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   چکیده
 هوا و گذران اوقات ۀدر تعدیل و تصفی مهمیجایگاه فضاي شهري  هايعنوان یکی از کاربريفضاي سبز به

ناپـذیر از  رها کارکرد فضاي سبز شـهري بخـش جـدایی   شهامروزه در  دارد.فراغت و نیز زیباسازي منظر شهري 
هاي معضالت زیست محیطی آنهـا موجودیـت   شهر و پیچیدگی ۀپیامدهاي توسع شود.شهرها تلقی می ۀمجموع

وجه به تعادل فضایی در پراکنش در این میان ت .ناپذیر کرده استفضاي سبز و گسترش آن را براي همیشه اجتناب
   ویژه در شهرهاي بـزرگ ضـرورت دارد.  عنوان بخش مهمی از فضاي سبز شهري بههاي شهري بهو توزیع پارك

توزیع کاربري فضاي سبز شهري بـا تاکیـد بـر     وضعیت پراکندگی واز ی در این پژوهش سعی شده است تحلیل
این پـژوهش از نـوع    .انجام شود ArcGISافزار استفاده از نرمکرج با شهر  ۀگان 12مناطق  هاي شهري درپارك

به این  .استاي و اسنادي براي گردآوري اطالعات استفاده شدهتحلیلی بوده و در آن از روش کتابخانه –توصیفی
هـاي شـهري و بـا توجـه بـه      منظور ابتدا با توجه به منابع آماري موجود از جملـه جمعیـت و مسـاحت پـارك    

نسبت به ، گانه 12هاي شهري در مناطق پارك هاي انواعسرانهدر منابع مختلف، استخراج و  هاي موجوداستاندارد
هاي شهري در نتایج حاصله از تحلیل وضعیت توزیع پاركاند. هاي موجود سنجیده شدههم و نسبت به استاندارد

 ها نسبت بـه جمعیـت منـاطق دارد.   شهر کرج نشان از عدم تعادل در توزیع و پراکنش این پارك ۀگان 12مناطق 
احت و همچنین توزیع نامتعـادل  مناسب و مناطق دیگر داراي کمبود در سرانه و مس ۀداراي سران 8و  11 ۀمنطق
هـاي  در برخورداري از پـارك  8و  11باالي مناطق  ۀنتایج مدل تاپسیس نیز نشانگر رتب هاي شهري هستند.كپار

  باشد.شهري می
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  مقدمه -1
افزایش جمعیت در  ،تراکم مسکن پس از انقالب صنعتی با صنعتی شدن شهرها،

رشد سریع شهري  ).124: 1389 ،دهد (پاپلی یزدي و رجبی سناجرديشهرها رخ می
از قبیل افزایش فقر اقتصادي و فیزیکی  ت اجتماعی،مشکال در کشورهاي رو به توسعه،

 ها و مساکن غیرایجاد زاغه ،شکالت مسکن و نارسایی خدمات شهريم ،در شهرها
را پدید آورده  آلودگی هوا و کاهش فضاي سبز شهري ،بزهکاري اجتماعی ،قانونی
  عت دور تدریج از طبیها بهانسانبنابراین ). 29 :1388 ،همکاران(پوراحمد و  است
هاي اند و تراکم بیش از حد جمعیت و دخالت در محیط طبیعی و ایجاد محیطشده

 .حی انسان را بیشتر بروز داده استجسمی و رو ،نیازهاي زیست محیطی ،ساختانسان
ا و فضاي سبز مصنوعی در هها انسان شهرنشین اقدام به ایجاد باغبراي رفع این نیاز

  ). 26: 1383 ،نیاکرده است (سعید هاداخل شهر
ثر در اشکال گوناگون آن دیگر قابل ؤامروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضاي سبز م

هاي معضالت زیست محیطی آنها شهر و پیچیدگی ۀر نیست. پیامدهاي توسعتصو
ناپذیر کرده است (موالیی موجودیت فضاي سبز و گسترش آن را براي همیشه اجتناب

 ةالینفک پیکر وجز ،جایی است که فضاي سبز زندگی محیط .)2: 1391، همکارانو 
شهري محسوب شده و باید نقش اساسی خود را در متابولیسم شهر بازي کند و 

 ).47: 2004 (دریدر، شهري و هویت افراد باشد ۀجامع چارچوبی براي ارتقاء فرهنگ،
ند کیفیت تواعنوان یک راهکار بسیار مهم میهاي شهري بهدر واقع فضاي سبز و پارك

  ).28: 1390 ،نژاد و همکاران(حاتمی زندگی اجتماعی شهري را باال ببرد
            موضوع پراکنش فضاي سبز شهري  ،رسدنظر میدر این میان آنچه با اهمیت به

 ،وزیع فضایی نامناسبتکه در صورت پراکنش و  باشدهاي شهري میویژه پاركبه
عدم  ،سب از اوقات فراغت براي سالمنداننامنا ةتفاداس ،اجتماعی ،هاي بصريناهنجاري

درك نادرست در  .شودو شهروندان می گیر شهر... دامن تعامل اجتماعی مناسب و
ثیرگذاري و استفاده از أت یابی فضاهاي سبز شهري و توزیع نامتناسب فضایی آنان،مکان

کمبود فضاهاي  ه سببلأاین مس ).8: 2008 ،(جیم و وندي کندرا محدود می این فضاها
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شود که پراکندگی نامناسب و عدم توزیع عادالنه آن مشکالتی را در سبز شهري می
  .)3: 1393 ،(لطفی و همکاران کنددسترسی آسان افراد بدان ایجاد می ۀزمین

گر عناصر مهم هاي عمومی مانند دیتوان گفت که پاركمرور تجربیات جهانی می با
 (استوبارت، ها و شکل شهري گذشته استخاسته از فعالیتیر ،در واژگان شهر مدرن

به مربوط   ،شودصورتی که امروزه شناخته میهاي شهري بهپارك ۀ). توسع472: 2002
زمانی که جوامع شهري صنعتی نیاز به فضاهاي باشد یعنی مینوزدهم میالدي  ةسد

ز در پی شرایط سبز شهري را در پی گسترش جمعیتی و فضایی شهرها و نی اجتماعی
 نشین و نبود خدمات پزشکی احساس کردند.مسکن فقیر آلودگی، ،بهداشتی نامناسب

هاي شهري بلکه در ارتباط با رفتار تنها در ارتباط با محیطنه ،در واقع این نیاز به بهبود
). از اویل قرن 10: 2010 (بایرن و سایپ، گرفتبقات کارگري نیز قرار میطو شرایط 

ها و فضاهاي سبز شهري براي تخصیص حداقل ریزي پاركاندارد برنامهاست بیستم
  ). 435: 1999 (تیلور، میزان فضاي مورد نیاز براي تفریح ساکنان شهري وضع شد

هاي شهري انجام گرفته است که فضاي سبز و پارك ۀدر ایران نیز مطالعاتی در زمین
  . شوددر این پژوهش به برخی از آنها اشاره می

ها و استاندارد ،ررسی پراکنشب«)، در پژوهشی با عنوان 1393( همکارانی و لطف
یک  ۀمنطق :موردشناسی(ز شهري بر اساس مدل بهرام سلطانیفضاي سب ۀسران ۀمحاسب

نش و توزیع آن در پراک ،وضعیت موجود فضاي سبزبه این نتیجه رسیدند که  )»شهر قم
دهد و ویژه جمعیت نشان نمیي معمول بههاهیچ سنخیتی با استاندارد ،مورد نظر ۀمنطق

ساکنین منطقه با مشکالت زیادي در این زمینه لذا . باشدداراي کمبود فضاي سبز می
   اند.مواجه

تحلیلی بر بحران زیست «اي تحت عنوان در مقاله ،)1391( و همکارانزیاري 
مساحت فضاي  به این نتیجه رسیدند که» محیطی و توزیع مکانی فضاي سبز شهر تهران

عدم تناسب . لذا باشددرصد از کل مساحت شهر می 10تنها  ،سبز شهري در تهران
توزیع مکانی فضاي سبز در شهر تهران وجود دارد که با توجه به رشد جمعیت با در 

  . باید به آن توجه نمود ،متر مربع براي هر نفر 12ۀ نظر گرفتن سران



4        5شمارة   مطالعات نواحی شهريۀ نشری  

بررسی و پیشنهاد معیار و « شی با عنواندر پژوه ،)1390نژاد و همکاران (حاتمی
               وضعیت  ،»تهران 12 ۀفضاي سبز شهري در منطق ۀریزي توسعاستاندارد برنامه

   اند.منطقی و کم ارزیابی کردهغیر ،اي سبز شهري را در این منطقههاي فضسرانه
بز شهري در  مدیریت فضاي س«در مقاله اي با عنوان   )،1388پوراحمد و همکاران (

 ۀهاي آن در منطقضمن بررسی وضعیت فضاي سبز و سرانه ،»شهرداري تهران 9 ۀمنطق
شهر تهران را دلیل مهمی  9 ۀهاي ناسازگار در منطقوجود کاربري شهرداري تهران، 9

   .انددر عدم کارایی الزم فضاي سبز این منطقه دانسته
عنوان یکی از ، بهداردقرار  ر تهرانشهشهر کرج که در مجاورت و همسایگی کالن

    .استاي در شهرنشینی سابقهداراي رشد سریع و بی ،شهرهاي پرجمعیت و پرتراکم
رسد که نظر طبیعی میبه ،کالبديو  جانبه در ابعاد جمعیتیبا توجه به این گسترش همه
در  ویژه کاربري مسکونی و فضاي سبزهاي مهم شهري بهتناسب فضایی بین کاربري

تا یک دید فضایی از  استشدهلذا در این پژوهش سعی  .شته باشدوجود ندا ین شهرا
شهر کرج با توجه به جمعیت  ۀگانوضعیت موجود فضاي سبز شهري در مناطق دوازده

هاي شهري ویژه پاركسرانه و سطح اشغال کاربري فضاي سبز به ۀاین مناطق و محاسب
  :ودشت  زیر مطرح میاالؤانجام شود. در راستاي این پژوهش س

شهر کرج به چه  ۀگان 12هاي شهري در مناطق پارك پراکندگی سلسله مراتب -1
  ؟باشدمی صورت

شهر کرج متناسب  ۀگان 12هاي شهري در مناطق هاي پاركوضعیت سرانهآیا  -2
   ؟هستند

  شناسیها و روشداده -2
براي  .باشدلیلی و با ماهیت کاربردي میتح –این پژوهش از نوع توصیفی 

شهرداري کرج و منابع اسنادي و  ۀنامآمار ،ۀ آماريگردآوري آمار و ارقام از سالنام
هاي زمینه فضاي سبز و پارك ابتدا با انجام مطالعاتی در است.اي استفاده شدهکتابخانه
و  استشده، اهمیت و جایگاه این نوع کاربري در شهرهاي امروزي شناسانده شهري

هایی که در فضاهاي سبز و ۀها و سران، استانداردفبع مختلسپس با توجه به منا
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هاي آوري دادهپس جمع .استشدههاي شهري استخراج مراتب پاركهمچنین سلسله
 شهر کرج، ۀگان 12هاي شهري در مناطق مورد نیاز از جمعیت و تعداد و مساحت پارك

محاسبه شده  ۀدر هر منطق ،اياي تا منطقهلهها از محپارك مراتبسلسله ۀمیزان سران
هاي تحلیل فضایی پراکنش پارك ،تفاده از نقشه هاي پایه شهردارياست و سپس با اس

و  تصویر گردیده است ،به صورت نقشه  GISاي با استفاده ازاي تا منطقهاز سطح محله
هاي شهري نسبت به جایگاه این مناطق نسبت به هم و همچین جایگاه آنها از نظر پارك

است. در انتها نیز با استفاده از مدل تاپسیس رتبه هاي موجود سنجیده شدهاندارداست
هاي شهري انجام گردیده کرج از نظر برخورداري از پارك ۀگان 12 اطقبندي بین من

درصد جمعیت استان  67به تنهایی  این شهر .باشدمی شهر کرجمحدوده پژوهش است. 
کرج داراي روند سریع شهرنشینی و اقزایش جمعیت شهر  .دهدرا تشکیل میالبرز 

 14526از  1390تا  1335اي که جمعیت این شهر از سال گونهجمعیت بوده است به
شهر  بنابراین ).10: 1392 ،شهرداري کرجۀ نام(آمار نفر رسیده است 1614626نفر به 

را در اي کرج به دلیل ویژگی هاي خاص مکانی خود و همجواري با تهران شرایط ویژه
  .هاي آن وجود نداردشهرنشینی خود تجربه کرده است و تناسب فضایی بین کاربري

بسیار کم و در  ۀهاي فضاي سبز و مراکز تفریحی داراي سرانویژه در بحث کاربريبه
 ۀتوسع کهطوري به؛ باشدبا کاربري هاي شهري دیگر میقطعات کوچک و نامتناسب 

          : 1389 ،(فرهودي و مداحی کیفی آن است ۀسعکمی شهر کرج بسیار بیشتر از تو
133-127( .  

 ۀمنطق 12داراي  1392بندي شهرداري کرج در سال شهر کرج بر اساس منطقه
هایی . با توجه به این رشد باال باید به کاربري)1392 ،شهري بوده است (شهرداري کرج

 .دارند توجه نمود انها رایفه تجدید حیات اکولوژیکی براي انسظمثل فضاي سبز که و
در این پژوهش سعی شده است تا یک تحلیل فضایی از وضعیت فضاي سبز به ویژه 

  شهر کرج ارائه شود. ۀگان 12هاي شهري در مناطق پارك
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  )1392 ماخذ: شهرداري کرج،( شهر کرج ۀگان 12محدوده و حریم مناطق  -1 شکل

  بحث -3
           ریزي شهر سالمبرنامهطور کلی فضاي سبز شهري یکی از اصول اساسی در به

(عسگري  محیطی نیز کاربرد دارد هاي زیستباشد که براي کنترل و کاهش آلودگیمی
عنوان یکی از موارد عمده اهداف گسترش فضاي سبز به .)196: 1391 ،و همکاران

 رودمی شماربهاهداف کالن است  ءاضی شهري جزریزي ارزیست محیطی که در برنامه
              هاي بازي،زمین ،ساخت پارك و ایجاد فضاهاي سبز ).4: 1390 ،(پورمحمدي

باشد هاي شهري امروزي میاي و ... جز یکی از موارد مهم در طرحهاي محلهپارك
توزیع و پراکندگی نحوه  ،اما آنچه که مهم است ).105 :1390 ،حسینیشاه رهنمایی و(

باشد تا عدالت فضایی در مناطق مختلف یک شهر هاي شهري میفضاهاي سبز و پارك
 طوربههاي مطرح شده از تجارب کشورهاي مختلف دبر اساس استاندار رعایت گردد.

مربع براي هر نفر متر 277هاي شهري کلی حد متوسط نیاز به زمین براي تمام فعالیت
شهري کافی به نظر  ۀبراي تامین سطح زندگی مناسب در هر منطق این رقم .خواهد بود
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درصد از  17یعنی حدود  .باشدمربع میمتر 45رسد. سهم کاربري فضاي سبز می
   .)59: 1390 ،پورمحمدي( کاربري شهري به فضاهاي سبز تعلق می گیرد

هاي شهري ركبا توجه به جمعیت و مساحت فضاي سبز و پا در این پژوهش ابتدا
شود و می هاي جهانی مقایسه مورد نظر با استاندارد ۀ، ابتدا سرانۀ کرجگان 12در مناطق 

شود بررسی می ۀگان 12هاي شهري در مناطق پارك مراتبسلسلهسپس وضعیت توزیع 
کرج به لحاظ  ۀگان 12بندي مناطق و در انتها با مدل تاپسیس برخورداري و اولویت

  شود. ري سنجیده میهاي شهپارك
هاي نگارندگان از منابع آماري یافته موارد گفته شده و همچنین  با توجه به
 ،کالبدي شهر کرج مساحت کل .این نتایج به دست آمده است شهرداري کرج

 ) و14: 1392 کشور، کالنشهرهاي شهرداریهاي آماري بولتن( متر مربع 175400000
مربع و متر 16313460انوي شهر کرج برابر با ق ةمحدودفضاي سبز در  ةمحدودکل 

 ةمحدودنتیجه سهم  در باشد.می مربعمتر 3363317 هاي شهريپارك مساحت کل
هاي شهري که سهم پاركو باشد درصد می 3/9فضاي سبز از کل کالبد شهري در کرج 

لی خی ،شودترین کاربر فضاي سبز شهري شناخته میترین و عمومیاجتماعی عنوانبه
 ۀ) ابتدا سران1ر جدول (د باشد.درصد از کل محدوده شهري می 91/1اندك و برابر با 

فضاي سبز شهر کرج با استانداردهاي چندین کشور داخلی و خارجی مقایسه شده 
   .است

هاي مساحت کل پارك ،شهر کرج ۀگان 12جمعیت مناطق در ادامه با توجه به  
. باید در )2(جدول استهاي موجود آورده شدهركهر نفر از پا ۀمناطق و همچنین سران

آنچه در ارتباط با فضاي سبز شهري اهمیت  ،اجتماعی محیطنظر گرفت که از دیدگاه 
  .میزان فضاي سبز عمومی است، یعنی فضاي سبزي که مورد استفاده عمومی است دارد،

ش تقسیمات ترین بخترین و بزرگبه عنوان مهم شهري هايبا توجه به اینکه پارك
هاي شهري در شهر فضاي سبز عمومی شناخته می شوند می توان گفت که سرانه پارك

هاي وزارت مسکن و اساس مطالعات و بررسیبر .باشدکرج و مناطق آن بسیار پایین می
متر  12تا  7متعارف و قابل قبول فضاي سبز شهري در ایران بین  ۀشهرسازي سران
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 زیست محیطهاي تعیین شده از سوي دفتر رقم در شاخصالبته این  .استتعیین شده
باشد (سعیدي و رقم کمتري می ،مربع تعیین شده استمتر 25تا  20سازمان ملل 

  ). 620: 1387 ،همکاران
  هاي جهانیتطبیق فضاي سبز شهر کرج  با استانداردها و سرانه -1 ولجد

  شهر
  سرانه 

  به متر مربع
  استاندارد 
  به متر مربع

  شهر
  سرانه 

  به متر مربع
  استاندارد 
  به متر مربع

  -   45  توکیو  50  117  بوستون
  16  14  بغداد  60- 50  75  استکهلم

  12- 7  4/1  تهران  50  50  آنجلسلوس
  12- 7  2/9  مشهد  50  47  سانفرانسیکو

  12- 7  23  اصفهان  60- 30  40  برلین
  12- 7  11/10  تبریز  50  20  شیکاگو

  12- 7  2/11  قم  60- 30  20  کلن
  12- 7  5/13  اهواز  -   4/7  ریسپا

  12- 7  2  کرج  -   6  رم
  ---   ---   ---   50  11  نیویورك

  )265: 1391 محمدي و همکاران، ؛ 302: 1388 ماخذ: زیاري و همکاران،(

 ۀگان 12هاي شهري در مناطق هاي پاركدر تجزیه و تحلیل از وضعیت پراکنش و سرانه
متر مربع به ازاي هر  2شهر کرج  ها درکل شهري پارك ۀشود ،سرانکرج مشاهده می

البته در نوع تناسب و  .باشدهاي گفته شده پایین میباشد که  نسبت به استانداردنفر می
عدم تعادل فضایی شدیدي  این شهر، ۀگان 12ها هم در مناطق پراکنش فضایی پارك

یشترین داراي ب متر مربع  71/3با  8 ۀو منطق  46/21با  11 ۀ. منطقگرددمشاهده می
 متر  2کمتر از  ۀسرانمناطق شهر کرج این  ۀدر بقی باشند.هاي شهري میپارك ۀسران
خوبی نشان این عدم توازن را به 3شکل  باشد.باشد که بسیار پایین و نامتوازن میمی
  دهد.می
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  و مساحت فضاهاي سبز شهري هسران ۀمحاسب، شهر کرج ۀگان 12جمعیت مناطق  -2جدول 

  ردیف
  یتجمع
  )ر(نف

  هاي عمومیمساحت پارك  عمومیي هاپارك
  سرانه
(متر 
  مربع)

  تعداد
از  سهم

 تعداد
  (درصد)

  مساحت
  (متر مربع)

 از سهم
  مساحت
  (درصد)

  39/1   5  182911   9  21  131411  1منطقه 

  03/1   4  117407   10  23  113786  2منطقه 

  22/1   2  235044   10  26  191524  3منطقه 

  69/0   2  77424   7  17  110786  4منطقه 

  40/0   2  78500   8  20  193848  5منطقه 

  95/0   6  200202   8  20  209472  6منطقه 

  95/0   4  129262   6  14  135492  7منطقه 

  71/3   15  486300   13  30  130786  8منطقه 

  48/1   4  149864   8  18  100910  9منطقه 

  60/0   3  99825   8  18  165532  10منطقه 

  5/21   45  1523245   8  18  70962  11منطقه 

  98/0   3  83333   5  13  84984  12منطقه 

  08/2  100  3363317  100  238  1614626  کرج شهر کل
  )و محاسبات نویسندگان 1390 ها و فضاي سبز شهرداري کرج،ماخذ: شهرداري کرج و سازمان پارك(

هاي شهري با پاركلحاظ برخورداري از  کرج به ۀگان 12بندي مناطق پهنهدر ادامه، 
  باشد.) می7تا  3انجام گردید که به شرح جداول ( مدل تاپسیس
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  تشکیل ماتریس اولیه -3 جدول

 سرانه مساحت تعداد پارك جمعیت گزینه/معیار

 1منطقه 

 2منطقه 

 3منطقه

 4منطقه 

 5منطقه 

 6منطقه 

 7منطقه 

 8منطقه 

 9منطقه 

 10منطقه 

5/21 11منطقه  
 12منطقه 

  
  شده تشکیل ماتریس استاندارد -4 جدول

 سرانه مساحت تعداد پارك جمعیت گزینه/معیار

/ 1منطقه 

/ 2منطقه 

/ 3منطقه

/ 4منطقه 

/54 5منطقه 

/ 6منطقه 

357 7منطقه 
 8منطقه 

 9منطقه 

 10منطقه 

 11منطقه 

 12منطقه 
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  داروزن ةشد شکیل ماتریس نرمالت -5 جدول
 سرانه مساحت تعداد پارك جمعیت گزینه/معیار

 1منطقه 
 2منطقه 
 3منطقه
 4منطقه 
 5منطقه 
 6منطقه 
 7منطقه 
 8منطقه 
 9منطقه 
 10منطقه 
 11منطقه 
 12منطقه 

  آل مثبت و منفیفاصله از ایده ۀمحاسب -6 جدول

 
  

محاسبه اندازه 
  (فاصله  جدایی
 آل مثبت)از ایده

 sum Sqrt 

/// 1منطقه 
//// 2منطقه 
//// 3منطقه
//// 4منطقه 
/// 5منطقه 
//// 6منطقه 
//// 7منطقه 
//// 8منطقه 
/// 9منطقه 
//// 10منطقه 
/// 11منطقه 
///// 12منطقه 
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  آل مثبت و منفیمحاسبۀ فاصله از ایده - 6جدول ادامۀ 

   

  محاسبه اندازه 
  (فاصله  جدایی
 آل منفی)از ایده

 sum Sqrt 

 1منطقه 
 2منطقه 
 3منطقه
 4منطقه 
 5منطقه 
 6منطقه 
 7منطقه 
 8منطقه 
 9منطقه 
 10منطقه 
 11منطقه 
 12منطقه 

  
  بندي نهاییرتبه -7 جدول

 رتبه بندي میزان تاپسیس منطقه
1 /5 
2 /8 
3 /3 
4 /511 
5 /10 
6 /4 
7 6 
8 2 
9 9 
10 7 
11 1 
12 12 
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بهترین و باالترین رتبه از لحاظ  8و  11طبق خروجی مدل تاپسیس مناطق 
در وضعیت  5و  4 ،12ي شهري را دارا هستند و مناطق هابرخورداري از پارك

هاي شهري در براي دید بهتر نسبت به پراکنش انواع پاركدارند. قرار  دبنامطلوب و 
         توسط  5تا  3 اشکال هاي،کرج و همچنین میزان مساحت این پارك ۀگان 12مناطق 

  .تهیه شده است ArcGISافزار نرم

 
  کرجۀ گان 12هاي شهري مناطق بندي پاركپهنه -3شکل 

به  آن با توجه ۀگان 12شهر کرج و مناطق  هاي عمومی) پارك8در ادامه در جدول (
است که بیشترین تعداد نتیجه این .استهاي مورد نظر آورده شدهتعداد و مساحت پارك

  5000ا ت 1000هاي با مساحت پارك ،شهر کرج ۀگان 12هاي شهري در مناطق پارك
 100000 هاي بیش ازترین مساحت مربوط به پارك) و بیشپارك 128( هستندمربع  متر
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        )، 6( با توجه به نتایج جدول ).مربع متر 1752171باشد با مساحت (مربع می متر
خوانی وجود ندارد به این ها همتوان نتیجه گرفت که بین تعداد و مساحت پاركمی

وجود دارند و  11و  8 ، 3مربع فقط در مناطق متر 100000هاي بیش از معنی که پارك
 هاي بزرگ باید به این مناطق مراجعه کنند.اطق براي استفاده از این پاركمن ۀساکنین بقی

زیاد و در نتیجه معضالت  ۀمراجع شاهد ترافیک و هگانسهها و مناطق لذا در این پارك
  بیشتري خواهیم بود.

  بع)(مساحت به متر مر 1392هاي عمومی شهر کرج به تفکیک مناطق و مساحت تا پایان سال پارك -8 ولجد

  100000بیش از   100000تا10000از  10000تا  5000از  5000تا  1000از   1000کمتر از   منطقه
  مساحت  تعداد  مساحت  تعداد  مساحت  تعداد  مساحت  تعداد  مساحت  تعداد

1  1  756  10  25804  4  26691  6  129660  0  0  
2  0  0  13  36828  7  46528  3  34051  0  0  
3  0  0  19  54708  4  27800  2  20365  1  132171  
4  1  941  11  32883  4  27510  1  16090  0  0  
5  5  3561  12  33564  1  9808  2  31569  0  0  
6  1  164  9  25564  5  37655  5  137281  0  0  
7  3  1708  4  7602  3  21158  4  98794  0  0  
8  1  400  13  34399  8  57506  7  244095  1  150000  
9  6  3878  5  10805  6  44178  1  91003  0  0  
10  0  0  9  30047  8  57722  1  12056  0  0  
11  1  700  12  30053  3  22492  0  0  2  1470000  
12  0  0  11  36788  0  0  2  46545  0  0  

  1752171  4  861509 34  379048  53 359045  128  12108  19  جمع
  )1390ها و فضاي سبز شهرداري کرج،ماخذ: شهرداري کرج و سازمان پارك(

شهر کرج  ۀگان 12تفکیک مناطق  هاي شهري بهمراتب پاركسلسله ،)8در جدول (
     پارك) و سپس  128اي هستند (ههاي محلّپارك ،هابیشترین نوع پارك است.اشاره شده

) پارك قرار 19) و پارك همسایگی (38اي (هاي منطقه) و پارك53اي (هاي ناحیهپارك
کمبود  ،رسدر مینظدل فضایی آنها مهم بهتناسب و تعا ،هاآنچه که در تعداد پارك دارند.
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پارك همسایگی با توجه به سهولت دسترسی به  باشند.هاي همسایگی میشدید پارك
 باید تقویت گردند. ،کودکان هستند بیشترکنندگان به آن که آن و همچنین مراجعه

ی با توجه به رسد ولها بهتر به نظر میاي نسبت به دیگر پاركههاي محلّپراکنش پارك
اي ههاي محلّداراي کمبود فاحشی در این پارك 9و  7مناطق  ،ۀگان 12تفکیک مناطق 

 هستند.

  1392مراتب به تفکیک مناطق تا پایان سال سلسله هاي عمومی شهر کرج بر حسب نوعپارك -9 جدول

طقه
من

  

پارك 
  همسایگی

  مجموع  ايپارك منطقه  ايپارك ناحیه  ايهپارك محلّ

  مساحت  تعداد  مساحت  تعداد  ساحتم  تعداد  مساحت  تعداد  مساحت  تعداد

1  1  756  10  25804  4  26691  6  129660  21  182911  
2  0  0  13  36828  7  46528  3  34051  23  117407  
3  0  0  19  54708  4  27800  3  152536  26  335044  
4  1  941  11  32883 4  27510  1  16090  17  77424  
5  5  3561  12  33562  1  9808  2  31569  20  78500  
6  1  194  9  25062  5  37665  5  137281  20  200202  
7  3  1708  4  7602  3  21158  4  98794  14  129262  
8  1  400  13  34299  8  57506  8  394095  30  486300  
9  6  3878  5  10805  6  44178  1  91003  18  149864  
10  0  0  9  30047  8  57722  1  12056  18  99825  
11  1  700  12  30053  3  22492  2  1470000  18  1523245  
12  0  0  11  36788  0  0  2  46545  13  83333  

  3463317  238  2613680 38  379058  53  358441  128  12138  19  جمع
  )1390 ها و فضاي سبز شهرداري کرج،خذ: شهرداري کرج و سازمان پاركأم(

هاي اي از کل مساحت پاركهاي منطقهاركپسهم  ،)9و  8هاي (با توجه به جدول
درصد و  3/11اي هاي ناحیهپارك ،درصد 4/0 ،مسایگیپارك ه ،درصد 7/77 شهري،

تعادل فضایی شدید در  یعنی یک عدم .باشددرصد می 7/10اي هاي محلهپارك
 اي وجودهاي منطقهاي و همچنین پاركههاي سطح همسایگی و محلّپراکندگی پارك
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و  53اي هاي ناحیهپارك ،128اي پارك محله ،19هاي همسایگی تعداد پارك دارد.
  باشد.می 38اي منظقه هايپارك

  
  ايههاي همسایگی و محلّمساحت پاركمیزان اساس  کرج بر ۀگان 12بندي مناطق پهنه -4 شکل

  
  اياي و منطقههاي ناحیهمساحت پارك میزان  اساس کرج بر ۀگان 12بندي مناطق پهنه -5 شکل
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  گیرينتیجه -4
نها لزوم آجانبه همه ۀو مشکالت مربوط به توسعامروزه با توجه به رشد شهرها 

          یکی از این .ه استتر شدشهري ضروري ۀریزي و مدیریت بهینتوجه به برنامه
ریزي شهري مربوط به بحث استفاده از کاربري فضاهاي سبز در ها در برنامهنگرش

 پایداري، ندانثیرات اکولوژیکی بر شهر و شهروأ. فضاهاي سبز با تباشدها میشهر
هاي شود. بعد از کاربري مسکونی فضاهاي سبز و محلاجتماعی را در ایشان سبب می

ر زمینه کاربري ها دها و مساحتهفراغت داراي بیشترین مقدار از سرانت وقاگذران ا
  باشد که برايهایی میها و معیار. فضاي سبز داراي استاندارداراضی شهري هستند

  و بیشتر از آنها باید به آن توجه نمود.  هوري بهینهبهر
باشند که در هاي شهري میپارك ترین نوع کاربري فضاي سبز شهري،عمومی

باید عدالت   ،اجتماعی اساس اصل عدالت بر گیرند.دسترس عموم شهروندان قرار می
  و هاي مختلف شهري از جمله فضاي سبز فضایی در پراکندگی و توزیع کاربري

توجه به مجاروت و همسایگی با شهر  اب شهر کرج. باشداي شهري وجود داشتههپارك
لذا  هاي اخیر بوده است.تهران داراي وزن جمعیتی باال و همچنین رشد سریعی در دهه

این شهر بررسی  ۀگان 12هاي شهري در مناطق ضروري است تا تنوع و تعادل کاربري
هاي کشوري و با استاندارد ز شهري کرجفضاي سب ۀابتدا با توجه تطبیق سران شود.

 .سبز در شهر کرج اصال مناسب نیست فضاي ۀ، مشخص شده که وضعیت سرانجهانی
کرج بررسی شد  ۀگان 12هاي شهري در مناطق سپس وضعیت توزیع و پراکندگی پارك

هاي شهري در مناطق تعادل شدید در پراکنش و توزیع پاركنوعی عدم  که بیانگر
) در 11 ۀ(منطق هاي یک منطقهها و استاندارداي سرانهگونهباشد، بهیمشهري کرج 

هاي موجود قابل بوده و در مناطق دیگر در مقایسه با استانداردهاي مقایسه با استاندارد
            دل شدیدي مشاهده اتععدم و  موجود که در منابع علمی دیگر آمده است کاهش

هاي باالیی از پارك ۀداراي سران 8 ۀو تا حدودي منطق 11 ۀدر این میان منطق .شودمی
 11در نتایج مدل تاپسیس نیز مناطق  .اندهاي مورد نظر داشتهشهري نسبت به استاندارد

داري را کمترین برخور 4و  12بهترین وضعیت و باالترین رتبه را دشتند و مناطق  8و 
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و حجم وسیع از مساحت  به دلیل جمعیت کم 11 ۀمنطق کل باید گفت داشتند. در
هاي شهري ولی مناطق دیگر از کمبود شدید پارك .باشدداراي سرانه باالیی می ،هاپارك

که نیاز دارد با توجه به جمعیت هر یک از  برنداي رنج میاي تا منطقهسطح محلهدر 
    فضاهاي سبز شهري ۀهاي مورد قبول در زمینه سرانمناطق و با عنایت به استاندارد

  .ها در مناطق شهر کرج انجام شوداقدام به توزیع متناسب پارك ،هاوِیژه پاركبه
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