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 دهیچک
 حـالینمع مطـرح بـوده و درعجوا معیارهای توسعه پایدار شهریعنوان یکی از بهشهری  محی  در سبز فضاهای

هر شـتعادل آن در سـطح متوزیع و پراکنش  روین. ازاشوندیمعیاری برای ارتقای کیفیت فضای زندگی محسوب م

 است کـه ضـمن ارزیـابی تالش شده« می و تحلیلیک-توصیفی» وهش حاضر با رویکرددر پژ بسیار دارد. اهمیتی

نشان داد کـه  های. نتیجه بررسمشخص شودشهر  مناطقاین فضاها در سطح  توسعه هاییتوضعیت موجود، اولو

 مترمربع در 4/27به  1382در سال  مترمربع 5/15اصفهان از  طی یک دهه گذشته سرانه فضای سبز شهری شهر

حروم از اختالف سرانه بین نواحی برخوردار و م زمان با این افزایش سرانه،ولی همیافته است. یشافزا 1390سال 

شـهری، شـدیدتر  یهاکفضایی پار و عدم تعادل موجود در توزیع یافتهیشفضای سبز نیز به نحو چشمگیری افزا

شـاخص  12بـر اسـاس  که شودیمرا شامل  آماری پژوهش، مناطق چهارده گانۀ شهر اصفهان جامعه شده است.

عنوان یــک روش بــه TOPSISز مــدل های موردمطالعــه بــا اســتفاده اجهــت شــاخصینازا. اندشــدهی بنــدرتبه

ر منـاطق د توسعهسطوح  نقشه GISیری از گبهرهقرارگرفته و درنهایت با مورداستفاده گیری چند شاخصه یمتصم

ه است. نتایج این یافته، محروم، بسیار محروم( ترسیم گردیدیافته، نسبتاً توسعهیافته، توسعهپنج سطح )بسیار توسعه

 باشد.دهد که توزیع کاربری فضاهای سبز در مناطق شهری اصفهان متعادل نمیپژوهش نشان می

 

 هان.فضای سبز شهری، توسعه فضای سبز، توسعه پایدار شهری، مناطق شهر اصف کلیدی: واژگان
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 مهمقد

هایی را نیز بـه دنبـال داشـته اسـت و هـر چـه ها شده است، لیکن گرفتاریشهرنشینی اگرچه باع  رفاه و راحتی انسان

شود، مشکالتی کـه درنهایـت، بهداشـت و شود به همان نسبت، مشکالت شهری نیز بیشتر میجمعیت شهرها افزوده می

دهد زیـرا افـزایش جمعیـت از سـویی موجـب بـروز قرار میطور مستقیم در معرض خطر سالمت جان و روان مردم را به

شود و از سوی دیگر، انهـدام های کوچک و بزرگ و افزایش حجم زباله میمسائلی چون، افزایش ترافیک، افزایش کارگاه

رین تـ(. مهم23: 1385منظور ایجاد واحدهای مسکونی به دنبال دارد )وزارت کشور،ها و درختان و فضای سبز را بهجنگل

زیسـت جامعـه انسـانی عنوان محی ها اسـت کـه شـهرها را بـهمحیطی آناثر فضای سبز در شهرها، کارکردهای زیست

دار کرده است و با آثار سوء گسترش صنعت و کاربرد نادرست فنّاوری مقابله نموده، سـبب افـزایش کیفیـت زیسـتی معنی

های گونـاگون مختـل کننـد نظـام زیسـتی شـهرها را بـه شـیوه توانندهای آثار توسعه شهری میشوند. مؤلفهشهرها می

و آلـودگی  گردوغباریژه در ارتباط با وبهفضاهای سبز مناسب در شهرها یکی از عوامل مؤثر در کاهش این اثرها هستند و 

تعدیل دمـا، ترین تأثیر فضای سبز در شهرها روند. مهمهای تنفسی شهرها به شمار میهوا، فضای سبز شبیه جنگلی، ریه

عنوان (. بنابراین، اگر فضای سبز بـه35: 1369است )بهرام سلطانی، گردوخاکافزایش رطوبت نسبی، لطافت هوا و جذب 

تواند جدا از نیازهای جامعـه شـهری باشـد، جزئی از بافت شهرها و نیز بخشی از خدمات شهری ضرورت یافته باشد، نمی

و نیازهـای  هـا(هـا و جادهها، خیابانفی متناسب با حجم فیزیکی شهر )ساختمانرو فضای سبز باید ازنظر کمی و کیینازا

جامعه )ازلحاظ روانی، گذران اوقات فراغت و نیازهای بهداشتی( با توجه به شرای  اکولوژی شهر و روند گسترش آتـی آن 

(. ایجاد 44: 1374شد )مجنونیان،محیطی مستمری داشته باعنوان فضای سبز فعال، بازدهی زیستساخته شود، تا بتوان به

زیست مؤثر است، امروزه به یکی از اهداف مدیران که در تلطیف هوای شهر و باال رفتن کیفیت محی  روازآنفضای سبز 

انداز دلنـواز کـه ها در ایجـاد چشـمهـا و بوسـتانشده است. افزودن به این فضاهای سـبز شـهری و پارکشهری تبدیل

ریـه بـرای انسـان  منزلـهبهروح است، بسیار مؤثرند. پارک و فضاهای سبز در حقیقت برای شهر  جسم و مفرح بخشآرام

ها بلکه به علت نقش مهمـی کـه در تنها به دلیل اهمیت تفریحی آننه هاپارک(. فضای سبز و 46: 1383است )برآبادی، 

کاهش تراکم و پرورش روحـی و جسـمی و همچنین باع   دارند هوازیست شهری و تعدیل آلودگی حفظ و تعادل محی 

باشـد کـه اهمیت فضاهای سبز شهری تا بـدان حـد می (.15: 1385شاهیوندی،است )شود موردتوجه بوده شهروندان می

آیـد. بنـابراین برخـورداری از حسـاب مییافتگی جوامـع بههای توسـعهعنوان یکی از شاخصامروزه وجود این کاربری به

عنوان یکـی از برای گذران اوقات فراغت و تماس مستقیم شـهروندان بـا محـی  طبیعـی بـه هاشهرهای سبز در کاربری

های تنفسی شـهر عنوان ریهها بهباشد و توجه به نقش پارکناپذیر میهای پیشنهادی منشور آتن ضرورتی اجتنابکاربری

بز شهری اهمیت زیادی قائل شده است و چنانچه لوکوربوزیه برای وجود فضاهای س "باشد.از اهمیت خاصی برخوردار می

(. 313: 1371اعتقاد دارد که از هر ده واحد فضای شهری برای سکونت بایـد نـه واحـد آن فضـای سـبز باشـد )حکمتـی،

 کـه همـه طبقـات شـهری بتواننـد بـه یکسـان از کنـدیدسترسی همگانی به خدمات شهری و عدالت اجتماعی، حکم م

شـهر  های گذران اوقات فراغت برخوردار شوند. نه اینکه طبقات خاصی از مردممکان شهری و یهافضاهای سبز و پارک

اندازها همـه ایـن چشـم یجتـدراندازهای شهرها را برای زیست خـود انتخـاب کننـد و بهبتوانند قطعاتی از زیباترین چشم

ن کـه در ایـن پـژوهش بـه شهر اصـفها (.106:1387نسب، رخشانی و آبادیزنگیمختص این طبقات مرفه جامعه شود )

شده است، نمایانگر این است که توزیـع فضـایی فضـای سـبز موجـود در یل فضای سبز شهری آن پرداختهو تحلبررسی 

ی اسـت کـه پوشـش مشـترک دارنـد و اگونهبهکه نحوه توزیع اکثر فضاهای سبز طوریمناطق شهری متعادل نیست، به

ها هستند؛ که با توزیع و پراکنش نامتعادل و نادرست فضـای سـبز پارک بسیاری از سطوح خارج از محدوده تحت پوشش

هایی ازجمله اسـتفاده کـم کـاربران از فضـاهای سـبز یناهنجارباشد و این خود منجر به ایجاد رو میروبه (پارک) یشهر
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 تـوان بـهش مییجادشده، آشفتگی در سیمای شهری و کاهش امنیت روانی و اجتماعی شده است. از اهداف ایـن پـژوها

بندی سطوح فضـای سـبز در منـاطق مختلـف شـهر و همچنین اولویت بررسی وضعیت فضای سبز مناطق شهر اصفهان

توان بیان نمود که؛ آیا توزیـع سـطوح هایی که ذهن پژوهشگر را به خود مشغول داشته میاصفهان اشاره نمود و از سؤال

بنـدی منـاطق شـهری اصـفهان ازنظـر اولویت باشد؟ و همچنینفضای سبز در مناطق مختلف شهر اصفهان متفاوت می

های فضـاهای و توزیع فضایی و تعیین اولویت بر این اساس مطالعه پراکنش باشند؟سطوح برخورداری در چه وضعیتی می

اهیم در این پژوهش تالش خـوباشد. می پایدار شهری، حائز اهمیت فراوان عنوان یکی از معیارهای توسعهسبز شهری به

 شهر تعیین نماییم. مناطقهای توسعه این فضاها را نیز در سطح اولویت، وضعیت موجود کرد تا ضمن ارزیابی

 از موضـوع یـنا شـهرها سـاکنان زنـدگی کیفیـت و شـهری پایدار توسعه در سبز فضاهای و هاپارک اهمیت به توجه با

 .گیردقرار می موردبررسی پژوهشگران سوی از مختلف هایجنبه

شهری در شهر پایدار، ضمن اشاره به اهمیـت طبیعـت، شـهر را  هایان نقش پارکی تحت عنوادر مقاله (2004) 1اچیسور

دهد در این مقاله برخی از نتایج یک نظرسنجی که میان بازدیدکننـدگان یمبرای رفاه شهروندان و پایداری شهری نشان 

مـردم از توجـه بـه  یـزهچـون انگ و موردبح  قرارگرفته است. مسـائلی گرفته، ارائهاز یک پارک در آمستردام هلند انجام

 میلوارد. شده استدر رفاه عمومی مردم بررسی یت آنطبیعت شهر، ابعاد عاطفی درگیر در تجربیاتی از طبیعت شهر و اهم

 خـدمات شـهری هـای جنگلـیپارک کـه دارنـدمی بیـان« شـهری جنگلی پارک یک مزایای» در مقاله( 2011) 2یرسب و

منظور ( بـه1385) یوندیشاه. کنندیم فراهم شهرها برای را یریگاندازهقابل باارزش متعدد اقتصادی و محیطی اجتماعی،

یـابی و تهیـه به تحلیل فضایی فضـای سـبز پرداختـه و بـا تعریـف معیارهـای مکان آبادخرمیابی فضای سبز شهر مکان

حیدری بخـش  بندی کرده است.های مناسب را به ترتیب اهمیت اولویتمینها زهای موردنظر و تلفیق وزن دهی آنالیه

ها و فضای سبز شهر اصفهان بـا بررسی تطبیقی استاندارد پارک"نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان در پایان (1387)

از دیـدگاه  دروینـدههـای حاشـیه زاهای مهـم فضـاهای سـبز پارک، به بررسـی ارزیـابی شـاخص"استانداردهای موجود

هـا و فضـاهای سـبز شـهری در جلـب ها در طراحی سـایر پارکتوجه به آن شدهیانگردشگران شهری پرداخته است و ب

بررسـی و تحلیـل فضـای بـا عنـوان  مقاله( در 1390همکاران )و حسینی   .باشدی رضایت شهروندان و گردشگران مؤثر

وده اسـت. تطبیقی ب -روش پژوهش توصیفیبه بررسی فضای سبز شهری پرداخته است.  پارک و سبز شهری شهر شیراز

گانـه آن  9ز، توزیع فضای سبز در منـاطق دهد که عالوه بر کمبود فضای سبز در سطح شهر شیرانتایج بررسی نشان می

 5، 6،9از سرانه فضای سبز بیشتری برخوردارند، مناطق  1و  3،4مناطق  کهیطورصورت عادالنه صورت نگرفته، بهنیز به

نسبت سرانه فضای سبز برخوردارند. همچنین بین سرانه فضای  ترینییناز پا 7و  8در سطح دوم قرار دارند و مناطق  2و 

مترمربـع  49سرانه فضای سـبز درنتیجه  .وجود دارد-42/0و تراکم جمعیت در شهر شیراز همبستگی منفی به میزان  سبز

تحلیل و ارزیابی توزیع و توسعه پایـدار ی با عنوان امقالهدر  (1391همکاران )محمدی و . برای شهر شیراز پیشنهاد گردید

به بررسی فضاهای سبز شهری با رویکرد توسـعه پایـدار نمـوده  آب، نمونه موردی: شهر میاندویشهرفضاهای سبز درون

شده بـرای کـاربری فضـای سـبز شـهری و ارائه المللییندهد برخالف استانداردهای ملی و بنشان میاست که نتایج آن 

شـته توان باالی محیطی، شهر میاندوآب در این زمینه با کمبودهای بنیادین مواجه اسـت و طـی یـک دهـه گذ رغمیعل

زمان با افزایش نسبی سرانه فضای سبز شـهری، اخـتالف بـین نـواحی در برخـورداری از ایـن فضـاها نیـز بـه نحـو هم

های شهری، شدیدتر شده است. درنهایت بـا اسـتفاده و عدم تعادل موجود در توزیع فضایی پارک یافتهیشافزا یریگچشم

های محیطی و اجتماعی شهر سرانه مناسـبی بـرای شـهر میانـدوآب ها و نیازمندیو با در نظر گرفتن توانآزمون آماری 
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2 . Millward & Sabir 
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مکـانی کـاربری  -تحلیلی بر توزیع فضـایی ای را  با عنوان ( مقاله1391و همکاران در سال ) ابراهیم زاده   .پیشنهاد شد

حاصل از این پـژوهش بیـانگر آن به انجام رساندند. نتایج « ی بهینه آن در منطقه یک شهر زاهدانیابفضای سبز و مکان

شـده، ایـن منطقـه شـهری حـدود بینی انجام، با توجه به پیششهر زاهدان است که عالوه بر کمبودها و نیازهای موجود

مترمربـع سـرانه  8طی منطقه و با حـداقل نفر جمعیت در ده سال آتی خواهد داشت، که با توجه به شرای  محی 378376

ای مقالـه ( در1392ضرابی و رنجبـر )مترمربع فضای سبز در این منطقه نیاز خواهد بود.  3027008شهری در آن افق به 

( )مطالعـه GIS)ریزی شهری در محی  های برنامهیکتکنتحت عنوان تحلیلی بر کاربرد فضای سبز شهری با استفاده از 

تحلیلـی –شیراز به بررسی کاربری فضای سبز پرداخته است و روش پژوهش در این پژوهش توصـیفی  4 موردی منطقه

توان بیان نمود کـه بـاالترین ریزی شهری از نتایج این پژوهش میی برنامههامدلباشد و پس از بررسی با استفاده از می

باشد. همچنین توزیع پارامترهـای یم 8،9، 4اطق و کمترین حد سرانه مربوط به من 3سرانه فضای سبز شهری در منطقه 

باشد که این می 16/0مساحت فضای سبز و جمعیت در سطح مناطق شهری شیراز با توجه به میزان ضریب جینی معادل 

ای ( مقالـه1394و همکاران ) وارثی باشند.نشانده توزیع نسبتاً متعادل فضای سبز و جمعیت مناطق شهری می دو شاخص

را بـه انجـام رسـاندند.  آبـاد(یابی بهینه فضاهای سبز شهری )نمونه مـوردی: شـهر نجفتحلیل فضایی و مکان با عنوان

، مـدل (GIS) یـاییتحلیلی و کاربردی بوده که با اسـتفاده از سـامانه اطالعـات جغراف-ضر، توصیفیرویکرد پژوهش حا

یـابی بررسـی چگـونگی توزیـع فضـایی و مکان بـه(AHP)   یو فرایند تحلیل سلسله مراتب( IOها )همپوشانی شاخص

آبـاد، بز شـهری در شـهر نجفکه فضـاهای سـ دهدینتایج نشان م که آباد پرداخته استفضاهای سبز شهری شهر نجف

یابی صـحیح به نیاز شهروندان را ندارند، بر همین اساس لزوم مکان ییگوبهینه نیستند و قدرت پاسخ ینیمکان گز یدارا

 .شودشدت احساس میهای جدید بهدر جهت احداث پارک

رفته و صورت نگالعه در این مورد های موردمطشاخصدر مورد  یامطالعه گونهیچه اصفهانالزم به ذکر است که در شهر 

 باشد.اخت وضعیت موجود میهای موردمطالعه و شنمنظور ارزیابی شاخصبهاین مطالعه 

 

 نظری مبانی

 فضای سبز شهری

ایجاد تنـوع  منظورفضاهای سبز شهری بخشی از فضاهای وسیع یا محدود موجود در محدوده عملکردی شهر است که به

 یهاانـواع پوشـش شده و بازیستی، تأمین رفاه انسانی و ارائه خدمات ویژه به شهروندان انتخاب و زیبایی، افزایش کیفیت

از دیـدگاه (. 16:1385ضـرابی و تبریـزی،گیاهی بومی و غیربومی، تحت نظـارت و مـدیریت انسـان شـهری قـرار دارد )

فضـای سـبز در  ست. به دیگر بیان،و مورفولوژی شهر ا یبندشهرسازی، فضای سبز شهری عبارت از بخشی از استخوان

 یدرسـتشـهر به رو هرگـاه طراحـیباشد. ازاینسیمای شهر می یطورکلاندام و به کنندهیینکنار اسکلت فیزیکی شهر، تع

 جانیعامل یعنی بخش ب کند که میان این دودقت به مورداجرا گذاشته شود، منطق طراحی حکم میانجام گیرد، و نیز به

منظور از فضاهای سبز شهری، نوعی  (.5:1372حسین زاده دلیر،تعادل برقرار گردد ) یاگونهولوژی شهری بهو جاندار مورف

بـازدهی "و هـم واجـد  "بـازدهی اجتمـاعی"ساخت است که هـم واجـد با پوشش گیاهی انسان از کاربری زمین شهری

 "باشـند و هـم واجـد "بـازدهی اکولـوژیکی "جدتوانند هم وای میوه در شهر میهاباغهستند. در این میان  "اکولوژیکی

تواننـد واجـد بـازدهی برداری عمومی، فضای خصوصی تلقی شـده و نمی، اما به علت عدم امکان بهره"بازدهی اقتصادی

های شهری، کـاهش دمـای محـی ، تولیـد اجتماعی باشند. منظور از بازدهی اکولوژیکی عبارت است از: زیباسازی بخش

زیست، فضـای سـبز شـهری بخـش نفوذپذیری خاک در مقابل انواع بارش و...از دیدگاه حفاظت محی اکسیژن، افزایش 

تنها به دلیل اهمیـت باز و سبز شهری نه یفضاها (.29-31: 1379سعیدنیا،دهد )جاندار ساخت کالبدی شهر را تشکیل می
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زیسـت شـهری و تعـدیل آلـودگی هـوا، ی ها موردتوجه است، بلکه به دلیـل نقـشی که در حفظ و تعادل محتفریحی آن

 (.4: 2002، کند، ارزشمند هستند )دئونـتساکنان شهر ایفا می یپرورش روحی و جسم

 عملکردهای فضای سبز شهری  

ی مختلـف هاردهدی به با توجه به تقسیمات کالبدی شهر، عملکرد فضای سبز شهری نیز تغییر خواهد کرد و ازلحاظ کالب

های خدماتی متناسب با آن در ایـن تقسـیمات شود و تعدادی از کاربریه، ناحیه و منطقه تقسیم میواحد همسایگی، محل

جاری است. سایگی، بوستان کودک و کودکستان واحد تدر واحد هم استقرارقابلشوند. ازجمله خدمات کالبدی گنجانده می

شـوند. ای مسـتقر مییهناحکاربری ورزشی و پارک  های تجاری در حد ناحیه ودر مقیاس ناحیه، مدارس راهنمایی، فعالیت

تواننـد ای، دبیرسـتان میهـای درمـانی، پـارک منطقـههای فرهنگی، باشگاه ورزشی، فعالیتدر مقیاس منطقه نیز فعالیت

 (.17: 1383باروقی، شوند )مستقر 

 عملکرد اکولوژیکی

افکنی و تنظـیم میکروکلیمـا، یهساعتدل کردن هوا، ی، مزیست، کاهش آلودگی هوا و صوتتنوع زیستی و حفاظت از محی 

ن وجـود آورد یری بـرای جـذب آب و بـهنفوذپـذکمک به آرام کردن جریانات سیل و کیفیت آب، به وجود آوردن سـطح 

 .(35: 1385باشد )شاهیوندی، هایی برای مطالعات تاریخی و محیطی از عملکردهای مهم فضای سبز شهری میفرصت

 روانی -عملکرد اجتماعی

ایـن فضـاها  نسالمتی انسان، و در دسترس بـود داشتننگهسالم  های مناسب برای ورزش، تفریح، در جهتایجاد مکان

عنوان عـاملی مهـم در جهـت سـالمتی توانـد بـههای آرام در شـهر میی محشهر و به وجود آوردن  همه ساکنانبرای 

عنوان یـک هـا و فضـای سـبز شـهری بـهبر پارک هابح  اغلبدر  .(4: 1385)شاهیوندی، کند اجتماعی و روانی عمل 

 (.Girardet,1992:25) اسـتیـد شـده تأکاجتماعی شهری را باال برد  تواند کیفیت زندگیاستراتژی بسیار مهم که می

توانـد کیفیـت زنـدگی عنوان عـاملی کـه میتواند خدمات اجتماعی و روانی خیلی زیادی ارائـه دهـد و بـهفضای سبز می

  (.Urich,1981:2) استید شده تأکجتماعی شهری را باال برد ا

 فضای سبز و کیفیت زندگی

ترین عوامل پایداری حیات طبیعی و انسانی در شهرنشینی امروز به های شهری را باید در زمره اساسیفضای سبز و پارک

یرات تـأثح ی جسـم و روسـازسالمر ریزی شـوند، دامـهصورت صـحیحی برن(. که اگر به11: 1381اسماعیلی،آورد )شمار 

خدماتی شهر  –ترین فضاهای عمومی عنوان یکی از مهمهای شهری به(. پارک32: 1385شیری،داشت )مطلوبی خواهند 

موازات محیطی نوحی شهری دارنـد. ایـن فضـاها بـهی، اقتصادی و زیستفرهنگ نقش زیادی در ارتقای شرای  اجتماعی،

یـابی و مکاننی بـرای ی گونـاگوراهبردهـاو  اندقرارگرفتهری در جوامع مختلف موردتوجه رشد و مترکم شدن نواحی شه

(. انسـان در هـر شـرایطی، 54: 1386شده اسـت )قربـانی،های شهری ابداع و به کار گرفتهها در محی توزیع مناسب آن

بیشـتر  ینینشـپارتمانآونی و زندگی روزانه به چند ساعت سکوت و آرامش نیاز دارد. این نیاز با فشردگی جمعیت در مسک

ی و سـازجوانتوانـد بـه آرامـش، که فضای سبز می اندبردهانشمندان پی (. د50: 1388شود )قربانی، تیموری،احساس می

تصـادی را تواند مزایای اقکاهش خشونت مردم کمک کند. گذشته از مزایای اجتماعی و فیزیولوژیکی، طبیعت شهری، می

دهنـد، می پاالیش هوا کـه درختـان انجـام مثالعنوانبهیران شهری و چه برای شهروندان فراهم سازد. برای مد چه نیز،

یخی و تـار شـناختی،یباییزهـای ، ارزشعالوهبه. های کاهش آلودگی و میزان آن گرددزینهتواند منجر به کم شدن همی

 شـــوددرنتیجـــه درآمـــد میت شـــهر، ارزش گردشـــگری و هـــای شـــهری باعـــ  افـــزایش جـــذابیتفرجـــی پارک

(Cherisura,2004:129.) 
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قبول فضاهای سبز شـهری در شـهرهای ی، سرانه متعارف قابلشهرسازهای وزارت مسکن و یبررسبر اساس مطالعات و 

زیسـت سـازمان ملـل محی  شـده از سـوییینتعمترمربع برای هر نفر است که در مقایسه با شاخص  12تا  7ایران بین 

ین در شهرهای مختلف کشور نیز این رقم، با توجـه بـه باوجودابرای هر نفر( رقم کمتری است.  مترمربع 25 تا 20متحد )

هـای مصـوب هـر یـک از ها با اختالفاتی همراه است کـه میـزان آن را طرحهای متفاوت جغرافیایی و اقلیمی آنویژگی

ی از آن هسـتند و جزئ(. شهر سیستم زنده و پویایی است که فضای سبز 1391و همکاران، معتمدیکند )شهرها تعیین می

ها در کاهش تراکم شهری، ایجاد مسیرهای هدایتی و تکمیل و بهبود عملکرد تأسیسات آموزشی، به جهت نقش مؤثر آن

فضای سبز بدان جهت است فرهنگی، مسکونی و ذخیره زمین برای گسترش آینده شهر باارزش هستند. اهمیت اکولوژی 

هـای (. ایجـاد پارک9: 1373فضای سبز به دست آید )لقایی، مترمربع 40تا  30تواند در که اکسیژن موردنیاز یک فرد می

یراً برای مقابله با مشکالت جوامع شهری و مـدرن اخباشند که های کارآمدی میشهری و فضاهای سبز ازجمله راهبردی

ها و کمربندهای سبز( ها، جنگلهای طبیعی )پارکدهند که وجود مجموعهاند. شواهد نشان میهبیشتر موردتوجه قرارگرفت

گذارنـد و ها )درختان و آب( در حریم شهرها از جوانب مختلف تأثیر وسیعی را بر کیفیت زندگی شهروندان میو عناصر آن

یم، اقلـ یکـرومصوتی، کاهش اثرات باد و پایـداری  های، کاهش آلودگیوهواآبیه تصفعالوه بر بازدهی اکولوژیکی مانند 

بخشـد، کنـد، تفکـر را تعمـق میباشند. استفاده از پارک فشار و استرس را کـم میروانی نیز می -واجد بازدهی اجتماعی

 (.Cherisura,2004:114) بخشـدهـا میدارد و یک احساس آرامش و آسایش به آنساکنان شهرها را جوان نگه می

ید ایجاد فضای سبز از دیرباز به لحاظ وابستگی خاصی که بـا طبیعـت داشـته موردعالقـه انسـان بـوده اسـت. بدون ترد

و تبدیل مراتع به  هاجنگلهایی که انسان با پای گذاشتن در دوران انقالب کشاورزی از طریق سوزاندن یآشفتگرغم یعل

و  هاباغوجود آورده است، همواره تالش نموده که با احداث های کشاورزی ندانسته و شاید هم آگاهانه در طبیعت به زمین

 مقولـه(. توجه به 10: 1387حیدری بخش،)کاشت درخت زخم ناروایی را که بر پیکر طبیعت وارد نموده است مرهم گذارد 

ست. بعد طور مستقیم با پایداری شهری مرتب  اکند که این کاربری شهری بهجلوه می ترمهمفضاهای سبز شهری زمانی 

نوین پایداری شهری در شهرهای ناهمگن و ناپایدار امروزی پایداری اجتماعی است کـه بـا نقـش پـارک در بـاال بـردن 

یری شهروندان ارتباط متقابل دارد. توزیع و پراکنش بهینه و مطلوب فضاهای سبز شهری عاملی بـرای پذمشارکتضریب 

توانـد زمینـه را بـر ای روانـی( بـرای شـهروندان اسـت و می -روحیبازدهی اکولوژیکی )محیطی، اقتصادی، اجتماعی و 

یابی نادرست فضاهای سـبز شـهری مکان(. بنابراین، 98: 1386محمدی ده چشمه، کند )پایداری اکولوژیک شهرها مهیا 

دیت در ارائـه ، ایجاد محدویجادشدهاستفاده کم کاربران از فضاهای سبز ا ازجمله: هایییدرنهایت منجر به ایجاد ناهنجار

انتخاب و چیدمان گیاهی مناسب، آشفتگی در سیمای شهری، مشکالت مربوط  طرح معماری مناسب، ایجاد محدودیت در

تعامالت اجتماعی مناسب، مشکالت مدیریت و نگهداری، کاهش امنیت روانی و اجتمـاعی  به آبیاری و اصالح خاک، عدم

اهمیتـی کـه ازنظـر  یژهوهمیت فضای سبز بر کسـی پوشـیده نیسـت، بـها(. 84:1386وارثی و همکاران،شود )و غیره می

 توانـدیعنوان عاملی مهم کـه مها و فضاهای سبز بهها بر پارکدر اغلب بح  (.67: 1371تفریحی و تفرجی دارد )لقائی،

ت و آرامـش نیـاز کیفیت زندگی اجتماعی را باال ببرد، تأکید شده است. انسان در هر شرایطی روزانه به چند ساعت سـکو

در آینده بیشتر خواهد شد. لذا مطابق با ایـن  ینینشدارد، این نیاز با فشردگی جمعیت در محل مسکونی و زندگی آپارتمان

کم روزانه ساعتی را در آرامـش و دور از هیـاهو بگذرانـد دیدگاه، ایجاد و توسعه فضای سبز شهری که انسان بتواند دست

دسترسـی همگـانی بـه خـدمات شـهری و عـدالت لـذا (. 41: 1379)سعیدنیا، کندیمایی مصورت ضرورت واقعی خودنبه

های گذران های شهری و مکانفضاهای سبز و پارک کند که همه طبقات شهری بتوانند به یکسان ازاجتماعی، حکم می

اندازهای شـهرها را رین چشـمشهر بتوانند قطعاتی از زیبـات اوقات فراغت برخوردار شوند. نه اینکه طبقات خاصی از مردم
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 و آبـادیزنگیاندازها مختص این طبقـات مرفـه جامعـه شـود )همه این چشم یجتدربرای زیست خود انتخاب کنند و به

 (.106:1388نسب، رخشانی

 

 پژوهش روش

. اسـت« مـی و تحلیلـیک-توصـیفی»های موردبررسی و ماهیت موضوع، رویکرد حاکم بر این پـژوهش با توجه به مؤلفه

ازمان سـاز  1390بـر اسـاس سـال  ت موردنیـازباشد. اطالعاآماری پژوهش، مناطق چهارده گانۀ شهر اصفهان می جامعه

شـاخص  12متغیر، نسـبت بـه ایجـاد  16ها و فضای سبز شهرداری اصفهان دریافت شده است. سپس با استفاده از پارک

عنوان یـک بـه Topsisیابی به هدف مطالعه از تکنیک ، جهت دست«شاخص سازی»انتخابی اقدام گردید. پس از مرحله 

یری از سیستم اطالعـات جغرافیـایی گبهرهشده و درنهایت با استفاده SPSSافزار گیری چند شاخصه در نرمیمتصمروش 

توسـ ، یافتگی مناطق شهری اصفهان در پنج سـطح )بسـیار برخـوردار، برخـوردار، میجه حاصل در قالب سطوح توسعهنت

شهرداری  ها به شرح ذیل از سازمان فضای سبزم، بسیار محروم( ترسیم گردیده است. الزم به ذکر است که شاخصمحرو

 باشد.کارشناسی شده می هایی تخصصی وهای مذکور، شاخصو شاخص است اخذشدهاصفهان 

a1-  ماه  18اراضی زیرa2- اراضی پتانسیل a3- هم تفرجگـاهی از کـل سa4-  وضـعیت منـابع آبa5- رانه کـل سـ

 -a9یمـت تملـک فضـای سـبز ق-a8وجود پساب  -a7یپتانسیل آب خارج از تملک شهردار -a6فضای سبز در اختیار 

ه سـران -a12 راکم جمعیـتتـ – a11 بر مسـاحت مسـکونییمتقسها مساحت پارک -a10ضریب رشد جمعیت منطقه 

 .فضای سبز

 کـه باشـدیمگیری میمنیک تاپسیس نیاز به تشکیل ماتریس تصی مناطق شهری اصفهان با استفاده از تکبندرتبهجهت 

های فضـای سـبز را ی است که ویژگیشاخص 12ی آن هاستونشهری اصفهان را شامل شود و  منطقه 14سطرهای آن 

رب  آن یذمناطق را نسبت به شاخص ستونی  ی داخل ماتریس موقعیتهاسلولنماید. همچنین یمها مشخص ینهگزدر 

بنـدی گیری چند شاخصه جبرانی بسـیار قـوی بـرای اولویتتکنیک تصمیم عنوان یکالگوریتم تاپسیس به دارد.یمبیان 

 وباشد کـه بـه تکنیـک وزن دهـی، حساسـیت بسـیار کمـی داشـته یده آل میاها از طریق شبیه نمودن به جواب ینهگز

ین فاصله را از جواب ایـده ترکوتاهباید یمشده تخابینه انگزکند. در این روش، ی حاصل از آن، تغییر عمیقی نمیهاپاسخ

ارزیـابی و  احـل انجـامآل و دورترین فاصله را از ناکارآمدترین جواب داشته باشد. در ذیل این پژوهش جهت چگونگی مر

 nینـه و گز m یداراکـه  n*m یسماترتاپسیس،  درروش اجمالبهشده است: بندی و نیز تشریح مدل نشان دادهاولویت

گیری، شود هر شاخص و معیار در مـاتریس تصـمیمگیرد. در این الگوریتم، فرض میباشد، مورد ارزیابی قرار میمعیار می

 دارای مطلوبیت افزایشی و یا کاهشی یکنواخت است.

 Topsisمراحل اجرای الگوریتم 

 گزینه. mشاخص و  nها بر اساس تشکیل ماتریس داده

 تشکیل ماتریس استاندارد.ها و استاندارد نمودن داده
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ها تعیین وزن هریک از شاخص iw  بر اساس




n

i
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1

1

های دارای اهمیـت بیشـتر از وزن که در ایـن راسـتا شـاخص 

 باالتری نیز برخوردارند.

 

 

 

 دهند.نشان می Aباالترین عملکرد هر شاخص( که آن را باآل )امین گزینه از گزینه ایده  iفاصله تعیین 
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Aترین عملکرد هر شاخص( که آن را بایینحداقل )پاامین آلترناتیو  iفاصله تعیین 


 دهند.نشان می 
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گزینه حداقل ) بافاصلهتعیین ضریبی که برابر است 


is )حداقل ) فاصله مجموعبر یمتقس


isگزینـه  فاصله ( و(


is کـه )

با )آن را 


ic)  شود.زیر محاسبه می رابطهنشان داده و از 
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) یزانمبندی گزینه بر اساس رتبه


icیزان فوق بین صفر و یک در نوسان است.( م (


icبـاالترین  دهندهنشان 1با  ( برابر

رتبه )


ic(.64-66: 1386ی،است )طاهر خانکمترین رتبه  دهندهنشانصفر نیز  ( برابر با 

 

 ردمطالعهمو محدوده

یلومترمربـع در قلـب فـالت ایـران قـرار دارد. ازنظـر ک 250ی حدود اپهنهشهر تاریخی اصفهان، مرکز استان اصفهان، با 

رود و ینـدهزادقیقه عـرض شـمالی در جلگـه سـبز  38درجه  32دقیقه طول شرقی و  29درجه  51موقعیت جغرافیایی در 

آن  چهارگانهی اصفهان معتدل و فصول وهواآبمتر است،  1580ز سطح دریا ی زاگرس قرار دارد. ارتفاع آن اهاکوهدامنه 

وآمد و برخـورد شمالی، جنوبی، شرقی و غربی کشور قرار دارد و در طی تاریخ محل رفت چهارراهمنظم است. این شهر در 

ی هـاکوهانست کـه از یی دهاآبی مختلف بوده است. علت وجودی و پیدایش این شهر را باید مدیون هافرهنگاقوام و 

رود را به وجود آورده است. شهر اصفهان بـر روی دشـتی یندهزامرتفع زاگرس به نام زرد کوه بختیاری سرچشمه گرفته و 

شهر در طی قرون متمادی بـه سـمت  توسعهشمال شرقی بنا گردیده است.  طرفبهدرجه و  2نسبتاً صاف با شیبی حدود 

و آلودگی کمتر بوده است. جمعیت شـهر اصـفهان بـر اسـاس آخـرین  ترفراوانطقه آب جنوب غربی بوده، زیرا در این من
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منطقـه  14نفـر جمعیـت اسـت. و در حـال حاضـر  1796967دارای  1390سرشماری رسمی نفوس و مسـکن در سـال 

باشند می اهباغها و یدانمها، شامل پارک 1390شهرداری اصفهان(. کل فضای سبز اصفهان در سال باشد )شهرداری می

 باشد.مترمربع می 49279019برابر با  1390سال که مجموع این فضاهای سبز در سطح شهر در 

 

 
 موردمطالعه محدوده موقعیت .2 شماره شکل

 

 هایافته و بحث

 ر این مناطقدمنظور دستیابی و شناخت بهتر از وضعیت فضای سبز مناطق موردمطالعه و تعیین اولویت توسعه و عمران به

ایده آل و محاسبات  حلراهیشان به هاشباهتات منظم شده با عنایت به عنوان تکنیک ترجیحیری از تاپسیس بهگبهرهبا 

 (.2)جدول شماره  اندشدهبندی منطقه در پنج گروه رتبه 14و  اندقرارگرفتهصورت گرفته، مناطق موردسنجش 

 

 اصفهان شهر ناطقسطوح برخورداری و اولویت فضای سبز م. 2جدول شماره 

برخورداری مناطق میزان مناطق نام  اولویت میانگین ضریب ضریب اولویت  اقدامریزی جهت اولویت برنامه   

برخوردار بسیار 12منطقه    537/0  51/0  14 

4منطقه   502/0  13 

2منطقه  برخوردار  440/0  43/0  12 

5منطقه   427/0  11 

14منطقه  نسبتاً برخوردار  389/0   

37/0  

10 

7منطقه   382/0  9 

8منطقه   353/0  8 

 

 

 محروم

 

10منطقه   328/0  29/0  7 

11منطقه   297/0  6 

9منطقه   287/0  5 

6منطقه   286/0  4 

13منطقه   285/0  3 

3منطقه  بسیار محروم  201/0  19/0  

 

2 

1منطقه   190/0  1 
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بندی سطوح توسعه به پنج گروه ه، مناطق شهری اصفهان ازنظر اولویتشدهای انجامها و تحلیلیبررسبنابراین مطابق با 

 گردند:یمذیل تقسیم 

ــفهان، م - ــهری اص ــاطق ش ــین من ــوردار: در ب ــیار برخ ــاطق بس ــانگین  2ن ــطح دارای می ــن س ــه در ای   51/0منطق

بـاالترین حـد قـرار دارد و اطق موردمطالعـه در در بین من 53/0با  12توسعه متعلق به منطقه  نمرهباشد، که باالترین می

 دهند.سطح اول توسعه را به خود اختصاص می 4و  12بدین ترتیب مناطق 

های فضـای سـبز بسـیار گردد که اختالف و شکاف توسعه بین مناطق شهر اصفهان ازلحاظ شاخصیمبنابراین مالحظه 

 باشد.زیاد می

و بـه  5 و 2ای انتخابی در این تحلیل شامل مناطق هدومین سطح از حی  شاخص مناطق برخوردار: مناطق شهری در -

 باشند.می 43/0با و میانگین تاپسیس در این گروه برابر  44/0تا  42/0ترتیب دارای ضریب اولویت 

تعلـق متوسعه در این گـروه  نمرهباشد. باالترین می 37/0با یانگین تاپسیس در این گروه برابر م مناطق نسبتاً برخوردار: -

انات و فضاهای سبز نسبتاً است. این گروه از امک 8متعلق به منطقه  35/0توسعه با  نمرهو کمترین  38/0با  14ه به منطق

 دهد.صاص میریزی را به خود اختمطلوبی برخوردارند و اولویت سوم برنامه

 یـتولوانگین ضـریب و با میا 32/0تا  28/0با ضریب اولویت  13و  6، 11،9، 10ناطق محروم: مناطق محروم شامل م -

های فضای سبز با کمبود بسیاری مواجه هستند. در ایـن صـورت سـطح دوم اولویـت باشند که از حی  شاخصیم 29/0

 دهند.برنامه را به خود اختصاص می

باشـند. می 19/0ب اولویـت با ضـری 1و  3محروم: در بین مناطق شهری، دو منطقه بسیار محروم شامل بسیار  مناطق -

ت اول بـدون شـک اولویـ در وضعیت بسیار نامطلوب و بحرانی قـرار دارنـد و مورداستفادههای اطق ازنظر شاخصاین من

 منطقه باشد. 2 یناریزی باید با برنامه

 

 
 بندی مناطق چهارده گانۀ شهر اصفهاناولویت .2شماره شکل 

 

امات الزم اسـت اقـد فضای سبز شـهریهای هت ارتقاء شاخصجهای صورت گرفته و در با توجه به تحلیل در این راستا

 ذیل به ترتیب اولویت موردتوجه برنامه ریزان و مدیران شهری قرار گیرد.

 مناطق یک و سه.ریزی و اقدام: اولویت اول جهت برنامه

 مناطق سیزده و شش، نه، یازده و ده. ریزی و اقدام:اولویت دوم جهت برنامه

 مناطق هشت، هفت و چهارده.ام: ریزی و اقداولویت سوم جهت برنامه

 مناطق پنج و دو. ریزی و اقدام:اولویت چهارم جهت برنامه

 مناطق چهار و دوازده. ریزی و اقدام:جهت برنامه پنجماولویت 
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 گیرینتیجه

 ، دسـتیابی بـه تعـادل در توزیـع منـابع و خـدمات امـریاندمستقرشـدههـایی کـه در یـک شـهر یتفعالمنظور تحلیل به

هـای ارائـه خـدمات نظیـر نقـاط، بازرگـانی، اداری، مـالی، خـدمات باشد. هر سکونتگاه مشتمل بر مکانیر میناپذباجتنا

صـورت متناسـب و در ارتبـاط بـا باشد که با فرض وجود نظم در آن سکونتگاه ایـن مراکـز بایـد بهاجتماعی و رفاهی می

تأثیرات را  ت، کمترینسی شمار بیشتری از جمعیت این خدمایکدیگر در عرصه زمین توزیع گردد تا عالوه بر امکان دستر

برنامه ریـزان  ی است که اغلب اوقاتامسئلهها از یکدیگر بپذیرند. تعیین توزیع مراکز خدماتی ازجمله فضای سبز و پارک

 نابع و خدمات را هدایت کنند.مکنند که تخصیص با آن سروکار دارند و تالش می

صورت متعادل هبی است که همه اقشار جامعه اگونهبه و خدماتمتعادل، مستلزم تعیین مکان منابع  ریزی، توزیعدر برنامه

ها نظم بخشـیدن های مختلفی بدین منظور مطرح گردیده که هدف همه آنبه آن دسترسی پیدا کنند. بر این اساس مدل

ده بهینـه از ه و اسـتفاباشد. دستیابی به توسـعبه مراکز خدماتی و فراهم آوردن شرای  مناسب برای زندگی شهروندان می

دقیـق از  شـناخت جـامع و آگـاهی درگـروآمد و اجرای دقیق آن است، ایـن مهـم ریزی اصولی، کارمنابع، نیازمند برنامه

جهت در تعیین ینازایم. هست روبرویدن به وضع مطلوب با آن دررسهایی است که ها و محدودیتها، توانامکانات، فرصت

 12باشـد. در ایـن مقالـه العات توسعه میمط درراههای موردنظر اولین قدم نواحی انتخاب شاخص توسعهش سطوح سنج

ا بندی شده و درنهایت سطوح توسعه فضای سـبز منـاطق شـهر اصـفهان بـشاخص انتخابی از طریق مدل تاپسیس رتبه

ر یافته، محـروم، بسـیایافته، نسبتاً توسعهیافته، توسعهاستفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی که در پنج سطح )بسیار توسعه

های توان به موارد ذیل اشاره نمود: مناطق شهر اصفهان ازنظر سـطوح توسـعه در شـاخصاند، میشدهیبندگروهمحروم( 

ند. مناطق یافته هستتوسعه جزو مناطق 51/0با میانگین ضریب اولویت  4و  12. مناطق اندگرفتهسطح جای  5انتخابی در 

در سـطح  37/0با میانگین ضریب اولویت  8و  14،7یافته و مناطق در سطح توسعه 43/0با میانگین ضریب اولویت  5 و 2

 1و  3د و مناطق قرار دارن 29/0با میانگین ضریب اولویت  13و  6، 9، 10،11یافته و در سطح محروم مناطق نسبتاً توسعه

کـل منـاطق شـهر اصـفهان  در شـوند.ین مناطق شهر اصفهان محسوب میترمحروماز  19/0با میانگین ضریب اولویت 

بـا  شـهری بایـد ی منـاطقاتوسـعها مشخص شدن این شـکاف و جایگـاه بیافتگی دارند. سطح متفاوتی از میزان توسعه

ی از منـاطق زداییـتمحرومریزی توسعه محور، نسبت به بهبود وضعیت این مناطق اقدام کرد. همچنـین در جهـت برنامه

یـد بـه های موجود بـه سـود منـاطق کمتـر برخـوردار هـدایت گـردد. در ایـن راسـتا باالزم است که امکانات و پتانسیل

بایستی شرای  اجتمـاعی یمنمود و البته  ی در وضعیت نامناسب قرار دارند، توجه بیشتریاتوسعههایی که ازلحاظ شاخص

 و فرهنگی مناطق در نظر گرفته شود.

 

 عمناب

ریزی شـهری، نمونـه برنامـه ی( از دیدگاهشهردرونهای ( بررسی و تحلیل کاربری فضای سبز )پارک1381اکبر )اسماعیلی،  (1

نامه کارشناسی ارشد شهرسـازی، بـه راهنمـای علـی عسـگری، دانشـکده هنـر، شهرداری تبریز، پایان 8و  1موردی مناطق 

 دانشگاه تربیت مدرس.

هـران: انتشـارات تگیری چند شاخصه، بندی و تصمیمهای رتبه( کاربرد روش1387) یوانکاهدی، و مهدی ز اهللنعمتاکبری،  (2

 های کشور.یاریدهها و یشهردارسازمان 

مکـانی کـاربری فضـای سـبز و  -تحلیلـی بـر توزیـع فضـایی ( 1391)محمد ،عرفانی ؛ اعظم ،سرایانی ؛عیسی ،ابراهیم زاده (3

 .131-151، صص.17، شماره5، دوره 1391، تابستانآمایش محی ، فصلنامه یابی بهینه آن در منطقه یک شهر زاهدانمکان

 محیطی.تهران، دفتر تحقیقات زیست سبزفضای  بر توسعه اثراتی بررسطرح  (1363) یزکامبی، سلطانبهرام  (4
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