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  روانیدانشگاه آزاد واحد ش یات علمیعضوه

  

  

 
 

شهرداري مشهد ومقایسه آن با سرانه هاي استاندارد  10پژوهش حاضر به بررسی وضعیت سرانه فضاي سبز منطقه 

 .پردازد یوهمچنین قابلیت دسترسی شهروندان به فضاهاي سبزبا توجه به پراکندگی آنها م

تحلیلی واطالعات اسنادي وجمع آوري داده هاي میدانی به کمک نرم  –دراین تحقیق با استفاده از روش توصیفی 

شناخت وضعیت فعلی فضاي :ن اهداف این تحقیق عبارتند از یتر مهم. ه وتحلیل الزم صورت گرفته استیتجز GISافزار

شهروندان به پراکندگی و میزان دسترسی  ،یبررسی سرانه فضاي سبز منطقه بر اساس استانداردهاي جهان ،10سبز منطقه 

سرانه فضاي  براي دستیابی به اهداف مذکور، .ارائه راهکارها و رهنمودهایی براي توسعه متوازن فضاي سبز فضاي سبز،

و ) 25- 20(متر مربع به ازاي هر نفر است که با استانداردهاي جهانی  6,29محاسبه گردیده که میزان آن  10سبز منطقه 

در پایان مکان گزینی و . دهد یگر شهرداري مشهد تفاوت معنا داري را نشان موحتی برخی مناطق دی) 12-7(کشوري 

و شعاع دسترسی عمومی آن مورد بررسی قرار گرفته که براساس اولویت بندي  GISها با نرم افزار پراکندگی پارك

ها در  ان کزینی پاركذکر است که براي مک الزم به. گردد یپارکهاي جدیدي پیشنهاد م ومعیارهاي مناسب با فضاي سبز،

تراکم جمعیت و مرکزیت در نظر  فاصله از معابر اصلی، موجود، يها فاصله از پارك: منطقه مورد مطالعه معیارهایی چون

 .گرفته شده است

  ییایستم اطالعات جغرافیو س یابیکان م ،اركپ ،رانهس ،يسبز شهر يفضا يزیرنامه رب ،سبز يفضا
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توسعه فیزیکی شهرها موجب . رشد و توسعه روزافزون شهرنشینی با گسترش کالبدي شهرها رابطه مستقیم دارد     

هاي اخیر طرز زندگی، نوع تفریحات و  در سال. شود دوري از طبیعت و قطع رابطه انسان با محیط زیست طبیعی می

رها، چهره محیط زیست را دگرگون کرده و موجب توسعه شه. نیازهاي اجتماعی مردم تغییر قابل توجهی کرده است

 .تغییر شکل تفریحات شده است
هاي واقعی، از نخستین  دهد، به عنوان یکی از پدیده فضاي سبز که بخشی از سیماي شهر را تشکیل می           

ی، فرهنگی، این مقوله داراي ابعاد زیست محیطی، اجتماع. مسائلی است که انسان، همیشه با آن در تماس است

ضروریات زیست . گستردگی ابعاد این امر، پژوهش دقیق و همه جانبه را ضروري کرده است. اقتصادي و کالبدي است

کند که در پاسخگویی به نیازهاي مبرم دست به مطالعه زده و در  محیطی، اجتماعی و فرهنگی فضاي سبز ایجاب می

 .پذیر باشیم هاي مناسب و امکان حل جست و جوي راه

هاي  هدف از طراحی پارک در حقیقت جست و جوي عوامل ضروري در ایجاد فضاي سبز مناسب شهري از دیدگاه       

 .زیست محیطی، اوقات فراغت، زیباشناسی، فرهنگی و غیره است

 

 
استفاده  يفشار براده و یت گردیش از حد جمعیشهرها و تراکم ب یت سبب گستردگیش روز افزون جمعیامروزه افزا     

سبز در  ياز ثابت ماندن پهنه فضا ین امر ناشیا. تده اسیسبز را شدت بخش يه فضاژیبه و یخدمات يها يکاربراز 

 يعملکردها ییکارا و کاهشسبز  يش شدت استفاده از فضایت بوده که باعث افزایش تراکم جمعیمقابل افزا

  .آن شده است یحیو تفر یکیژاکولو

شهري که عالوه بر جمعیت . شهر مشهد نیز به عنوان دومین کالنشهر کشور بعد از تهران از این امر مستثنی نیست     

فضایی شهر مشهد و  -کالبدي شتاب زدهگسترش ناموزون و . ردیپذ یممیلیون زائر را نیز در خود  12خود سالیانه حدود 

زیست محیطی به ویژه آلودگیهاي ناشی از رشد شدید جمعیتی و افزایش نیاز شهروندان به گذراندن  يها یآلودگافزایش 

  . اوقات فراغت توجه به فضاي سبز شهري را در شهر مشهد افزایش داده است

و مکان  یت دارد پراکندگیاهم يسبز شهر يدر مطالعات فضا يگریسبز موضوع د يعالوه بر مسئله سرانه فضا     

 یجاد آن است تا بتواند به درستیا یاجتماع يها ضرورت يشهر يها پارکدر  یسئله اساس؛ مباشد یمن فضاها یا ینیگز

رد که یقرار گ یید در جایبا يسبز شهر يو فضا ها ؛ پارکدینقش نما يفایشهر ا يو کالبد یاجتماع يدر ساختارها

   .در آن است یانسان يت هایکه کار وفعال ییا؛ جزند یمدر آن موج  یزندگ
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 ،10سبز منطقه  یفضا یت فعلیشناخت وضع:عبارتند از  اند گرفتهق مورد استفاده قرار ین تحقیکه در ا ییپارامترها     

 ،سبز یشهروندان به فضا یزان دسترسیو م یراکندگپ ،یجهان یاستانداردهاسبز منطقه بر اساس  یسرانه فضا یررسب

 .سبز یتوسعه متوازن فضا یبرا ییرائه راهکارها و رهنمودهاا
 ؟مشهد چگونه است یشهردار 10سبز منطقه  یت سرانه فصایوضعن سوال مطرح است که یحال ا

  

  .10سبز منطقه  یت فضایشناخت وضع.1

  .10منطقه سبز  یموجود در فضا یاهیگ یسبز و گونه ها یبا انواع فضا ییآشنا.2

  .سبز منطقه مورد نظر یفضا یمکان یزان پراکندگیشناخت م.3

  .موجود یآن در منطقه با توجه به استانداردها یمکان یسبز وپراکندگ یفضا یابیل وارزیتحل.4

  .یفیو ک یسبز از نظر کم یت فضایبهبود وضع یبرا ییارائه راهکارها.5

 .دشهر مشه یش از حد هوایب یاز آلودگ یریجلوگ.6

شهرداری مشهد از دیگر  10فضای سبز در منطقه  یو کمبودها ها یتکاسن بررسی وضعیت موجود و شناخت یهمچن

  .باشد یمتحقیق  نیا اهداف

  

 
سبز  یفضا یجهان یاستاندارد ها سرانه مشهد با 10 ی منطقهسبز موجود در  یفضا سرانه رسد یمبه نظر  

  .ندارد یخوانهم

 ی همه یست که امکان دسترسین یبه گونه ا 10 ی منطقهسبز  یفضا وپارک ها ینیو مکان گز یپراکندگ 

  .سر باشدیشهروندان به آن م

  

 
با گسترش صنعت و تمرکز آن در اکثر مناطق، . آن است یطیست محیز ی، کارکردهایسبز شهر یاثر فضا نیتر مهم

ت، یگر رشد بدون برنامه جمعیافته، ازطرف دیش یافزا ییایمید و پخش گازها و مواد شیاز تول یناش یسطوح آلودگ

ن یبد. انسان امروز را به شدت تحت فشار قرار داده است یست شهریط زیت محیفیش تعداد خودروها و کاهش کیافزا

که به جرأت  یبه طور. رسد یمر به نظر ی، اجتناب ناپذیشهر یها طیمحسبز و حضور آن در  یب نقش فضایترت

  .بمانند یدار باقیست شهرها پایگفت که بدون وجود آن ممکن ن توان یم
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سبز از  یفضاها. باشند یم یمختلف یعملکردها ی، دارایبزرگ و صنعت یژه در شهرهایسبز در شهرها، به و یفضاها

گذران اوقات  یرا برا یط مناسبیگر شراید یو از سو شود یمشهرها  یطیست محیت زیک سو موجب بهبود وضعی

از  یسبز شهر یاثرات فضا. باشد یمز ین یکالبد یعملکردها ی، داراها نیاعالوه بر . کند یمه یفراغت شهروندان تعب

ک در شهر، یماتیوکلیط بی، بهبود شرایصوت یهوا، کاهش آلودگ یچون کاهش آلودگ یموارد یطیست محیدگاه زید

را  ینیرزمیز یها آبت یفیش کیو افزا یست شهریط زیبر چرخه آب در محر مثبت یخاک و تأث یریش نفوذپذیافزا

در . ف هوا کمک کندیا به تلطیهوا را کاهش دهد و  یدما یبه طور قابل توجه تواند یمسبز  یفضا. شود یمشامل 

ساکت و  یروزانه به چند ساعت فضا یطید گفت که انسان، در هر شرایسبز با یفضا یاجتماع -یاثرات روان یبررس

 یط شهریبه عنوان بخش جاندار مح یسبز شهر یفضا. ن کندین فضا را تأمیا تواند یمسبز  یاز دارد که فضایآرام ن

به عنوان لبه شهر،  تواند یمسبز  ین خصوص فضایدر ا. باشد یمشهر،  یساختار کالبد یعنیجان شهر،  یمکمل بخش ب

  .)4 ،1371، یسلطان(د ینقش نما یفایا یشهر یک کننده فضاهایو تفک ها راهش دهنده شبکه یآرا

 

  یش رطوبت نسبیافزا �

 ر گرمایمقابله با جزا  �

زان سربیکاهش م  �

درختان، با  یقیسه تطبیمقا. دارند یمؤثرنقش  - ها شاهراهو  ها جادهه یدر حاش ژهیو به –زان سرب یدرختان در کاهش م

برابر  2و  یاهان علفیبرابر گ 20تا  10که درختان  دهد یمنشان  یاها زراعیو گ یاهان علفیر گی، نظیاهیر اشکال گیسا

انبوه و  یک شهرهایتنه درختان در مناطق پر تراف ینقش برگ، شاخه و حت. دارند یریتوان سرب گ یاهان زراعیگ

 .)54 ،1374ان، یمجنون(ار دارد یت بسیاهم ها نیماشاز اگزوز  یناش یزان سرب هوایدر جذب م، ها شاهراه

� 

  :م کردیتقس توان یم ین آثار را به دو گروه کلیا

  .ش هوایو پاال یریاه است؛ مانند غبارگیاز وجودگ یکه صرفاً ناش یالفاثرات

ن مورد یدر ا-اهان یگ. شود یممنتفع  ها تیفعالن یط از حاصل ایاه است و محیگ یاتیت حیاز فعال یکه ناش یاثرات به

شهر موجبات بهبود  یلطافت هوا یگریهوا و د یکاهش آلودگ یکی: قیاز دو طر - ها درختچهخاص درختان و 

  .)51 ،1369، یسلطانبهرام ( آورند یمشهر را فراهم  یمایوکلیب
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ش رطوبت ین امر سبب افزایا. شود یممجاور خود  یر بخار آب هوای، موجب تبخها درختچهروز برگ درختان و  یدر ط

ن یآب به بخار آب ب لیتبد یبرا. شود یمسبز  یاطراف فضا یگر، باعث خنک شدن هواید یهوا شده و از سو ینسب

ل به هنگام تابش آفتاب، ین دلیبه هم. گردد یمکسب  یدیخورش یاست، که از انرژاز یحرارت ن یکالر 580 -600

 شود یمل به گرما یکه جذب و تبد یاز مقدار انرژ. بدون است یاز فضا تر خنکشده،  یدرخت کار یاطراف فضا یهوا

 یاهیکه فاقد پوشش گ یمطمئن بود در منطقه ا توان یمب، ین ترتیبد. گردد یمون یراسیتراسپ لصرف عم%  75تا  60

و به طرق  ابدی یمد انعکاس یخورش یتابش یاز انرژ یعی، بخش وسهاست ساختمانده از انواع یاست و سطح خاک پوش

  .آورد یمط را فراهم یمح یمختلف موجبات گرما

  

  

و  یبه آثار اجتماع یابیدست) ها آنو مانند  یسبز محل یهاره ی، جزیشهر یها پارک(سبز  یفضا یدر طراح یهدف اصل

 یسبز در ساخت کالبد یز از کارکرد فضایهرچ - گر استیکدیعت به یکردن انسان و طب تر کینزدآن در هرچه  یروان

  . داشت یو روان یاجتماع یانتظار بازده توان یمز یآن ن یطیست محیشهر و کارکرد ز

 یت در محل مسکونیجمع یاز با فشردگین نیا. از داردیروزانه به چند ساعت سکوت و آرامش ن یطیانسان در هر شرا

که  یسبز شهر یجاد و توسعه فضاهایز ایدگاه نین دین از ایشتر هم خواهد شد، بنابراینده بیدر آ ینیآپارتمان نش یزندگ

 کند یم ییخودنما یبگذراند، به صورت ضرورت واقعاهو یرا در آرامش و دور از ه یروزانه ساعت مانسان بتواند دست ک

  .)68، 1371 ،یسلطانبهرام (

  

  : ان کردیر بیسبز را بر شهروندان به صورت ز یفضا یرات روان شناختیتأث توان یم یبه طور کل

از نظر  شود یمسبز حاصل  یفضا یعت و نظاره گریدر طب یریو آرامش که در اثر قرارگ یو روان یعالوه بر آثار روح

د، در یتونسیاز خود ف... مانند گردو، کاج و یدرختان. د ستیتونسید فیک مورد اشاره کرد و آن هم تولیبه  توان یم یعلم

مکره ین دو نیتعادل ب تواند یمن ماده یکه ا یدارد به گونه ا یانسان اثر فرح بخش ین مواد رویکه ا کنند یمفضا رها 

  .)1371،42، همان منبع(کند  یرا به انسان ارزان یو آرام بخش یعیبرقرار سازد و حالت طب یمغز را به خوب

در . روزانه ندارد یدر کارها یی، جایبدن یها تیفعال یاریبس ی، براکنند یمکم ورزش  یلیخ یمردم در جوامع صنعت

 یها طیمح. ب کردین کارها ترغیرا به ا ها آنش یش از پید بیبپردازند با یبدن یها تیفعالن افرادبه ین که ایا یجه براینت

ن یانجام شده چن یها پژوهشاز . کند ییها تیفعالن یق به شرکت در چنیمردم را تشو تواند یمسبز  یجذاب ازجمله فضا
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به مکان ساخته شده رحجان دارد  یحیتفر یها تیفعالن یا یبرا یسرسبز به عنوان مکان یها طیمحد که یآ یبرم

  .)71، 1374ان، یمجنون(

ده است و اوقات فراغت را یگرد ها انسان یشدن زندگ یکیمدرن باعث مکان یایدر دن یدر شهرها و به طور کل یزندگ

سبز است که  ین فراغت سهم گذراندن در فضاهاین استفاده از این فرصت کم بهتریکم کرده است و با ا ها انسان یبرا

  .)همان منبع( دهد یمش یو راندمان عملکرد افراد را افزا ییکردن و کارا یزه زندگیانگ

  :ان کردیر بیسبز را به صورت ز یفضا یآثار جامعه شناخت توان یم

  .یان شهروندان در مناطق مختلف شهریبهتر م یجاد تعامالت اجتماعیا-

  .دیجد یا شغلی یکار ینه هایجاد زمیا-

  .پر کردن اوقات فراغت-

  .ید و افکار ارزشیانتشار عقا-

  .یید و پر کردن خلوت و تنهایدا کردن دوستان جدیشدن افراد و پ یاجتماع-

   ....)ها فرهنگ، خرده ها ارزشهنجارها، ( یاجتماع یها شاخصاز  یکسب و شناخت برخ-

  .)همان منبع...) (و یت سازیه، شخصیت روحیتقو( یر آثار اجتماعیسا-

  

  : از دو جنبه قابل انجام است یشهر یها پارکدر  یت اجتماعیمقوله امن یبررس

  خرد دگاهید 2    کالن دگاهید 1

 یابیاست دست یهیرفته است، بدیط موجود در جامعه کامالً پذیاز شرا ها پارکمثل  ییفضا یریر پذیکالن تأث دگاهید 1

زان یت در کل ساختار جامعه خواهد بود و هرچه میمستلزم وجود امن یعموم یفضاسازک یدر  یت کامل اجتماعیبه امن

  . افتیش خواهد یافزا یعموم یت در فضاهایب امنیابد به صورت خود کار ضریش یدگاه کل جامعه افزایت در دیامن

آنچه مسلم است . ش دهدیفزاپارک ا یت را درفضایب امنیبود که بتواند ضر یید به دنبال راه کارهایخرد با دگاهیدرد 2

 ها خواستن یآنچه مشخص است تأم. نخواهد بود یال پردازیجز خ یزیچ یت صددرصدیبه امن یابیکرد دستین رویدر ا

  ).89،1382،یبانیش( کند یم یباز ها پارکت یش امنیدر افزا یکاربران در کنار توجه به حقوق آنان نقش اساس یازهایو ن
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. ن فضا مشکل استیزان منفعت ایم یریاندازه گ یهستند ول یسبز شهر یفضا یهمه مردم اغلب متوجه منافع اقتصاد

سبز است  ینه و سود نهفته در وجود فضایبخش اول مربوط به هز. سبز شامل دو قسمت است یفضا یمنافع اقتصاد

  .ژن و جذب ذرات معلقید اکسیمانند تول. گردد یم یره انرژیکه باعث کاهش مصرف و ذخ

چون  یاز بخش اول است مربوط به منافع تر ملموساست که  ییسبز در شهرها یجاد فضایا یبخش دوم منافع اقتصاد

 یشهردار(است ... ، پرورش انواع گل هاو ها آنا داخل ین فضاها و یدر کنار ا ها کودکستانجاد یامکان ا

  .)203،1382مشهد،

  

  

مکان  یا منطقه شهریه و یالمقدور در مرکز محله، ناح یسبز حت ین مفهوم است که فضایسبز به ا یت فضایمرکز

د با ی، باها آنو امثال  ی، منطقه ایمحله ا یها پارکمتفاوت اعم از  یها اسیمقسبز در  ین فضاهایهمچن. شود یابی

  .شنهاد شودیدر محدوده منطقه پ یمثال پارک منطقه ا عنوان به. متناظر خود انطباق داشته باشد یساختار کالبد

ت ید متناسب با موقعیسبز با یفضا: شهر ییبا ساختار فضا یسبز عموم یفضاها یانطباق سلسله مراتب ساختار کارکرد

  . شوند یابیه و منطقه مکان ی، محله، ناحیگیخود برحسب واحد همسا یکارکرد

  .شود یرید در حدامکان جلوگیدر داخل محالت با یاس فرامحله ایبا مق یها پارک ییاز جانما

ن مفهوم که یبه ا. است» یدسترس«ار ید به آن توجه شود، معیسبز با یفضا یابیکه در مکان  یگرید یارهایاز مع یکی

از آن  یشتریت بیق هم جمعین طریداشته باشند تا بد یدسترس یجهت به شبکه ارتباطد از چهار یبا یشهر یها پارک

از جلوه  یدارید یب امکان بهره بردارین ترتیبد. ابدیش یت پارک افزایو امن یاستفاده کند و هم امکان نظارت اجتماع

  .)88، 1379ا، ید نیسع( شود یمرهگذران از چهار جهت فراهم  یپارک برا یبایز یها

  

. شوند یمم یتقس یر شهریو غ یسبز و سطوح سبز، و در وهله بعد به شهر یسبز در وهله نخست به فضاها یفضاها

که با  ی، فضاها و سطوحیم بندین تقسیو براساس ا شوند یمم یتقس یر شهریو غ یسطوح سبز به دو دسته شهر

 یو سطوح سبز عموم یابانیو خ یمه عمومی، نیسبز عموم ی، فضاهاکند یمدا یسبز در شهرها ارتباط پ یفضاها یکاربر

  .)102،1379ا، یدنیسع( شود یمرا شامل  یورزش یها چمنو  یابانیو خ
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  سبز یانواع فضاهها:1-2شماره نمودار

  1388،یریپ:منبع

  

10- :  

 از نظرمثال،  یبرا. یعموم یاستفاده ها یمختلف برا یشده با کاربردها یسبز طراح یپارک عبارت است از فضا    

  )1380،29ارها، ین معیو تدو یدفتر امور فن(ط و مردم یپژوهش، آموزش، تفرج و حفظ سالمت مح

ک شهرها که معموالً با یا نزدیاست در داخل  ینیآمده است که پارک قطعه زم) 1957( یدر فرهنگ استاندارد دانشگاه

 ،1374ان، یمجنون( شوند یمز یتجه یاستفاده عموم یبرا یورزش یها نیزمو  ها گردشگاه ،یباز یها نیزمر ینظ یامکانات

35(.  

را از نظر نوع  یسبز شهر یاگر فضاها: دیگو یمن ین مورد چنیدر کتاب طرح باغ و پارک در ا ید حکمتیجمش    

قرار  یسبز عموم یدر طبقه فضاها ها پارکم، یم کنیتقس یو خصوص یمه عمومی، نیت به سه دسته عمومیمالک

 ها پارکگر یاز آن استفاده کنند، به عبارت د توانند یماست که تمام طبقات مردم  ین فضاها به گونه ایاصوالً ا. رندیگ یم

باً ی، تقریو رفاه یل گروهیکه تمام وسا شود یم یسع یعموم یها پارکدر . باشد یمبه منزله استراحت عموم مردم 

  .)10 ،1382، مشهد یشهردار(قه، سن و فکر وجود داشته باشد یهمه گونه سل یبرا

  

سبز  یفضا ین المللیا استاندارد بیدر دن یدر منابع مختلف و براساس نظر کارشناسان و دانشمندان مطالعات شهر      

مترمربع ذکر شده  30مترمربع و به طور متوسط  50تا  15، از کند یم یت زندگیپرجمع یکه در شهرها یهر انسان یبرا

بعضاً گفته شده است که در . هر نفر ذکر شده است یمترمربع برا 25تا  20سازمان ملل متحد  یشنهادیرقم پ. است
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متناسب  یستین فضاها بایت درنظرگرفتن ایش جمعیشده است و باتوجه به افزا ینیش بیمتر مربع پ 60از نقاط تا  یبعض

  .نده باشدین سال آیت در چندیبا نرخ رشد جمع

  

 
در  یسبز شهر ی، سرانه متعارف و قابل قبول فضاهایوزارت مسکن و شهرساز یها یبررسبراساس مطالعات و        

ست یط زیمح یسون شده از ییسه با شاخص تعیهر نفر است که در مقا یمترمربع برا 12تا  7ن یران بیا یشهرها

ن یز ایمختلف کشور ن ین در شهرهایباوجود ا. است ی، رقم کمتر)هر نفر یمتر مربع برا 25تا  20(سازمان ملل متحد 

 یها طرحزان آن را یهمراه است که م ی، با اختالفاتها آن یمیو اقل ییایمتفاوت جغراف یها یژگیورقم، با توجه به 

  . )www.daneshnamehroshd.irت یسا( کند یمن ییک از شهرها تعیمصوب هر

 یسبز عموم یزان فضایت دارد، میاهم یسبز شهر یدر ارتباط با فضا یط اجتماعیدگاه محیدرمجموع آنچه از د     

  .یسبز اجتماع یگر فضایر دیا به تعبیبدون مانع باشد،  ها آنکه رفت و آمد عموم مردم در  یسبز یفضا یعنیاست، 

، یگذران اوقات فراغت، باز یسبز به کار رود که برا یآن نوع فضا یبرا تواند یمسبز تنها  ین مفهوم سرانه فضایبنابرا

  .)83 ،1379ا، یدنیسع(ا شده است یح مهیتفر

را  یزمان دسترس یبرخ. ردیصورت گ یبه آن به آسان یابیباشد که دست ید به گونه ایسبز با یفضا یع مکانیتوز       

ن یسبز در ب یدرمورد سطح سرانه فضا. کنند یماست، برآورد  یمسکون یمتر از نواح 500تا  400قه که معادل یدق 10

گر ید یمتر مربع و بعض 15سبز را  یاز منابع استاندارد سرانه فضا یبرخ. شوند ینمده ید یآراء دست اندرکاران همسان

 یمیط اقلیژه شرایبه و یکیط اکولوژیشرا یها تفاوتسطح استاندارد را با توجه به . اند کردهعالم مترمربع ا 50تا  15ن یب

وزارت کشور  یزیطبق گزارش مطالعات برنامه ر. اد استیار زین برآورد بسیکه دامنه ا دانند یممتر متفاوت  50- 5/7

مترمربع  50تا  30از  یسبز در منطقه مسکون یر است که سهم سرانه هر فرد از فضایامکان پذ ییسالم در جا یزندگ

  ). 57 ،1374ان، یمجنون(ک ربع ساعت وقت الزم نباشد یش از یدن به پارک بیرس یکمتر نباشد و برا

  

سبز شهر مشهد  یمساحت کل فضا 1385مشهد در سال  یشهردار یوتریبر اساس آمار سازمان آمار و خدمات کامپ

تعلق  یشهردار 9واحد به منطقه  36با تعداد  یشهر ین تعداد پارکهایشتریب. متر مربع برآورد شده است 679/071/6

) 1(در نمودار شماره . پارک در مرتبه دوم و سوم قرار دارند 31و  32ب با تعداد یبه ترت 1و  2دارد و پس از آن منطقه 

سبز  ین مساحت فضایشترین بیهمچن. مشخص شده است یک از مناطق شهرداریهر  یبوستانها و ها پارکتعداد 

درصد از کل مساحت اختصاص  5/36که  باشد یممتر مربع  861/211/2مشهد با مساحت  یشهردار 7متعلق به منطقه 
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ب با مساحت یبه ترت 8و  11پس از آن، منطقه  و ؛سبز شهر مشهد را به خود اختصاص داده است یفضا یافته به کاربری

  )1386،51خاکپور،(. اند گرفتهمرتبه دوم و سوم قرار  متر مربع در 588/534و  293/785

 

 

و از جنوب به  2شرق به منطقه ، از یمشهد از شمال و شمال غرب به خارج از محدوده شهر یشهردار 10منطقه      

ن منطقه یا. دهند یمل ین منطقه را تشکیا یمرزها یو بزرگراه امام عل یبزرگراه آزاد. شود یممحدود  یشهر 11منطقه 

ز به خصوص در ین ینیآپارتمان نش یتراکم متوسط است و الگو ین منطقه شطرنجیو بافت ا باشد یمه یناح 3 یدارا

بوده و  یا نعل اسبین محدوده به صورت عمود بر هم و یدر ا ها ابانیخ یشبکه بند. خورد یمچشم  ه بهیبلوار امام یانتها

مشهد از سمت قوچان در شمال منطقه  یورود ین راه هایهم چن. ت شده استیز در آن رعاین یسلسله مراتب دسترس

   ).1385،42ان،یمیحل( قرار دارد

گانه شهر  13از مناطق  10قاسم آباد در منطقه  یشده در طرح جامع مصوب، اراض یمات منطقه بندیبر اساس تقس     

 .باشد یممحله  36ه و یناح 3هکتار است و شامل  1709معادل  یوسعت ین منطقه که دارایا. مشهد واقع شده است

 

  
  10موجود در سطح منطقه  یپارکها یپراکندگ -1 نقشه
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 تهکتار بوده اس 32,92 برابر 1388ان سال یتا پا یشهر یتحت اشغال پارکها ین مساحت کل فضایبنابرا      

 )درصد 41,9( رهکتا 13,82،یمنطقه ا یها پارکتوسط  )درصد 15,1( رهکتا 5ن رقم یکه از ا ،)متر مربع 331042(

 یتوسط پارکها )درصد 73,5( هکتار 24,2 و یمحل یتوسط پارکها )درصد 27,9( رهکتا 9,2،یه ایناح یتوسط پارکها

مشهد  یدر منطقه ده شهردار یشهر یک از انواع پارکهایر اشغال هر یدر نمودار ز. اشغال شده است یگیهمسا

منطقه،  یهکتار از کل مساحت پارکها 24,2 با یگیهمسا یپارکها شود یمهمان طور که مشاهده . مشخص شده است

  .متر مربع است 3/1ن منطقه برابر با یدر ا ها پارکنه داراست و سرانه ین زمین سهم را در ایباالتر

  

  
  10در منطقه  یشهر یمساحت انواع پارکها: 1شماره نمودار

  

 21ه دو شامل یناحو) عمتر مرب 71200( کپار 24ک آن شامل یه یه ناحک باشد، یم هیناح 3منطقه قاسم آباد شامل 

ر مساحت اشغال شده یر نمودار زد. تاس) متر مربع 139000(پارک  11 یدارا 3ه یو ناح) متر مربع 127100(پارک 

  .ده استیمشخص گرد ها آنو سرانه  ها پارکن یتوسط ا

  

  
  10منطقه  یک نواحیمساحت پارکها به تفک:2نمودار شماره 

منطقه ای ناحيه ای محلی ھمسايگی

5

13.82
9.29

24.2

مساحت

٣ناحيه ٢ناحيه ١ناحيه 

71200

127100
139000

مساحت
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  10منطقه  یک نواحیبه تفک ها پارکمساحت وسرانه :1جدول 

  

  

  

  

  

  

  
  مشهد یشهردار 10سبز منطقه  یمساحت و سرانه کل فضاها:3 شمارهنمودار 

  

GIS

15-1 -   

  . اقتباس شده است یکه از طرح جامع خازن است 50000/1اس یمق در 10نقشه منطقه موجود، نقشه منطقه       

نقشه  یسبز موجود که رو یفضا ،یمسکون یها نیزم: لیمورد نظر از قب یارهایق آن معیکه از طر یدانیمشاهده م

سبز و  یفضا یپراکندگ یو نقشه ها اند گرفتهقرار  ARC GISدرنرم افزار  یاطالعات جمع آور لذا ؛مشخص شده است

  .ده استیه گردیته یشنهادیپ ینقشه ها

  

شده  ییهر قدر عوامل شناسا. رگذارند، از مراحل مهم مطالعه استیتأث یابیکه در مکان  یو انتخاب عوامل ییشناسا

 یفضا یابیمکان  یبرا. ت بخش تر خواهد بودیرضا یابیج مکان یداشته باشند، نتا یشترین تطابق بیزم یها تیواقعبا 

با نقشه مربوطه  ها آنح یل به تشریکه در ذ میا گرفتهر را در نظر یعوامل ز) قاسم آباد(سبز در سطح منطقه ده 

   :میپرداز یم

سرانه کل  مساحت کل فضای سبز

6.29

1508387

71200  0,77  

127100  2,15  

139000  2,12  
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مناسب در تمام  یک پراکندگیفاصله داشته باشند تا از  یقبل يد از پارکهاید بایجد يمفهوم که پارکهان یبه ا      

  .برخوردار باشند ینواح

  
  موجود يها پارکفاصله از  -2نقشه 

  

ق هم ین طریداشته باشند تا بد یدسترس ید از چهار جهت به شبکه ارتباطیبا يشهر يها پارکن مفهوم که یبه ا     

ب امکان بهره ین ترتیبد. ابدیش یت پارک افزایو امن یاز آن استفاده کند و هم امکان نظارت اجتماع يشتریت بیجمع

  .شود یمرهگذران از چهار جهت فراهم  يپارک برا يبایز ياز جلوه ها يدارید يبردار
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  یفاصله از معابر اصل -3نقشه 

 يا منطقه شهریه و یالمقدور در مرکز محله، ناح یسبز حت ين مفهوم است که فضایسبز به ا يت فضایمرکز      

، ها آنو امثال  ي، منطقه ايمحله ا يها پارکمتفاوت اعم از  يها اسیمقسبز در  ين فضاهایهمچن. شود یابیمکان 

  . متناظر خود انطباق داشته باشد يد با ساختار کالبدیبا

  
  سه گانه یفاصله از مرکز نواح -4نقشه 
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 .رندیبرخوردارند قرار گ ییت باالیکه از تراکم جمع ییدر قسمتها ها پارکن مفهوم است که یبه ا     

  
  منطقه یتیتراکم جمع - 5نقشه 

  

و به  شود یماستفاده  ياز درجه بند يشنهادیبه دست آوردن نقشه پ يراب ،در نظر گرفته شده يارهایبا توجه به مع       

باشد آن مکان بهتر خواهد  تر کینزد 10ه هر چه به درجه ک رد،یگ یم تعلق 10 تا 1درنظر گرفته شده درجه  يارهایمع

  :ارها شاملین معیه اک. دبو

 کنند یماستفاده  ها آناز  يشتریت بیباشد بهتر است چون تعداد جمع تر کینزده یمکان پارک به مرکز ناح هرچه 1

 10ه باشند عدد یکتر به مرکز ناحیکه نزد ییها مکان وبه 1ه باشد درجه یکه دورتر از مرکز ناح ییها مکانن به یبنابرا

  .خواهد گرفت تعلق

وبه  10 عدد ین به معابر اصلیخواهد داشت بنابرا يشتریباشد کاربرد ب تر کینزد یمکان پارک به معابر اصل هرچه 2

  .ردیگ یم تعلق 1 عددقرار دارند  یکه دورتر از معابر اصل ییمکانها

 يشتریت بیساخته شود که از جمع ییپارک در جا یعنیبرخوردار باشد  ییت باالیمکان پارک از تراکم جمع هرچه 3

 يبالعکس آن دارا و 10هستند عدد  يت باالتریجمع يکه دارا ییها مکانن به ینابراب ،برخورداراست بهتر خواهد بود

  .افتیخواهد  تعلق 1ت کمتر عدد یجمع



 

١٦ 
 

ت یخواهند بود وجمع يشتریکاربرد ب يداشته باشد دارا يشتریساخته شده فاصله ب يمکان پارک به از پارکها هرچه 4

ا یاز پارک هستند و یکه خال ییومکانها 1پارک عدد  یدارل ین به مکانهینابراب ،استفاده خواهند کرد ها آناز  يشتریب

  .خواهد گرفت تعلق 10ند عدد یپارک کمتر يدار

  : میپرداز یمارها همراه با نقشه آنها ین معیک ازایح هر یل به تشرین در ذیبنابرا

  :شود یمر حاصل ینقشه ز يه با درجه بندک ،باشد بهتر است تر کینزده یهرچه مکان پارک به مرکز ناح .1

  
  یفاصله از مراکز نواح يدرجه بند - 6نقشه 

  : گردد یمر حاصل ینقشه ز يبا درجه بندو ،باشد بهتر است تر کینزد یهر چه مکان پارک به معابر اصل

  
  یفاصله از معابر اصل يدرجه بند - 7نقشه 

  



 

١٧ 
 

 يبرخوردار باشد بهتر خواهد بود وبا درجه گذار ییت باالیهر چه مکان در نظر گرفته شده از تراکم جمع

  :دیآ یمر بدست یز نقشه 1-10از  

  
  

  

 يموجود فاصله داشته باشد بهتر خواهد بودو با درجه گذار يهرچه مکان در نظر گرفته شده از پارکها

  :گردد یمر حاصل یز نقشه 1-10از  

  موجود يها پارکفاصله از  يدرجه بند -9نقشه 

  ت منطقهیتراکم جمع يدرجه بند -8نقشه 

 



 

١٨ 

 

  )10 نقشه. (دیآ یمبدست  ها درجهبا استفاده از روش ساده جمع  یقیار نقشه تلفیچهار مع يپس ازدرجه بند

  
  موجود يها پارکفاصله از  يدرجه بند -10نقشه 

ن درجه را داراست به عنوان یکالس آخر که باالترو) سکال 20( هشد يز درجه بندین ییق نهایودر انتها نقشه تلف

  .شود یمدر نظر گرفته  يشنهادیپ يها مکان

 
  جهت ساخت پارک يشنهادیمکان پ -11نقشه 



 

١٩ 

 

و تفرج  يازب ،گذران اوقات فراغت يبه کار رود که برا يسبز يدر مورد فضا تواند یمسبزتنها  يفضا ي سرانهمفهوم 

سبز شهر  يساحت کل فضام ها، یلچکن و یادیسبز تحت اشغال بلوارها و م يا احتساب فضاهاب. تده شده اسیتدارک د

 9,8سبز شهر مشهد برابر با  يرانه فضاس ،ن اساسیمربع است و بر ا متر 1388،24978875ان سال یمشهد تا پا

  .باشد یممربع  متر 6,29 سبز يسرانه فضا يمشهد دارا يهردارش) دم آباقاس( 10نطقه م. تمترمربع اس

  

  10 منطقهسبز  يسرانه فضا یبررس:2 لجدو

  فیرد
  سبز يانواع فضاها

  يشهر

  مساحت به متر

  مربع

  234533  نیادیم  1

  202239  بلوارها  2

  68457  ها یلچک  3

  331042  ها پارک  4

5  
 يهاینگلکارج ،سبز يمربندهاک( ریسا

  )پراکنده
672116  

  1508387  جمع  6

  6,29  سرانه کل  7

  1389سال  ها و فضاي سبز، سازمان پارک:منبع

  

  88 سالان یمشهد تا پا يبا مناطق شهردار 10سبز منطقه  يسه سرانه فضایمقا:3 جدول

 منطقه سرانه  منطقه  سرانه

 1منطقه  3,5  8منطقه   8,3

 2منطقه  3,3  9منطقه   36,6

 3منطقه  1,7  10منطقه   6,29

 4منطقه  3,1  11منطقه   8,3

 5منطقه  3  12منطقه   15,4

 6منطقه  3,9  منطقه ثامن  1,9

 7منطقه   29,2

  1388آماري  ي سالنامه:منبع



 

٢٠ 

 

  
  88 سالان یمشهد تا پا يبا مناطق شهردار 10سبز منطقه  يسه سرانه فضایمقا: 4نمودار 

  

  

به  10منطقه سبز  يفضا ي سرانه ،مشهد يسبز مناطق شهردار يفضا ي سرانهمربوط به  3با توجه به جدول      

  باشد یمل یذصورت 

 يسه با حداقل استاندارد هایمتر مربع است که در مقا 6,29مشهد معادل  يشهردار 10 ي منطقهسبز  يفضا ي سرانه -

  .متر مربع کاهش دارد 5,7ران یا ياستاندارد هاسه با حداکثر یمربع و در مقا متر 7/13 یجهان

در  يسبز شهر يسرانه قابل قبول فضاها يوزارت مسکن و شهرساز يها یبررسر اساس مطالعات و ب ،یبه طور کل

 9،7،12ز مناطق ج ،میریمتر مربع در نظر بگ 12گر سرانه استاندارد را ا. تمربع اس متر 12تا  7ن یران بیا يشهرها

  .رندیگ یمر سطح استاندارد قرار یر مناطق زیاس ،يشهردار

بالتر از  يشهردار 8 و 11ناطق م ،میریمتر مربع در نظر بگ 7سبز معادل  يکه حداقل سرانه استاندارد فضایودر صورت

ز سب يفضا ين با کمبود جدینابراب. باشند یمسبز  يفاقد حداقل استاندارد سرانه فضا یسطح استاندارد قرار گرفته و ما بق

  .مواجهند ها بوستانو  ها پارکبه خصوص در بخش  يشهر

  

 

و بااحتساب بلوارها  باشند یممتر مربع  1,3سرانه  يداراه ک) ها پارک( یسبز عموم يضاهاف ،موجود ين فضاهایاز ب

که در  يسه ایهر نفر است که طبق مقا يمتر مربع برا 6,29سرانه  يسبز که تمامآ دارا ير فضاهایها و سا یولچک

 ،مربع متر 5,7،)12- 7( يمربع وکشور متر 13,7،)25-20( یر و نمودارها انجام گشته که نسبت به سرانه جهانیجداول ز
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سبز  يفضا يمناطق با کمبود جد یسبت به برخن ،مشهد يگر شهرداریسه با مناطق دین در مقایکاهش دارد و همچن

  .منطقه مواجه است

د ییندارد تا یسبز منطقه با استانداردها همخوان يان سرانه فضایه اول که بیباتوجه به شواهد ارائه شده فوق فرض

  . شود یم

  

  
  

  

  

رد در منابع مختلف زمان یصورت گ یبه آن به آسان یابیباشد که دست يد به گونه ایسبز در شهر با يفضا یپراکندگ

 ياز شهرها یودر برخ اند گرفتهاست در نظر  یمسکون یفاصله از نواح متر 500تا  400قه که معادل یدق 10را  یدسترس

سبز صورت  يمشهد که با نظر کارشناسان فضا 10منطقه  ين برایدرنظر گرفته شده است بنابرا متر 200 تا 100گر ید

 500 يمتر ومنطقه ا 400 يه ایاحن ،متر 300 یاس محلیقم ،متر 200 یگیاس همسایبا مق يپارکها يراب ،گرفته

  .پارک نشان داده است ير شعاع عملکردیانجام شده که در نقشه ز یمتردسترس

6.29

54
47

201616
1111107.49

 جهان يبا سرانه کشورها 10سبز منطقه  يسه سرانه فضایمقا: 5نمودار 
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  موجود يها پارک یشعاع دسترس -12نقشه 

  

سبز ندارند و  يبه فضا یکاف یسبز روبروست و مردم دسترس يفضا ين است که منطقه با کمبود جدینگر این نمایا

با مساحت  یلوفر آبیاد است و به جز پارک نیار زید مناطق را پوشش دهند بسیسبزکه با ياز فضا یخال يپهنه ها

 يه خصوص در انتهاب ،وجود ندارد ياس منطقه ایبا مق يگریشه واقع است پارک دیاند يمربع که در انتها متر 50000

 یپارک روبروست وشهروندان دسترس يمواجه اندبا کمبود جد ینیاز آپارتمان نش یلیشه که با سیحجاب و اند يبلوارها

  .سبز را ندارند يو فضاها ها پارکبه  یکاف

  .د مشودییه دوم تاین شواهد فوق فرضین با توجه به ایبنابرا

نبه اول آن از اثرات ج. دت و توجه قرار دارین شهرها مورد اهمیساکن يبرا یاز دو جنبه کل يسبز شهر يامروزه فضا

د یولت ،یصوت یاهش آلودگک ،هوا یر بر آلودگیز جمله تاثا ،سبز بر شهرهاست يفضا یطیست محیمثبت و شگرف ز

اثرات  ياریما وجذب برگاب وبسیکروکلیر مییغت ،یطوبت نسبر ،ل دمایعدت ،نترل بادک ،د کربنیاکس يذب دج ،زنیاکس

 یسبز به عنوان مکان ينه دوم آن وجود فضاج. داز دارنیگر که امروزه شهرها به آن به شدت نیمثبت د یطیست محیز

باشد یمگذران اوقات فراغت شهروندان  يبرا



 

٢٣ 
 

ت در واحد سطح ابن موضوع روز به روز یوتراکم جمع 10ت شهرمشهد و به تبع آن منطقه یش جمعیبا گسترش وافزا

ت یجمع سال 3د در مدت یت شهر مورد نظر اشاره گردیراساس آنچه در مبحث جمعب. کند یمدا یپ يشتریب تیاهم

 239728منطقه به  تیجمع 1388در سال  اما 215686 نت آیجمع 1385که در سال یه طورب ،دا کردیش پیمنطقه افزا

گوناگون  يامدهایپ يت شهریجمع يانفجارش یفزاا. دت ادامه داریش جمعیز افزایافته است و همچنان نیش یافزا نفر

ت در واحد سطح یتراکم جمع شود یمن امر موجب یا. ترا به همراه ذاشته اس یطیست محیوز یواجتماع ياقتصاد

باز  يفضا یاط که زمانیابد ووجود حیک به شدت گسترش ینده نزدیدر آ ینیآپارتمان نش یافته وزندگیش یافزا

اد شهر یل وسعت زین طور به دلیمه. دن برویاز ب دیگرد یمگذران ساعات اوقات فراغت روزانه استفاده  يبرا یوخصوص

  .ابدیش یرامون شهر افزایباز پ يشهروندان به فضا یمدت زمان دسترس

 گریو د ها پارکساعات کوتاه اوقات فراغت خود به  یوجه شهروندان جهت گذران حتت ،مجموع عوامل مذکور باعث شده

 ،گرید ییزسوا. دیش نمایافزا يسبز شهر ياز به دسترس بودن فضاهایسبز معطوف گشته و به شدت احساس ن يفضاها

ران ینه تنها در ا يسبز شهر يفضا يبرا یار و شاخص ثابتیعم ،ان شدیسبز وسرانه آن ب يه استناد آنچه در بحث فضاب

در  یو کارشناسان نظرات متفاوت ها ارگان ،ده نهادهایگردن امر موجب یجهان وجود ندارد وا ير کشورهایبلکه در سا

  .ندیاظهار نما يسبز شهر ينه سرانه فضایزم

 يزیت آن در برنامه ریو رعا يرویجهت پ يسبز شهر ينه فضایثابت در زم ين و عددیعذم وجود شاخص مع

ر یشهروندان و دوا يبرا يمادچگونه منافع یما هیمستق يسبز شهر يجاد فضایا گردد یمموجب  يشهر يها يکاربر

 لذا د؛کن یدر شهرها تجل یو اجتماع یطیست محیبه همراه نداردومنافع آن به صورت اثرات مثبت ز یا خصوصی یدولت

جامعه قرار  ياقتصاد يت فعاالن بخشهاید و حماییسبز عمال کمتر مورد تا يفضا يبا کاربر یجاد اراضیده ایباعث گرد

ن عرصه تنها یدر ا باشند یم يسبز شهر يوسعه و حفظ فضات ،جادیا يو مجر یگانه حامیها که یرد و شهردارداریگ

 يهایر کاربریسبز به سا يفضا يهایر کاربرییگوناگون جهت تغ يمورد فشارها و تنگناها یمانده و بعضا به طرق مختلف

سبز  يصورت شفاف مربوط به فضان به یاز ضوابط و قوان ین ضعف و عدم وجود برخیمچنه. درنیقرار گ یمسکون

  .زسب يفضا يهایاز توسعه مناسب کاربر يرید و جلوگیموجبات تهد يشهر

  

  :شود یمشنهاد یر پیسبز منطقه موارد ز يفظ وگسترس فضاح ،بهبود ير راستاد ،با توجه به موارد فوق الذکر

از آنجا که مردم شهر  يسبز شهر ينقش و مشارکت مردم در حفظ و گسترش فضا ينه ارتقایفراهم نمودن زم -

و  یط سالمت جسمیشرا يز ارتقاین ين کاربریسبز عمومع هستند و هدف ازتوسعه ا يکاربران و استفاده کنندگان فضا

و به خصوص  یسبز عموم يجاد و توسعه فضایا لذا ت؛سین مقوله ضروریدر ا ها آنن دخالت ینابراب ،آنان است یروح



 

٢٤ 
 

گاه مردم یمحدود کرد بلکه جا ين شهریت مسئولیریا مدیو ها يشهردارف ید در چهارچوب وظایاز آن را نبا ينگهدار

  .ردیف ودر دستور کار قرار گید تعریبا ها آنشهر و نحوه جذب مشارکت 

نان خانه ز ،همچون بازنشستگان ها گروه یم برخین مشارکت مستقیو همچن یر رسمیو غ یفرهنگ يها آموزشارائه  -

ن نگرش که یر اییدر تغ ین سعیگرددوهمچن یعموم يشتر مشارکتهایسبب جذب ب تواند یم...انش آموزان ود ،دار

  .ستیدرختان ن ياب و گران به پایکردن آب شرب کم يمشارکت شهروندان فقط جار

در حفظ وگسترش  ییر بسزایمطمئنا تاث يعوارض شهر یبرخ یا بخشودگیف یق تخفیاز طر یق بخش خصوصیتشو -

ن در چهارچوب یریو دعوت خ یت فرهنگ عمومیدر جهت تقو يزیبرنامه ر یخواهد کردوحت يسبز شهر يفضا

فا یا یموجود نقش اساس يز پارکهاید و گسترش و تجهیجد يشهر يدر احداث پارکها تواند یموقف  یفرهنگ غن

  .دینما

 يزیق و برنامه رین منطقه بانگرش دقیران ومسئولیزان و مدیدر دستور کار برنامه ر يسبزشهر يفضا يه طرحهایته -

ن طرح مسائل یدودر ایه وبه اجرا درآیته يشهر یسبز عموم يتوسعه فضا یاساس يها ین خط ومشییشده و باهدف تع

سبز و انتخاب  يمناسب توسعه فضا يانتخاب الگو ها پارکبه  یودسترس یکانم ،یطیمح يارهایهمچون مع یمهم

زات و امکانات یانتخاب نوع پارک هاوتوجه به تجه يت استانداردهایعار ،م منطقهیهمساز با اقل یاهیگ يگونه ها

مورد توجه ...ن شهر ویواستفاده همه ساکن یجهت فراهم نمودن امکان دسترس ها پارکع متناسب یمتناسب با آن و توز

  .ردیقرار گ

 يزین موضوع و برنامه رین عدد مشخص در اییو تع يسبز شهر يمقدار سرانه فضا جاد اتفاق نظر مناسب دریا -

  .نمودن یمناسب به منظور عمل

ن یسبز در کمتر يکه شهروندان بتوانند از فضا يسبز در سطح شهر به گونه ا يع عادالنه فضایت دادن به توزیاهم -

  .ندینه استفاده نمایزمان و حداقل هز

  .ردر منطقه مورد نظ یگیاس همسایدر مق ها پارکاضافه کردن  -

سبز  يجاد پارک و فضایهت گذران اوقات فراغت شهروندان اج ،ت وگسترش شتابان منطقهیل رشد جمعیبه دل -

 یدر کاهش برخ يکمک موثر تواند یمن موضوع یا يشنهادیپ يتوجه به الگواب. تد اسیشتر مورد تاکیب يشهر

  .شود يشهر يهایو ناهنجار یمشکالت اجتماع

  



 

٢٥ 
 

  جهت ساخت پارک يشنهایپ يها مکاننقشه  -13نقشه 

ست یقات زینتشارات دفتر تحقا ،)یطرح پزوهش( ،سبز تهران ياثرات توسعه بر فضا ی، بررس1363ز،یامبک ،یسلطان بهرام 1

  ... یطیمح

  روانیانشگاه آزاد شد ،)ارشد یکارشناسان نامه یپا( ،کشیسبز شهر گل يت فضایوضع یررسب ،1388دد،م ،يریپ 2

  .نتشارات دانشگاه تهرانا ،باغ وپارک یراحط ،1369د،یمشج ،یحکمت 3

 ،)مشهد 10منطقه : ينمونه مورد( یفیوک یکم يارهایمعبا توجه به  يشهر یاراض يکاربر يزیرنامه رب ،1385،یلیل ان،یمیحل 4

  .انشگاه آزاد مشهدد ،)یان نامه کارشناسیپا(

طرح ( ،يت شهریریر آن بر مدیسبز شهر مشهدوتاث يگسترش فضا یاجتماع – ياثرات اقتصاد ی، بررس1386،یراتعلب خاکپور، 5

  .یانشگاه فردوسد ،مشهد یهاد دانشگاهج ،)یپژوهش

  . سبز يوفضا ها پارکنتشارات سازمان ا ،نهیصلنامه سبزف ،)نت برآیر جمعیسبز وتاث يرانه فضاس( ،1384،حمدم ،يرضو 6

  .اپ دومچ ،نتشارات فرهنگ جامعا ،سبز يباغ واحداث فضا یراحط ،1371،زالهغ ،یروحان 7

  .مشهد ينتشارات استاندارا ،1382،يخراسان رضو يآمار سالنامه 8



 

٢٦ 
 

  .مشهد ينتشارات شهردارا ،1385مشهد، يآمار سالنامه 9

  .لد نهمج ،کشور يهاینتشارات سازمان شهردارا ها، يشهردارتاب سبز ک ،يسبز شهر يضاف ،1379حمد،ا ا،یدنیسع 10

ان نامه یپا( ،)9منطقه : ينمونه مورد(gisه به کمک یاس ناحیمق يپارکها یابیکانم ،1387هه،یجو ،یسکرانم ،لهها ،یمانیسل 11

  .انشگاه آزاد مشهدد ،)یکارشناس

 ينتشارات سازمان فضاا ،سبز يفضا یصلنامه تخصصف ،ر هم سطحیغ ياشت وتقاطع هاک ،یراحط ،1380لنوش،گ ،یفیشر 12 

  .ماره هشتمش ،سبز مشهد

 ها پارکنتشارات سازمان ا ،سبز يفضا ينارهایجمعه مقالت وسمم ،)سبز يفضا یطراح یمبان( ،1381،یرتضم ،یفیشر 13

  .سبز شهر تهران يوفضا

  .لد اولج ،سبز يسازمان فضانتشارات ا ،سبز يجموعه مقاالت فضام ،)سبز يفضا یطراح( ،1382،يهدم ،یبانیش 14

  .سبز يفضا يت اقتصادیریدم ،سبز مشهد يرح جامع فضاط ،1382مشهد، يشهردار 15

سبزانتشارات سازمان  يفضا یوآموزش یصلنامه علمف ،يسبز شهر يفضا یوطراح يزیرنامه رب ،1372،یسنعلح ،ییلقا 16

  .6 و 5ماره ش ،سبز تهران يوفضا ها پارک

  .سبز مشهد ينتشارات سازمان فضاا ،1385سبز، يفضاات ینشر مجموعه 17

  .سبز تهران يوفضا ها پارکنتشارات سازمان ا ،سبز وتفرجگاه ها يوفضا ها پارکرامون یپ یباحثم ،1374ک،ینره ان،یمجنون 18

  .ستیط زینتشارات سازمان محا ،ستیط زیرختان ومحد ،1369ک،ینره ان،یمجنون 19

  .يخراسان رضو یم شناسیآمار اقل مرکز 20

 یدر چارچوب خطوط کل ياقمار يجاد شهرهایضرورت ا یررسب ،مران وحوزه نفوذ شهر مشهدع ،رح توسعهط ،1368مهرازان، 21

  .نده شهر مشهدیتوسعه آ
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