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   دانشگاه شهيد باهنر كرمان نشرية مطالعات نواحي شهري،

  1393زمستان  ،1سال اول، شمارة 

  

 تحليل نابرابري نماگرهاي توسعة پايدار فضاي سبز شهري

  ((مطالعة موردي: مناطق شهر تهران)

  

  

  * * آباديعلي زنگي دكتر                                                                  

  ريزي شهري دانشگاه اصفهان دانشيار جغرافيا و برنامه                                                               

  ميرزايي سارا                                                              

  ريزي شهري دانشگاه اصفهاندانشجوي دكترا جغرافيا و برنامه                                                   

  

   چكيده

 و ايمنطقه هايبه ميزان نابرابري يابيدست شهري، سبز فضاي توسعة هايهدف از اين پژوهش، ارزيابي شاخص

ـبز اسـت. روش تحقيـق در ايـن      گانة شه 22مناطق  يبندسطح تنهاي در ر تهران ازنظر برخورداري از فضـاي س

تهران است. لذا پس از گردآوري  يمنطقة شهردار 22است. جامعة آماري آن، » توصيفي، قياسي و تحليلي«پژوهش 

وضعيت فضاي سبز منـاطق    ArcGISو  SPSS افزارهاينرم وسيلة به آن پردازش و آماري هايالعات و دادهاّط

ـتفاده  بـا  و گرديـد  استخراج سبز فضاي پايدار توسعة هايتهران تحليل و شاخص شهري  GSSDI تحليـل  از اس

وضعيت فضاي سبز مناطق پرداختـه شـد تـا     يبند، به سطحTOPSIS(شاخص توسعة پايدار فضاي سبز) و فن 

 كـه  دهـد نشان مـي  نتايج اين پژوهش براساس آن، مناطق محروم و در اولويت توسعة فضاي سبز شناسايي گردد.

 نصف تقريباً كه است مترمــربع  9/5  ،1388 سال در تهران شهر مناطق براي آمدهدستبه سبز فضاي سرانة متوسط

 سرانه، كمترين. است 1386 سال در آن جامع طرح براساس) مترمربع 10( تهران شهر براي پيشنهادي سرانة حداقل

ـترين    8159515.08نفر و مساحت  329507با جمعيت  مترمربع 16/0 سرانة با ده منطقة به متعلق مترمربـع و بيش

نفـر و   321496 منطقة ده، جمعيتمترمربع با جمعيتي در حدود  15سرانة فضاي سبز متعلق به منطقة سه با سرانة 

  مربع است. متر 29299512.3مساحت 
  

 هر تهران، شTOPSISتحليل فضايي، شاخص توسعة پايدار فضاي سبز، هاي كليدي: واژه

                                                                 

  29/10/1393پذيرش نهايي:                                                       24/7/1393 دريافت مقاله: †
                                a.zangiabadi@geo.ui.ac.ir                         نويسنده مسئول: نشاني پست الكترونيك ** 
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  مقدمه -1

ها مديريت پايدار شهري هاي جديد شهرسازي كه هدف نهايي آندر اكثر نظريه

 ).2: 1387 جليلي، خسروي،( است، فضاي سبز جايگاه ويژه و ساختاري مهم دارد

ها، براي اينكه بتوانند پايداري هاي تمركز، فعاليت و زندگي انسانعنوان كانونشهرها به

هاي اي جز پذيرش ساختار و كاركردي متأثر از سيستمكنند، چارهخود را تضمين 

عنوان جزء الينفك و ضروري پيكرة يگانة طبيعي ندارند. در اين ميان فضاهاي سبز به

تواند اختالالت جدي ها ميها نقش اساسي دارند كه كمـبود آنشهرها در متابوليسم آن

متأسفانه به دليل  .)2: 1384مكاران،ملك قاسمي و ه( در حيات شهرها به وجود آورد

- سازي و خانهريزي فضايي، فشردههاي برنامهشده باسياستافزايش شهرنشيني تركيب

  ). 1203، 2010اند(وندنبرگ، زيست دور شدههاي مدرن، مردم بيش از پيش از محيط

طور رسمي ها بهتكه، پويا و متنوع هستند. آنصورت تكهفضاهاي سبز شهري به

 ).283: 2010ها و مناظر تفريحي هستند (كورشي،هاي ورزشي، باغها، زمينمل پاركشا

هاي عمومي كند. پاركهاي شهري را تقويت ميوضعيت فضاي سبز عملكرد اكوسيستم

كنند و هاي خصوصي، يك نقش اساسي را در حمايت از تنوع زيستي ايفا   ميو باغ

ها همچنين تماس كنند.آنفراهم ميخدمات مهم اكوسيستم را در مناطق شهري 

كنند زيست طبيعي را براي بسياري از مردم فراهم ميمقدماتي با تنوع زيستي و محيط

 (باربوسا، كه ممكن است، آرامش روحي و جسمي آن مردم را تحت تأثير قرار دهد

2007 :187.(  

سترده طور گامروزه حفاظت از فضاهاي سبز شهري و درختان در نواحي شهري به 

ريزان شهري براي كمك كردن به هاي برتر در دسترس برنامهعنوان يكي از استراتژيبه

ها عت براي آسايش جسمي و روحي آناكولوژي شهري و ارتباط مستمر بشر با طبي

). بسياري از عوامل، ممكن است روي 244: 2010 (ام سي كوناچي، شده است شناخته

ه تأثير بگذارند. دسترسي به فضاي سبز اين عوامل دسترسي به فضاي سبز در يك ناحي

 شود، دسترسي به فضاي سبز در ناحيهها محدود نميشود، اما تنها به اينرا شامل مي

تقاضا)، مرزهاي ( كنند(عرضه)، تعداد مردمي كه در نزديكي اين ناحيه زندگي مي

ه از فضاي سبز، جغرافيايي بين عرضه و تقاضا، آگاهي مردم دربارة مزاياي استفاد

  هاي زندگي در ميان ديگران.روش
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  :شوددستة اصلي تقسيم مي 2دسترسي به فضاي سبز به 

  دسترسي واقعي) 1

  ).234: 2011پتانسيل دسترسي(داجون،) 2

مترمربع براي هر  25-20شده توسط سازمان ملل بين سرانة فضاي سبز شهري تعيين

 9حداقل  ،UN ، سازمان سالمت جهانيبعالوه ).19: 1389 عباسي شوازي،( نفر است

محيطي نامطلوب مترمربع سرانة فضاي سبز شهري را جهت كاهش مقدار اثرات زيست

طبق آمار غيررسمي،  ).219: 2008دهد(تايوتسا،و فراهم كردن ديگر مزايا پيشنهاد مي

جمالي  آبادي ومترمربع است(زنگي 9-8سرانة فضاي سبز در كشور ما در حدود 

). يكي از راهبردهاي توسعة شهر تهران در طرح جامع آن، توسعة 2: 1391نژاد،

اي و محلي براي تأمين حداقل اي، ناحيهفضاهاي سبز با مقياس عملكرد شهري، منطقه

شده  مترمربع سرانة فضاي سبز در شهر تهران با توزيع متعادل در سطح شهر ذكر 10

  ).10: 1386 (طرح جامع تهران، است

ميت روزافزون فضاي سبز در زندگي بشر، مخصوصاً زندگي شهري به دليل اه

اي مختصر امروز، تحقيقات فراواني در كشورهاي مختلف صورت گرفته است كه پيشنه

  كنيم.از آن را ذكر مي

اي در مورد عوامل تأثيرگذار )، مقاله2010( اسچي پرين و همكاران سطح جهاني در

)، در مورد 2010( اند. سيمن و همكارانك نوشتهدر دانمار در استفاده از فضاي سبز

كه چرا مردم استفاده اند كه به بررسي ايناي نوشتهها مقالهسازي آنو يكپارچه هاپارك

اند. كونگ و كنند؛ پرداختهبريتانيا را انتخاب مي يا عدم استفاده از فضاي سبز شهري در

تعيين مدل  انداز درسنجش چشم و GIS)، نيز در شهر جينان چين از 2007همكاران (

اند. قيمت مربوط به لذت و خوشي ارزش مطبوعيت فضاي سبز شهري استفاده كرده

هاي يكپارچه اجتماعي توزيع عنوان مكانآيا فضاي سبز شهري به«اي تحت عنوان مقاله

 ) انجام2004( در سوئيس توسط جرمن و همكاران GISبا استفاده از » اندشده بهينه

  رفته است.گ

در شهرهاي مختلف كشورمان نيز مطالعات فراواني در زمينة فضاي سبز و توسعة 

 اي)، در مقاله1384( آباديو مختاري ملك آباديجمله زنگي آن صورت گرفته است؛ از

          تحت عنوان شهرها، فضاي سبز و رويكردي انسان گرايانه به ابعاد انساني طراحي، 

اند. وارثي و خصوص ابعاد انساني طراحي فضاي سبز پرداختهبه نكات مهمي در 
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انجام  GISآباد را با استفاده از يابي فضاي سبز شهري در خرم)، مكان1387همكاران (

اي تحت عنوان تحليل مقاله )، نيز در1388( رخشاني نسب و آبادياند. زنگيداده

مناطق شهري  وردي:فضايي نماگرهاي توسعة فضاي سبز شهري(مطالعة م-آماري

اصفهان) به بحث و بررسي و توزيع نابرابر فضاي سبز در مناطق شهري اصفهان 

ها اشاره مورد شهر تهران نيز تحقيقاتي صورت گرفته كه به تعدادي از آن در اند.پرداخته

)، به بررسي كاربرد اصول آمايش سرزمين و 1384ملك قاسمي و همكاران ( :شودمي

GIS اند. حصار تهران) پرداخته(مورد جنگل سرخه گل و فضاي سبزتوسعة جن در

)، به تحليل و بررسي راهبردهاي توسعة فضاي سبز در طرح 1387جليلي و همكاران (

 2)، روند تغييرات فضاي سبز منطقه 1388( اند. هاشمي و همكارانجامع تهران پرداخته

اي تحت عنوان )، نيز مقاله1388(اند. پوراحمد و همكاران وتحليل كردهتهران را تجزيه

  اند.تهران را به رشته تحرير درآورده 9منطقة » مديريت فضاي سبز شهري«

  فرضيات تحقيق نيز عبارتند از:

بين جمعيت و ميزان فضاي سبز مناطق شهر تهران، تناسبي وجود ندارد و ميزان  .1

 افزايش فضاي سبز همگام با افزايش جمعيت نيست.

بسيار نامتوازن  برحسب نوع فضاي سبز در مناطق شهر تهرانتوزيع فضاي سبز  .2

 است.

هاي شهري، با اهداف مشخص به مجموعة فضاهاي آزاد سبزي كه در داخل محيط

ها نهاده شده باشد، فضاي سبز شهري بر عهدة آن شده و عملكردهاي معيني ريزيبرنامه

ضاي سبز شهري از ديدگاه ف ).12: 1384 آبادي،آبادي، مختاري ملك(زنگي گويندمي

هاي گياهي كه از انواع پوشش برگيرندة بخشي از سيماي شهر است شهرسازي، در

جان شهر، تعيين كنندة عنوان يك عامل زنده و حياتي در كنار كالبد بيشده و بهتشكيل

  ).141: 1389 ساختار مورفولوژيك شهر است(تيموري و همكاران،

د و براي عموم مردم جهت باشدهي اجتماعي مي: كه واجد بازفضاي سبز عمومي

 شود.استفاده بوده و معموالً پارك ناميده ميگذراندن اوقات فراغت و تفريح قابل

 فضاي سبز نيمه عمومي: كه داراي بازدهي اكولوژيكي هستند اما تعداد استفاده

و مراكز  هاها، بيمارستانهاي باز ادارات،پادگانها محدود است. محوطهكنندگان آن
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ها و اقشار خاصي باشند كه تحت شرايط خاصي اليههايي از اين فضا ميفرهنگي نمونه

 كنند.از آن استفاده مي

هاي فضاي سبز خصوصي يا محلي: كه شامل باغات مثمر، اراضي زراعي و باغچه

 خصوصي است.

اي هها و لچكيكاري شده و جزيرههاي ورزشي چمنسطوح سبز شهري: نيز زمين

شناختي دارد و تا حدي نيز واجد شود كه عمدتاً جنبة زيباييكنار خيابان را شامل مي

 ).57-56: 1388 (صالحي فرد، باشندبازدهي اكولوژيكي مي

 

  
  ).23: 1387(حيدري بخش، انواع فضاي سبز شهري  -1شكل 

  

  رح زير استبرخي از كاركردهاي عمدة فضاي سبز شهري به ش

فرهنگي: ايجاد ارتباط متقابل و پيوند اجتماعي بين  -كاركردهاي اجتماعي �

 طبقات مختلف اجتماعي، فراهم نمودن تسهيالت و امكانات گردشگري.

شناختي: لذت بردن از حضور در طبيعت و تماشاي كاركردهاي زيبايي �

 هاي آن.زيبايي

 رامش و آسايش.شناختي: كاهش استرس و ايجاد آكاركردهاي روان �

كاركردهاي اقتصادي: جذب گردشگران و رونق تجارت، افزايش قيمت زمين،  �

امالك و مستغالت و درنتيجه افزايش ميزان ماليات دريافتي توسط 

 ).3 :1388 (هاشمي و همكاران، هاشهرداري

  

  

سبز  انواع فضاهاي

 شهري

  فضاهاي سبز فضاهاي سبز خياباني

 نيمه عمومي 

 فضاهاي سبز عمومي

 هاپارك
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  يابي فضاي سبزمكان

ي و امنيت است؛ ريزي شهري، سالمت، آسايش، زيبايكه اهداف اصلي برنامه آنجا از

ترين عناصر محيط شهري، عنوان يكي از مهميابي صحيح فضاي سبز شهري نيز بهمكان

يابي نادرست مطلوبيت و مطبوعيت فضا ازنظر شهروندان دارد. مكان سهم زيادي در

هايي ازجمله استفاده كم كاربران فضاهاي سبز شهري درنهايت منجر به ايجاد ناهنجاري

يجادشده، ايجاد محدوديت در انتخاب و چيدمان گياهي مناسب، از فضاهاي سبز ا

آشفتگي در سيماي شهر، مشكالت مديريت و نگهداري، كاهش امنيت رواني و 

  ).2 :1390 اجتماعي خواهد شد(صابري و همكاران،
  

  
  ).18: 1385(شاهيوندي،  -2شكل 

  

  سبز ايتعيين سرانة فض براي روش پيشنهادي

 فضاهاي منظور تعيين سرانةبه سبز، عمدتاً سرانة فضاي تعيين براي روش پيشنهادي

سبز شهري،  هايها و گردشگاهپارك سبز خاص گذران اوقات فراغت، يعني

ها، ها، شبكه راهسبز ميدان مانند فضاي سبز عمومي است و ساير فضاهاي شدهطراحي

هر يك از عناصر  گيرد؛ زيرا در يك محيط شهريها را در برنميو جز اين جزاير سبز

مثال، هرچند  براي شوند. اند، ارزيابيگرفتهكه برعهده سبز بايد متناسب با عملكردي

داشته باشد  محيطيزيست ها، آثار اكولوژيكيراه سبز متعلق به شبكه ممكن است فضاي

د و به همين دليل باشارتباط مي آن با شبكه و جريان ترافيك در عملكرد اصلي ولي

نيز  عناصر سبز شهري برخوردار است. بنابراين براي ساير اثرات آن از اهميت كمتري

  در نظر گرفت. بايد هويت مستقلي شهري هايهمانند ساير كاربري
ايران چهار پارامتر زير  شهرهاي براي شهريسبز درون محاسبة سرانة فضاي براي

  شده است. استفاده

معيارهاي مكان گزيني

 شهري فضاي سبز 

 مركزيت مراتبسلسله دسترسي
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  رشد سالم يك درخت موردنياز براي متوسط مساحت -1

  اقليم محّلي هايويژگي -2

  زيستكيفيت محيط -3

 ).37: 1388 (پوراحمد و همكاران، مسكوني تراكم نفر يا اتاق در واحدهاي -4

 

  ها و روش شناسيداده-2

هاي اولية آن از منطقة شهر تهران است كه داده 22در اين پژوهش جامعة آماري، 

وارد و  SPSSها را در محيط هران گردآوري شد؛ سپس دادهسايت شهرداري ت

هاي نقشه  Arc GISمحيط هاي آماري موردنياز را به دست آورديم و درشاخص

آمده و دستهاي بهنهايت به تحليل جداول و نقشه شده است. درمربوط استخراج

 شده است.هبندي مناطق ازنظر برخورداري از فضاي سبز پرداختبندي و طبقهاولويت

  بنابراين روش تحقيق در اين پژوهش تحليلي و قياسي است.
  

  موقعيت محدودة مورد مطالعه -1- 2

گسترده شده  هاي جنوبي البرزاي بين دو وادي كوه و كوير در دامنهتهران در پهنه

هاي هموار شهريار و بي شهربانو و دشتهاي ري و بياست. از سمت جنوب به كوه

هاي البرز و قلة توچال محدودشده است. شهر تهران ازنظر شمال به كوهورامين، و از 

درجه و  35دقيقه طول خاوري و  33درجه و 51دقيقه تا  17درجه و  51جغرافيايي در

و ارتفاع كنوني تهران  دقيقه عرض شمالي قرارگرفته است 44درجه و  35دقيقه تا  36

اساس آخرين سرشماري رسمي كه در متر است. بر 1800تا 900 از سطح دريا در حدود

نفر بوده است(سايت شهرداري تهران).  7705036انجام گرفت جمعيت تهران  85سال

برابر دومين شهر يعني  6/3تنهايي شهر كشور است كه جمعيت آن بهتهران اولين كالن

  ).118 :1385 و تبريزي،آبادي (زنگي مشهد است
  

  بحث -3

  شهر تهرانتوسعة فضاي سبز  روند -1- 3

دهد كه جمعاً را نشان مي 1388 تا 1385ها طي سال جدول زير روند توسعة پارك

توزيع آن در  شده است اماهكتار ساخته  4/447ت پارك با مساح 396در شهر تهران 

  مناطق مختلف متعادل نبوده است. 
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  ايدار فضاي سبز شهر مناطق شهر تهرانپنابرابري نماگرهاي توسعة  -1جدول

  شده (مترمربع)هاي ساختهمساحت پارك  شدههاي ساختهتعداد پارك  سال

1385  102  1453000  

1386  110  1021000  

1387  78  200000  

1388  106  1800000  

  4474000  396  جمع

  (مأخذ: سايت شهرداري تهران)
  

 1387شود، كمترين تعداد و مساحت پارك در سال طور كه مالحظه ميهمان

هاي مختلف تقريباً شده در سالهاي ساختهطوركلي تعداد پاركو بهشده است ساخته

  اندكي با روند كاهشي مواجه بوده است. ميزان و حتيبه يك

صورت  1380تا  1370هاي هاي احداثي طي سالاي كه با تعداد پاركدر مقايسه

شده است هكتار ساخته 1/636 پارك با مساحت 302گرفته، در طول اين ده سال، 

ها را نشان ) كه اين روند روبه رشد احداث پارك5-6: 1385 (بهمن پور، محرم نژاد،

كمترين و  87سال نيز، سال  4هاي احداثي طي اين دهد. در مورد مساحت پاركمي

  بيشترين مساحت را دارد. 88سال 

 1388ارزيابي ميزان كمبود فضاي سبز مناطق شهر تهران تا پايان سال -3-2

در مناطق محروم در  ان فضاي سبز، مازادها و كمبودهاي فضاي سبز را، ميز2جدول 

  دهد. ، نشان مي1388سال 

كاري شهري به تفكيك مناطق محاسبه و نسبت به ها و جنگلمساحت پارك

دهد؛ منظور شده و درنهايت مساحت موردنياز جمعيت هر منطقه كه سرانه را به ما مي

ريزي فضاي آمده است كه برنامهدستمنطقه بهفضاي سبز برحسب مترمربع براي هر 

سبز مناطق و تخصيص بودجه به هر يك بايد براساس مازادها و كمبودها و با در نظر 

 ها، صورت گيرد.گرفتن ساير شاخص
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  ميزان فضاي سبز موردنياز، كمبودها و مازادها  -2جدول

  1388اساس جمعيت شهر در سال تهران بر گانة شهر 22در مناطق 

  منطقه
ي كارجنگل ها وپاركمساحت 

  *)مترمربع( شهري
  *جمعيت(نفر)

سرانة فضاي 

  **سبز

مازادها و كمبودها 

  **(مترمربع)

1  2952460  390946  55/7  81/1  

2  6784420  628106  8/10  06/5  

3  4823988  321496  15  26/9  

4  2798070  874006  2/3  53/2-  

5  4019282  702978  72/5  0  

6  990141  247644  4  74/1-  

7  248329  318992  78/0  96/4-  

8  315538  390658  81/0  93/4-  

9  176026  164165  07/1  67/4-  

10  207800  329507  63/0  11/5-  

11  763236  284778  68/2  06/3-  

12  610646  257284  37/2  37/3-  

13  541420  265114  04/2  7/3-  

14  1073122  567483  89/1  85/3-  

15  6280122  673469  33/9  59/3-  

16  2689969  325112  27/8  53/2  

17  574375  268485  14/2  6/3-  

18  2744873  332283  26/8  52/2  

19  3506205  257434  62/13  88/7  

20  3379169  334752  09/10  75/4  

21  995871  169284  88/5  14/0  

22  1166908  113262  3/10  56/4  

 97/2  43/126  8217238  47641970  تهران

  مأخذ: محاسبات نگارندگان) **      مأخذ آمار خام: سايت شهرداري تهران (*
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 تحليل فضايي پراكنش فضاي سبز شهر تهران -3- 3

 GSSDIاساس شاخص  پراكنش فضاي سبز شهر تهران بر -3-1- 3

بندي اولويت براي سنجش عدم تعادل پراكنش فضايي فضاهاي سبز شهر تهران و

مناطق محروم ازنظر دسترسي به فضاي سبز با اقتباس از مدل(نماگر تركيبي توسعة 

كلي مدل به  شده است. ساختارانساني)، از (نماگر توسعة فضاي سبز شهري) استفاده

  ):107: 1388 و رخشاني نسب، آبادي،زنگي( شرح زير است

گانة شهري 22تعيين جايگاه مناطق ، GSSDIفرآيند استفاده از مدلاز  اولين مرحله

ست. در اين مرحله، عامل يا عوامل كليدي كه در محروميت يا در هر يك از نماگرها

 شود.كمبود و نارسايي فضاي سبز مناطق نقش دارند، مشخص مي

  پراكنش فضايي نماگرهاي توسعة فضاي سبز             ،)1( رابطة

  
وم، محاسبة ميزان محروميت يا نارسايي فضاي سبز هر منطقه است كه با مرحلة د

  آيد) به دست مي2استفاده از رابطة (

                     )، نماگر نارسايي فضاي سبز                        2( رابطة

  
) 3ا استفاده از رابطه (مرحلة سوم، تعيين ميزان توسعة فضاي سبز مناطق است كه ب

  شودتعيين مي

                                      نماگر توسعة فضاي سبز ،)3( رابطة

براساس محاسبة نماگر توسعة  SPSSبا استفاده از محاسبات آماري در  )1( شكل

 Arc) در سطح مناطق شهري تهيه و سپس در محيط GSSDIفضاي سبز شهر تهران (

GIS رديد.  براساس اين شاخص، مناطق شهر تهران به سه گروه تقسيمترسيم گ 

  .اندشده

مناطق متوسط ازنظر برخورداري -2فضاي سبز(فراسبز)  مناطق برخوردار ازنظر -1

مناطق محروم ازنظر برخورداري از فضاي سبز كه در  -3از فضاي سبز (ميان سبز) 

  اند.گرفتهاولويت توسعة فضاي سبز قرار دارند(فروسبز)؛ نام
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مناطق برخوردار ازنظر فضاي سبز بيشتر در شمال غرب و شرق شهر تهران قرار  

شرق، غرب و جنوب تهران  مناطق متوسط ازنظر توسعة فضاي سبز در دارند.

اند و مناطق محروم ازنظر توسعة فضاي سبز كه بايد در اولويت توسعه قرار شدهپراكنده

 1منطقة  ، متمركز هستند و11و  7، 6، 2ن شامل مناطق بگيرند؛ بيشتر در مركز شهر تهرا

  باشند.در غرب نيز، جزو مناطق محروم مي 18در شرق و  15در شمال، 
  

 
   GSSDIبر اساس  نقشه سطح بندي مناطق شهر تهران -1شكل 

 محاسبات نگارندگان) (مأخذ و ترسيم:

 

 LQپراكنش فضاي سبز شهر تهران براساس شاخص  -3-2- 3

) را نشان LQبرخورداري مكاني مناطق مختلف از فضاي سبز(شاخص  )2شكل (

  آيددهد كه به طريق زير به دست ميمي

)         4( رابطة  

  
سطح توسعه با توجه به سرانة فضاي سبز  نظر اين شاخص، پراكندگي مناطق را از

نظر  يافته از در طبقة فراسبز و توسعه 3دهد. تنها منطقة متناسب با وسعت را نشان مي
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باشند كه بيشتر در شرق، منطقه مي 12گيرد. مناطق متوسط، شاملفضاي سبز قرار مي

 9بندي كه شامل شمال و مركز شهر قرار دارند و مناطق فروسبز براساس اين سطح

  اند.شدهباشند،  نيز بيشتر در غرب و شرق تهران واقعمنطقه مي

  

 
   LQبر اساس شاخص  طق شهر تهراننقشه سطح بندي فضاي سبز منا -2شكل 

 محاسبات نگارندگان) (مأخذ و ترسيم:

  

  پراكنش فضاي سبز شهر تهران براساس نسبت فضاي سبز به جمعيت -3-3- 3

هاي مختلف فضاي سبز دهندة ميزان  برخورداري مناطق از بخشنشان )3شكل (

هر منطقه را بر ترتيب كه فضاي سبز  اينشهري نسبت به جمعيت هر منطقه است. به

تقسيم نموده است  يا به عبارتي نرمال شده  Arc GISجمعيت آن منطقه در محيط

است و مناطق شهري تهران را ازلحاظ برخورداري از فضاي سبز به سه دسته، تقسيم 

، جزو منطقة فراسبز ازنظر شاخص نسبت 13نموده است. طبق نقشة موجود تنها منطقة 

، از 14و  4استثناي دو منطقة گيرد. مناطق ميان سبز نيز بهمي قرار جمعيتفضاي سبز به 

گيرند و گروه سوم كه مناطق فروسبز جنوب شهر تهران تا شمال غرب را دربرمي

  باشند، بيشتر از شمال تا مركز شهر تهران امتداد دارند و شامل ده منطقه هستند.مي
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ق شرق، جنوب و غرب را شكل، همچون نواري، مناط Uمناطق ميان سبز با الگوي 

 قرار Uهاي قديمي و شمالي شهر، در دل گيرد و مناطق فروسبز در محدودهدربرمي

  گرفته و نشان از ضرورت توسعة فضاي سبز در اين مناطق دارد.

 

 
  بر اساس نسبت فضاي سبز به جمعيت مناطق شهر تهران نقشه سطح بندي -3شكل 

  محاسبات نگارندگان) (مأخذ و ترسيم:
  

  پراكنش فضاي سبز شهر تهران براساس شاخص سرانة فضاي سبز-3-4- 3

ها و در اين قسمت از پژوهش، سرانة فضاي سبز براساس مساحت پارك

با  در سطح مناطق شهر تهران اساس آمار، شده است. بركاري شهري محاسبهجنگل

رانة كاري شهري هر منطقه به جمعيت آن منطقه، سها و جنگلتقسيم مساحت پارك

و مناطق از نظر سرانة فضاي سبز در محيط  شدطور جداگانه محاسبه فضاي سبز به

GIS گرديدبندي به سه دسته تقسيم.   

مناطق مركزي تهران، در امتداد محور شمال به مركز، از حيث اين شاخص بهترين 

به ويژه در غرب شهر تهران وضعيت نامطلوبي را اي بهوضعيت را دارند. مناطق حاشيه

  .)4(شكل گذارندنمايش مي
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  1388نقشه سطح بندي مناطق شهر تهران بر اساس سرانه فضاي سبز  -4شكل 

  محاسبات نگارندگان) (مأخذ و ترسيم:
  

  هاي مختلف فضاي سبز شهريپراكنش فضاي سبز شهر تهران براساس بخش -3-5- 3

ي، شامل شده از سايت شهرداري تهران، فضاي سبز شهربراساس آمار استخراج

ها، رفيوژها، درختان كاري شهري، ميدانها، جنگلشش بخش است كه شامل: پارك

  ها و قطعات فضاي سبز است. معابر و لچكي

  
   1388نقشه پراكندگي و وسعت بخش هاي مختلف فضاي سبز مناطق شهر تهران  -5شكل 

  محاسبات نگارندگان) (مأخذ و ترسيم:
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كاري شهري و كنيد درختان معابر، جنگلميمشاهده  )5شكل(طور كه در همان

اند. سپس ها، بيشترين در صد فضاي سبز مناطق را به خود اختصاص دادهميدان

ها، كمترين ميزان فضاي سبز ها، قطعات فضاي سبز و درنهايت پاركرفيوژها، لچكي

  اند. اختصاص داده شهري را به خود

نسبت به ساير مناطق از فضاي  13قة شود، منططور كه در نقشة زير ديده ميهمان

  ويژه در بخش درختان معابر، دارا است.سبز بيشتري به
  

  تحليل پراكنش فضاي سبز شهر تهران براساس فن تاپسيس -3-6- 3

كل فضاي سبز  به ، سرانه و نسبت جمعيتGSSDI ،LQدر اين فن، چهار شاخص 

  :د ازانمراحل اين تحليل عبارت اند.شدهدر محاسبات وارد 

كه شامل  منطقة شهر تهران 22گيري براي ماتريس تصميمتشكيل  :مرحلة اول

  .هاي فوق استشاخص

رسد، سپس مي 2ها به توان ابتدا شاخص. بي مقياس سازي ماتريس :مرحلة دوم

شود، در آخر هر يك ها جذر گرفته ميصورت ستوني باهم جمع و از آنها بهشاخص

شود. ماتريس جديدي به دست آمده تقسيم ميدستر جذر بهاز عناصر ماتريس اول ب

 آيد كه ماتريس بي مقياس شده است.مي

                                                     )                             5رابطة (

تشكيل ماتريس وزين. در اين مرحله، وزن شاخص از طريق روش  :مرحلة سوم

  آيد.ها به دست ميطري دادهدهي جمع سوزن

  ها.ها يا بيشترين و كمترين مقدار در هر يك از شاخصآليافتن ايده :مرحلة چهارم

ها. هر يك از آل آنها از ايدهيافتن فاصلة عناصر هريك از شاخص: مرحلة پنجم

صورت سطري، باهم رسد، سپس بهمي2آل آن شاخص كم و به توان ها از ايدهشاخص

آل مثبت و منفي است. شود كه درواقع همان فاصله از ايدهز آن جذر گرفته ميجمع و ا

 آيد.ماتريس به دست مي 2در اين مرحله 

                                                         )            6رابطة (

                                     )                               7رابطة (
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  آل يا محاسبة شاخصحل ايدهبه راه  Siمحاسبة ميزان نزديكي  مرحلة ششم:

ها را و امتياز هر يك از گزينه شودكه از طريق فرمول زير محاسبه مي ؛هاشباهت

  كند:مشخص مي

                                            )                                  8رابطة (
گروه  4اي، در اساس تحليل خوشه در مرحلة آخر مناطق شهر تهران بره هفتم: مرحل

فراسبز،  21و 20، 19وراسبز، مناطق  3 براساس اين نقشه، منطقة بندي شده است.سطح

شرق و مركز شهر  ميان سبز و ساير مناطق كه بيشتر در 22و  18،  16، 15، 9، 2مناطق 

باشند. اين مناطق منطقه مي 12ز هستند كه شامل تهران قرار دارند جزو مناطق فروسب

براي توسعة فضاي سبز در اولويت هستند. كه بيشتر در شرق، شمال شرق و مركز شهر 

  اند.شده تهران واقع

 

 
  1388نقشه سطح بندي فضاي سبز مناطق شهر تهران بر اساس تكنيك تاپسيس در سال  -6شكل 

  محاسبات نگارندگان) :(مأخذ و ترسيم

  گيرينتيجه -4

  اند از:اين پژوهش عبارت نتايج عمدة حاصل از

، سرانه و فن تاپسيس، جزء GSSDI ،LQهاي ، در هر يك از شاخص3 منطقة -

يافته ازنظر اي كامالً توسعهتوان گفت: منطقهمناطق فراسبز قرارگرفته است. پس مي

  شود.فضاي سبز محسوب مي برخورداري از
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هاي مختلف فضاي سبز به جمعيت هر يك از تمام بخشبراساس محاسبة نسبت 

برخوردارترين منطقه تشخيص داده شد كه بيشتر به دليل داشتن  13مناطق، نيز مرحلة 

درختان معابر زياد نسبت به ساير مناطق است كه ميزان كل فضاي سبز اين منطقه را 

  افزايش داده است.

،  -5.11رانة با س 10منطقة  ترين منطقه ازنظر شاخص سرانة فضاي سبزمحروم

با  15، 14، 13، 12، 11بعدازآن مناطق  و -4.5تر از با سرانة پايين 9، 8، 7سپس مناطق 

سطح بعدي كه وضعيت  و در -2.53با سرانة  3، منطقة -3.5تر از سرانة پايين

  جاي دارند.  -0.02با سرانة   5و منطقة  -1.74با سرانة  6تري دارند، منطقةمطلوب

مترمربع  7.88با سرانة  19و منطقة  9.26با سرانة  3برخوردارترين مناطق نيز منطقة 

  تري نسبت به اين دو سطح قرار دارند. باشند. بقية مناطق نيز در سطح متعادلمي

 پيشنهادها -5

در اولويت قرار دادن مناطق  شهري محروم جهت احداث فضاي سبز براساس هر يك از  -1

  مده  آدستهاي بهشاخص

  ها در سطح مناطق شهري تهرانپراكندگي متوازن پارك -2

منظور باال  كاري شهري بهاختصاص بيشتر زمين و بودجه جهت احداث پارك و جنگل -3

  تربردن سرانة فضاي سبز و دستيابي به شهري سالم

كنندگان با مساحت پارك و درنتيجه ايجاد تناسب بين شعاع دسترسي و تعداد استفاده -4

  هاي بيشتر و استفادة بهتر شهرونداناركاحداث پ

 تر و بهتر.يابي پارك در مركزيت محالت، نواحي، مناطق جهت دستيابي آسانمكان -5
  

  :هايادداشت
1- Vandenberg 

2- Qureshi 

3- Barbosa 

4- McConnachie 

5- Dajun 

6- UN-World Health Organization 

7- Thaiutsa 

8- Schipperjin 

9- Seaman 

10- Kong 

11- Germann 

12- Green Space Sustainable Development Index 
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