

هاي برگزیده در این هاي مکانپارك بزرگ شهري و مساحت باال است و دلیل تفاوت آن با ویژگی
  .)8( تحقیق، تفاوت زیاد شرایط اکولوژیکی و فرهنگی بین شهر اسپارتا و شهر مشهد است
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  .شهر مشهد 3شده در منطقه هاي انتخابنقشه موقعیت مکان -14شکل 

Figure 14. Map of selected sites location in region 3 of Mashhad. 
  

  گیرينتیجه
و پراکنش فضاي سبز درختی در وضعیت ضعیفی  دهد شهر مشهد از لحاظ سرانهتایج نشان مین 

توان گفت که مناطق مختلف شهري مشهد از شوند و میقرار دارد. بنابراین فرضیات تحقیق تأیید می
سبز درختی دچار کمبود هستند و بین مناطق مختلف شهر مشهد از نظر نیاز فضاي یزان و سرانهنظر م

هاي جنگلی و فضاي سبز درختی) تفاوت وجود دارد. همچنین نتایج سبز (پاركفضاي به توسعه
کم فضاهاي سبز و جمعیت زیاد،  رغم سرانهسه مشهد علی دهد منطقهدوم تحقیق نشان می مرحله

دلیل وجود  فضاي سبز از جمله پارك جنگلی شهري دارد. این امر به مکان زیادي براي احداث توسعها
شهر است.  دلیل قرار گرفتن در حاشیه منطقه به مساحت باالي اراضی بایر و کشاورزي و امکان توسعه

و توسعه  ي داردتوان نتیجه گرفت این منطقه توانایی باالیی براي احداث پارك جنگلی شهردر کل می
یابی، اصولی، نظر گرفتن فاکتورهاي مؤثر در مکان با در GISهاي جنگلی در محیط یابی پاركو مکان

هاي مربوط به ریزيهاي آتی و برنامهتوان در طرحاز نتایج این تحقیق می شود.سریع و علمی انجام می
  استفاده نمود. سبز شهري با توجه به معیارها و پتانسیل منطقهاحداث فضاي 
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Abstract 1 
Background and objectives: Parks and green spaces are from landuse that its 
distribution and dispersion in the city is very important. Due to the lack of 
comprehensive planning at the national level, urban services uses among green 
spaces have encountered problems such as deficiency of green space per capita, 
inappropriate distribution and location and lack of prediction of this spaces in 
cities. Due to this problem, require the construction of urban green spaces 
including urban forest parks and selecting new sites for afforestation will be 
necessary. 
Material and methods: In this study, for the first part: Using GIS capabilities, 
arboreal green spaces per capita, including parks and gardens planting trees and 
tree stands can be used for public, in different regions of Mashhad, evaluated using 
satellite images and regions were prioritized in terms of per capita. The results 
showed that region 3 has the lowest arboreal green space per capita. In the second 
part: Locating of urban forest park, with considering its criteria on aspects of 
recreational, ecological and structure were investigated. In the first layer data maps 
were produced, then standardized using various fuzzy functions. Then the 
standardized maps multiples own weights got from AHP, and were combined using 
WLC method.  
Results: Result maps, showed suitability of Mashhad region 3 lands and the most 
appropriate sites for creating of urban forest parks. The results showed that barren 
lands and agricultural lands, respectively, have much suitability compared to other 
land use because of the ease of conversion to urban forest parks. Also areas that are 
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closer to the city center, have a high suitability for creating an urban forest parks, 
because of the proximity of residential, education, tourism and recreation uses and 
also the ability to create boundaries and privacy, and improve the quality of urban 
areas and proximity to air and noise pollution sources.  
Conclusion: The results of this study can be used in future projects and plans due 
to weak condition of Mashhad city in terms of green space per capita and 
transmittal related to the construction of urban green space according to the criteria 
and area potential. 
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