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 دهیچک
ای دارنـد و شده که پارک و فضای سبز شهری مزایای اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی، و زیباشناسی گستردهثابت

هـای کنند. منطقـه سـه شـهر اهـواز بـاوجود مشـکالتی چـون همجوارینقش مهمی در پایداری شهرها ایفا می

ل از صنایع لودگی حاصک، دسترسی نامناسب به همراه شدت گرما، وجود آنامناسب، کمبود پارک، توزیع نابرابر پار

ش ارزیـابی ها را ضروری ساخته است. بنابراین، هدف پژوهو گردوغبار، انجام پژوهشی در ارتباط با وضعیت پارک

 -یفیتوص»و روش انجام آن « کاربردی»ها در منطقه سه شهر اهواز است. رویکرد پژوهش الگوی پراکنش پارک

شاخص کیفی  7شاخص کمی و  5شده است. آوریای و اسنادی جمعصورت کتابخانهاست. اطالعات به« تحلیلی

موردبررسـی قـرار گرفتنـد. از  ArcGISافـزار ها در نرمدند. ایـن شـاخصشها در نظر گرفته برای ارزیابی پارک

هـا بات نشان دادند که توزیـع پارکها استفاده شد. محاسبندی پارکنیز برای رتبه PROMETHEEافزار نرم

ارک به ساکنان خود با پمحله در ارائه خدمات  25محله منطقه سه اهواز،  30در تناسب با تراکم جمعیتی نیست، از 

مراتب، دسترسی، های مساحت، پوشش جمعیتی، سرانه، سلسلههای این منطقه، در شاخصاند، پارکمشکل مواجه

بـه  مانی متعلـقهای ناسازگار و پیک ترافیک شرای  مطلوبی ندارنـد، محـالت سـازمرکزیت، مجاورت با کاربری

ای بـا رک ده قطعـهی و کیفـی، پـامـهای کشرکت نفت بیشترین برخورداری از پارک را دارند، و ازلحاظ شـاخص

303/0Phi= 336/0ترین و پارک کارون با مطلوب-= Phi ن شـاها نیافته ترین پارک این منطقه است.نامطلوب

رد سطح و سرانه و معیارهای مطلوبیـت مکـانی در تناسب با استاندا ها در منطقه سه اهوازکه توزیع پارک دهدمی

 نیست.

 

 ز.های شهری، شهر اهواهای کمی و کیفی، پارکالگوی پراکنش، شاخص :یدیکل واژگان
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 مقدمه

وسـازهای مسـکونی قاضا برای مسـکن و ساختافزایش رشد روزافزون جمعیت شهری که به دنبال خود موجب افزایش ت

 ,Lin et alهایی را در مورد حفظ فضـاهای سـبز شـهر و ارائـه خـدمات اکوسیسـتمی ایجـاد کـرده اسـت )شده، نگرانی

ای را بـرای هـای ذخیـرهکنگ، تایپه و شانگهای، زمین(؛ به همین دلیل، در بعضی از شهرهای اروپایی، هنگ2015:952

ترین خدمات اکوسیسـتمی کـه پوشـش گیـاهی در شـهر فـراهم اند. از مهمگیاهی در نظر گرفته حفظ و افزایش پوشش

توان از تعدیل دمای شهر، حمایت از تنوع زیستی، تنظیم رواناب سطحی، افزایش رطوبت نسبی، لطافت هوا، سازند میمی

(. در حقیقت، این فضاها 56: 1392رثی،؛ تقوایی و کیومLi et al,2014:1جذب گردوغبار و کاهش آلودگی هوا نام برد )

توان آن را جدا از نیازهای شوند و نمیعنوان جزئی از بافت شهرها و نیز بخشی از خدمات موردنیاز شهرها محسوب میبه

جامعه شهری بررسی کرد. بنابراین، یکـی از عوامـل مـؤثر در تـأمین نیازهـای اجتمـاعی و روانـی شـهروندان و تقویـت 

ریزی درسـتی دارد. گیری از فضای سبز شهری است که نیاز به برنامهاعی و نزدیکی با طبیعت، نحوه بهرههمبستگی اجتم

ها( و نیازهای ها و جادهها، خیابانو کیفی متناسب با حجم فیزیکی شهر )ساختمان فضاهای سبز عمومی باید از نظر کمی

محیطی شهر و روند گسترش اشتی( و با توجه به شرای  زیستجامعه )ازلحاظ روانی، گذران اوقات فراغت، و نیازهای بهد

های شهری با توجه بخش پارک(. از این رهگذر، توزیع رضایت44: 1392فرد،ریزی شوند )قدیری و کمالیآینده آن برنامه

محـی   هـایبه سطح عملکردی آنان، موجب افزایش سالمت، سرزندگی و پایداری و مانع ایجاد خفقان ناشـی از آلودگی

پدیده گرم شـدن زمـین، تنـزل کیفیـت اکولـوژیکی، و بالیـای مختلـف  (.56: 1392شود )تقوایی و کیومرثی،شهری می

هـای توسـعه و نیـز نجـات منظور حفظ پایداری فعالیتمحیطی موجب شده که توجهات به سمت اقدام و عمل توأمان به

پایداری و بازسازی شـهرها عمـدتاً های (. استراتژیDollah et al,2014:103گیری شود )ها در شهرها جهتجان انسان

شده محی  شهرها تمرکز دارند و توجه به نقش فضاهای سبز در حفظ پایداری شهرها هنـوز بر عناصر ساختمانی و ساخته

 ها و فضاهای باز شـهری از اهمیـت اسـتراتژیک بـرای کیفیـتاند که پارکضعیف است. باوجوداین تحقیقات نشان داده

زندگی جوامع شهری شده برخوردار هستند. این فضاها عالوه بر خدمات اکولوژیکی مانند تصفیه هوا و آب، فیلترینگ بـاد 

شـناختی چـون کـاهش اسـترس و احسـاس و سروصدا، و ایجاد ثبات میکرو کلیما، موجب ارائه خدمات اجتمـاعی و روان

شوند طور عادالنه توزیع نمیشهرها، فضاهای سبز همیشه به(. اما در داخل Chiesura,2004:129-130شود )آرامش می

نژادی، سن، جنس، معلولیت، توانایی جسمی و غیره میسـر  -های قومیها اغلب بر اساس درآمد، ویژگیو دسترسی به آن

ا شـده اسـت، زیـرمطرح« عـدالتیبی»عنوان است. در طول دو دهه گذشته، دسترسی نابرابر به فضاهای سبز شـهری بـه

بنـابراین، (. Wolch et al,2014:235)شـده اسـت اهمیت فضای سبز برای سالمتی جسمی و روانی به رسمیت شناخته

عنوان عـاملی اصـلی در ایجـاد عنوان یک نیاز زیستی جوامع برای ارتقاء سطح کیفی زندگی انسان و بـهها بهوجود پارک

ای برخوردار شود )رحیمی و ریزی شهری از اولویت ویژهرنامهزیست شهر مطرح است که باید در بتعادل مطلوب در محی 

سالی در مقیـاس ملـی، های اخیر پدیده گرم شدن زمین در مقیاس جهانی، پدیده خشکدر سال (.201: 1397زاده، مددی

نتشره از ای و مشکالتی مثل آلودگی مپدیده خشک شدن تاالب هورالعظیم، بادهای غبارآلود و ریز گردها در سطح منطقه

های سرمایشی، تراکم جمعیـت، زنـدگی های صنعتی، افزایش استفاده از اتومبیل شخصی، گرمای ناشی از دستگاهکارخانه

هـای های خاکی بایر درون شهر، پایین بودن فضاهای سبز، رضـایت پـایین شـهروندان از سیسـتم پارکآپارتمانی، زمین

ای در خصوص فضاهای سبز شهری در شـهر اهـواز را موجـب شـده عهشهری و ... در مقیاس محلی ضرورت انجام مطال

شده است. در یک بررسی اولیـه مشـخص عنوان هدف موردبررسی انتخاباست. در این پژوهش منطقه سه شهر اهواز به

 ها در سطور باال رفت، دارای مشکالت دیگری چون کمبود فضایشد که منطقه سه اهواز عالوه بر مشکالتی که ذکر آن

هـا، پاسداران و آلودگی هوای ناشی از تـردد اتومبیل 2و  1های خاکی، وجود شریانی درجه سبز، دسترسی نامناسب، زمین
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باشد. روشن است که وجود چنین مسائلی در سیستم فضای سـبز ها در کنار این شریانی و ... میمکان گزینی برخی پارک

بررسی وضع موجود و ارائه تدابیری برای رسیدن بـه آینـده مطلـوب  یک سکونتگاه شهری ناقض پایداری است و نیازمند

ها در منطقه سه شهر اهواز است. بنابراین، رو، هدف اصلی انجام پژوهش حاضر، ارزیابی الگوی پراکنش پارکاست. ازاین

 شده است:صورت زیر مطرحسؤالی که راهنمای عمل این پژوهش قرارگرفته است، به

 ها در منطقه سه شهر اهواز چگونه است؟الگوی پراکنش پارک 

 شود:ها اشاره میشده است که به برخی از آنتحقیقات بسیاری در ارتباط با پارک و فضای سبز شهری انجام

هـای بـه بررسـی توزیـع فضـایی پارک ArcGISافزار ( با استفاده از ابزار تحلیل شبکه در محی  نرم2007) 1اُه و جئونگ

دهی، مسـاحت اسـتاندارد و های دسترسی، شعاع سرویساز بررسی شاخص محققین پسپرداختند.  شهری در شهر سئول

ها خـارج های شهر سئول مطابق استاندارد جهانی است، ولی بیشتر پارکجمعیت تحت پوشش دریافتند که مساحت پارک

و  2تر اسـت. زوکـاشـهر مشـکل ها نیـز در شـمالدهی پارکها کم است. خدماتاز منطقه شهری بوده و دسترسی به آن

مـورد  هاییای در استان برگـامو، ایتالیـا نمودنـد. شـاخصهای محلهیابی پارک( اقدام به ارزیابی و مکان2008همکاران )

هـای در قالـب تکنیک ... اسـت کـهفاصـله از رودخانـه، نـواحی کشـاورزی، مراکـز تـاریخی و  استفاده در این پـژوهش

ای مـورد ارزیـابی قـرار دادنـد. چهار مکان را بـرای احـداث پـارک محلـه ArcGISافزار ر نرمگیری چند معیاره دتصمیم

( در مطالعه میدانی در محدوده محله و منطقه در آلبـوکرک، نیومکزیکـو دریافتنـد کـه توزیـع 2012و همکاران ) 3کوفاهی

فرد آمد متفاوت اسـت. قـدیری و کمـالیدرآمد، میان درآمد و پردرهای کمفضایی فضاهای سبز سکونتگاهی در بین گروه

گیری چنـد شاخصـه هـای تصـمیمو تکنیک ArcGISافـزار های شهر نورآباد ممسنی را بـا اسـتفاده از نرم( پارک1392)

جواری، سازگاری، تراکم جمعیـت و و کیفی چون مساحت و سرانه استاندارد، هم های کمیموردبررسی قرار دادند. شاخص

ها در های شهر کافی نبوده و نامطلوب هستند و از نظر کیفی، حدود نیمی از آنکه از نظر کمّی، پارک غیره نتیجه گرفتند

( در پژوهشـی بـه بررسـی الگـوی 1393اند. عزت پناه و کحگلـو )های نامناسب تا نسبتاً نامناسب مکان گزینی شدهپهنه

ز تحلیل بافر، شاخص ویلیامسون و مقایسه با اسـتاندارد بـه های شهر ارومیه پرداختند. نویسندگان با استفاده اتوزیع پارک

های کـودک ای و شهری مناسب است، ولی شعاع عملکرد پارکاین نتیجه رسیدند که دسترسی به پارک در سطوح محله

ک مناسب نیست. مشکالت فضای سبز شهر ارومیه کمبود سرانه، توزیع ناعادالنه، کمبود پارک و دسترسی نامناسب به پار

( به تحلیل توزیع فضای سبز در شـهر اردبیـل پرداختنـد. نگارنـدگان بـا 1395. محمودزاده و همکاران )شده استعنوان 

عد خانوار، شیب، سازگاری، مـدل رقـومی بجواری با کاربری مسکونی، تراکم جمعیت، های آسایش، هماستفاده از شاخص

دریافتند که سرانه فضـای سـبز در شـهر اردبیـل  IDRISIو  ArcGIS، Expert Choiceافزارهای ارتفاع و غیره در نرم

 عدالتی وجود دارد.بسیار اندک است و بین مناطق در برخورداری از خدمات پارک و فضای سبز این شهر بی

 گون تیسـن و مسـاحت پـارک بـرایش هر پلیهای جمعیتی تحت پوشالزم به ذکر است که در پژوهش حاضر از بلوک

ها تعیین شد )با توجه به جمعیـت ای در محلهر سرانه پارک استفاده شد و نیز تعداد واحد همسایگی و محلهتمحاسبه دقیق

س همسـایگی مراتب و برآورد کمبود پارک )در مقیااستاندارد یک واحد همسایگی و محله( و برای ارزیابی شاخص سلسله

نشـده های منطقه سـه اهـواز انجاممورد وضعیت پارکتاکنون پژوهشی در  ای( مالک عمل قرار گرفت. همچنینو محله

 است.
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 نظری مبانی

ریزی شهری سابقه دارد. فضای سبز شهری به تمام قرن در ادبیات برنامهواژه فضای سبز، عبارتی نو است که کمتر از نیم

ها موردتوجـه طبیعی آن وری از مواهب و مزایایساخت( پوشیده از گیاهان که بهرههای طبیعی یا مصنوعی )انسانعرصه

شناسی بـا فوایـد های گیاهمثابه فضایی که جلوهفضای سبز شهری را به 1شود. فردریک ال اولمستدانسان است، اطالق می

(. در 4: 1393بهداشتی و سالمتی و خدمات شهری در درون آن سازمان داده شود، تعریف نموده است )لطفی و همکـاران،

شـود های شـهری میاست که شامل انواع پارک« فضای سبز عمومی»از فضای سبز شهری  ریزی شهری، منظوربرنامه

ترین فضای عمومی و شهری است کـه بـه دنبـال نیـاز بـه هـوای سـالم و (. پارک، مهم49: 1392فرد،)قدیری و کمالی

در  19به طبیعت در قرن بهسازی محی  و لزوم ایجاد مکانی طبیعی و سالم جهت گذران اوقات فراغت و با ایده بازگشت 

های جزئی از سیستم پویا و زنده شهرها هستند و به جهت نقـش مؤثرشـان در کـاهش پارک شهرها نمود پیداکرده است.

تراکم شهری، ایجاد مسیرهای هدایتی، بهبود و تکمیل کارکرد تأسیسات آموزشی، فرهنگی، مسکونی و ذخیره زمین برای 

ها همچنین بخشی از فضاهای سبز عمومی هستند که در درون مرزهای شهر د. پارکگسترش آینده شهرها باارزش هستن

شـوند اند و موجب تداوم ارتباط بین ساکنین و طبیعت شده و عنصر اصلی ساختار شهر محسـوب میشدهطراحی و ساخته

گونـاگونی را عرضـه کنـد، زیـرا ، پارک نیز مانند خیابان باید امکانـات 2(. به باور جین جیکوبز43: 1395)ایزدی و کرامتی،

روحی میان برای جذب شهروندان در ساعات مختلف روز ضروری است و در غیر این صورت، این فضاها به هیچستان بی

وآمد را دارای چهار های پر کشش و پررفتشده و حداکثر امکان دزدی را فراهم خواهند کرد. وی پارکها تبدیلساختمان

اند، دارای نقطـه اوج و تمرکـز هسـتند، بـه االنتقال نیستند و بسیار متنوعها سریعاند از: آنعبارتداند که ویژگی مهم می

شـود(، دارای چـارچوب و محـدوده هـا نمیاندازی بـر آنهای بلند موجـب سـایهگیرند )یعنی ساختماناندازه کافی آفتاب

های دسترسـی عادالنـه، اسـتانداردهای فضـای نبهها جدر بح  توزیع پارک (.136-137: 1386مشخصی هستند )پاکزاد،

یابی مطرح است. عدالت در دسترسی به توزیع فضـاهای سـبز و بـاز بـرای تـأمین طیـف متنـوعی از سبز و اصول مکان

هـا: حضـور انـد از: الـف( توزیـع پارکنیازهای تفریحی جوامع مرتب  است. دسترسی عادالنه سه ویژگی دارد کـه عبارت

یافته بـه جمعیـت مـوردنظر منظور پوشش دهی امکانـات اختصـاصهای خدماتی مختلف بهها و شعاعیاسها در مقپارک

 ،استفاده با بیشترین امکـان حالـت طبیعـیدرک و قابلدسترس، قابلب( طراحی: طراحی و ترکیب یک محی  قابل ،است

، 3های پـاکتیها به پارکبندی پارکرابری. دستهج( برابری: جلوگیری از هرگونه تبعیض احتمالی به همراه بهبود نیازهای ب

ای، پارک شهری، پـارک بـا اسـتفاده مینی پارک، پارک خطی، پارک همسایگی، پارک محله، پارک مدرسه، پارک منطقه

هـای خاص و پارک حفاظتی به همراه استاندارهای مساحت، شعاع عملکرد، مقر و جایگاه، جمعیت تحت پوشش و فعالیت

 Sarhan etکند تا زمینه رضایتمندی جامعه را در نیازها و عالیقشـان فـراهم آورد )ریزان کمک میبه برنامه هادرون آن

al,2016:456هـا هـم یابی درسـت آنهای شهری، مکان(. عالوه بر استاندارهای سطح و سرانه و پوشش جمعیتی پارک

به اطالعـات و اهمیـت زیـادی دارد، حجـم بزرگـی از  یابی نیازهای مناسب است. ازآنجاکه مکاننیازمند روش و شاخص

وتحلیل شوند تا ارزیابی درستی از عواملی آوری، ترکیب و تجزیههای مختلف باید جمعاطالعات جزئی برای معرفی مکان

یـابی فعـالیتی اسـت کـه رو، در مقیـاس شـهر مکانکه ممکن است در انتخاب تأثیر داشته باشند، صورت پـذیرد. ازایـن

های شهر برای انتخاب ها یک منطقه را ازلحاظ وجود زمین مناسب و کافی و ارتباط آن با سایر کاربریها و قابلیتناییتوا

                                                           
1 . F. Law Olmsted 

2 . Jean Jacobs 

3 . Pocket park 
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دهـد )قـدیری و وتحلیل قـرار میهـای خـاص را مـورد تجزیـهمکان مناسب و ارزیابی مکانی جایگاه فعلی برای کاربری

 شده است:ها استفادهیابی درست پارکزیر برای ارزیابی مکانی و مکاندر این پژوهش از معیارهای  (.50: 1392فرد،کمالی

لی هـای مختلـف، مسـاحت اسـتاندار حـداقبر اساس استاندارد جهانی، برای انواع پـارک در مقیاس مساحت استاندارد:

 شده است.تعیین

 دهد. ینی ارائهبه جمعیت معبر اساس استانداردهای جهانی، هر مقیاس از پارک باید خدمات خود را  پوشش جمعیتی:

 وصورت درصدی از حجم شهر تعیین شود، همچنـین جمعیـت سرانه فضای سبز شهری باید به سرانه )مترمربع/ نفر(:

شـوند. عـالوه بـر عنوان دو پارامتر مهم برای تعیین ضابطه سرانه فضای سبز هر شهری در نظر گرفتـه میسطح شهر به

 وند.های زمانی )مقطعی( و میزان آب هر شهر نیز در نظر گرفته شسبز، دوره این، باید در تعیین سرانه فضای

های مجاور از خصوصیات مثبـت خوانی با کاربریسازگاری با شرای  اقلیمی و جغرافیایی محل و همچنین هم سازگاری:

بندی کرد: هار دسته طبقهتوان به چها را در ارتباط با پارک و فضای سبز میفضاهای سبز شهری است. سازگاری کاربری

هـا و مـزارع، تأسیسـات و اغبکامالً سازگار )مسکونی، تجاری، مذهبی، ورزشی، فضای باز و بایر(، نسبتاً سازگار )فرهنگی، 

 (.115-118: 1390خان سفید،تجهیزات شهری(، نسبتاً ناسازگار )انتظامی(، ناسازگار )صنعتی، اداری، درمانی و بهداشتی( )

یـابی انها تا حد امکان باید در مراکز شهری، اعم از مراکز محالت، مراکـز ناحیـه و منـاطق شـهری مککپار مرکزیت:

 شوند.

ای مراتب ساختار کارکردی فضای سبز عمومی، با ساختار فضـایی شـهر الزم اسـت و فضـانطباق سلسله مراتب:سلسله

یـابی ای مکانای و منطقـهای، ناحیـهیگی، محلهسبز عمومی باید متناسب با موقعیت کارکردی خود برحسب واحد همسا

 شوند.

شـتر جمعیـت بی هر پارک شهری باید از چهارسو به شبکه ارتباطی دسترسی داشته باشد، تا هم امکان جـذب دسترسی:

 هـایبرداری دیداری از جلوهحال امکان بهرهفراهم شود و هم امکان نظارت اجتماعی و امنیت پارک افزایش یابد. درعین

 (.74: 1383زیبای پارک برای رهگذران از چهارسو فراهم باشد )سعیدنیا،

ت های مهم زندگی شهری است؛ بر این اساس، ارائه مطلـوب کلیـه خـدماتراکم انسانی یکی از شاخص تراکم جمعیت:

کننده بـه شـمار نییهای انسانی بسیار تعدیگر، مکان فیزیکی تراکمعبارتشهری بستگی مستقیم با تراکم انسانی دارد، به

 شود.رود. تراکم جمعیتی باال در شهر به معنای افزایش تقاضای هر نوع از کاال و خدمات محسوب میمی

ای( نقش مهمی در تعیـین محـل پـارک ای و منطقههای محلهویژه پارکها )بهمسیرهای منتهی به پارک عرض معابر:

ک نیسـتند. کالت ترافیکی در آن و ازدحام خودروها چندان مناسـب پـارعرض به دلیل مشهای پرتردد و کمدارند. خیابان

تلزم شـرای  های محله به دلیل شرای  عملکردیشان که از سویی نیاز به امنیت و آرامش داشته و از سوی دیگر مسـپارک

 (.141-145: 1389دسترسی مناسب در مواقع اضطراری هستند از اهمیت خاصی در این خصوص برخوردارند )اسماعیلی،

های منتهی به پارک موجب بـر هـم یابی شوند که ترافیک راهها باید در جایی مکان گزینی و مکانپارک پیک ترافیک:

 زدن امنیت جانی و روانی افراد نشود.

های شهری نیازمند حجم بزرگی از اطالعات فضایی، مکانی و توصیفی است کـه یابی درست پارکارزیابی مکانی و مکان

پـذیر ( امکانGISها، تنها با استفاده از ابزارهای جدیدی چون سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی )وتحلیل آنو تجزیه ترکیب

شـده اسـت کـه در استفاده GISافـزار (. در این پژوهش از چندین ابزار موجود در نرم66: 1391است )مظفری و دوستی، 

 شوند:ادامه شرح داده می

فاصله مشـخص در اطـراف مـرز عارضـه اسـت. صلی آن ایجاد یک محدوده مساحتی از یک(: کار اBufferتحلیل بافر )

 (.Yang et al,2003:3706دهد )رسانی پیرامون یک عارضه را نمایش میشعاع خدمات ودیگر، طیف تأثیر عبارتبه
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از نقـاط در یـک ای ای کـه بـرای مجموعـه(: نوعی نواحی مبدأی یا حوزهThiessen Polygonsهای تیسن )پلی گون

کنـد ترین مسـاحت هـر نقطـه را نسـبت بـه سـایر نقـاط تعیـین میشـوند. هـر پلـی گـونی نزدیـکمحدوده ترسیم می

(Jordan,2017:25.) 

یابی فضایی و توزیع عـوارض یـا یک فرایند آماری است که برای هموارسازی، درون (:Kernel Density)تراکم مرکزی 

 (.Timothee et al,2010:33) گیردمول مورداستفاده قرار میها در یک واحد فضایی معفعالیت

 EDترین فاصله بین دونقطه با رسم یـک خـ  مسـتقیم اشـاره دارد. (: به کوتاهEuclidean Distanceفاصله اقلیدسی )

 Goncalves etهاسـت )هـای مبـدأ و مقصـد نسـبت بـه کـل ارزشریشه مربع مجموع اخـتالف مربعـات بـین ارزش

al,2014:878.)  مشاهده است.قابل 1مدل مفهومی پژوهش در شکل شماره 

 

 
 . مدل مفهومی انجام پژوهش1شکل شماره 

 

طور مستقیم با پایـداری شـهری کند که این کاربری شهری بهتر جلوه میتوجه به مقوله فضاهای سبز شهری زمانی مهم

است کـه بـا نقـش « پایداری اجتماعی»ایدار امروزی عد نوین پایداری شهری در شهرهای ناهمگن و ناپبشود. مرتب  می

پارک در باال بردن ضریب مشارکت شهروندان ارتباط دارد. توزیع بهینه و مطلـوب فضـاهای سـبز شـهری عـاملی بـرای 

تواند زمینه را برای پایداری روانی( برای شهروندان است و می -بازدهی محیطی )اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و روحی

(. وجود فضاهای سبز شهری برای رسیدن به توسعه پایدار هم از 61: 1392ی شهرها مهیا سازد )تقوایی و کیومرثی،محیط

شود. آلودگی فضای شـهری و تشـدید مـداوم آن در نظر اکولوژیکی و هم ارتقاء کیفیت زندگی یک ضرورت محسوب می

ها مطـرح سـاخته اسـت و از اپذیر برای زنـدگی انسـانعنوان یک ضرورت انکارنهای اخیر، وجود فضاهای سبز را بهسال

چنین گسترده مورد تهدید واقع نشده اسـت. همچنـین رسـیدن بـه عـدالت گاه وجود آن در سطحی اینطرف دیگر، هیچ

ترین هدف در توسعه پایدار موجب شده است تا نحوه توزیع فضای سبز در داخل شهر و چگـونگی عنوان مهماجتماعی به

(. 176: 1393عنوان یک اصل انکارناپذیر بارز شود )احد نژاد روشتی و همکاران،کنان شهری به این فضاها بهدسترسی سا



 7                                                                    مطالعه موردی: منطقه سه شهر اهواز های شهریارزیابی الگوی پراکنش پارک

تنها محل مناسبی برای سپری کردن اوقات فراغـت مـردم و مکـان های موجود در شهر، نهفضاهای سبز شهری و پارک

کنـد قـواره و نسـنجیده شـهرها نیـز جلـوگیری میعه بیآید، بلکه این فضاها در موارد بسیار از توسـتفریحی به شمار می

توانند موجبات پایـداری اقتصـادی شـهر را فـراهم سـازند. عالوه، فضاهای سبز می(. به204: 1397زاده،)رحیمی و مددی

 ای است، باوجوداینکـه مبـالت تخمینـیشهرهای بزرگ دنیا بح  اقتصاد فضاهای سبز دارای جایگاه ویژهامروزه در کالن

دهنده اهمیـت فضـاهای سـبز و تواند از دقت کافی برخوردار باشد، امـا نشـانعنوان ارزش اقتصادی فضاهای سبز نمیبه

ها، کـاهش آلـودگی و هاست. برای نمونه، پاالیش هوا توس  درختان منجر به کم شدن هزینـهپذیری اقتصادی آنتوجیه

شود که نتیجـه آن کسـب ت شهر و افزایش گردشگری شهری میشود و یا اینکه فضاهای سبز باع  جذابیمیزان آن می

های شهرها پایدار باشد و قابلیت که سیستم پارک(. برای این85: 1398درآمد خواهد بود )موسی کاظمی و فراجی چنذاب،

ر شـده ها منظوای حفظ کند، باید هدف واضحی برای خدمت به مکان برای آنخود را برای خدمت به جامعه در حد بهینه

استفاده باشد، نیازها و عالئق کاربران دسترس و قابلباشد، ازلحاظ جرم و شرای  خطرناک امن باشد، برای همه مردم قابل

عنوان در آخر باید اذعان داشـت کـه شـهرها بـه (.Sarhan et al,2016:455)بخشی برآورد طور رضایتمختلف را به

ای جـزء پـذیرش ا، برای اینکه بتوانند پایداری خـود را تضـمین کننـد، چـارهههای متمرکز فعالیت و زندگی انسانکانون

های طبیعی ندارند. بنابراین، الزمه رسـیدن بـه شـهر پایـدار، ایجـاد و توزیـع مناسـب ساختار و کارکردی متأثر از سیستم

هـا در پایـداری شـهر در ای از نقش پارک(. خالصه176: 1393فضاهای سبز در شهر است )احد نژاد روشتی و همکاران، 

 آورده شده است. 1جدول شماره 

 
 ها در پایداری شهر. نقش اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی و کالبدی پارک1جدول شماره 

 هامزیت مؤلفه

 جوار پارک، اقتصاد گردشگری، تولید درآمد و اشتغال، افزایش مالیات بر درآمدافزایش قیمت امالک هم اقتصادی

انداز شهری، انسجام اجتماعی، کیفیت زندگی، ایجـاد ها، هویت و چشمقاء عدالت اجتماعی و مشارکت عمومی، تنوع بازدیدکنندگان و فعالیتارت اجتماعی
پسند، بهبود سالمت روانـی، حمایـت اجتمـاعی، کـاهش چـاقی، کـاهش اسـترس، افـزایش طـول عمـر، کـاهش شهری جوان نشین و جوان

کـانی ، جـذابیت مم خصوصی، افزایش صمیمیت، زیباشناختی و زیباسازی، تداوم تـاریخی، تقویـت جوامـعپرخاشگری، حس چالش، حفظ حری
گیـری از مکـان، های جدید بین شـهروندان، مالقـات بـا دوسـتان، بهرهبرای کار و زندگی، مکانی برای تبادل تجارب مشترک، ایجاد آشنایی

هـای مختلـف هایی برای فعالیت بدنی، رضـایت از زنـدگی، حالتب، فرصتساس خوبستگی اجتماعی، پذیرش خویشتن، ارتباط مثبت و احدل
کاری در جوانان )بر اثر تجمع عمـوم و افـزایش نظـارت و حـس مالکیـت(، تبـادل بخش طبیعی، کاهش شدید جرم و بزهسرگرمی، نوعی آرام

 فرهنگی، ایجاد سرمایه اجتماعی، گمنام بودن، پرورش کودکان

روصـدا، کـاهش محیطی، فیلترینـگ بـاد و سجویی در انرژی، تعدیل دمای هوا، ارائه سرپناه و زیستگاه برای تنوع زیستی، ثبـات زیسـتصرفه اکولوژیکی
مقابـل انـواع  وهوا، خنکی شهر، مدیریت رواناب سطحی، جذب گردوغبار، لطافت هوا، تولید اکسیژن، افزایش نفوذپـذیری خـاک درآلودگی آب

 اهش جریانات سیلاکسید کربن، جذب پرتوها، کمزاحم، جذب دیبارش، کنترل نورهای 

کـاهش تـراکم  ها، افزایش و بهبود کارکرد تأسیسات آموزشی، فرهنگی و مسکونی،بخش جاندار شهر، ارتقاء کیفیت سکونتی، تفکیک کاربری کالبدی
 هاشهری، تفکیک فضاهای شهری، تعیین حریم شهرها، آرایش شبکه راه

(، موسی کاظمی و فراجی 1397زاده )(، رحیمی و مددی1395(، ایزدی و کرامتی )1393(، لطفی و همکاران )1393و مدرس ) بونجی)منبع

 Chiesura (2004 ،Ostermann (2009) ،Konijnendijk et al (2013) ،Li et al (2014) ،Ujang et al (2015) ،Turan et al)(، 1398چنذاب )

(2016) ،Sarhan et al (2016)، Kothencz et al (2016)) 

 

 پژوهش روش

هـا است. گردآوری اطالعات و داده« تحلیلی -توصیفی»و ازلحاظ روش « کاربردی»این پژوهش ازلحاظ رویکرد و هدف 

های جامع و تفصـیلی شـهر اهـواز مصـوب بوده که شامل ادبیات نظری، تحقیقات پیشین، طرح« ای و اسنادیکتابخانه»

اسـت.  1390، و جمعیت حوزه و بلوک سال 1386تفصیلی کاربری زمین منطقه سه شهر اهواز مصوب ، نقشه 1389سال 

شـاخص کمی)مسـاحت اسـتاندارد، پوشـش جمعیتـی،  5ها در محدوده این منطقه از برای ارزیابی الگوی پراکندگی پارک
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های تراکم جمعیت، مجاورت با کاربریشاخص کیفی )فاصله از مرکز محله،  7مراتب( و سرانه، دسترسی استاندارد، سلسله

شـده اسـت. های ناسازگار، مجاورت با کاربری مسکونی، عرض معابر، پیـک ترافیـک( استفادهسازگار، مجاورت با کاربری

افـزار ها با کاربسـت نرمبندی پارکانجام گرفت. رتبه ArcGISافزار بررسی این شاخص به کمک ابزارهای موجود در نرم

Promethee افزار وزن دهی به کمک نرم وSuper Decisions  صورت گرفت. از ضریب پراکندگی نیـز بـرای مقایسـه

 ها استفاده شد.ها در محلهپراکندگی پارک

 

 موردمطالعه محدوده

یقه طول شرقی و در دق 44درجه و  48دقیقه عرض شمالی و  21درجه و  31منطقه سه شهر اهواز در موقعیت جغرافیایی 

ونی آن ، محـدوده قـان1391شده است. با استناد به طرح جامع شهر اهواز مصوب سال متری از سطح دریا واقع 21ارتفاع 

شده که جمعیـت آن بـر اسـاس سرشـماری سـال محله تقسیم 30ناحیه و  4هکتار است. این منطقه به  36/3112حدود 

ت این منطقه به فضای درصد از مساح 9وده است. نفر در هکتار ب 09/59نفر و تراکم جمعیت آن  183911برابر با  1395

رد اسـت. فمترمربع برای هر  14/25یافته است و سرانه فضای سبز آن به دلیل وجود پارک جنگلی شهروند سبز اختصاص

پـارک در  16ربـع(، مترم 36214پارک در مقیاس همسایگی )با مساحت  20پارک در محدوده آن وجود دارد که  37تعداد 

 2باشـد. شـکل شـماره مترمربـع( می 3000000ای )پـارک منطقـه 1مترمربـع( و  329990ای )با مساحت لهمقیاس مح

 دهد.محدوده موردمطالعه را نمایش می

 

 
 محدوده موردمطالعهموقعیت جغرافیایی . 2شکل شماره 

 

 هایافته و بحث

 Arc Mapافـزار در نرم 1386اهـواز مصـوب  3ز نقشه تفصیلی کاربری زمـین منطقـه های موردنیاز پژوهش اابتدا الیه

 (.3بندی قرار گرفتند )شکل شماره بندی و دستهافزار، مورد کالساستخراج شدند و توس  ابزارهای موجود در این نرم
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 اهواز ها در محدوده منطقه سهرای ارزیابی پارکبهای موردنیاز . نقشه الیه3شکل شماره 
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ها، ابتدا با در نظر گرفتن تعداد واحـد مسـکونی ها و برآورد کمبود آنفضایی پارک -یع مکانیبرای ارزیابی کمی نحوه توز

واحـد  1250ای )حـداکثر واحد مسکونی( و تعداد واحـد مسـکونی در یـک واحـد محلـه 600در واحد همسایگی )حداکثر 

مسـایگی در ایـن همعیـت یـک واحـد نفر(، ج 51/4مسکونی( و متوس  تعداد نفر در واحد مسکونی در منطقه سه اهواز )

مراتب نیـز نفر محاسبه شد و بر اساس این مقادیر، شـاخص سلسـله 5637ای نفر و جمعیت یک واحد محله 2706منطقه 

دیگر، بر اساس جمعیت یک واحد همسایگی و یک محلـه در منطقـه سـه و اسـتاندارد عبارتموردمحاسبه قرار گرفت. به

های این منطقه از شهر اهواز برآورد شد. ها در محلهای، کمبود پارکی و پارک محلهجمعیت تحت پوشش پارک همسایگ

ها و شده برای ستون کمبود پارک به این معنی است که رسیدن به وضع مطلـوب فضـای سـبز در محلـهچین ترسیمخ 

 5« یـا» وپـارک همسـایگی  12باید « یا»ها، برای مثال: در محله زیتون کارمندی، دسترسی مناسب شهروندان به پارک

های مربـوط بـه محاسـبه 2ای احداث شود تا سرانه موجود به سـرانه مطلـوب تبـدیل شـود. جـدول شـماره پارک محله

 ها نمایش داده است.ها را به تفکیک محلهپارک های کمیشاخص

هش حاضـر از دنـد، امـا در پـژو( کمبود پارک را بر اساس استاندارد پوشش جمعیتی برآورد نمو1392فرد )قدیری و کمالی

ود پـارک قـرار ای استفاده شد و مبنایی برای برآورد کمبمتوس  نفر در خانوار برای محاسبه یک واحد همسایگی یا محله

کزیت نیـز در مراتب و مرگرفت تا ضمن برآورد کمبود پارک و بهبود سرانه، استانداردهای دسترسی، شعاع عملکرد، سلسله

 شند.شده بانظر گرفته
 ازها در منطقه سه شهر اهود کمبود پارکهای کمیو برآور. وضع موجود، محاسبه شاخص2جدول شماره 
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12/0 12804 1579 همسایگی دانیال 3 7 215 19664 1کوی ملت فاز   790 6 3 

 1 3 - - - - - - 1 3 282 7803 2کوی ملت فاز 

 
 3کوی ملت فاز 

13/1 2419 2739 ایمحله مینا 2 4 173 12167  1179 3 - 

65/0 4665 3052 همسایگی توانیر  688 

05/1 13468 14158 ایمحله ملت  866 

کوی ملت 4فاز  1 2 111 5026 4کوی ملت فاز  63/0 5580 3492 همسایگی   2621 1 1 

11/0 5550 610 همسایگی کارون 1 2 186 4638 منازل مخابرات  698 1 1 

 0 1 - - - - - - 0 1 102 2402 کوی پاستوریزه

 2 3 - - - - - - 2 3 143 8707 کوی جواهری

72/1 20167 34750 ایمحله زیتون 6 13 248 36029 زیتون کارمندی  1061 12 5 

هاگل  858 13/0 12048 1588 همسایگی 

 1 1 1204 48/1 1561 2316 همسایگی بهزاد شهر 1 2 157 6390 بهزاد شهر

 2 3 858 54/0 2499 1361 همسایگی الدن 2 5 412 12458 ملی راه

 787 26/0 7738 2010 همسایگی سنگر

 0 1 1269 84/0 5705 10488 ایمحله زویه 0 1 108 2454 زویه ملی راه

 0 0 784 83/1 1181 2167 همسایگی پیروزی 0 0 88 1293 کوی پیروزی

 1232 54/8 3011 25715 ایمحله هفت جام

1شاهد  0 0 82 487 هدشا  0 0 714 36/1 1247 1702 همسایگی 

2شاهد   628 9/0 5812 5220 همسایگی 

 0 0 1061 09/4 2086 8522 ایمحله رودکی 0 1 103 1831 شهریور 17کوی 

شهریور 17  406 54/2 1134 2884 همسایگی 

 0 1 - - - - - - 0 1 381 2966 شهرک بهلول

 0 1 - - - - - - 0 1 89 2500 فاریصد واحدی ح

2فاز  1 2 24 4500 شهرک نفت  0 2 1788 07/4 2587 10519 ایمحله 

6فاز   1057 3/67 1421 95636 ایمحله 

 0 0 639 38/1 1400 1925 همسایگی بیمه 0 1 51 2442 کوی نیرو

 599 73/1 3074 5309 ایمحله نیرو

ایده قطعه 1 2 97 6163 کوی نفت  0 2 1722 1/7 3977 28240 ایمحله 

 543 92/5 954 5650 ایمحله کوی نفت



 11                                                                    مطالعه موردی: منطقه سه شهر اهواز های شهریارزیابی الگوی پراکنش پارک

 890 58/7 1930 14629 ایمحله والیت

 1 2 3943 08/0 9136 700 همسایگی آغاجاری 1 3 145 7566 کوی آغاجاری

 1 2 - - - - - - 1 2 119 4133 منازل منابع طبیعی

 0 1 - - - - - - 0 1 54 1800 شهرک قائم

 0 1 - - - - - - 0 1 101 1736 جانبازان

 
 

 ملی حفاری

1فتح  1 2 124 5745  0 0 444 93/1 877 1689 همسایگی 

1فاز  1حفاری   557 06/1 4913 5225 ایمحله 

2فاز  1حفاری   853 5/3 2402 8418 ایمحله 

1حفاری   1571 27/0 6750 1838 همسایگی 

2حفاری   1373 26/1 1405 1772 همسایگی 

 1 0 1063 24/1 3476 4300 همسایگی صادرات 1 2 65 4100 زرگان

 1074 07/0 2926 200 همسایگی شهدا

 1 3 1818 7/2 11203 30266 ایمحله فرهنگیان 2 4 115 10459 فرهنگیان

 1007 91/0 5045 4600 همسایگی یاس

 1 3 1818 72/1 13339 22945 ایمحله آزادی 2 3 278 9392 کوی آزادی

 0 1 - - - - - - 0 1 457 2410 کوی عابدی

 - - 2621 0 0 3000000 ایمنطقه شهروند - - 24/52 - اهواز 3منطقه 

 

درصد که برابـر بـا  6نفری منطقه سه اهواز، تنها  187261دهند که از جمعیت نشان می 2های مندرج در جدول محاسبه

ملـی  شهریور، کوی نیرو و منازل سـازمانی شـرکت 17های کوی پیروزی، کوی شاهد، کوی نفر بوده و در محله 11798

ارای پـارک و ازحد استاندارد الزم نیـز دحفاری ساکن هستند، از نظر دسترسی به پارک دچار کمبودی نیستند و حتی بیش

رسـی مناسـبی بـه درصد از جمعیت منطقه سه اهـواز دست 94نگر این امر است که فضای سبز هستند. چنین وضعیتی بیا

ای برخوردار نیستند. درست است که سرانه فضای سبز در منطقه سـه ها به نحو شایستهها نداشته و از خدمات پارکپارک

باشد که خـارج از می هرونداهواز از سایر مناطق این شهر بیشتر است، ولی این سرانه تحت تأثیر مساحت پارک جنگلی ش

ا بـرای شـهر ( همین مشکل ر2007محدوده سکونتگاهی است و دسترسی شهروندان به آن مشکل است. اوه و جئونگ )

ان تأمین توان گفت که صرف باال بودن سرانه، رضایت شهروندنمی»سئول عنوان نمودند. همچنین این عبارت ایشان که 

 ش است.نیز مورد تأیید این پژوه« شودمی

بندی تراکم جمعیـت ترتیب با دستهاینبیان است. بهها قابلاز جنبه تراکم جمعیتی نیز مشکل کمبود پارک در سطح محله

نفـر/  283الی  197م میانه )نفر/ هکتار(، تراک 369الی  284نفر/ هکتار(، متراکم ) 457الی  370طیف بسیار متراکم ) 5به 

های شود کـه محلـهخص مینفر/ هکتار( مش 110الی  24نفر/ هکتار( و بسیار نامتراکم ) 196الی  111هکتار(، نامتراکم )

ندارنـد.  انـد، پـارکی در محـدوده خـودملی راه، شهرک بهلول و کوی عابدی بااینکه در طیـف بسـیار متـراکم قرارگرفته

دیدی هسـتند. ر پارک دچار کمبود شـ، زیتون کارمندی و کوی آزادی با تراکم میانه، از نظ2و  1های کوی ملت فاز محله

ع طبیعی و ، منازل مخابرات، کوی جواهری، بهزاد شهر، کوی آغاجاری، منازل شرکت مناب4و  3های کوی ملت فاز محله

ها سایر محلـه ها مشهود است.کوی فرهنگیان بااینکه تراکم جمعیت کمی دارند، ولی باز کمبود یا عدم وجود پارک در آن

تر از سـایر طور نسبی مطلـوبها از پارک، بهاند که میزان برخورداری ساکنان آناکم بسیار کم جای گرفتهنیز در طیف تر

های منطقه سه شهر اهواز در برخورداری از خدمات پـارک و فضـای آید که بین محلهها چنین بر میهاست. از یافتهطیف

اردبیـل  نیز در پژوهش خود بـه نتـایم مشـابهی بـرای شـهر( 1395مکاران )عدالتی وجود دارد و محمودزاده و هسبز بی

 رسیدند.
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های هـا بـر اسـاس کـل شـاخصتوان به مقایسه و ارزیابی پارک( می3ها )شکل بندی الیهبندی و طبقهبر اساس کالس

ها در بنـدییـن کالس( که بـرای ا5تا  1کمیو کیفی پرداخت. همچنین بر اساس طیف بسیار مطلوب تا بسیار نامطلوبی )

 3های آن در جـدول شـماره انجام شـد کـه حاصـل محاسـبه prometheeافزار ها با نرمبندی پارکنظر گرفته شد، رتبه

های منطقه سه چـه ازلحـاظ اسـتاندار سـطح و دهد که پارکمشاهده است. اطالعات مندرج در این جدول نشان میقابل

رار دارنـد. در قـمطلوبیـت  ل قبولی نیستند و نیز در سطوح متفاوتی ازسرانه و چه ازلحاظ موقعیت قرارگیری در شرای  قاب

ای )محله کوی نفت( و والیت )محله کوی نفـت( )محله شهرک نفت(، ده قطعه 6های کمی، پارک فاز مجموعه شاخص

 -46/0ری تری قرار دارند؛ در عوض، پارک کارون با ترجیح برتـدر وضعیت مناسب 1و کسب رتبه  43/0با ترجیح برتری 

کوی ملت  4فاز  های کیفی پارکدر مقایسه با استانداردها در جایگاه کامالً نامناسبی قرارگرفته است. در مجموعه شاخص

وقعیت مکـانی قـرار در بدترین م -25/0در بهترین موقعیت مکانی و پارک کارون با ترجیح برتری  27/0با ترجیح برتری 

مطابق استاندارد هسـتند  های منطقه سه شهر اهواز نه از نظر کمیشود که پارکته میدارد. از موارد ذکرشده، چنین دریاف

( بـرای 1392فرد )بخشی دارند، چنین نارسایی در پژوهشی که توس  قدیری و کمـالیو نه از نظر کیفی مطلوبیت رضایت

هایی ها در محلـهن پارکد، بهتریطور که ذکر شهای شهر نورآباد ممسنی انجام شد نیز مشاهده شد. همچنین همانپارک

ادی خـوبی ها از وضـعیت اقتصـاستقرار دارند که توس  شرکت نفت و صنایع وابسته به آن ایجادشده و ساکنان آن محله

 ای مثل شهرک بهلول و کـویهای غیر حاشیهای مثل زوئیه، زرگان و یا محلههای حاشیهبرخوردارند و برعکس در محله

ی سـبز در توزیـع فضـا وجود ندارد، یا مساحت پارک بسیار کوچک است و این امر بیانگر این است کهآغاجاری یا پارکی 

های پژوهش کوفـاهی و شده است و این یافته با یافتهصورت ناهمگن توزیعهای با ساکنان با درآمد متفاوت، بهبین محله

 خوانی دارد.( برای آلبوکرک، نیومکزیکو هم2012همکاران )

های منطقه سه اهواز را در مواردی چـون کمبـود سـرانه، توزیـع ناعادالنـه، توان مشکالت سیستم پارکرد باال میاز موا

های شهر م پارک( همین مشکالت را برای سیست1393کمبود پارک و دسترسی نامناسب دانست که عزت پناه و کحگلو )

تـوان از عـدم ای منطقه سـه تشـخیص داده شـد مـیهارومیه تشخیص دادند. از دیگر مشکالتی که برای وضعیت پارک

هـا و اسـتقرار در بـر  بنزینهـا و پمپهـای ناسـازگاری مثـل کارگاهجـواری بـا کاربرییابی مثـل همرعایت اصول مکان

 های با ترددهای سانحه بار است.خیابان
 

 ها در منطقه سه شهر اهوازو کیفی پارک . ارزیابی کمی3جدول شماره 

نام 
 اهپارک

 های کمیشاخص

ص
اخ
 ش
ین
نگ
میا

مّی
 ک
ی
ها

 

ی )
رتر
ح ب
جی
تر

P
h
i

) 

به
رت

ص
اخ
 ش
ی
ند
ب

مّی
 ک
ی
ها

 

 های کیفیشاخص

ص
اخ
 ش
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میا

فی
کی
ی 
ها

 

تر
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رتر
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جی

P
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i

) 
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ی 
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ب ص
اخ
ش

ی 
ها فی
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ع(
مرب
تر
 )م
رد
ندا
ستا
ت ا
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مس

ر( 
)نف
رد 
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ستا
ی ا
عیت
جم
ش 
وش
پ

 

ع(
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ندا
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ه ا
ران
س

 

رد 
ندا
ستا
ی ا
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ست
د

تر(
)م

 

سله
سل

له
مح
 و 
گی
سای
هم
د 
واح
ت 
معی
 ج
ق
طب
بر 
ب )
رات
م

ی(
ا

 

تر(
 )م
له
مح
کز 
مر
از 
ه 
صل
فا

ار( 
کت
 ه
در
فر 
 )ن
ت
معی
 ج
کم
ترا

ر( 
)مت
ار 
زگ
سا
ی 
ربر
 کا
 با
ت
ور
جا
م

تر( 
 )م
گار
ساز
 نا
ی
ربر
 کا
 از
له
ص
فا

ر( 
)مت
ی 
کون
مس
ی 
ربر
 کا
 با
ت
ور
جا
م

 

تر(
 )م
ابر
مع
ض 
عر

 

ل 
سای
ه و
زان
رو
دد 
 تر
ین
نگ
میا
ک )

افی
 تر
ک
پی

موت
ه 
قلی
ن

ی
ور

) 

 

 11 05/0 5 5 4 5 5 5 5 1 8 -26/0 2 2 2 2 2 4 دانیال

 4 17/0 4 5 2 5 5 5 5 2 4 09/0 3 4 2 2 4 4 مینا

 6 12/0 4 5 2 5 5 5 5 4 7 -12/0 2 2 2 2 2 4 توانیر

 16 0 4 5 4 5 5 3 5 3 7 -12/0 3 4 2 2 2 4 ملت

ملت 4فاز   4 2 2 2 2 2 26/0- 8 5 5 5 5 5 4 3 5 27/0 1 

 28 -25/0 4 2 5 5 1 3 5 1 9 -46/0 2 2 2 2 2 2 کارون

 22 -1/0 4 5 2 5 3 3 5 5 8 -26/0 2 2 2 2 2 4 زیتون
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هاگل  4 2 2 2 2 2 26/0- 8 1 5 5 4 5 5 1 5 05/0 10 

 25 -15/0 4 5 2 5 5 3 5 2 6 -05/0 3 2 2 2 4 4 بهزادشهر

 15 02/0 5 5 3 5 5 5 5 1 6 -05/0 3 2 2 2 4 4 الدن

 12 04/0 4 5 5 5 5 2 5 3 8 -26/0 2 2 2 2 2 4 سنگر

 26 -18/0 4 3 4 5 1 4 5 2 5 02/0 2 2 2 2 2 4 زویه

 12 04/0 4 5 2 5 2 5 5 5 3 23/0 3 2 2 2 4 4 پیروزی

 7 09/0 4 1 5 5 3 4 5 4 3 23/0 3 2 2 4 2 4 هفت جام

1شاهد   4 4 2 2 2 3 23/0 3 5 5 4 2 5 2 5 4 07/0- 20 

2شاهد   4 2 2 2 2 2 02/0 5 4 5 5 1 5 3 5 4 0 17 

 11 05/0 4 5 3 5 1 5 5 5 3 23/0 3 2 2 4 4 2 رودکی

شهریور17  4 4 2 2 4 3 09/0 4 4 5 5 1 5 2 1 4 07/0 9 

2فاز   4 2 4 2 4 3 09/0 4 1 5 3 4 5 5 5 4 03/0 13 

6فاز   4 4 4 2 2 3 43/0 1 1 5 3 4 5 5 2 4 12/0- 23 

 2 24/0 5 5 5 5 5 4 5 2 4 09/0 3 4 2 2 4 4 بیمه

 5 12/0 5 5 5 5 4 4 5 4 5 02/0 2 2 2 2 4 2 نیرو

ایقطعهده  4 4 4 2 4 4 43/0 1 5 5 4 5 5 2 5 4 21/0 3 

 14 02/0 5 2 5 5 3 5 5 1 2 29/0 3 2 4 4 4 2 کوی نفت

 25 -15/0 4 2 5 4 5 2 5 2 1 43/0 3 2 2 4 4 4 والیت

 18 -03/0 4 5 2 5 3 5 5 3 8 -26/0 2 2 2 2 2 4 آغاجاری

1فتح   4 4 2 2 2 3 09/0 4 2 5 4 1 5 5 5 4 1/0- 22 

 1حفاری 
1فاز   

2 4 2 2 4 3 02/0 5 4 5 5 2 5 2 5 4 09/0 8 

 1حفاری 
2فاز   

2 4 4 2 2 3 09/0 4 3 5 5 1 5 2 5 4 08/0- 21 

1حفاری   4 2 2 2 4 3 12/0- 7 1 5 5 5 5 2 5 4 09/0 7 

2حفاری   4 4 2 2 4 3 23/0 3 2 5 3 2 5 2 5 3 14/0- 24 

 19 -03/0 4 2 5 5 1 4 5 1 7 -12/0 3 4 2 2 2 4 صادرات

 19 -03/0 4 5 5 5 1 4 5 1 7 -12/0 3 4 2 2 4 2 شهدا

 21 -08/0 4 5 2 5 1 5 5 4 6 -05/0 3 2 2 4 2 4 فرهنگیان

 27 -2/0 4 2 3 5 1 4 5 2 8 -26/0 2 2 2 2 2 4 یاس

 10 05/0 4 5 5 5 1 5 5 3 8 -26/0 2 2 2 2 2 4 آزادی

 22 -1/0 3 3 5 1 5 1 1 1 7 -12/0 3 4 2 2 2 4 شهروند

 ()بسیار مطلوب( 5)مطلوب(،  4)متوسط(،  3)نامطلوب(،  2)بسیار نامطلوب(،  1راهنما: )

 

خالصـه نمـود.  4توان در جدول شـماره ها را میکمیو کیفی پارکهای ها به تفکیک شاخصحاصل نهایی ارزیابی پارک

های تراکم جمعیت و مجاورت با کاربری سـکونتی وضـعیت بسـیار طور که از این جدول مشهود است، تنها شاخصهمان

 ها متوس  و زیرهای مساحت، کاربری سازگار، عرض معابر و پیک ترافیک مطلوب و سایر شاخصمطلوبی دارند. شاخص

 متوس  هستند.

 هاه تفکیک شاخصهای منطقه سه اهواز ب. ارزیابی وضعیت موجود پارک4جدول شماره 
 وضعیت نهایی میانگین امتیاز های در وضعیت نامطلوبپارک های در وضعیت مطلوبپارک عنوان شاخص

 کارون، رودکی، نیرو، کوی نفت، حفاری هاسایر پارک مساحت استاندارد
 ، شهدا2فاز  1 ، حفاری1فاز  1

 مطلوب 4

هریور، فاز ش 17مینا، بهزاد شهر، الدن، پیروزی، شاهد یک، رودکی،  پوشش جمعیت
فاری ح، 1ای، کوی نفت، والیت، فتح نفت، بیمه، نیرو، ده قطعه 6

 دا، حفاری دو، شه2و  1فاز یک

 متوس  3 هاسایر پارک

ای، کوی نفت، ، ده قطعهنفت 6و  2جام نرگس، رودکی، فاز  7 سرانه استاندارد
 ، فرهنگیان2فاز والیت، حفاری یک

 نامطلوب 2 هاسایر پارک

 نامطلوب 2 هاسایر پارک کوی نفت دسترسی

، 1فاز  1ای، حفاری ، بیمه، ده قطعه2شهریور، فاز  17مینا، ملت،  مراتبسلسله
 ، صادرات، شهدا، شهروند2و  1حفاری 

 متوس  3 هاسایر پارک

، 2و  1وانیر، فاز چهار ملت، زیتون، پیروزی، هفت جام، شاهد ت مرکزیت
 ان، فرهنگی1فاز  1ای، حفاری شهریور، نیرو، ده قطعه 17رودکی، 

 متوس  3 هاسایر پارک

 بسیار مطلوب 5 شهروند هاسایر پارک تراکم جمعیت

 مطلوب 4ملت، کارون، زیتون، بهزاد شهر،  هاسایر پارک کاربری سازگار
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نفت، والیت، حفاری  6 و 2سنگر، فاز 
 ، شهروند2

 متوس  3 شهروند هاسایر پارک کاربری ناسازگار

 بسیار مطلوب 5 شهروند هاسایر پارک کاربری مسکونی

، فت جامها، سنگر، زویه، هدانیال، ملت، فاز چهار ملت، کارون، گل عرض معابر
درات، صا، 1نفت، بیمه، نیرو، کوی نفت، والیت، فتح  6و  2فاز 

 شهدا، آزادی، شهروند

 مطلوب 4 هاسایر پارک

، رودکی، 2 و 1ملت، زیتون، پیروزی، هفت جام، شاهد  4توانیر، فاز  پیک ترافیک
 ، فرهنگیان1فاز ای، حفاری یکهفده شهریور، نیرو، ده قطعه

 متوس  3 هاسایر پارک

 

. پس از ورود اطالعـات بـه استفاده شد Visual PROMETHEEافزار ها از نرمها در کل شاخصبندی پارکبرای رتبه

علت کـه این( انجام شد و بهMax( و بااهمیت مثبت )point -5طیفی ) 5صورت واحد کیفی برده، تنظیمات بهافزار نامنرم

 اده شد. محاسبات( استفUsualاند، از تابع برتری عادی )شده اند و کمیها از نوع گسستهامتیازات دو گزینه برابرند، گزینه

های کمیو کیفـی پـارک بیشترین تطابق را با شاخص = 303/0Phiای با عهافزار بیانگر این است که پارک ده قطاین نرم

مطلوبیـت مکـانی دارد )شـکل  بیشترین فاصله را از استانداردهای سطح و سرانه و  = Phi-336/0دارد و پارک کارون با 

 (.4شماره 

 

 
 ازهای منطقه سه شهر اهوبندی پارکه. رتب4شکل شماره 

 

شـاخص تـراکم جمعیـت، مرکـز  6بررسی نهایی این پژوهش به تعیین اراضی مناسب برای احداث پارک جدید بر اساس 

هـای هـای سـازگار و فاصـله از کاربریجواری با کاربریجواری با کاربری مسکونی، همهندسی محله، پیک ترافیک، هم

 Superافـزار شـده در نرمبرده، بـا توجـه بـه مطالعـات انجامه است. وزن دهی به معیارهـای نـامیافتناسازگار اختصاص

Decisions افزار ها و اعمال وزن در نرمگذاری الیهانجام شد. حاصل روی همArc Map  و ابزارRaster Calculator 

یـابی نشـان (. نقشـه مکان5بود )شکل شـماره  طیف از بسیار مناسب تا بسیار نامناسب 5یابی بهینه در تهیه نقشه مکان

مترمربـع  306864، «مناسـب»مترمربـع  3825003، «بسـیار مناسـب»مترمربع از اراضی منطقـه  3750277دهد که می

 باشد.می« بسیار نامناسب»مترمربع  23236556و « نامناسب»مترمربع  4850، «نسبتاً مناسب»
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 ها و فضای سبز در منطقه سه شهر اهوازیابی بهینه پارک. مکان5شکل شماره 

 

 گیرینتیجه

وزیعی، ابعاد مختلف جمعیتـی، عـدالت تـ« ها در منطقه سه شهر اهوازارزیابی الگوی پراکنش پارک»هدف اصلی پژوهش 

ود شـگیری میها چنین نتیجـهگیرد. از یافتههای شهری را در برمییابی پارکاستانداردهای سطح و سرانه، و اصول مکان

ازلحـاظ  ها چه ازلحـاظ مسـاحت، چـهکه برخورداری همه شهروندان منطقه سه اهواز به یک اندازه نیست و توزیع پارک

گیری شده است که ایـن خـود نقـض عـدالت تـوزیعی و پایـداری یـک های متمول نشین جهتامکانات به سمت محله

گیـرد و بـه سـمت یز از استاندارهای موجود فاصله میها نپارک ای، وضعیت کمیموازات چنین مسئلهسکونتگاه است. به

 717/1ها بر مبنای مساحت برابر بـا کند. ضریب پراکندگی برای الگوی توزیع پارکبرنامه سوق پیدا میهای بیپراکندگی

هـا در های خاص و برعکس، فقدان یا کمبـود آنها در محلهها و تجمع آنشده که حاکی از پراکندگی زیاد پارکمحاسبه

. رساند، نابرابری اجتماعی را نیز بیـانگر اسـتهاست و این امر عالوه بر اینکه انحراف از استاندارهای کمیرا میسایر محله

احـداث شـدن  اتومبیل در ساعت، در مرز 4000با تردد باالی  1های همسایگی در کنار شریانی درجه استقرار فعلی پارک

های توزیع سوخت و غیره نمایـانگر عـدم توجـه بـه اصـول های صنعتی، جایگاهکارگاهها، قرارگیری در کنار برخی پارک

بـود، مطلـوب می 3ها در منطقـه باشد. اگر الگوی توزیع پارکها در منطقه سه اهواز مییابی و توزیع نادرست پارکمکان

ترین( وجود نداشت. از دیگـر نامناسبترین( و پارک کارون )ای )مناسببین پارک ده قطعه 639/0اختالفی امتیازی حدود 

ا سرعت و دقت باست که  ArcGISای چون افزارهای پیشرفتهنتایجی که از پژوهش حاضر گرفته شد، کارایی باالی نرم

ریزان و های متنـوعی را پـیش روی برنامـهمختلف را انجام داده و گزینـه فضایی خدمات -وتحلیل مکانیباال، کار تجزیه

های مناسـب گیری چند شاخصـه نیـز در صـورت کاربسـت شـاخصافزارهای تصمیمدهد؛ همچنین، نرممیمجریان قرار 

گذاران و ریزان، سـرمایهدار، برنامهبندی خدمات مختلف را انجام داده و ضمن تشخیص موارد مشکلتوانند کار اولویتمی

 مسئوالن را برای مرتفع ساختن کمبود و معضالت بسیم نماید.

 شود:شهر اهواز پیشنهاد میهای منطقه سه کالنبا آگاهی یافتن از مشکالت موجود در سیستم پارکاکنون، 

 گذاری و احـداث ریزی، سـرمایهانـد، در اولویـت برنامـههایی که تراکم باالیی دارند، ولی از داشتن پارک محروممحله

 پارک قرار گیرند.
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 ر اولویت قرار بگیرند.برای ایجاد پارک، اراضی مناسب و بسیار مناسب د 

 ن توسـ  یـابی خـدمات و مـدیریت شـهری، اسـتفاده از آبه دلیل قابلیت باالی سامانه اطالعات جغرافیایی در مکان

 بخشی به بار آورد.تواند نتایم رضایتها، میها و سایر ارگانشهرداری

 گیری شود.اند، بهرهشدهظر گرفتهفصیلی منطقه، برای ایجاد پارک و فضای سبز در نتهایی که در طرح از زمین 

 های سازگاری همچون کاربری فرهنگی، آموزشی، مـذهبی، رودخانـه و ورزشـی ها در کنار کاربریمکان گزینی پارک

هـای سـازگار را فـراهم تواند هم کارایی پارک را باال ببرد و هم موجبات رضایت شهروندان در اسـتفاده از کاربریمی

 کند.

 های محلی به فضای سبز تبدیل شود.های خاکی کنار خیابانوکه و مخروبه و زمینهای مترساختمان 

 زیسـت، گیری بشود تا ضمن افزایش کیفیت محی های سکونتی برای ایجاد پارک بهرههای خالی درون بافتاز زمین

 م کند.منظر فیزیکی را بهبود ببخشد و موجبات تلطیف هوا، جذابیت و سرزندگی محی  مسکونی را فراه

 اند، فراهم شدهو کیفی، نامناسب تشخیص داده های کمیهایی که از نظر شاخصامکانات الزم، برای بهبود پارک

 بشود تا از نظر ایمنی، دسترسی و راحتی ارتقاء پیدا کنند.

 

 منابع

یـابی فضـای سـبز مکان و ( ارزیـابی1393احد نژاد روشتی، محسن؛ صالحی میشانی، حیدر؛ وثوقی راد، لیال؛ رومیانی، احمـد ) (1
، 12، شـماره 4، سـال 1393ای، پـاییز منطقـه -شهر تهران، نشریه جغرافیا و آمایش شهری 11شهری، مورد شناسی: منطقه 

 .169-186صص.

کارگیری سامانه اطالعـات جغرافیـایی یابی فضای سبز شهری با به( بررسی پراکندگی فضایی و مکان1390اسماعیلی، اعظم ) (2
ریزی شهری، به راهنمایی مسـعود نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهشهر اهواز(، پایان 4ردی: پارک محله منطقه )نمونه مو
 لوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.عپور، دانشکده ادبیات و صفائی

ر آن از دیدگاه کـاربران، های شهری و عوامل مؤثر ب( بررسی وضعیت دسترسی به پارک1395ایزدی، حسن و کرامتی، زینب ) (3
 .37-52، صص. 26، شماره 7، سال 1395ریزی شهری، پاییز نمونه موردمطالعه: شهر شیراز، نشریه پژوهش و برنامه

هرهای شـ، چاپ اول، تهران: انتشارات شرکت عمـران 2ها در شهرسازی از کمیّت تا کیفیت، جلد ( سیر اندیشه1386پاکزاد، جهانشاه ) (4
 جدید.

)مطالعـه  GISاده از های شـهری بـا اسـتفیابی بهینه پارک( تحلیل فضایی و مکان1392مسعود و کیومرثی، حسین )تقوایی،  (5
 -74، صـص. 3، شـماره 51، پیـاپی 24، سال 1392ریزی محیطی، پاییز های شهر آباده(، مجله جغرافیا و برنامهموردی: پارک

55. 

زیست، ترجمه منوچهر طبیبیان، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه ی ( شهر و مح1393بون، کریستوفر و مدرس، علی )جی (6
 تهران.

هـای ها و دهیاریریزی فضای سبز شهری، چاپ اول، تهـران: سـازمان شـهرداری( اصول و برنامه1390خان سفید، مهدی ) (7
 کشور.
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