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، در یو روان یکه عالوه بر جنبه بهداشت باشد یم یحیو تفر یمراکز خدمات رفاه نیتر مهماز  یکی سبز يو فضاها ها پارک

مناسب و انتخاب  يها مکاننه ین بهییق تعین تحقیهدف از انجام ا. برخوردارند ییت باالیاز اهم يدار شهریتوسعه پا

 ین منظور از مدل مجموع ساده وزنیا يبرا. باشد یمتهران  6سبز و پارک در منطقه  يجاد فضایا ين مکان برایبهتر

)SAW (ط نرم افزاریدر مح Arc Gis ن یدر ا. باشد یم یلیتحل -یفیق از نوع توصیتحقروش  .استفاده شده است

ه یجاد الیو ا هه نقشیسبز اقدام به ته يو فضا ها پارک ینیاز در مکان گزیمورد ن يارهایمع یابیو ارز یق با بررسیتحق

بر  یاطالعات يه هایبه هر کدام از ال ،يد، سپس به منظور مدلسازیگرد Gisط یارها در محیک از معیهر  يبرا یاطالعات

ص داده شد یوزن مناسب AHPاساس مدل  ق شده و با استفاده از مدل یبا هم تلف یبه روش همپوشان ها نقشه. اختصا

SAW  سبز و پارک در محدوده مورد  يفضا ين مکان برایاره است، بهتریچند مع يریم گیتصم يها روشاز  یکیکه

  .دیشنهاد گردیمطالعه پ

 
  تهران 6منطقه  ،SAWنه، یبه تیموقعسبز،  يفضا: 

   

                                                   
ه ریارشد جغراف یکارشناس يدانشجو - 1 ب يشهر يزیا و برنام ه تر سیدانشگا مدر  ت 

س يدانشجو -  2 شد جغراف یکارشنا و برنامه ریار ن يشهر يزیا  هرا اه ت  دانشگ

س يدانشجو -  3 شد جغراف یکارشنا و برنامه ریار ترب يشهر يزیا  اه  سیدانشگ مدر  ت 
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چنانکه قرون گذشته قرون انقالب صنعتی و . شهرنشینی و توسعه شهري از پدیده هاي ویژه دوران معاصر است

انقالب شهري  امند یمقرن حاضر را قرن  رشد سریع شهري در کشورهاي رو به توسعه مشکالت اجتماعی، اقتصادي و . ن

، دسترسی ناکافی به مسکن و خدمات اصلی شهري، فیزیکی فراوانی پدید آورده است که از جمله افزایش فقر در شهرها

ر و مسکن غیر رسمی، افزایش آلودگی و کاهش  ها زاغهبیگانگی شهروندان از هم، ایجاد  فضاي سبز در شهرها و نظای

  .ها آن

ز طبیعت دو ها انسانبا افزایش جمعیت و توسعه و گسترش شهرنشینی  از حد  اند شده ربه تدریج ا و تراکم بیش 

ت در محیط طبیعی و ایجاد  ت و دخال انسان ساخت نیازهاي زیست محیطی، جسمی و روحی انسان را  يها طیمحجمعی

و فضاي سبز مصنوعی در داخل شهرها  ها باغبیشتر بروز داده است براي رفع این نیاز انسان شهرنشین اقدام به ایجاد 

تشکیل بخشی ) ها پارک(فضاي سبز . کرده است  نیتر مهمو از ) 16 :1382محمدي، ( دهد یماز سیماي شهر را 

ر تداوم و ارتقاء سطح کیفی  رود یمحیات بخش انسان به شمار  يها ستمیس استواري ب رباز تاکنون تکیه گاه  ز دی و ا

ي است که ذکر این نکته ضرور کند یمزیست او بوده و هنوز هم وفادارانه خدمات بی دریغ خود را به بشریت عرضه 

اقتصادي بلکه به دلیل اهمیت زیست محیطی آن است  يها ارزشاهمیت حیاتی فضاي سبز در دنیاي امروز نه به دلیل 

وده و از طرف دیگر  تی نب اعتراف نمود در هیچ برهه اي از تاریخ حضور آن تا این حد براي انسان سودمند و حیا و باید 

تهدید واقع نشده استهیچ گاه موجودیت آن در سطحی این چنین گست   . رده مورد 

طه بهتریت و در این موقعیانتخاب بهتر از  يه گذاریجهت سرما مکانن ین راب ره  رنامه یوظا نیتر مهمهموا ف ب

انتخاب بهتریاز طرف برنامه ر يمتعدد يکهایزان بوده است، لذا تکنیر استفاده قرار گرفته ین موقعیزان به منظور  ت مورد 

امتیاز هر گزینه از طریق است که  SAWیا  یمدل مجموع ساده وزن، ها روش نیکارآمدتریکی از . است در این روش 

نسبی  يها وزنبه طوري که  دیآ یمآن گزینه در معیارهاي مختلف با احتساب وزن هر معیار بدست  يها ارزشتجمیع 

   .شود یممستقیم توسط تصمیم گیرنده داده  صورت به

  

اگون  اشکال در موثر سبز يفضا وجود بدون شهرها مفهوم امروزه ـر ید آن گوـن ل  گ ت ین تصـور  قاـب ـدها یپ. ـس  يام
ضا تیموجود ها آن یطیمح ستیز معضالت يها یدگیچیپو  يتوسعه شهر ه یهم يبـرا  را آن گسترش و سبز يف  ـش

ـود  يداریـ پا بتوانند نکهیا يبرا ها انسان یزندگ و تیفعال تمرکز، يکانونها عنوان شهرها به .است کرده ریناپذ اجتناب  خ
ضم را أثر  يو کـارکرد  ساختار رشیپذ جز يا چاره کنند نیت  ياحمـد حسـین زاده و  ( ندارنـد  یعـ یطب يهـا  سـتم یس از مـت

ا  آن سمیمتابول در شهرها کرهیپ يضرور و نفکیال جزء عنوان به سبز يفضاها انیم نیا در ).21: 1387، یروزجائیف  ـه

  .آورد وجود به شهرها اتیح در يجد اختالالت تواند یم آنها کمبود که دارند یاساس نقش
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ـهر عنـوان           ،کارشناسان فضای سبز ر ش هری را از ملزومـات ـه بز ـش اد فضـای ـس رای ایـج ـد  یمـ طرح جامع ـب و  کنن

ـند          ندیگو یم ـئله توجـه جـدی داشـته باش ـد بـه ایـن مس ترش بای را  . همه شهرها به ویژه شهرهای نوساز و یا در حال گـس زـی

ها و سـودجویان در پـیش          ه بسـاز بفروـش بز ـک  انـد  گرفتـه همین روند ساخت و ساز بی رویه و بدون توجه به لـزوم فضـای ـس

ان      ا. شهرها را به تدریج به شکل خوابگاه های عمومی در خواهد آورد درن جـه هرهای ـم ـروزه در ـش ـه ام ین در حالی است ک

ـازل مسـکونی و مرکـز      ها ابانیخقبل از ایجاد هر شهر یک طرح جامع با در نظر گرفتن سطح  ، پیاده روها، فضـای سـبز، من

  ).109: 1381خوش نمک، (تا شهری پویا و زنده داشته باشند  شود یمشهرها، تدوین 

اده جمله از ییناهنجاریها جادیا به منجر تینها در شهری سبز فضاهای نادرست یابی مکان ز کم استف  کاربران ا
، جادیا سبز فضاهای  یاهیدمان گیانتخاب و چ در تیمحدود جادیا مناسب، معماری طرح ارائه در تیمحدود جادیا شده
، ماییس در یآشفتگ مناسب،  مشکالت مناسب، یاجتماع تعامالت عدم خاک، اصالح و ارییآب به مربوط مشکالت شهر

 .)17: 1383،یرحمان( شد خواهد رهیغ و یاجتماع و یروان تیامن کاهش نگهداری، و تیریمد
این نکته که فضای سبز به عنوان ریه های تنفسی شهر به شمار رفته و فقدان آن به معنی عدم وجود  با پذیرفتن 

وسعه صنعتی که روندی بی بازگشت  شود یمسالمت جسمی و روانی در شهرها محسوب  اهمیت  باشد یمو به موازات ت

از اصل توزیع عادالنه تبعیت ) ها پارک(فضای سبز شهری  ،مورد مطالعهمحدوده در . گردد یم تر ملموسفضای سبز 

جهت ت ین موقعین بهترییق حاضر تعیهدف از تحق .و به طور مناسب در دسترس همه افراد شهر قرار ندارد کنند ینم

  .باشد یمن محدوده یسبز و پارک در ا یجاد فضایا

  

ردن ک یسپر یبرا یداشته و محل مناسب یحیموجود در شهر نه تنها ارزش تفر یها پارکو  یشهر زسب یفضا

 یریز جلوگیده شهرها نیقواره و نسنج یاز توسعه ب یارین فضاها در موارد بسی، بلکه ادیآ یماوقات فراغت مردم به شمار 

ا توجه به سرطان زا. کند یم افزوده شده  یشهر یها پارکسبز و  یت فضاهایبر اعتبار و اهم یط شهریمح ییامروزه ب

اد،  یمهد(است  ز گ). 29: 1372نژ اده ا صریاهان به عنوان حریاستف اظتیبه عنوان حر ی، استفاده از درختکاریم ب  ،یم حف

ز فضا ، استفاده از فضایو یاجتماع یمناسب جهت عملکردها یسبز بر اساس طراح یاستفاده ا جاد یسبز جهت ا یژه

ربرد تواند یم، یتیهدا یرهایمس اشد  یکا ائ(مناسب داشته ب   ).9: 1373، یلق

ضا یعملکردها   :اند کرده یم بندیبه سه دسته عمده تقس یکل طور بهرا  یسبز شهر یف

ضا یمات کالبدیبا توجه به تقس ز لحاظ کالبدییز تغین یشهر یشهر، عملکرد ف  یبه رده ها یر خواهد کرد و ا

تقسی، محله، ناحیگیمختلف واحد همسا ن یمتناسب با آن در ا یخدمات یها یکاربرز ا یو تعداد شود یمم یه و منطقه 
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ر در واحد همسا. شود یمگنجانده  یمات کالبدیتقس ز جمله خدمات قابل استقرا ، بوستان کودک و کودکستان و یگیا

، یاس ناحیدر مق. شود یممستقر  یو بوستان محله ا ی، واحد تجارییاس محله مدارس ابتدایدر مق. است یواحد تجار ه

اس یدر مق. شوند یممستقر  یه ایناحو پارک  یورزش یه و کاربریدر حد ناح یتجار یها تیفعال، ییمدارس راهنما

مستقر شوند  تواند یمرستان ی، دبی، پارک منطقه ایدرمان یها تیفعال، ی، باشگاه ورزشیفرهنگ یها تیفعالز یمنطقه ن

  ).17: 1383، یباروق(

  

م یو تنظ یه افکنیسا، معتدل کردن هوا، یهوا و صوت یست کاهش آلودگیط زیو حفاظت از مح یستیتنوع ز

جاد یجذب آب و ا یبرا یریجاد سطح نفوذپذیت آب، ایفیل و کیانات سیما، کمک به آرام کردن جریکروکلیم

لعات تار یبرا ییها فرصت ضایژمهم اکولو ی، از عملکردهایطیو مح یخیمطا  باشد یم یسبز شهر یک ف

)Scottish,1981:2(. 
  

ودن ا یح، در جهت سالم نگه داشتن سالمتیورزش، تفر یمناسب برا یها مکانجاد یا ن یانسان و در دسترس ب

اند یمآرام در شهر  یها طیمحهمه ساکنان شهر و به وجود آوردن  یفضاها برا در جهت  یمهم برا یبه عنوان عامل تو

  ).4: همان( دعمل کن یو روان یاجتماع یسالمت

ریدر ب ضا ها پارکبر  ها بحث شت  یت زندگیفیک تواند یمار مهم که یک راهکار بسیبه عنوان  یسبز شهر یو ف

رد، تأک یشهر یاجتماع اال بب ا ب ضا). G.Girarde,1992:25(د شده است یر اند یمسبز  یف  یو روان یخدمات اجتماع تو

ل یادیز اریبس ن ید و همچنیجد یدر توانمند ساختن شهرها یار مهمینقش بس تواند یمکه  یارائه دهد و به عنوان عام

ان  اشد عمل کند  ها آنساکن   .)Urich,1981:2(داشته ب

ل به یو تما گذرند ینم ها آنکه مردم از  ییها مکانهستند که در  ییها آنمشکل،  یدارا یها پارکن یاصوالً بدتر

  ).87: 1379ا، ید نیسع(ندارند، قرار دارند  ین کاریچن

  :ر استیت شوند، به شرح زید رعایسبز با یفضاها ینه مکانین بهییکه در تع ییارهایمع

  تیالف مرکز

ضا یکاربر  یابیمکان  یه و مناطق شهری، اعم از مراکز محالت، مراکز ناحید در مراکز شهریبا یعموم زسب یف

  .شوند
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  ب سلسله مراتب

 یابیه و منطقه مکان ی، محله، ناحیگیخود برحسب همسا یت کارکردیبا موقع د متناسبیبا یسبز عموم یفضا

خل محالت بادر د یه ااس فرا محلیبا مق یها پارک ییشوند و از جانما   .شود یرید در حد امکان جلوگیا

  یدسترسج 

اطیبا یشهر یها پارکک از یهر  رس ید از چهار سو به شبکه ارتب ا  یدست امکان ین طریبدداشته باشد ت ق هم 

جتماعیت بیجذب جمع امکان نظارت ا ر فراهم شود و هم  امن یشت ، در عیش یت پارک افزایو  ن حال امکان بهره یابد

ز چهارسو فراهم باشد  یپارک برا یبایز یاز جلوه ها یدارید یبردار   ).88همان، (رهگذران ا

ت شتر ممالک انتخاب مکان مناسب به کمک طراحان یدر ب ا مناسب  یطراح باغ منطقه ا ، مثالًردیگ یمباغ صور ر

 یتالش کنون. کند یمص داده و انتخاب یتشخ یمسکون ی منطقهرا مناسب  یه ایو ناح یحیو باغ تفر یاه شناسیباغ گ

ضاین است که در مناطق پرجمعیمسئوالن در ا ریرا اخت ییت و شلوغ ف ز تراکم جمعنیاحداث نما یکرده و پارک ا ا ا ت ید ت

  ). 116: 1371، یروحان(ست منطقه کمک کرده باشند یط زیمح یکاسته و به بهساز

رسند با تراکم جمع یک محل تفرجگاهیتا به  ندینما یم یرا که مردم ط یفاصله ا م یت در منطقه نسبت مستقیب

زه گیدارد و با فرمول ز اندا   :شود یم یریر 

�√A = 1
4�  

A = فاصله مناسب  

E = 21: 1371، یصدر نور( نفرت شهر به هزار یجمع.(  

ضا یع مکانیتوز اشد که دست  یسبز به گونه ا یف رس یبرخ. ردیصورت گ یبه آن به آسان یابیب را ده  یزمان دست

  ).57: 1374ان، یمجنون( کنند یماست، برآورد  یمسکون یمتر از نواح 500تا  400قه، که معادل یدق

  

 
 از نیاز مورد داده های و اطالعات آوری برای جمع. است تحلیلی -توصیفی تحقیق روش مطالعه در این

ت به با توجه و استفاده شده میدانی مطالعات و ای کتابخانه و اسنادی یها یبررس  یبررس به آمده، دست به اطالعا

ارتباطاز لحاظ  محدوده مورد مطالعه ، پرداخته شده تیاز گسل و تراکم جمع ی، دور2و درجه  1 درجه یفاصله از راه 

. شده است استفاده Expert choice 11 افزار مط نریدر مح AHP مدل از ،ارهایبه مع یوزن ده براین یهمچن

رم یدر مح SAW یریم گیسپس با استفاده از مدل تصم ارزش گذار Arc Gis 9.3 افزارط ن ارها در محدوده یمع یبه 

عهمورد  ز مع یبیت نقشه ترکیدر نها و ارها پرداختهیمتناسب با مع یه نقشه هایو ته مطال ن یارها که نشان دهنده بهتریا

  .شود یماستخراج است ن محدوده یا یها پارکسبز و  یمکان جهت احداث فضا
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ل حد از که است تهران شهر یمرکز مناطق جزء تهران یشهردار شش منطقه  حد از همت، بزرگراه به یشما

ز مفتح، شهید خیابان و مدرس بزرگراه به یشرق ب محور به یجنوب حد ا  شهید بزرگراه به یغرب حد از و یآزاد -انقال
 از و 12 و 11 منطقه با جنوب از ،7 و 3 منطقه با شرق از ،3 منطقه با منطقه شمال از همچنین. شود یم دمحدو چمران

ا غرب تهران، ( رهکتا 2/3176 مساحت با منطقه نیا). 44:  1390دانش شهر، ( است همجوار 2 منطقه ب طرح جامع 

ر ا( است داده یجا خود در را نفر 237292 تیجمع ،)1386  ).1385، رانیمرکز آما
ر دلیل به یسوی از شش منطقه  و موقعیت لحاظ به دیگر یسو از و تهران شهر یجغرافیای مرکزیت در استقرا

 در اول یپهلو که یاقدامات تأثیر تحت توپخانه، و ارگ میدان بازار، محدوده ییعن شهر یقدیم ثقل مرکز با یهمجوار
 شمال و شمال سمت به تهران شهر مرکز موقعیت یتدریج حرکت و انتقال با و داد انجام تهران شهر توسعه خصوص

 کشاورز بلوار در یکشاورز وزارت چون یعناصر احداث با میان این در. نمود پیدا یفضای مرکزیت چهل دهه از یغرب
 محدودتر یعملکرد یها اسیمق در یشهر جدید مراکز و ایرانشهر و یطالقان یمحورها در یادار یها ساختمان ،یکنون
 ،اند بوده واقع شش منطقه در که ولیعصر و انقالب میدان مانند شهر یاصل یمحورها یتالق محل یا محورها طول در

 ).44:  1390دانش شهر، ( گرفت خود به یمرکز مضاعف موقعیت منطقه کالبد

 

مدل . استفاده شده است SAWاز مدل  یسبز شهر یو فضا ها پارکنه جهت احداث ین مکان بهییبه منظور تع

SAW 4 )صم یها روشن ین حال پرکاربردتریو در ع نیتر سادهاز  یکی) یمجموع ساده وزن ه اریمعچند  یریم گیت

اشد یم ا محاسبه اوزان . ب حت به توان یمها، اریمعب ز ا یرا استفاده  AHPق از روش ین تحقیاستفاده کرد که در ا مدلن یا

ود یز شرح بهارها یج حاصل از وزن معیشده است و نتا   ) :1شکل (ر ب

تباط   278/0: 1 درجه یالف فاصله از راه ار

تباط   132/0: 2 درجه یب فاصله از راه ار

  076/0: از گسل یج دور

  513/0 :تید تراکم جمع

  .استبوده و مناسب  کمتر AHPدر  1/0است که از حد قابل قبول  05/0ز یارها نیسه معیمقا یب سازگاریضر

                                                   
٤- Simple Additive W eighted 
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ا استفاده از یمع یوزن ده -1شکل    AHPارها ب

 
  :است یر ضروری، مراحل زSAWاستفاده از روش  یبرا 

صمیکردن ماتر یکم .1  یریم گیس ت
صمیر ماتریمقاد یخط یاس سازیمق یب .2  ).76: 1387گران، یو د یطوار( یریم گیس ت

جنبه منفیاگر مع اشد از رابطه ز یار  استفاده یداشته ب   :شود یمر 
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ز رابطه ز مثبتار جنبه یاگر معو    ).46: 1388گران، یو د یعیشف( :شود یمر استفاده یداشته باشد ا

��� �
���

��
���� �  

  )AHPبدست آمده از وزان ا( ارهایمعاس شده در اوزان یمق یس بیضرب ماتر .3

که نشان  دیآ یمبدست  ییارها، نقشه نهایاستخراج شده از تک تک مع یهم گذاشتن نقشه ها یت از رویدر نها

  .سبز در محدوده مورد مطالعه است یاحداث پارک و فضا ین مکان برایدهنده بهتر

ه ارتباطیکه به لحاظ مع دهد یمق نشان یمحاسبات حاصل از تحق واقع در  یمحدوده ها 1درجه  یار فاصله از را

  .باشند یمت را دارا ین موقعیبهتر ها راهن یکنار ا

 قابل شهرها، سطح در ها آن تیاهم نظر نیا از و است شهری مختلف ساتیتاس دهنده ارتباط عامل ها راهدر واقع 
ا. است توجه ز دیبا شهری پارکهای نکهیا به توجه ب  جذب امکان تا باشد داشته یدسترس یارتباط شبکه به سو چهار ا

ریب  برداری بهره امکان حال نیع در و ابدی شیافزا پارک تیامن و یاجتماع نظارت امکان هم و شود فراهم تیجمع شت
ا .)5: 1390گران، یو د یصابر(باشد  فراهم سو چهار از رهگذران برای پارک باییز های جلوه از داریید  به توجه ب
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، فضای و ها پارک ینیمکان گز در عامل نیا سازگاری رینزد فواصل به سبز ر به کت اده شترییب ارزش یاصل معاب شد  د

  ).2شکل (

تباطین درباره معیهمچن اه ار زد فواصل به کهی، بطورمشابه در نظر گرفته شد یقضاوت 2درجه  یار فاصله از ر رین  کت

  ).3شکل (تعلق گرفت  شترییب یازیامت زین 2درجه  معابر به

  
ه ارتباط یارزش گذار -2شکل   1 درجه یبر حسب فاصله از را

 

 
ه ارتباط یارزش گذار -3شکل    2 درجه یبر حسب فاصله از را
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ز مع ه ارتباطینقشه استخراج شده ا ت یاولو ها راهن یک به ایکه مناطق نزد دهد یم ننشا 1 درجه یار فاصله از را

اشد یمرا دارا سبز و پارک در محدوده مورد مطالعه  ینه فضاین مکان بهییتع یبرا یباالتر ار راه ین در مورد معیهم چن. ب

  .دارند یدارند ارزش باالتر 2با راه درجه  یکیکه ارتباط نزد ییها محلهکه  شود یمر ین تفسیهم چن 2درجه  یارتباط

سبز در نظر گرفته شده  یفضا ینه مکانین بهییق به منظور تعین تحقیاست که در ا یگریار دیفاصله از گسل مع

طبق نقشه فاصله از گسل در محدوده مورد . شود یمشتر یبت یشتر باشد مطلوبیعتاً هر اندازه فاصله از گسل بیطب. است

جنوب و    ).4شکل (دارد  یشتریاز گسل فاصله ب بجنوب غر ژهیو بهمطالعه 

  

  
  سب فاصله از گسلبر ح یارزش گذار -4شکل 

اشد یم یسبز شهر یفضاپارک و  ینه براین مکان مناسب و بهییدر تع یز عامل مهمیت نیتراکم جمع ز . ب نقشه حاصل ا

اختصاص داده  خود بهت را یاز جمع ین است که مرکز منطقه و جنوبغرب منطقه تراکم باالتریار نشان دهنده این معیا

  ).5شکل (است 

  
  ارزش گذاری بر حسب تراکم جمعیت -5 شکل
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ضا ها پارکنه یمکان به ییه نقشه نهایز به منظور تهیت نیدر نها  یه هایتهران، ال 6منطقه  یسبز شهر یو ف

 ییفضا -ینه مکانیت بهیق شدند و مشخص شد که موقعیبا هم تلف Arc Gisط یدر مح SAWبدست آمده از مدل 

ضا ین مکان برایبهتر عنوان بهن منطقه قرار دارد و یا )بجنوب غر(شتر در مرکز و جنوب یب سبز و پارک  یاحداث ف

  ).6شکل ( شود یمشنهاد یپ

  

  
ضامستعد ا یها مکان -6شکل    6سبز و پارک در منطقه  یحداث ف

 بهینه، کارایی مکان نییتع بنابراین، است، مکانی موقعیت فضای سبز احداث در موثر عوامل نیتر مهم از یکی
ابراین، .دینما یم ارایه کنندگان استفاده برای را بهتری و خدمات رساند یم حداکثر به را سبز فضاهای  این به عنایت بن

ی گردند ینیگز مکان شهر سطح در ای شایسته نحو به باید سبز فضاهای که نکته این  رد. رسد یم نظر به ضرور

 Arcط نرم افزار یدر مح SAWدر قالب مدل  تهران 6منطقه  سبز فضاهای یبهینه مکان ارایه الگوی به پژوهش،

Gis د که یبدست آمد و مشخص گرد یی، نقشه نهایاطالعات یه هایال یریهم قرارگ یق و رویبا تلف. پرداخته شد

اولو لعه  ضا یشتریاز بیت و امتیمرکز و جنوب غرب محدوده مورد مطا اشد یمسبز دارا  یبه منظور احداث ف   .ب
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ضا ی، کاربر)1383( ،دهی، فریباروق .1  6، شماره ها یشهردارت، مجله یاز برنامه تا واقع یسبز شهر یف

اده، احمد و احمد .2 ا استفاده از  ها پارک، مکان یابی )1387( ،ثمی، میروزجائیف یحسین ز و فضای سبز بابلسر ب

ان ،AHPمدل تحلیل سلسله مراتبی  امه کارشناسی، دانشگاه مازندر  پایان ن

، گزارش اولین همایش علمی تخصصی فضای سبز، شهرهای گرم خشک، مجله )1381( ،خوش نمک، زهره .3

ره ها یشهردار چهارم، شما  38، سال 
گیروند تصم ی، بررس)1383( ،، محمد جوادیرحمان .4 ضا ها پارک یابیدر مکان  یریم  تأث یسبز عموم یو ف ر یو 

ا ره ی، مجله سبزها آن یمنیآن بر   6نه شرق، سال سوم، شما
ضا ی، طراح)1371( ،، غزالهیروحان .5  سبز، انتشارات فرهنگ جامع یباغ و احداث ف
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اده با شهری سبز فضای و پارک یابی، مکان)1390( ،می، عظیصابر .8  به ییایجغراف ستم اطالعاتیس از استف

 کیژئومات یش ملیهما، )شوشتر شهر :موردی نمونه( ،AHPاری یمع چند یابیارز روش

ضا)استانداردها(، جلد دوم یز ضرورت و طراحیس ی، فضا)1371( ،، بهدادیصدر نور .9 انتشارات سازمان ف  ی، 

 سبز، تهران

و  یشهرساز یعال ی، مصوب شورا)طرح جامع تهران(توسعه و عمران شهر تهران  یساختار – یطرح راهبرد .10
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ا نیروی انسانی بهره وری بر مؤثر عوامل اولویت بندی و ، شناسایی)1387( ،گرانیو د ی، مجتبیطوار .11  ب
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