
ISSN: 2538-4384; Geographical Researches. 2022;37(4):387-396. DOI: 10.29252/geores.37.4.387

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2022, the Authors | Publishing Rights, ASPI. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) 
and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

An Analysis of the Green City Approach in Iranian 
Metropolises; A Case Study of Shiraz Metropolis

[Akbari M; 2020] An analysis of the ...; [Almohamad H, et al; 2018] Assessing spatial ...; [Bertram C, et al; 2017] 
Differences in ...; [Byrne JA, et al; 2009] Planning for environmental ...; [Cao S, et al; 2021] Functional classification 
...; [Chen B, et al; 2009] Assessment of aesthetic ...; [Chiesura A; 2004] The role of urban ...; [Cohen P, et al; 2014] 
The impact of an ...; [Gao W, et al; 2017] Building-based analysis ...; [Guo H, et al; 2022] A literature review ...; 
[Guo S, et al; 2019] Analysis of factors ...; [Hosseini A, et al; 2012] Study and analyze ...; [Hu S, et al; 2020] A multi-
mode Gaussian-based ...; [Izadi H, Keramati Z; 2015] Examination of the ...; [Keshavarz Ghorabaee M, et al; 2015] 
Multi-criteria ...; [Keshavarz Ghorabaee M, et al; 2021] Determination of objective ...; [Li Z, et al; 2021] Assessing 
equity in ...; [Liu W, et al; 2017] Spatial decay ...; [Loures L,  et al; 2007] Urban parks and ...; [Macedo J, Haddad 
MA; 2015] Equitable distribution  ...; [moba.shiraz.ir] Planning and development ...; [Taghvaei M, Kiumarsi H; 
2013] Evaluation and ...; [Wang D, et al; 2015 ] The physical and non-physical ... [Wang S, et al; 2021] Access to 
urban ... [Wolch JR, et al; 2014] Urban green ... [Wu W, Ding K; 2022] Optimization strategy ...

Aims Urban parks and green spaces play a vital and important role in improving the quality of urban life 
and general health of citizens. The present study aimed to analyze the condition of indicators related to 
the green city in Shiraz metropolis using Merec and Edas techniques.
Methodology In the present quantitative study, the scope of the research was the regions of Shiraz 
metropolis in 2018, and 10 indicators related to urban parks and green spaces in 11 regions of Shiraz 
city were investigated. The required data was extracted from the Shiraz city statistics in 2018, and these 
data were weighted by Merec technique and used in Edas technique.
Findings In the present quantitative study, the scope of the research was the regions of Shiraz metropolis 
in 2018, and 10 indicators related to urban parks and green spaces in 11 regions of Shiraz city were 
investigated. The required data was extracted from the Shiraz city statistics in 2018, and these data were 
weighted by Merec technique and used in Edas technique.
Conclusion The final score of Edas technique of green city indicators in the eleven Regions of Shiraz 
metropolis in 2018 shows the ineq uality and imbalance in the studied Indicators.
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کیفیت  یدر ارتقاو مهم  یاتیح ینقشی سبز شهر  یفضاهاها و پارک اهداف:
پژوهش حاضر با هدف  .کنندمی فایاشهروندان  یو سالمت عموم یشهر  یزندگ

در کالنشهر شیراز با استفاده از شهر سبز  امرتبط ب ینماگرهاتحلیل وضعیت 
 انجام شد. ایداسهای مرک و تکنیک

حدوده پژوهش را مناطق کالنشهر شیراز حاضر، م یپژوهش کمدر  شناسی:روش
 یو فضا شهری پارک با مرتبط شاخص 14 تعداد و دادند تشکیل 1738در سال 
 امهآمارن از نیاز مورد های. دادهندقرار گرفت بررسیشهر شیراز مورد  نطقهم 11سبز در 

 نوین تکنیک توسط هاداده این شد و استخراج 1738 سال در شیراز شهر
 .مورد استفاده قرار گرفتند ایداس تکنیک در و نددهی شدوزن مرک
امتیاز و کمترین  7به منطقه یداس اتکنیک  یمیزان امتیاز نهایبیشترین  ها:یافته

، منطقه 323/4با کسب امتیاز  7منطقه تعلق داشت.  3منطقه به یداس اتکنیک 
با کسب  6و منطقه  361/4امتیاز با کسب  4، منطقه 313/4با کسب امتیاز  14

کالنشهر  3بیشترین امتیازات را به خود اختصاص دادند. منطقه  346/4امتیاز 
میانگین کمترین میزان امتیاز را به خود اختصاص داد.  446/4امتیاز شیراز با 

النشهر شهر سبز در ک ینماگرهاتکنیک ایداس  یامتیاز نهای یترین همسایگنزدیک
که این آماره فضایی با  به دست آمد 829334/4 برابر Zنمره  و 364647/1شیراز 
 . دهدرا نشان میپراکنده  توزیع
گانه شهر سبز در مناطق یازده یتکنیک ایداس نماگرها یامتیاز نهای گیری:نتیجه

مورد  یو عدم تعادل در نماگرها یدهنده نابرابر نشان 1738کالنشهر شیراز در سال 
 .است یبررس

 شیراز کالنشهرتکنیک مرک، شهری، پارک شهری،  فضای سبز: گانواژ کليد
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 مقدمه
به ازن و متوعادالنه  یبه دنبال ارایه دسترس یستیبا داریپا یشهرها

خود  تیجمع یهاهمه گروه یبرا یعمومو تسهیالت امکانات 
و فضاهای سبز  هاپارک .[Almohamad et al., 2018] باشند

و استراحت  یباز  یبرا فضایی وجامعه هستند  شهری سرمایه
 یشهر  یهاطیها در محبه پارک یکنند. دسترسیفراهم م شهروندان

 محالتدر  یزندگ تیفیو بهبود ک یعدالت اجتماع یباعث ارتقا
 یزندگ تیفیک .[Macedo & Haddad, 2015] شودیاطراف م

 یحیتفر یاهو فرصت عتیبه طب یبا دسترس یارتباط تنگاتنگ یشهر 
در دسترسی  ییفضا عدالت .[Wang et al., 2015]در شهرها دارد 

است  یدار یپا یبرا یمهم اریمع یعموم هایپارکبه 
[Almohamad et al., 2018]. از  یکعنوان یبه یشهر  یهاپارک

 Gaoی ]زندگ تیفیبهبود ک در ینقش مهم یسبز ضرور  یفضاها

et al., 2017 ،]ی ]حیتفر یهافرصت نیتامBertram et al., 

 Chen] های شهریانداز چشم یشناسییبایارزش ز شیافزا[، 2017

et al., 2009]وصدا سر هوا و تیفی، بهبود ک[Cohen et al., 

 [ دارند.Guo et al., 2022]شهروندان  یو شاد یو سالمت [2014
شده است با استفاده از تکنیک  یدر پژوهش پیش رو سع

براساس فاصله از میانگین راه حل )ایداس( به  یگیری ارزیابتصمیم
یراز ش کالنشهر نماگرهای مرتبط با شهر سبز در و بررسی تحلیل

تنی مب تکنیکدهی مرک )وزنتکنیک در این پژوهش پرداخته شود. 
ی و شرح داده شده است معرفبار برای اولینت حذف معیارها( بر اثرا

ز اشهر سبز  امرتبط ب ینماگرهادهی به وزنو از این تکنیک برای 
ده استفاده شدر کالنشهر شیراز ها و فضاهای سبز شهری جمله پارک

 یوقت گیریتصمیمسازی و تصمیم ریزی،نظام برنامهدر است. 
 یشاخص مورد بررس نیاست که براساس چند تیمطلوب و مورد رضا

چندشاخصه که در  یر یگمیتصم یهاقرار گرفته باشد. در روش
 استفاده یجابه ،است رفتهقرار گ نیمورد توجه محقق ریاخ یهادهه

موالً . معشودیسنجش استفاده م اریاز چند مع ینگیبه اریمع کیاز 
توانند از یمدانان تحلیل وضعیت موجود شهرها جغرافی یبرا

در  مرکو ایداس  چندشاخصه استفاده کنند. تکنیک یهاتکنیک
ترین مزیت مهمو  دانان کمک کندتواند به جغرافییاین زمینه م
 بوده است. هاروزبودن آنبهها این تکنیک

[ به این نتیجه رسیدند که Byrne et al., 2009بیرن و همکاران ]
 نیا .اندشده عیطور ناعادالنه در داخل شهرها توزبه یشهر  یهاپارک

 یهاافتهی ،یطیعدالت مح یبا استفاده از چارچوب نظر  پژوهش
 االتیا یشهر  یپارک مل نیتربزرگ دکنندگانیاز بازد ینظرسنج کی

 دادندنشان  هاافتهی. دهدیآنجلس را مورد بحث قرار ممتحده در لس
 یندگز  یکیمرفه و در نزد دپوست،یسف پارک عمدتاً  دکنندگانیبازد

[ به این Hosseini et al., 2012حسینی و همکاران ] .کردندیم
و  وجود دارد رازیدر شپارک شهری  یکمبود فضانتیجه رسیدند که 

صورت هب زین این شهرگانه نهسبز در مناطق  یفضا عیتوز عالوه بر آن
 & Taghvaeiاست. تقوایی و کیومرثی ] عادالنه صورت نگرفته

Kiyomurthi, 2013 یهاپارک عیتوز[ به این نتیجه رسیدند که 
نوع  نیا دیاز تمرکز شد یحاک رازیشهر شدر  یاو منطقه یاهیناح

مطلوب  یکه دسترس استمجاور آن  یها در مرکز شهر و نواحپارک
ولچ و همکاران  .رو کرده استهشهروندان با مشکل روب یرا برا

[Wolch et al., 2014 سعی کردند ]ژهیوبهی و سبز شهر  یفضا 
ایج نتد. نکن سهیمقا نیمتحده و چ االتیسبز ا یشهرها درها را پارک

طور اغلب به ییفضا نیچن عیکه توزدهد این پژوهش نشان می
تر هو مرف دپوستیسف به نفع جوامع عمدتاً و نامتناسب نابرابر و 

[ به این نتیجه Izadi & Karamati, 2015ایزدی و کرامتی ]. تاس
ب های شهری نسبتاً مناسشیراز دسترسی به پارکدر شهر رسیدند که 

بوده است و درصد کمی از شهروندان با مشکل دسترسی مواجه 
[ به این نتیجه رسیدند Gao et al., 2017جائو و همکاران ] هستند.

شته در شنژن وجود ندا یشهر  یهاپارک یکاف ییفضا که طراحی
 قهیدق 14توانند با یها نمساختمان %69مردم در حدود  رایز ،است

و  عیتوز داشته باشند. یدسترس یشهر  یهابه پارک یروادهیپ
موجود در سطح منطقه متعادل  یشهر  یهاپارک یپوشش خدمات
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تعداد  یموجود دارا یشهر  یهااز مناطق، پارک ی. در برخستین
[ در Li et al., 2021. لی و همکاران ]از کاربران هستند یادیز

پژوهشی که برای شهر نانجینگ چین انجام شده است، به این نتیجه 
در  یاصل یهااز دغدغه یکیها پارک ییفضا رسیدند که عدالت
-. نتایج این پژوهش نشان میاست یطیمحستیمطالعات عدالت ز

به پارک در سه منطقه  یدر دسترس ییفضا عدالت یهاینابرابر دهد 
و در دو  یجزئ نسبتاً  یدر چهار منطقه مرکز  د،یشد یحومه شهر 

 زانیربه برنامه ی این پژوهشهاافتهیاست.  زیناچ یمنطقه مرکز 
و  هااستیکند تا سمیکمک  گذاراناستیو س یشهر 

 ییفضا ی و عدالترابر بهبود ب یرا برا یتر معقول یهایز یربرنامه
 ,Wu & Dingوو و دینگ ] .کنند میتنظ یها در مناطق شهر پارک

 راحیط تیفیک انگیدر شهر شن[ به این نتیجه رسیدند که 2022
 پژوهش نیا جی. نتاابدیبهبود  دیسبز با یها و فضاهاپارک

 انگیدر شهر شن ندهیسبز آ یفضا یز یربرنامه یرا برا یشنهاداتیپ
  دهد.میارایه 

 Cao] دارند یشهر  ستمیدر اکوس ینقش مهم یسبز شهر  یفضاها

et al., 2021]. سبز  یاز فضاها ریناپذییبخش جدا یشهر  یهاپارک
 یهاپارک .[Loures et al., 2007] شوندمحسوب می یشهر 
 یهاهستند و ارزش یاتیح یشهر  یاز خدمات عموم یکی یشهر 

را به خود  یادیآنها توجه ز یو اقتصاد یاجتماع ،یطیمحستیز
 یهاپارک یکه خدمت به مردم هدف اصل ییجلب کرده است. از آنجا

 یهم برا ی،ها به دغدغه اساساز پارک نهیبهاست، استفاده  یشهر 
 Guo] شده است لیتبد یطراحان شهر  یو هم برا گذاراناستیس

et al., 2019]یهارساختیمهم ز عناصراز  یکی یشهر  یها. پارک 
 [Chiesura, 2004] هستند یشهر  یاکولوژ  یبرا دیو مف یعموم

یم افیا یو سالمت عموم یشهر  یزندگ یدر ارتقا یاتیح ینقش که
رفاه  یبرا یمتعدد دیفوا یشهر  یهاپارک .[Hu et al., 2020] کنند

به  ی. دسترس[Guo et al., 2022] انسان و سالمت انسان دارند
 Wang]کند یسبز به رفاه جامعه کمک م یو فضا یشهر  یهاپارک

et al., 2015]و  یاجتماع ،اکولوژیک یایمزا یشهر  یها. پارک
مرور کنند. یفراهم م یمردم و مناطق شهر  یرا برا یمهم یاقتصاد

 از عوامل یکی یشهر  یهابه پارک یکیکه نزد دهدینشان م اتیادب
-پارک طراحیمردم به استفاده از آنهاست.  لیبر تما رگذاریتاث یدیکل

از عوامل  یکی ،و محل کار یمسکوندر مجاورت مناطق  یشهر  یها
 .[Gao et al., 2017] است یزندگ تیفیبر ک رگذاریتاث یدیکل

خدمات  ،یسبز شهر  یفضا یاجزا نیترمهماز  یکیعنوان ها بهپارک
 یو روان یاجتماع ،یکیزیف یایکنند که مزایرا ارایه م یمهم یحیتفر

 یهاپارک ییفضا عی. توزکندفراهم میساکنان  یرا برا یمتنوع
 ریاثت یحیبه خدمات تفر نثر ساکناوم یشدت بر دسترسبه یشهر 

ها، مانند پارک یسبز شهر  یفضا .[Liu et al., 2017]گذارد یم
 تیفعال یباعث ارتقا یاجتماع یهاو باغ سبز یهاها، بامجنگل

 Wolch]شود یم یساکنان شهر  یو سالمت عموم یرفاه روان ،یبدن

et al., 2014]. یهارساختیز ای یسبز عموم یبه فضا یدسترس 
مردم شناخته  یبدن یهاتیها مرتبط با فعالپارکمانند  یسبز شهر 

بر  یمهم راتیتاث یشهر  یهاپارک .[Wang et al., 2021شود ]می
 یمتنوع یاجتماع یکارکردها یداراو  دارند یشهر  یهاستمیاکوس

شهرها مهم  ییفضا یو ساختارها یزندگ طیشرا یهستند که برا
 .[Cao et al., 2021] است

ین ترهای شهری را بایستی اساسیبدون شک فضای سبز و پارک
رویه به حساب آورد که شتابان و بی مولفه پایداری در شهرنشینی

ریزی شوند، در صورت بهینه و درست مدیریت و برنامهاگر به
سازی جسم و روح و روان شهروندان و بهبود سیما و منظر سالم

شهرها تاثیرات مطلوب و مفیدی را برجای خواهند 
تعداد  ی مورد مطالعه در این پژوهشهاترین شاخصمهمگذاشت. 

، ایتعداد پارک محله، مساحت پارک همسایگی، پارک همسایگی
مساحت پارک ، ایناحیهتعداد پارک ، ایمساحت پارک محله

مساحت منطقه ، سرانه فضای سبز، ایتعداد پارک منطقه، ایناحیه
 پژوهش بوده است. سهم فضای سبز از مساحت منطقهو  به هکتار

و بررسی وضعیت نماگرهای مرتبط با شهر حاضر با هدف تحلیل 
و سعی شد وضعیت این  انجام شدسبز در مناطق کالنشهر شیراز 

گانه کالنشهر شیراز مورد بررسی و تحلیل قرار ناطق یازدهنماگرها در م
  گیرد.

 
 شناسی روش

های مرک و ایداس در پژوهش کمی پیش رو با استفاده از تکنیک
سعی شده است وضعیت نماگرهای مرتبط با شهر سبز در مناطق 

محدوده پژوهش را  گانه کالنشهر شیراز مورد بررسی قرار گیرد.یازده
شاخص  14تشکیل داد و تعداد  1738 در سال شیراز کالنشهرمناطق 

منطقه شهر شیراز مورد  11مرتبط با پارک شهری و فضای سبز در 
 ،تعداد پارک همسایگیی مورد مطالعه هاشاخصتحلیل قرار گرفت. 

مساحت پارک ، ایتعداد پارک محله، مساحت پارک همسایگی
تعداد پارک ، ایپارک ناحیهمساحت ، ایتعداد پارک ناحیه، ایمحله

ای سهم فضو  مساحت منطقه به هکتار، سرانه فضای سبز، ایمنطقه
ها و اطالعات مورد نیاز از آمارنامه دادهبود.  سبز از مساحت منطقه

ها توسط تکنیک استخراج شد و این داده 1738شهر شیراز در سال 
 ته شدند.و در تکنیک ایداس به کار گرف دهی شدهوزننوین مرک 

عناصر اساسی  گیری چندمعیارهل تصمیمیوزن معیارها در مسا
ین ادر . گذارندمیطور قابل توجهی بر نتایج تاثیر هستند که به

مبتنی بر اثرات حذف  تکنیک) نام مرکروش جدیدی به  پژوهش
. این روش از شده استمعیارها( برای تعیین وزن معیارها معرفی 

 سالکند که در دهی معیارها استفاده میوزنیک ایده جدید برای 
شده ارایه مرک  عنوان تحت همکاران و قرابایی کشاورز توسط 2421

 تکنیک مرک عبارتند از: است. مراحل 
یک ماتریس تصمیم در این مرحله ساخته : تشکیل ماتریس تصمیم

دهد. عناصر شود که امتیاز هر گزینه را در مورد هر معیار نشان میمی
باید  ij(x(0<شوند و این عناصر نشان داده می ijx ین ماتریس باا

شته معیار وجود دا m گزینه و n فرض کنید. باشندتر از صفر بزرگ
 ت:صورت زیر اسگیری بهشکل ماتریس تصمیمباشد، 
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گیری های تصمیمدر تمامی روش سازی تقریباً نرمال: سازینرمال

عد بسازی خطی برای بیدر این تکنیک از نرمال .شوداستفاده می
 . عناصر ماتریسشده استکردن عناصر ماتریس تصمیم استفاده 

مجموعه معیارهای   Bشوند. اگرنشان داده می ijn شده بانرمال
ای از معیارهای دهنده مجموعهنشان H سودمند را نشان دهد و

ده سازی استفانرمالزیر برای  رابطهتوانیم از ، میباشد غیرسودمند
 یم:کن

 
می لگاریت سنجشیک  مرحلهدر این : هامحاسبه عملکرد کلی گزینه

ا هآوردن عملکرد کلی گزینهدستبه منظوربهبا وزن معیارهای برابر 
 وگیری براساس یک تابع غیرخطی است شود. این اندازهاعمال می

 .در شکل زیر نشان داده شده است
 

 
 [Keshavarz Ghorabaee et al., 2021] معیارها یاوزن مقایسه (1شکل 

 
ان توان اطمینآمده از مرحله قبل، میدستبا توجه به مقادیر نرمال به

 i(S (مقادیر بیشتری از عملکرد ijn ترکه مقادیر کوچک کردحاصل 

 د:شورا به همراه دارد. برای این محاسبه از رابطه زیر استفاده می

𝑆𝑖 = ln(1 + (
1

𝑚
∑|ln(𝑛𝑖𝑗

𝑥 )|))
𝑗

 

با  مرحلهدر این : ها با حدف اثرات معیارهامحاسبه عملکرد گزینه
شود. در این ها محاسبه میحذف هریک از معیارها، عملکرد گزینه

فاوت کنیم. تمرحله از معیار لگاریتمی مشابه مرحله قبل استفاده می
ها براساس این است که عملکرد گزینهدر این مرحله و مرحله قبل 

 این هشود. برای محاسبطور جداگانه محاسبه میحذف هر معیار به
 د:شوزیر استفاده می معادلهمرحله از 

𝑆𝑖𝑗
′ = ln(1 + (

1

𝑚
∑ |ln(𝑛𝑖𝑘

𝑥 )|))
𝑘,𝑘≠𝑗

 

 j در این مرحله، اثر حذف معیار: محاسبه مجموع انحرافات مطلق

 شودمیمحاسبه  4و مرحله  8آمده از مرحله دستبراساس مقادیر به

 jEاثر حذف معیارj  توانیمرا نشان دهد. با استفاده از فرمول زیر می 
 م:را محاسبه کنی jE مقادیر

Ej = ∑|𝑆𝑖𝑗
′ − 𝑆𝑖|

𝑖

 

 مشخصاوزان نهایی معیارها در این مرحله : محاسبه اوزان نهایی
-محاسبه می j(E (حذف اثرات از استفاده با معیار هر وزن شود.می

 Keshavarz]د شواز رابطه زیر استفاده می w شود. برای محاسبه

Ghorabaee et al., 2021]: 

𝑤𝑗 =
𝐸𝑗

Σ𝑘𝐸𝑘
 

 است. تکنیک شاخصهچند نوینهای از تکنیکیکی  تکنیک ایداس
 و استبه معنی ارزیابی براساس فاصله از میانگین راه حل  ایداس

کنیک شود. این تها استفاده میگزینهبندی از این تکنیک برای رتبه
نامه تحقیقات جغرافیایی چاپ شده است و گام پنجم و در فصل

 صورت زیر است:ششم این تکنیک به
را  SNو  SP ریمقاد ریبا استفاده از روابط ز مرحله نیا درگام پنجم: 

 :میکنینرمال م

𝑁𝑆𝑃𝑖 =
𝑆𝑃𝑖

𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑆𝑃𝑖)
 

 

𝑁𝑆𝑁𝑖 = 1−
𝑆𝑁𝑖

𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑆𝑁𝑖)
 

ها نهیزگ یینها ازیامت ریبا استفاده از رابطه ز مرحله نیا درگام ششم: 

 :میکنیم یبندرا محاسبه و آنها را رتبه

𝐴𝑆𝑖 =
1

2
(𝑁𝑆𝑃𝑖 + 𝑁𝑆𝑁𝑖) 

 میکنیم یبندها آنها را رتبهنهیگز یینها ازیبا استفاده از امت
[Keshavarz Ghorabaee et al., 2015]. 

 کالنشهر شیراز
دقیقه طول  72درجه و  92 یکالنشهر شیراز در موقعیت جغرافیای

و در فاصله  یدقیقه عرض شمال 76درجه و  23و  یشرق
موقعیت  2. شکل [Akbari, 2020]دارد تهران قرار  یکیلومتر 313

 . دهدیکالنشهر شیراز را نشان م یجغرافیای

 رازیش شهر تیجمع 1739نفوس و مسکن سال  یبراساس سرشمار 
و پنجمین شهر بزرگ ایران محسوب  تاسبوده  نفر 1969932بالغ بر 

منطقه شهری است  11شود و این شهر در حال حاضر دارای می
[Statistical yearbook of Shiraz city, 2019]. 
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 موقعیت جغرافیایی کالنشهر شیراز ( 2شکل 

 
 هایافته

های پژوهش انجام سازی دادهبعد از تشکیل ماتریس تصمیم، نرمال
در این  صورت گرفت. هامحاسبه عملکرد کلی گزینهشد. در گام سوم 
گیری لگاریتمی با وزن معیارهای برابر اعمال میبخش یک اندازه

رم گام چها است.گیری براساس یک تابع غیرخطی این اندازهو  شود
در این گام با بود.  ها با حدف اثرات معیارهاعملکرد گزینهمحاسبه 

در جدول شود. ها محاسبه میحذف هریک از معیارها، عملکرد گزینه
ف ذها با حعملکرد گزینهو  i(S( هامحاسبه عملکرد کلی گزینه 1

 های مورد بررسی آورده شده است.برای شاخص (′𝑆) اثرات معیارها
 

  1931در کالنشهر شیراز در سال  شهر سبز امرتبط ب ینماگرهاها با حدف اثرات محاسبه عملکرد گزینه( 1جدول 

 S مناطق
𝑺𝒊𝒋
′  

 ایتعداد پارک ناحیه ایمساحت پارک محله ایپارک محلهتعداد  مساحت پارک همسایگی تعداد پارک همسایگی

 7/0 6/0 85/0 7/0 7/0 7/0 1منطقه 

 7/0 67/0 66/0 76/0 76/0 77/0 2منطقه 

 57/0 55/0 55/0 52/0 53/0 58/0 3منطقه 

 53/0 75/0 75/0 55/0 55/0 5/0 4منطقه 

 73/0 72/0 71/0 77/0 75/0 51/0 8منطقه 

 76/0 78/0 78/0 5/0 5/0 51/0 6منطقه 

 67/0 6/0 85/0 63/0 63/0 67/0 7منطقه 

 05/0 05/0 05/0 07/0 02/0 05/0 5منطقه 

 75/0 77/0 74/0 51/0 51/0 53/0 5منطقه 

 51/0 56/0 56/0 52/0 53/0 56/0 10منطقه 

 61/0 66/0 63/0 66/0 68/0 65/0 11منطقه 

 مناطق

𝑺𝒊𝒋
′  

مساحت 
پارک 
 ایناحیه

 سهم فضای سبز از مساحت منطقه مساحت منطقه به هکتار سرانه فضای سبز ایتعداد پارک منطقه

 64/0 6/0 62/0 63/0 7/0 1منطقه 

 74/0 7/0 74/0 74/0 7/0 2منطقه 

 53/0 55/0 53/0 52/0 55/0 3منطقه 

 54/0 52/0 58/0 54/0 54/0 4منطقه 

 76/0 74/0 76/0 51/0 74/0 8منطقه 

 7/0 73/0 67/0 51/0 75/0 6 منطقه

 61/0 85/0 6/0 64/0 67/0 7منطقه 

 05/0 05/0 05/0 05/0 05/0 5منطقه 

 78/0 74/0 71/0 53/0 5/0 5منطقه 

 55/0 57/0 58/0 56/0 51/0 10منطقه 

 63/0 63/0 63/0 65/0 6/0 11منطقه 
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انجام شد که مقادیر آن  محاسبه مجموع انحرافات مطلقدر گام پنجم 
تعداد  میزان انحراف. در این جدول نشان داده شده است 3در جدول 

تعداد پارک ، 32/3 مساحت پارک همسایگی، 74/4 پارک همسایگی
 ایتعداد پارک ناحیه، 83/3 ایمساحت پارک محله، 91/3 ایمحله

، 38/3 ایپارک منطقه تعداد، 49/3 ایمساحت پارک ناحیه، 44/3

سهم و  89/3 مساحت منطقه به هکتار، 34/3 سرانه فضای سبز
  به دست آمد. 81/3 فضای سبز از مساحت منطقه

شهر  امرتبط ب ینماگرهااوزان نهایی با استفاده از تکنیک مرک، 
شد که مقادیر آن محاسبه  1738در کالنشهر شیراز در سال سبز 

 نشان داده شده است.  8در جدول 
 

  1931در کالنشهر شیراز در سال مرتبط به شهر سبز  ینماگرهامحاسبه مجموع انحرافات مطلق ( 2جدول 

 مساحت پارک همسایگی تعداد پارک همسایگی طقامن
تعداد پارک 

 ایمحله
 ایتعداد پارک ناحیه ایمساحت پارک محله

 0 057/0 121/0 0 0 1منطقه 

 077/0 106/0 112/0 011/0 01/0 2منطقه 

 075/0 087/0 072/0 024/0 015/0 3منطقه 

 065/0 106/0 113/0 011/0 013/0 4منطقه 

 053/0 056/0 057/0 035/0 031/0 8منطقه 

 08/0 063/0 063/0 011/0 015/0 6منطقه 

 0 071/0 056/0 045/0 048/0 7منطقه 

 0 0 0 021/0 066/0 5منطقه 

 045/0 067/0 055/0 026/0 021/0 5منطقه 

 088/0 057/0 1/0 035/0 034/0 10منطقه 

 054/0 026/0 087/0 025/0 042/0 11منطقه 

jE 3/0 26/0 51/0 75/0 84/0 

 منطقه سهم فضای سبز از مساحت مساحت منطقه به هکتار سرانه فضای سبز ایتعداد پارک منطقه ایمساحت پارک ناحیه طقامن
 086/0 101/0 075/0 071/0 002/0 1منطقه 

 033/0 076/0 03/0 033/0 071/0 2منطقه 

 116/0 084/0 116/0 027/0 074/0 3منطقه 

 085/0 075/0 081/0 085/0 06/0 4منطقه 

 08/0 07/0 082/0 0 065/0 8منطقه 

 112/0 057/0 146/0 0 031/0 6منطقه 

 063/0 052/0 078/0 036/0 0 7منطقه 

 0 0 0 0 0 5منطقه 

 056/0 058/0 115/0 0 036/0 5منطقه 

 073/0 056/0 107/0 0 082/0 10منطقه 

 062/0 062/0 063/0 0 051/0 11منطقه 

jE 45/0 23/0 54/0 75/0 71/0 

 
 1931در مناطق کالنشهر شیراز در سال شهر سبز  ینماگرهابندی محاسبه مقادیر نرمال و رتبه( 4جدول 

 Spi Sni مناطق
 بندیرتبه                                مقادیر نرمال

NSpi NSni Asi رتبه 
 5 448/0 1 273/0 252/0 185/0 1منطقه 

 6 812/0 1 33/0 226/0 152/0 2منطقه 

 1 525/0 1 1 108/0 852/0 3منطقه 

 3 761/0 1 705/0 137/0 412/0 4منطقه 

 7 454/0 1 233/0 15/0 138/0 8منطقه 

 4 706/0 1 654/0 200/0 355/0 6منطقه 

 10 256/0 1 073/0 384/0 042/0 7منطقه 

 11 006/0 0 012/0 738/0 007/0 5منطقه 

 8 858/0 1 325/0 101/0 151/0 5منطقه 

 2 515/0 1 562/0 017/0 801/0 10منطقه 

 5 325/0 0 153/0 357/0 107/0 11منطقه 

892 محمود اکبری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گانه کالنشهر شیراز تخمین زده شد  برای مناطق یازده   iSpمقدار  
(  0/ 501)   10(، منطقه  0/ 582)   3به منطقه    iSpکه بیشترین مقدار  

مقدار  0/ 412)   4منطقه  و   داشت.  تعلق   )iSn    منطقه برای  نیز 
کالنشهر   8منطقه   به  آنگانه به دست آمد که بیشترین مقدار  یازده 

 ( )جدول  0/ 735شیراز  داشت  اختصاص  نمودار    4(   (. 1و 

 

 
نرمال  (  1نمودار   ب   ی نماگرها مقادیر  سبز    ا مرتبط  کالنشهر  شهر  مناطق  در 

 1398شیراز در سال  
 

 به دست آمد.    4گانه طبق جدول  برای مناطق یازده  iNSpمقدار  

مقدار   منطقه    iNSpبیشترین  )   3به  شیراز  (  1/ 000کالنشهر 
و منطقه    8به استثنای منطقه    iNSnاختصاص داشت. مقدار  

به دست آمد )جدول    1برای سایر مناطق کالنشهر شیراز مقدار    11
 (. 2و نمودار    4

نهای  امتیاز  در جدول  نی یداس  ا تکنیک    ی میزان  بیان شده    4ز 
  3به منطقه  یداس ا تکنیک    ی میزان امتیاز نهای است. بیشترین  

تعلق   8منطقه به یداس  ا تکنیک  ی میزان امتیاز نهای و کمترین 
امتیاز    3منطقه  داشت.   کسب  منطقه  0/ 929با  کسب    10،  با 
منطقه  0/ 919امتیاز   امتیاز    4،  کسب  منطقه    0/ 761با  با    6و 

امتیاز   اختصاص    0/ 706کسب  خود  به  را  امتیازات  بیشترین 
کمترین میزان    0/ 006امتیاز  کالنشهر شیراز با    8دادند. منطقه  

  3شکل    (. 2و نمودار    4امتیاز را به خود اختصاص داد )جدول  
نزدیک  همسایگ میانگین  نهای   ی ترین  ایداس    ی امتیاز  تکنیک 

سال    ی نماگرها  در  شیراز  کالنشهر  در  سبز  نش   1398شهر  ان  را 
 دهد. می 

همسایگ نزدیک   میانگین  نهای   ی ترین  شهر    ی نماگرها   ی امتیاز 
  Zنمره   ، 1/ 760603برابر با  1398سبز در کالنشهر شیراز در سال  

به دست آمد. آماره    0/ 000001  برابر   P  مقدار و    4/ 825974  برابر 
شهر سبز در کالنشهر    ی نماگرها   ی ترين همسايگ ميانگين نزديک 
الگو   1398شيراز در سال   پراکنده بوده است و    ی بيانگر  توزيع 

مناطق   در  آماره  الگو یازده اين  از  شيراز  شهر  پراکنده    ی گانه 
م  نهای   کند. ی تبعيت  امتیاز  برا ا تکنیک    ی میزان    ی یداس 

کالنشهر شیراز در سال  گانه  مناطق یازده شهر سبز در    ی نماگرها 
تعادل    ی نابرابر   دهنده نشان   1398 عدم  نماگرها و  مورد    ی در 
 . است   ی بررس 

  

 
 1398در کالنشهر شیراز در سال مرتبط به شهر سبز    ی نماگرها مقادیر نرمال و امتیاز نهایی  (  2نمودار   
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  1931شهر سبز در کالنشهر شیراز در سال  ینماگرها یامتیاز نهای یترین همسایگمیانگین نزدیک( 9شکل 
 

 بحث
با را  یزیاد ییفضا ی وکالبد یهابازتاب ایراندر  ینیشهرنش شتابانرشد 
 مناسب عیتوان به عدم توزیبه همراه داشته است که از جمله آنها مخود 

. کرداشاره  ایران یخصوص کالنشهرهادر شهرها به یخدمات فضاهای
 یستثنمقاعده  نیااز  زیکشور ن یاز کالنشهرها یکیعنوان به رازیشهر شکالن

ر چند دو فضاهای خدماتی ها یکاربر  دیکه تمرکز شد نحویبه  ،نبوده است
و خدمات  تسهیالتاز  مناطق ریسا ماندنخاص شهر، سبب محروم منطقه

  شده است. یشهر 
مرتبط  ینماگرها( iAsامتیاز نهایی تکنیک آیداس ) میزان در این پژوهش

، 912/4، منطقه دو 449/4در کالنشهر شیراز برای منطقه یک شهر سبز  اب
، منطقه شش 434/4، منطقه پنج 361/4، منطقه چهار 323/4منطقه سه 

، منطقه 939/4، منطقه نه 446/4، منطقه هشت 236/4منطقه هفت ، 346/4
 امتیاز نهایی میزانبه دست آمد. بیشترین  723/4و منطقه یازده  313/4ده 

تعلق داشت.  3منطقه و کمترین میزان به  7تکنیک آیداس به منطقه 
، منطقه 313/4با کسب امتیاز  14، منطقه 323/4با کسب امتیاز  7منطقه 

بیشترین  346/4با کسب امتیاز  6و منطقه  361/4ب امتیاز با کس 4
امتیاز کالنشهر شیراز با  3دادند. منطقه  امتیازات را به خود اختصاص 

 کمترین میزان امتیاز را به خود اختصاص داد. 446/4

 
 یماگرهانتکنیک ایداس  یامتیاز نهای یترین همسایگنزدیک میانگین

 829334/4 برابر Zنمره  ،364647/1 برابر شهر سبز در کالنشهر شیراز
 امتیاز دهد کهاین آماره فضایی نشان می. بود 444441/4 برابر P مقدارو 

صورت به 1738شهر سبز در کالنشهر شیراز در سال  ینماگرها ینهای
 یاگرهانم ییداس برااتکنیک  یمیزان امتیاز نهای پراکنده بوده است.

دهنده نشان 1738کالنشهر شیراز در سال گانه مناطق یازدهشهر سبز در 
 . استو عدم تعادل  ینابرابر 

 Hosseiniنتایج این پژوهش با نتایج مطالعه حسینی و همکاران ]

et al., 2012( به این 2411[ همسویی دارد. حسینی و همکاران )
وجود  رازیدر شهر ششهری سبز پارک و  یکمبود فضانتیجه رسیدند که 

ادالنه صورت عبه زین این شهرگانه نهسبز در مناطق  یفضا عیتوزدارد و 
 سرانه نیبدهد است. نتایج این پژوهش نشان می صورت نگرفته

 زانیه مب یمنف یهمبستگ رازیدر شهر ش تیسبز و تراکم جمع یفضا
. نتایج پژوهش حاضر با مطالعه تقوایی و کیومرثی وجود دارد -42/4

[Taghvaei & Kiyomurthi, 2013 همسویی دارد. نتایج پژوهش ]
 یهاپارک ییفضا عیکه توزدهد ( نشان می2417تقوایی و کیومرثی )

ها نوع پارک نیا دیاز تمرکز شد یحاک رازیشهر ش یاو منطقه یاهیناح
 نیا بهمطلوب  یکه دسترس استمجاور آن  یدر مرکز شهر و نواح

894 محمود اکبری ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رو کرده است و حوزه هشهروندان با مشکل روب یها را براپارک گونه
پوشش  یدارا ییباال اریدرصد بس با یشهر  یهانفوذ موجود پارک

  .استمشترک 
 ,.Wolch et alنتایج این پژوهش با نتایج مطالعه ولچ و همکاران ]

( نشان 2414[ همسویی دارد. نتایج پژوهش ولچ و همکاران )2014
 یدسترس نی. بنابراتاسنابرابر طور اغلب بهپارک  ییفضا عیتوزدهد می

موضوع عدالت  کیعنوان به یاندهیطور فزاسبز به یبه فضا
متحده  االتیا یاز شهرها یار یبس شود.یشناخته م یطیمحستیز

ر د ژهیوبه ،یسبز شهر  یعرضه فضا شیافزا یرا برا ییهایاستراتژ 
 یاراضشامل سبزکردن  هایاند. استراتژ پارک اجرا کرده ت فقدانمحال
نقل  و حمل یهارساختیو استفاده مجدد از ز ماندهیباق یشهر 

 نیچ یدر شهرها یمشابه یهایاستفاده است. استراتژ کم ایمنسوخ 
. شودیوجود دارد، به کار گرفته م نیبر عرضه زم یشتر یکه کنترل ب

به مشکالت عدالت  یدگیرس یبرا دیسبز جد یفضا جادیا
 یشناختییبایتر و از نظر زرا سالم محالت تواندیم یطیمحستیز

مسکن و ارزش ملک را  یهانهیهز تواندیم نیتر کند، همچنجذاب
 ،یشهر  زانیربرنامه( معتقدند 2414ولچ و همکاران )دهد.  شیافزا

مرکز ت یسبز شهر  یفضا یهایبر استراتژ  دیشناسان باطراحان و بوم
 یتماعاج یدار یسبز هستند و به صراحت از پا یکنند که به اندازه کاف

  .کنندیمحافظت م یکیاکولوژ نیو همچن
 & Izadiنتایج این پژوهش با نتایج مطالعه ایزدی و کرامتی ]

Karamati, 2015 همسویی ندارد. نتایج مطالعه ایزدی و کرامتی ]
های شهری شیراز دسترسی به پارکدر شهر دهد ( نشان می2419)

اسب بوده است و درصد کمی از شهروندان با مشکل دسترسی نسبتاً من
مواجه هستند. این در حالی است که نتایج این پژوهش عدم توزیع 

دهد. در های شهری را در کالنشهر مورد مطالعه نشان میمتوازن پارک
دهد حدود نشان می( 2419خاتمه، نتایج مطالعه ایزدی و کرامتی )

ارك سكونت تا پ پیاده مسیر بین محـلصورت دهندگان بهپاسخ 64%
 یروهاآنها از كمیت و كیفیت پیاده %34كنند و بیش از را طی می

های افراد از تعداد پارك %3/63حدود  انـد وهبود راضیمسیر پارك 
 .اندموجود در شهر رضایت متوسط به باال داشته

 ,.Gao et alنتایج این مطالعه با نتایج مطالعه جائو و همکاران ]

ده منطقه شنژن مطالعه  در[ همسویی دارد. جائو و همکاران 2017
 کالنشهر کیکوچک به  یروستا نیسال از چند 74که تنها در  نیدر چ
 یافک ییفضا ، به این نتیجه رسیدند که طراحیشده است لیتبد

 %69مردم در حدود  رایز رد،در شنژن وجود ندا یشهر  یهاپارک
 یشهر  یهابه پارک یروادهیپ قهیدق 14با توانند یها نمساختمان

 یشهر  یهاپارک یو پوشش خدمات عیتوز داشته باشند. یدسترس
 یهااز مناطق، پارک ی. در برخستیمتعادل ن ،موجود در سطح منطقه

که در  یدرحال. از کاربران هستند یادیتعداد ز یموجود دارا یشهر 
م ک اریموجود بس یهااطراف پارک یاز مناطق، تراکم ساختمان یبرخ

م مناطق پرتراک یبرخ یکیدر نزد یپارک شهر  چیحال ه نیاست و در ع
 . وجود ندارد

 بررسیبا هدف و تکنیک ایداس که با استفاده از در پژوهش حاضر 
نجام ادر مناطق کالنشهر شیراز شهر سبز  امرتبط ب ینماگرهاوضعیت 

ده ش استفادهدهی مرک وزناز تکنیک بار نخستین یبرا، شده است
دهی مانند وزنهای توان در کنار سایر روش. از این تکنیک میاست

فاده مراتبی، واسپاس و غیره استآنتروپی شانون، فرایند تحلیل سلسله
بنابراین نوآوری این پژوهش به شرح و معرفی این تکنیک مربوط . کرد
 یرهانماگمربوط به  آمار و اطالعاتبا استفاده از  تکنیکاین شود. می

 است و هشد در مناطق کالنشهر شیراز آزمایششهر سبز  امرتبط ب
لیل تح درتوانند از این تکنیک یم یریزان شهر برنامهو  دانانجغرافی

 .ببرند بهره یاو منطقه یشهر و موضوعات ل یمسا
ها و فضاهای سبز شهری های سبز از جمله پارکمربوط به پهنه اتیادب

و  یدیاز عوامل کل یکی یشهر  یهابه پارک یکینزد دهدینشان م
جانمایی و استفاده از آنهاست.  در شهروندان لیبر تما اصلی موثر

 و یمسکونمناطق نزدیکی در  یشهر  و فضاهای سبز هاپارک طراحی
 ی شهروندانزندگ تیفیبر ک رگذاریتاث مهماز عوامل  یکیمحل کار 

 شدنبیشتر نزدیکمنظور هرچه شود. در شهر شیراز بهمحسوب می
شهروندان به طبیعت، الزم است در بعضی از مناطق این کالنشهر 
مدیران و متولیان شهر به طراحی پارک شهری در مقیاس واحد 
همسایگی، محله، ناحیه و منطقه شهری اهتمام ویژه داشته باشند. 

رغم اینکه جمعیت زیادی را در بعضی از مناطق کالنشهر شیراز علی
اند، ولی از دسترسی به این فضاها محروم هستند؛ به دهخود جای دا

کالنشهر شیراز اولویت  11و  3، 8همین علت در این پژوهش مناطق 
 های سبز هستند. ریزی پهنهنخست برنامه

 
 گیرینتیجه
ها و فضاهای سبز شهری، از جمله پارکشهر سبز  امرتبط ب ینماگرها

به  دهند. با عنایتخود قرار میتحت تاثیر را وندان كیفیت زندگی شهر
رین تیرا جزو اساس یشهر  هایسبز و پارک هایفضا یبایست این مهم

 هدرصورتی کشتابان به حساب آورد و  یدر شهرنشین یپایدار  عوامل
جسم و روح و روان  یساز شوند، در سالم ریزیبرنامه مناسبصورت به

 یرا برجا ییدشهروندان و بهبود سیما و منظر شهرها تاثیرات مف
 د گذاشت. نخواه
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