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چکیده
فضاهای سبز شهری با ارائه طیف گستردهای از انواع عملکردها نقش مؤثری را در ارتقاء کیفیت زندگی شهری و دستیابی به توسعه
پایدار شهری ایفا مینمایند .از اینرو ،ارزیابی فضاهای سبز از جمله مهمترین فرایندهای توسعه شهری جهت برنامهریزی عدالت محور می-
باشد .ارزیابی وجوه کمی فضاهای سبز شهری از طریق رویکردهای مرسوم ارزیابی ،نظیر رویکرد استاندارد مبنا ،قابل انجام میباشد .در این
راستا پژوهش حاضر وضعیت و پراکنش فضای سبز عمومی (پارکها) شهر شیراز در زمان حاضر و تغییرات آن در یک دهه اخیر را بر اساس
رویکرد استاندارد مبنا و مبتنی بر اصول توسعه پایدار ارزیابی میکند .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر حسب روششناسی،
توصیفی -تحلیلی میباشد .دادههای تحقیق از طریق مطالعه اسنادی و برداشت میدانی گردآوری و در محیطهای  GISو  SPSSاندازهگیری
و تحلیل گردیدهاند .نتایج تحقیق نشان میدهد که بطور کلی به دلیل توزیع فضایی نامناسب پارکها در سطح شهر شیراز ،ساکنان همه
مناطق باید به طور میانگین فاصلهای (600-1200متر) بیش از فاصله استاندارد الزم برای برای پارکهای همسایگی و محلهای (400متر) را
جهت دسترسی به نزدیکترین پارک محل سکونت خود بپیمایند .در این میان میزان شاخص دسترسی برای پارکهای ناحیهای و منطقهای
به تفکیک نشان دهنده وضعیت مکانی مطلوب پارکهای ناحیهای و در مقابل ضعف دسترسی به پارکهای منطقهای میباشد .در خصوص
شاخص سرانه ،با فرض نادیده انگاشتن عدم هماهنگی سرانه پارکها با جعیت و تراکم آن در مناطق  8 ،7 ،6 ،5 ،3و  ،9میان سرانه سایر
مناطق با سرانه مطلوب طرح جامع تفاوت محسوسی دیده نمیشود .نتایج یافتهها همچنین نشان میدهد که پراکنش مجموع پارکها در
شهر شیراز خوشهای بوده و تمرکز به سمت مناطق نسبتا برخوردار سوق پیدا کرده است .عالوه بر برخی ناهماهنگیها در وضعیت موجود،
توسعه فضاهای سبز عمومی در یک دهه اخیر ( )1393-1380هرچند به میزان اندک در راستای بهبود شاخصهای دسترسی و سرانه و در
نتیجه دستیابی به اصول عدالت فضایی بوده ،ولی نقش چندان مطلوبی را در تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا ننموده است.
واژههای کلیدی :توسعه پایدار ،رویکرد استاندارد مبنا ،فضای سبز ،شیراز.
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بیان مسأله:
از دیدگاه برنامهریزی شهری مفهوم توسعه پایدار مبتنی بر ایجاد تعادل میان محیط زیست طبیعی و انسانی است که بر این
اساس شهر ،به عنوان نقطه تمرکز و تالقی انسان و طبیعت ،عالوه بر کاربری مسکونی ،تجاری ،اداری و غیره به مناظر طبیعی و
بهویژه فضاهای سبز و باز نیز نیازمند است ( .)Moharamnejad and Bahmanpour, 2010: 523-531واژه فضای سبز به بخشی
از فضای باز شهری اطالق میشود که فرصتهای مناسبی را برای تفریح و گذران اوقات فراغت جامعه فراهم میآورد .اما امروزه
به ان دلیل که اکثر مردم شهر را به عنوان محل سکونت انتخاب میکنند ،میزان فشار تحمیل شده بر فضای سبز در حال
افزایش است .جین جاکوب ( )1967در این زمینه چنین عنوان میکند که فضای سبز شهری ،بهویژه پارکها با ارزشترین
فضاهای شهری هستند چرا که اغلب در تضاد مستقیم با زندگی شلوغ و متراکم شهری قرار میگیرند ) .(Jacobs, 1961در
حقیقت فضای سبز شهری شالوده توسعه پایدار شهر است و با کارکردها ،فعالیتها و خدمات زیست محیطی متنوع خود کیفیت
زندگی شهری را ارتقا میبخشد .از اینرو امروزه اهمیت فضای سبز شهری در عرصه برنامهریزی شهرها و به ویژه کالنشهرها به
خوبی شناخته شده و مورد تاکید قرار گرفته است.
شهر شیراز با جمعیتی بالغ بر  1.6میلیون نفر به عنوان یکی از کالنشهرهای کشور ،در طی دهههای اخیر رشد و توسعه
شدیدی را تجربه کرده است .اینگونه توسعه شدید کالبدی ،عالوه بر تخریب فضاهای سبز خصوصی شهری ،نارساییهایی را در
برخورداری مطلوبتر از فضاهای سبز عمومی برای شهروندان ایجاد نموده است .از سوی دیگر رشد روز افزون جمعیت سبب شده
تا فضاهای سبز عمومی به ویژه پارک ها به تناسب توسعه پیدا نکرده و نارساییهایی در بهرهمندی از این فضاها به وجود آید که
از جمله آن میتوان به کمبود پارکها ،توزیع و پراکنش فضایی نامطلوب و دسترسی نامناسب به آنها اشاره نمود .لذا فراهم
سازی بستری مناسب جهت ارزیابی وضعیت موجود فضای سبز و روند تغییرات شاخصهای آن در گذر زمان و در ارتباط با
توسعه پایدار در فرایند برنامهریزی و توسعه بهویژه توسعه شهری کالنشهر شیراز الزم و ضروری است .در واقع بدون وجود
چنین بستری ،بحث در مورد همه ابعاد توسعه پایدار به ویژه در این شهر و سایر کالنشهرهای مشابه ،بحثی بی مورد و بیهوده
خواهد بود .عالوه بر این ،نتایج این ارزیابی به دلیل بهرهمندی از رویکردی که مبتنی بر استاندادها و اصول توسعه پایدار در
خصوص فضای سبز شهری میباشد ،میتواند به تشخیص و درک نقاط ضعف موجود و نارساییهای توسعههای صورت گرفته
کمک نموده و برنامهریزان شهری را در بکارگیری تمهیداتی جهت مدیریت آگاهانه و تعدیل نابرابریها راهنمایی نماید.
شاخصهای قابلیت دسترسی و سرانه در کنار الگوی توزیع فضایی به عنوان مهمترین معیارهای کمی ارزیابی فضای سبز و باز در
زمینه توسعه پایدار شهری قابل بررسی میباشند ( .)Mega et al., 1998: 1-49 & Alberti, 1996: 381-424هدف اصلی این
مقاله بررسی وضعیت موجود پارکهای شهر شیراز به تفکیک مناطق در ارتباط با معیارهای توسعه پایدار ،تعیین الگوی پراکنش
فضایی پارکها و سپس تحلیل تغییرات این معیارها در فرایند توسعه شهری در بازه زمانی  13ساله  1393-1380به منظور
برنامهریزی در جهت بهینهسازی وضعیت موجود میباشد .بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤاالت و فرضیه-
های زیر می باشد:
•
•

آیا پارکهای موجود در شهر شیراز به گونهای توزیع شدهاند که دسترسی مناسب شهروندان را با توجه به اصل رعایت
عدالت فضایی و بر اساس استانداردهای سرانه و قابلیت دسترسی فراهم آورد؟
با آگاهی از معیارهای سوال نخست و شرایط موجود آنها ،آیا توسعه کمی پارکهای شهر شیراز نقش مطلوبی را در
راستای توسعه پایدار شهری ایفا کرده است؟

•

توزیع فضاهای سبز عمومی (پارکها) شهر شیراز از لحاظ رعایت عدالت فضایی دارای نارسایی میباشد.

•

وضعیت توسعه کمی فضاهای سبز عمومی (پارکهای) شهر شیراز نقش مطلوبی را در راستای توسعه پایدار شهری ایفا
نکرده است.

پیشینه نظری تحقیق:
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از بدو تولد برنامهریزی مدرن ،استانداردها ،معیارها و روشهای بسیاری در قالب رویکردهای کمی استاندارد-مبنا برای
سنجش وضعیت فضاهای سبز در سکونتگاههای شهری توسعه یافتهاند .همانگونه که محققانی نظیر تیلور ،سایپ و
( 2010و  )1999عنوان نمودهاند ،استفاده از رویکرد استاندارد -مبنا برای تهیه و ارزیابی پارکها و فضاهای باز ،به اوایل قرن
بیستم زمانی که اصالح طلبان به ایجاد پارکهایی با حداقل موقعیت مکانی قابل پذیرش برای ساکنان شهر اقدام نمودند ،برمی-
گردد ) .)Taylor, 1999: 420-477, and Sipe & Byrne, 2010: 20از جملهی نظریه پردازان در این زمینه که به استاندارد سرانه
اشاره مینمایند ریچارد بامیستر2میباشد که مساحت فضای سبز و باز به ازای هر فرد را ب عنوان یک سنجه تقریبی ولی مفید
در عرصه برنامهریزی توسعه معرفی نموده است .همچنین پاتریک ابروکرامبی در طرح لندن بزرگ به ضرورت ایجاد حداقل 40
متر مربع فضای سبز و زمین بازی به ازای هر نفر اشاره نموده است( .)Stahle, 2010: 47-67دیگر پیروان این رویکرد معیار
دیگری نظیر قابلیت دسترسی را به عنوان استاندارد ،مبنای فرایند ارزیابی قرار دادهاند .برای مثال مؤسسه معروف -Olmstead
تهیهکننده طرح اولین پارکهای آمریکایی -و ابروکرامبی در اصول طراحی خود ،استاندارد قابلیت دسترسی برای پارک و زمین -
های بازی را به ترتیب حداکثر به میزان 400و  300متر معرفی نمودند(.)Haley, 1988: 175-188
در چند دهه اخیر تحقیقات بسیاری در زمینه برنامهریزی فضای سبز شهری با استفاده از معیارها و رویکردهای کمی و
کیفی انجام شده است ،که در این میان مدلهای ارزیابی و تصمیمگیری چند معیاره ،مهمترین و مفیدترین ابزار محققان برای
برنامهریزیهای آتی بودهاند .به طور متعارف ،در اغلب این مطالعات برخی شاخصهای استاندارد نظیر نسبت پوشش فضای سبز،
سرانه فضای سبز ،الگوی توزیع و قابلیت دسترسی آن به عنوان معیارهای کمی برای ارزیابی فضای سبز شهری مورد استفاده
قرار گرفته است .به عنوان مثال سارا نیکلز در سال  2001در مطالعهای با عنوان «اندازهگیری دسترسی و تساوی فضایی پارک-
های عمومی» ،نحوه توزیع پارکهای عمومی در شهر برایان -تگزاس -را براساس معیارهای مساحت و قابلیت دسترسی و با
استفاده از قابلیتهای  GISبررسی نمود( .)Nicholls, 2001: 201-219ژانگ و دیگران نیز در سال  2011در پژوهشی با عنوان
«مدلسازی دسترسی فضایی به پارکها» ،قابلیت دسترسی به پارکها را در یک مطالعه ملی مورد ارزیابی قرار داده و چنین
توصیف کردهاند که تعداد پارکها و توزیع فضایی آنها پتانسیل دسترسی پارک را نشان میدهند ).(Zhang et al., 2011: 1-14
خلیل راگاب در مطالعهای دیگر با عنوان «ارزیابی کمی توزیع و دسترسی فضاهای سبز شهری» در سال  ،2014از سیستم
اطالعات جغرافیایی برای ارزیابی تساوی فضایی در توزیع فضاهای سبز در شهر جده استفاده نمود ).(Ragab, 2014: 526-535
موگیاکو و فوتیس در مقالهای با عنوان «برنامه ریزی و ارزیابی شبکه فضای سبز شهری؛ بهینه سازی قابلیت دسترسی بر اساس
قابلیت رستری  »GISبه ارزیابی قابلیت دسترسی شبکه فضای سبز پرداخته و به این نتیجه دست یافتهاند که عالوه بر سرانه،
شاخص قابلیت دسترسی و حداقل هزینه دسترسی به شبکه فضای سبز شهری از دیگر شاخصهای بسیار مهم در ارزیابی
برخورداری و پراکنش فضای سبز میباشد (.)Mougiakou and Photis, 2014: 19-46
در پژوهشهای انجام شده در ایران ،عزت پناه و کهگلو در یک مطالعه با عنوان «بررسی الگوهای توزیع و پراکنش فضایی
پارکهای درون شهری» به بررسی پراکنش فضایی پارکهای شهر ارومیه با استفاده از مدل بافرینگ  GISو شاخص ویلیامسون
پرداختهاند (Ezat panah and Ko: 121-132ر .)hgaloo, 2015وارثی و تقوایی در پژوهشی دیگر با عنوان «تحلیل فضایی و مکان-
یابی فضاهای سبز شهری در شهر نجف آباد» با استفاده از  ،GISمدل همپوشانی شاخصها ( )IOو فرایند تحلیل سلسله مراتبی
( )AHPبه بررسی چگونگی توزیع فضایی و مکانیابی فضاهای سبز شهری در نجف آباد پرداختهاند(.)Varesi et a., 2015: 51-72
ذبیحی و رهنما نیز در مطالعهای با عنوان « تحلیل توزیع تسهیالت عمومی شهری در راستای عدالت فضایی با مدل یکپارچه
دسترسی در مشهد» به تحلیل توزیع تسهیالت عمومی شهری از جمله فضای سبز عمومی در راستای عدالت فضایی با استفاده
از مدل یکپارچه دسترسی ،مدل همبستگی فضایی ،شاخص موران و آماره  Gپرداختهاند (.)Rahnama and Zabihi, 2011: 5-26
داداش پور و همکاران در مقالهای با عنوان «بررسی و تحلیل توزیع عادالنه خدمات شهری و الگوی پراکنش فضایی آنها در شهر
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همدان» به تحلیل الگوی پراکنش فضایی خدمات و فضای سبز شهری با استفاده از چهار شاخص ضریب ساختار شهری ،ضریب
اهمیت خدمات ،تراکم برخورداری از خدمات و نسبت فاصله از خدمات در شهر همدان مبادرت ورزیدهاند( Dadashour et al.,
.)2014: 5-18

توسعه پایدار را میتوان مفهومی دانست که در آن تأمین مستمر نیازها و رضایتمندی افراد همراه با افزایش کیفیت زندگی
انسان را مد نظر قرار دهد ( .)Taghvaei and Mahmoodinejad, 2007: 36-47لمن نیز توسعه پایدار را چنین تعریف میکند:
"فرایند اصالح و بهبود اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و مبتنی بر فنآوریها که همراه با عدالت اجتماعی باشد ،به طریقی که
اکوسیستم را آلوده نکند و منابع طبیعی را تخریب نکند"( .)Azizi, 2002: 14-28از جمله مفاهیم مرتبط به توسعه پایدار که مورد
توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران می باشد ،توسعه پایدار شهری و اصول آن میباشد .توسعه پایدار شهری شکلی از توسعه
امروزی است که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسلهای آینده را تضمین میکند ( .)Hall, 1993: 22مفهوم پایداری
در توسعه شهری با بسترسازی برای رفاه شهروندی ممکن میشود که بهبود زیرساختها و مسکن شهری و توزیع متناسب و
عادالنه تسهیالت و خدمات شهری را به همراه دارد .بر این اساس رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی شهری را میتوان محور اصلی
توسعه پایدار شهری دانست که افزایش امنیت انسانی و رضایتمندی اجتماعی را امکان پذیر میسازد( Taghvaei and
 .)Mahmoodinejad, 2007: 36-47در این میان فضای سبز شهری بر اساس کارکردهای متنوع خود ،نقش برجستهای در ارتقاء
کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی ایفا میکند و از این رو عامل کلیدی در شکلگیری شهر پایدار میباشد ( Hashemi et al,.
 .)2009:75ارتقاء رفاه اجتماعی ،کیفیت زندگی و سالمت شهروندان از جمله اهداف مهم عدالت اجتماعی میباشد ،که در رابطه
با فضای سبز شهر از طریق توزیع فضایی مناسب و عادالنه این کاربری مهم تحقق مییابد .لذا در این بخش بحث در مورد عدالت
اجتماعی و تعبیر جغرافیایی آن بی مورد نخواهد بود.
مفهوم و کارکرد عدالت اجتماعی از اواخر دههی  1960وارد ادبیات جغرافیایی شد و به سرعت مورد توجه جغرافیدانان
قرار گرفت .دیوید هاروی در کتاب «عدالت اجتماعی و شهر» مفهوم عدالت اجتماعی را کمک به منافع همگانی ،تخصیص
عادالنه منابع و رفع نیازهای اساسی مردم به کار برد( .)Habibi et al,. 2012:104پس از آن ،محققان مفهوم و ابعاد عدالت
فضایی را به عدالت اجتماعی نسبت دادند .هاروی بر جنبههای اخالق گرایانه جغرافیا در خصوص عدالت اجتماعی و رسالت
جغرافیدانان در تامین عدالت فضایی تأکید دارد .وی معتقد است که شرط الزم برای تامین عدالت فضایی این است که معیار
اجتماعی عادالنهای اوالً برای تعیین حد و مرز مناطق و ثانیا برای تخصیص منابع برای این مناطق داشته باشیم( Hataminejad
 .)et al,. 2012:78عدالت فضایی یکی از مباحث مهم و مطرح در شهرها است که در صورت برقرار شدن آن رضایت شهروندان
فراهم می شود .در واقع شهر مکانی است که فرصتها را در اختیار ساکنان قرار میدهد و معیار عدالت فضایی نیز میتواند با
تضمین مساوی بودن این فرصتها و توزیع مناسب عملکردها ،خدمات و دسترسی مناسب به مراکز خدمات دهی و فعالیتی ،در
عدم تبعیض و تفاوت گذاری بین ساکنان یک شهر نقشی تعیین کننده داشته باشد .بنابراین توزیع متعادل و متوازن کاربریها و
خدمات شهری برای شهروندان با هدف افزایش قابلیت دسترسی ،نقش مؤثری در عدالت فضایی دارد ( Hataminejad et al,.
.)2015:17

عالوه بر عدالت فضایی ،نظریه قابلیت دسترسی نیز با ارایه تعاریف و این اصول مشابه که «هر یک از ساکنین شهر باید
بتواند از یک موقعیت خاص به سهولت و آسانی به هر فعالیت یا کاربری زمین شهری مورد نظر دست یابد» (Dalvi & Martin,
) ،1976:17-42در راستای مفاهیم اصلی عدالت اجتماعی میباشد .قابلیت دسترسی 1یکی از سنجهها یا شاخصهای کیفیت و
کارایی عملکردی هر سکونتگاه است ( .)Garva, 2003قابلیت دسترسی در تعاریف متنوع معروفی شامل «پتانسیل فرصتها برای
اثر متقابل (تعامل)» )« ،(Hanson, 1959: 73-76آزادی افراد برای تصمیمگیری جهت مشارکت کردن یا نکردن در فعالیتهای
مختلف» ) (Burns, 1979و «مزایا و منافع فراهم شده به وسیله یک سیستم حملونقل/کاربری زمین» & (Ben–Akiva
) Lermon,1979: 654–679آورده شده است .در این زمینه قابلیت دسترسی به پارکها و فضاهای سبز عمومی به صورت
Accessibility
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شاخصی برای بررسی میزان مطلوبیت الگوی توزیع این کاربری در سطح شهر در نظر گرفته شده است .در واقع قابلیت دسترسی
یک شاخص مهم برای افزایش سرمایه اجتماعی فضای سبز شهری و معیاری از رضایت همه ساکنان است(Hai-Wei, 2006: 17-
 .)Fan-Hua and 24در اندازهگیری و بررسی نحوه تغییرات شاخص دسترسی فضای سبز شهری از دیدگاه برنامهریزی دو هدف
بسیار مهم نهفته است )1 :بیشینهسازی اثربخشی و راندمان جغرافیایی (مانند کاهش زمان سفر) و  )2بیشینهسازی عدالت
فضایی ،جغرافیایی و اجتماعی با توجه به ارزیابی و آگاهی از نیازهای آتی(.)Meng et al, 2011: 50-61
روش تحقیق:
رویکرد ارزیابی استاندارد -مبنا ،از جمله نخستین رویکردهای توسعه و ارزیابی فضاهای سبز شهری با استفاده از اندازه-
گیری معیارها و شاخصهای مرتبط با اینگونه فضاها و مقایسه آنها با استانداردهای تعیین شده در ادبیات موجود یا طرحهای
توسعه شهری میباشد ) .)Sipe and Byrne, 2010: 20رویکرد ارزیابی استاندارد -مبنا به دلیل کاربرد معیارهای کمی اغلب با
شیوههای مرسوم تحلیل چند معیاره که شامل وجوه کمی و کیفی در فرایند تصمیمگیری میشود ،انجام می پذیرد ( Munda,
 .)Mendoza et al, 1999: 18 & 1997: 97در فرایند ارزیابی پارکهای شهر شیراز ،سه معیار قابلیت دسترسی ،سرانه و الگوی
توزیع فضای سبز نسبت به استاندارهای موجود مورد سنجش قرار میگیرند .شایان ذکر است که قبل از آغاز فرایند ارزیابی،
هریک از معیارها باید به دقت اندازهگیری شوند :در خصوص اندازهگیری دسترسی چهار دیدگاه وجود دارد که بر حسب
محدودیتهای موجود فقط دیدگاه مورد استفاده در این پژوهش یعنی دیدگاه اندازهگیری مکانمحور مورد بررسی قرار میگیرد.
اندازهگیری دسترسی بر مبنای مکان از الگوهای کاربریاراضی و سیستم حملونقل مشتق شده است( Makri and Folkesson,
 .)1999: 1-17این نوع اندازهگیری میزان دسترسی به فعالیتهایی که به صورت فضایی توزیع یافتهاند1را توصیف میکند و به دو
گروه اندازهگیری فاصله و اندازهگیری فرصتهای تجمعی قابل تمیز میباشد .در زمینه اندازهگیری فاصله« 2،اندازهگیری
دسترسی نسبی »3توسط اینگرام4در سال 1971به عنوان میزان اتصال دو مکان یا دو نقطه در یک سطح مشابه تعریف شده
است .سادهترین اندازهگیری دسترسی نسبی ،اندازهگیری فاصله شبکهای یا مستقیم است (–Geurs and Van Wee, 2004: 127
.)140

در خصوص اندازهگیری سرانه فضای سبز ،عمدت ًا فضای سبز خاص گذران اوقات فراغت در نظر گرفته شده است ،زیرا در
محیط شهری هر یک از عناصر سبز باید متناسب با عملکردی که بر عهده گرفتهاند ارزیابی شوند ( .)Sayednia, 2009: 159در
منابع و ادبیات موجود در زمینه فضای سبز ،استاندارد معینی برای سرانه فضای سبز عمومی ذکر نگردیده و فقط سرانه متعارف
 7-12مترمربع برای مجموع انواع فضای سبز شهری در نظر گرفته شده است .علی رقم این کمبود در ادبیات موجود ،در طرح
جامع فضای سبز شهر شیراز سرانه مطلوب فضای سبز عمومی شامل انواع پارکها برای همه مناطق معادل  2/5مترمربع در نظر
گرفته شده است.
درخصوص تحلیل الگوی پراکنش ،در این مطالعه برای بررسی توزیع فضایی پارکها در سطح شیراز و مناطق آن به تفکیک،
از روش نزدیکترین همسایگی 5استفاده گردیده است .به طور کلی بر اساس نحوه تحلیل الگوهای توزیع فضایی سه الگوی
متفاوت توزیع و پراکنش فضایی وجود دارد  )1:الگوی خوشهای )2 6،الگوی پراکنده یا یکنواخت7و  )3الگوی تصادفی(Mayer (8
 .& Haggets,1978در این روش شاخص نزدیکترین همسایگی( )Rnبیانگر نسبت فاصله میانگین مشاهده شده به فاصله

 .1نظیر فضاهای سبز درون فاصله  20دقیقه از مکان های مبدا

2. Distance Measures
3. relative accessibility
4.Ingram
5
Nearest Neighbor Analysis
6
Clustered
7
Dispersed
8
Random
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میانگین مورد انتظار متغیر مورد نظر یعنی پارکها بوده و دامنه آن بین عدد صفر تا  2/15متغیر است .چنانچه شاخص مورد
نظر کمتر از یک باشد ،الگوی توزیع خوشهای ،ولی چنانچه شاخص بزرگتر از یک باشد الگوی توزیع منظم یا یکنواخت و عدد 1
بیانگر توزیع تصادفی است.

تصوير  -1الگوی پراکندگی عناصر مورد نظر در روش تحلیل نزديک ترين همسايگی .منبعSaraei et al., 2015:1-12 :

محدوده مورد مطالعه:
شهر شیراز با وسعتی معادل  212کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر  1.5میلیون نفر ،پنجمین شهر پرجمعیت ایران و مرکز
استان فارس در جنوب کشور ایران است .در سالهای اخیر شیراز رشد نسبتاً زیادی را به لحاظ جمعیت و توسعه محدوده شهر
تجربه نموده است .افزایش جمعیت به نوبه خود منجر به افزایش تقاضا برای فضای سبز باکیفیت که میتواند به توسعه پایدار،
ارتقاء محیط زیست و سطح رضایتمندی ساکنان محلی کمک نمایند ،شده است .بر این اساس جهت ارزیابی وضعیت فضاهای
سبز موجود ،نحوه توسعه آن در یک دهه گذشته و در نتیجه برنامهریزی برای تامین نیازهای آتی ،فضای سبز عمومی یعنی
پارکها در مناطق ده گانه شهر شیراز به تفکیک مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار میگیرد .الزم به ذکر است که از مجموع
فضای سبز شهری شیراز ،فضای سبز عمومی با مساحتی معادل  2886هکتار ،پس از فضای سبز خصوصی بیشترین اراضی را به
خود اختصاص داده اند .مهمترین فضای سبز عمومی با کارکرد اجتماعی و زیست محیطی ،پارکهای شهری میباشند .پارکهای
شهری با مجموع تعدادی معادل  212قطعه و مساحتی معادل  285هکتار در انواع مقیاسهای شهری ،منطقهای ،ناحیهای،
محلهای و همسایگی در جایگاه مناسبترین فضاها جهت گذران اوقات فراغت قرار دارند.

شکل  -2موقعیت مناطق ده گانه و فضای سبز عمومی فعال (پارکها) شهر شیراز .منبعShiraz metropolitan master plan, 2014 :
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يافتههای تحقیق:
ارزيابی وضع موجود :تبیین نتايج حاصل از اندازهگیری شاخص قابلیت دسترسی:
با توجه به محاسبات انجام شده در شهر شیراز در زمینه میزان دسترسی شهروندان به پارکهای موجود در منطقه محل
سکونت (جدول شماره  ،)1چنانچه فرد تصمیم بگیرد از نزدیکترین پارک به محل سکونت خود بازدید و استفاده نماید ،باید به
طور میانگین فاصلهای به میزان  600الی  1200متر را جهت دسترسی به پارک مورد نظر بپیماید از این میان ساکنان مناطق
 6 ،9 ،8 ،5 ،10و  3به ترتیب کمترین مسافت و ساکنان مناطق  1 ،4 ،2و  7به ترتیب باید بیشترین مسافت را جهت دستیابی
به نزدیکترین پارک محل سکونت خود طی نمایند .الزم به ذکر است بازه فاصله مکانی بدست آمده برای همه مناطق (600
تا 1200متر) در محدوده دسترسی پارکهای ناحیهای قرار دارد .این نکته حاکی از آن است که تقریبا ساکنان همه مناطق شهر
شیراز باید به طور میانگین فاصلهای بیش از فاصله استاندارد الزم برای پارکهای شهری در مقیاس همسایگی ( 0تا 200متر) و
محلهای ( 200تا  600متر) را جهت دسترسی به نزدیکترین پارک محل سکونت خود بپیمایند.
ولی چنانچه فرد به صورت تصادفی یا برحسب تمایالت شخصی و یا جاذبههای موجود ،پارکی1به غیر از نزدیکترین پارک
محل سکونت خود را انتخاب نماید ،باید به طور میانگین مسافتی به میزان  1500الی  5500متر را جهت دسترسی به پارک
مورد نظر طی نماید .شایان ذکر است که این حدود از فاصله مکانی ( 1500-5500متر) به نوعی نشاندهنده محدوده دسترسی
و شعاع عملکردی استاندارد پارکهای منطقهای و شهری میباشد .به طور کلی بر اساس محاسبات و تحلیلهای صورت گرفته،
ساکنان مناطق  8و  5به طور میانگین کمترین میزان مسافت و مناطق  10و  9به ترتیب بیشترین میزان مسافت را جهت
دستیابی به پارک مورد نظر خود در منطقه میپیمایند .براساس اطالعات موجود در زمینه تعداد پارکها در مقیاسهای
همسایگی ،محلهای و ناحیهای و اطالعات به دست آمده از میزان دسترسی به انواع پارکها در مناطق مختلف میتوان چنین
برداشت نمود که میانگین فواصل مکانی به دست آمده خارج از محدوده استاندارد برای دسترسی به نزدیکترین پارک محل
سکونت و نیز میانگین نسبتا زیاد فواصل بدست آمده برای دسترسی به یکی از انواع پارکها به صورت تصادفی در سطح منطقه،
حاکی از کمبود تعداد پارکها و سطوح اختصاص یافته به آنها به خصوص پارکهای مقیاس همسایگی ،محلهای و ناحیهای می-
باشد .به گونهای که در اغلب مناطق بسیاری از واحدهای محلهای و ناحیهای فاقد پارکهای تعیین شده بر حسب شاخصهای
استاندارد میباشند .به طور کلی آمار موجود و محاسبات انجام شده ضرورت برنامه ریزی صحیح جهت توسعه کمی عالوه بر
توسعه کیفی را مشخص مینماید.
عالوه بر قابلیت دسترسی محاسبه شده برای مجموع پارکهای هر یک از مناطق ،این شاخص برای پارکهای مقیاس
منطقهای و ناحیهای نیز به تفکیک برای هر یک از مناطق و نواحی آنها محاسبه و نتایج آن در جدول شماره  1ارائه گردیده
است .نتایج بدست آمده برای پارکهای ناحیهای بیانگر وضعیت مکانی مطلوب این پارکها و قابلیت دسترسی مناسب آنها در
مقایسه با پارکهای منطقهای میباشد .در واقع میزان دسترسی ساکنین نواحی دارای پارک ناحیهای (در نواحی دارای پارک
مقیاس ناحیهای) به این نوع از پارکها در همه مناطق در محدوده استاندارد  1200-800متر قرار دارد .ولی میزان دسترسی به
پارکهای منطقهای در اغلب مناطق دارای این نوع پارک خارج از محدوده استاندارد  2500-1500متر است .این امر به نوعی
بیانگر موقعیت مکانی نسبتا نامناسب پارکهای مقیاس منطقهای در مناطق مختلف است.

 . 1فرض بر این است که از پارکهای موجود در منطقه محل سکونت خود استفاده نماید.
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جدول  -1بررسی میزان قابلیت دسترسی پارکها به تفکیک مناطق ()1393
میزان قابلیت دسترسی
مجموعه پارک ها

تعداد
کل
پارک

پارک ناحیه ای

پارک منطقه ای

منطقه

استاندارد
فاصه
دسترسی

1

200-600

926

2

200-600

718

3384

3

200-600

691

3614

4

200-600

732

3446

28

5

200-600

636

2692

24

1500-2500

6

200-600

688

3730

38

1500-2500

-

7

200-600

1160

3265

33

1500-2500

4929

1

استاندارد
فاصه
دسترسی()m

دسترسی
() m

تعداد

5231

22

1500-2500

4020

1

800-1200

22

1500-2500

2045

3

800-1200

1070

30

1500-2500

-

-

800-1200

734

1500-2500

3298

1

800-1200

1017

7

3279

1

800-1200

899

4

11

-

800-1200

645

5

4

800-1200

905

6

7

*)OD(m)** NCF(m

تعداد
نواحی

استاندارد فاصه
دسترسی()m

دسترسی
(***)m

تعداد

7

1018

2
6

14

7

7
9

8

200-600

656

1527

9

1500-2500

-

-

800-1200

-

-

1

9

200-600

677

4756

24

1500-2500

-

-

800-1200

1099

3

4

10

200-600

631

4325

22

1500-2500

-

-

800-1200

682

2

1

منبعShiraz metropolitan master plan, 2014 and Authors, 2015 :

*در این روش میانگین میزان دسترسی از هر واحد مسکونی به نزدیکترین پارک محل سکونت به وسیله ابزار
 Facilityاندازه گیری شده است.
** در این روش میانگین میزان دسترسی از هر واحد مسکونی به همه پارک های موجود در منطقه سکونت به وسیله ابزار OD
 Cost Matrixاندازه گیری شده است.
*** میزان دسترسی به پارکهای ناحیه ای فقط برای آن دسته از نواحی که دارای پارک ناحیهای هستند محاسبه شده است و
نواحی فاقد پارک ناحیهای در این محاسبه در نظر گرفته نشده است
با توجه به آنچه تاکنون ذکر شد بیان این نکته حائز اهمیت است که فواصل به دست آمده به عنوان قابلیت دسترسی
مجموع پارکهای هر یک از مناطق تحت تأ ثیر عوامل مختلفی نظیر نوع شبکه راه ،شکل و وسعت منطقه و نوع پراکنش پارکها
در سطح منطقه میباشد .به عنوان مثال طبق جدول  2و نتایج تحلیل همبستگی ،قابلیت دسترسی تحت تأثیر شدید دو عامل
مجاورت به پارک (فاصله خطی مستقیم) و وسعت منطقه میباشد ،به گونهای که با افزایش مجاورت و یا کاهش وسعت منطقه،
فاصله مکانی کاهش و شاخص قابلیت دسترسی پارکها افزایش مییابد .الزم به ذکر است که در بررسی وضع موجود ،متغیر
میزان دسترسی با متغیرهای تعداد و مساحت پارک و نیز تعداد واحدهای مسکونی رابطه معناداری ندارد .این نکته به این معنی
است که الزاماً با افزایش مساحت و تعداد پارکها ،شاخص قابلیت دسترسی افزایش نمییابد ،بلکه این شاخص تحت تأثیر
موقعیت مکانی ،نوع شبکه راه و بسیاری دیگر از عوامل است.
New Closest

149

فصلنامه برنامهريزی منطقهای /سال  /8شماره  /29بهار 1397

جدول  -2بررسی رابطه همبستگی شاخص دسترسی و ساير عوامل مستقل و مداخلهگر تأثیر گذار
نوع متغیر

متغیرها
()1393

قابلیت دسترسی
CO

Significance

سرانه پارک
متغیر مستقل

مقادیر آماری

-0/001

0/99

تعداد پارک
مقادیر آماری

0/53

0/17

مجاورت به پارک ها
مقادیر آماری

0/979

0/00

متغیر مداخله گر

مساحت منطقه
مقادیر آماری

0/888

0/003

تعداد واحدهای مسکونی
مقادیر آماری

0/311

0/453

نتایج
Relationship & Regression
عدم وجود همبستگی معنادار؛ عدم تاثیر متغیر مستقل در
میزان دسترسی به پارکهای یک منطقه
عدم وجود همبستگی معنادار؛ عدم تاثیر متغیر مستقل در
میزان دسترسی به پارکهای یک منطقه
همبستگی مثبت و قابل توجه؛ سازگاری میان متغیرها؛
افزایش قابلیت دسترسی به پارکها با افزایش میزان مجاورت
همبستگی معنادار مثبت؛ کاهش قابلیت دسترسی با افزایش
مساحت یا وسعت منطقه
عدم وجود همبستگی معنادار؛ عدم تاثیر متغیر مداخله گر در
میزان دسترسی به پارکهای یک منطقه

منبعAuthors, 2015 :

با توجه به آنچه ذکر گردید قابلیت دسترسی (اندازهگیری شده به وسیله فاصله شبکهای) به تنهایی قادر به تعیین میزان
مطلوبیت وضعیت موجود فضاهای سبز و الگوی توزیع آنها نمیباشد .به عنوان نمونه طبق جدول شماره  1میزان قابلیت
دسترسی به دست آمده برای مجموع پارکهای منطقه  ،8وضعیت به نسبت بهتری را نسبت به پارکهای سایر مناطق شهری
نشان میدهد .این در حالی است که دیگر شاخص های کمی از جمله میزان سرانه پارک و نیز تعداد کل پارکها در این منطقه
نسبت به سایر مناطق در شرایط بسیار نامطلوبتری قرار دارند .همچنین مناطق  2 ،4و  1شهر شیراز نیز علی رغم برخورداری از
تعداد پارک و سطح و سرانه بیشتر ،وضعیت نامناسبتری را در زمینه قابلیت دسترسی به پارکهای موجود نسبت به سایر
مناطق نشان میدهند .بنابراین تحلیل شاخص قابلیت دسترسی بدون در نظر گرفتن سایر شاخصها و عوامل تأثیرگذار در میزان
مطلوبیت فضاهای سبز و الگوی توزیع آنها امری غیر اصولی می باشد.
بررسی وضعیت موجود مناطق از نظر سطح و سرانه فضای سبز:
امروزه هدف اصلی در طراحی فضای سبز ،دستیابی به آثار اجتماعی و روانی آن در هرچه نزدیکتر کردن انسان و طبیعت
به یکدیگر است .در این زمینه هرچند از کارکرد فضای سبز در ساخت کالبدی شهر و کارکرد زیست محیطی آن نیز می توان
انتظار بازدهی اجتماعی و روانی داشت ( ،)Taghvaei, 2004: 46-55اما در بسیاری منابع مفهوم سرانه فضای سبز تنها برای
فضای سبز با کارکرد اجتماعی به کار میرود .بر این اساس شهر شیراز از سرانهای معادل  2مترمربع برای این کارکرد فضای سبز
شهری برخوردار است .مقایسه سرانههای مناطق مختلف شهر نشان میدهد که منطقه چهار با سرانه معادل  3/0مترمربع
برخورداترین منطقه به لحاظ فضاهای اجتماعی سبز است و منطقه هشت با  0/3محرومترین منطقه شهر محسوب میشود .در
واقع مقایسه سطح و سرانه انواع پارکهای شهر (جدول  )3نشان میدهد که منطقه هشت که منطقه تاریخی-فرهنگی شهر
محسوب میگردد و پس از آن منطقه شش از کمترین سهم در پارکها برخوردارند که این سهم تنها به کارکردهای محلهای و
همسایگی تعلق دارد و در مقابل مناطق  2 ،1و  4با دربرداشتن انواع پارکهای شهری ،منطقهای ،ناحیهای و محلهای ،از وضعیت
نسبتاً مطلوبتری برخوردار بوده و سرانهای بیش از سرانه شهر ( 2مترمربع) و سرانه مطلوب طرح جامع فضای سبز را دارا
هستند .منطقه  3با وجود تراکم جمعیتی معادل  114نفر و تراکم ساختمانی  ،277/3نتوانسته سرانه پارک قابل قبولی را فراهم
آورد و یکی از پایین ترین سرانهها را به خود اختصاص داده است .مناطق  7و  3با تراکم ساختمانی نسبتاً برابر ،دارای سرانه
پارک نسبتاً برابری نیز میباشند ،این در حالی است که مساحت اختصاص یافته به پارک در منطقه  ،3حدودا  25درصد بیشتر از
منطقه  7است ،و این اختالف اندک در سرانه متأثر از جمعیت منطقه میباشد .به طور کلی با فرض نادیده انگاشتن مناطق  1و

ارزيابی وضعیت و نحوه توسعه فضای سبز شهری کالنشهر شیراز در راستای.....

150

 4سایر مناطق سرانهای در بازه  1/3تا  2/5را به خود اختصاص داده اند و با مقایسه با میزان آن در کل شهر و سرانه مطلوب طرح
جامع فضای سبز ،تفاوت محسوسی مشاهده نمیشود.
جدول  -3بررسی سطح و سرانه و شاخص های تراکم شهری در مناطق  10گانه ()1393
منطقه

جمعیت منطقه

مساحت پارک
()m2

سرانه
پارک()m2

سرانه مطلوب
طرح جامع()m2

سهم از
منطقه(مساحت)%

تراکم جمعیتی
(نفر در هکتار)

تراکم
ساختمانی

1

158665

434428

2/7

2/5

1/7

62

182/6

2

192858

468885

2/4

2/5

2/63

108

287/1

3

202838

338746

1/7

2/5

1/91

114

277/3

4

237915

725473

3/0

2/5

2/53

83

249/2

5

157283

195066

1/2

2/5

1/17

94

325/9

6

113714

82542

0/7

2/5

0/36

49

224

7

192842

270809

1/4

2/5

1/15

82

288/5

8

46852

13175

0/3

2/5

0/35

123

328/4

9

115240

139815

1/2

2/5

0/48

39

238/5

10

106838

0/68

40

124/4

1/7
180000
منبعShiraz metropolitan master plan, 2014 and Authors, 2015 :

بررسی الگوی توزيع فضايی پارکها:
با توجه به نقش توزیع فضایی مناسب و عادالنه فضاهای سبز در افزایش رفاه اجتماعی و سالمت شهروندان ،در این بخش از
پژوهش سعی شده است با استفاده از مدلهای کمی مانند نزدیکترین همسایگی و نرمافزار  ArcGISتوزیع فضایی پارکها به
عنوان مهمترین بخش فضاهای سبز شهری مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .باتوجه به نتایج و شاخص ( )Rnدر زمینه توزیع
فضایی ،پارکهای مناطق شهری شیراز از الگوی توزیع تصادفی و یکنواخت تبعیت میکنند ،ولی چنانچه این شاخص برای
مجموع پارک های شهر بدون در نظر گرفتن مرز مناطق محاسبه شود الگوی توزیع متفاوت و به صورت خوشهای خواهد بود
(جدول شماره  4و تصاویر  4الی  .)6به طورکلی نتایج بدست آمده حاکی از الگوی بدون برنامهریزی توزیع فضایی پارکها در
اکثر مناطق شهری و نیز وجود قطبهای کشش و الگوی غیر یکنواخت توزیع پارکها در سطح کل شیراز می باشد.

تصوير  -5-4نمونهای از الگوی توزيع فضايی پارکها در مناطق شیراز (سمت راست :منطقه  1و سمت چپ :منطقه )2
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تصوير  :6الگوی توزيع فضايی پارکهای شهر شیراز ،منبعAuthors, 2015 :
جدول -4نتايج حاصل از تحلیل الگوی توزيع پارکها به روش نزديکترين همسايگی به تفکیک مناطق ()1393
منطقه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

شیراز

شاخص نزدیکترین
همسایگی

1/041

1/21

1/069

1

0/972

1/21

1/167

1/247

1/137

0/71

میانگین فاصله
مشاهده شده()m

727/25

543/92

541/23

425

458/67

592/14

384/83

298/65

582/12

481/27

میانگین فاصله مورد
انتظار()m

697/98

449/12

505/93

424/75

471/75

490/53

329/56

239/4

511/94

672/71

الگوی توزیع

تصادفی

یکنواخت

تصادفی

تصادفی

تصادفی

یکنواخت

یکنواخت

تصادفی

تصادفی

خوشهای

منبعAuthors, 2015 :

تعیین میزان برخورداری شهروندان از انواع پارکهای شهری:
این واحد جغرافیایی اغلب به صورت واحدهای پایهای نظیر واحدهای همسایگی ،محلهای ،ناحیهای و منطقهای تعیین می-
شود .با وجود همه مزایا و کاراییهای رویکرد محدوده -مبنا ،چندین مسئله در ارتباط با نحوه استفاده از آن وجود دارد؛ اوالً،
بسته به موقعیت واحد جغرافیایی مورد نظر در شهر (حومه ،مرکز شهر و )...و وسعت آن ،نوع دسترسی به پارک نیز متفاوت می-
باشد .برای مثال در بسیاری حومهها و مناطق بیرونی ممکن است ساکنان از اتومبیل برای دسترسی به پارک محلهای استفاده
نمایند .بنابراین مفهوم پارک محلهای در حومه شهر با پارک محلهای در مرکز شهر متفاوت خواهد بود .دوما ،در نظر گرفتن یک
مرز مشخص برای محاسبه دسترسی و ترسیم نواحی تحت پوشش ممکن است نتایج نهایی را با مشکل مواجه نماید .به عبارتی،
دیگر مسئله آشکار رویکرد محدوده مبنا ،اثرات مرزی آن میباشد .یک واحد محلهای تعریف شده یا یک محله با مرزهای حائل
ممکن است پارکی در محدوده خود نداشته باشد ،ولی در مقابل تعدادی پارک در بیرون محدوده و نزدیک مرز خود داشته باشد،
که در نتیجهی استفاده از این رویکرد ،محله مورد نظر عدم دسترسی به پارک را نشان میدهد .بنابراین به منظور اجتناب از این
مسئله (جبران اثرات مرزی) در این بخش از پژوهش ،قابلیت دسترسی و مساحت تحت پوشش خالص و ناخالص ،بدون در نظر
گرفتن مرز مناطق و به صورت یکپارچه محاسبه و تحلیل و در جداول  5و  6ارائه شده است .نتایج این محاسبات برای کل شهر
شیراز به صورت یکپارچه در تصویر  7به شکل نواحی برخوردار و محروم و در تصویر  8به صورت فواصل مکانی که باید تا
نزدیکترین پارک محل سکونت پیموده شود ،نشان داده شده است .بر اساس نتایج به دست آمده ،مناطق مرکزی و میانی شهر
دارای بیشترین میزان برخورداری از پارکهای مقیاس مختلف میباشند ،در حالیکه نواحی حاشیهای به ویژه در جنوب و جنوب
شرقی دارای حداقل میزان برخورداری از انواع پارکها و ضعف دسترسی به آنها می باشند.
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جدول - 5مساحت تحت پوشش پارکهای درون شهری به صورت يکپارچه به تفکیک سلسله مراتب عملکردی ()1393
پارک

همسایگ
ی
(هکتار)

سهم از
شهر
()%

محلهای
(هکتار)

سهم از
شهر()%

ناحیهای
(هکتار)

سهم از
شهر()%

منطقهای
(هکتار)

سهم از
شهر
()%

شهری
(هکتار)

سهم از
شهر
()%

مجموع پارکها
(هکتار)

سهم از
شهر
()%

سطوح
ناخالص

1071

5%

2446

12%

9772

46%

10929

56%

17407

82%

41626

195%

سطوح
خالص

-

-

-

-

9561

44%

10628

50%

13316

63%

15918

74%

منبعAuthors, 2015 :
جدول  -6بررسی قابلیت دسترسی پارکهای درون شهری به صورت يکپارچه ()1393
میزان قابلیت دسترسی
دسترسی

مجموعه پارک ها
دسترسی ()m

شیراز

810

تعداد کل پارک
212

پارک شهری
دسترسی ()m
8806

پارک منقطهای
تعداد

دسترسی ()m

تعداد

تعداد مناطق

5

6687

7

9

منبعAuthors, 2015 :

تصوير  -7بررسی میزان برخورداری نواحی مختلف از انواع پارکها سال  ،1393منبعAuthors, 2015 :

تصوير  -8میزان دسترسی به انواع پارکها در سطح شهر سال  ،1393منبعAuthors, 2015 :
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نحوه توسعه شاخصهای فضای سبز و میزان اثرگذاری آن در دستیابی به توسعه پايدار شهری:
همانگونه که پیش از این ذکر گردید ،شاخص های نسبت مساحت فضای سبز ،قابلیت دسترسی و سرانه از جمله مهمترین
شاخصهای اندازهگیری فضای سبز در زمینه توسعه پایدار شهری میباشند که بررسی میزان تغییرات آنها در یک بازه زمانی
مشخص (بازه  13ساله) تا زمان حاضر ،به درک نحوه توسعه فضای سبز و میزان اثرگذاری آن در دستیابی به اهداف توسعه
پایدار کمک خواهد نمود .بنابراین در این بخش به منظور تعیین نقش و میزان اثرگذاری توسعه یک  13ساله فضای سبز در
دستیابی به اهداف کمی توسعه پایدار شهری ،میزان تغییراتی که شاخصها تا زمان حصول به وضعیت کنونی داشتهاند مورد
بررسی و تحلیل قرار میگیرد .هرچند در بخش پیشین مشخص گردید مقادیر کمی شاخصهای فضای سبز در وضعیت کنونی
هنوز فاصله نس بتا زیادی تا دستیابی به استانداردهای تعیین شده توسعه پایدار و طرح های توسعه شهری دارند .همانگونه که
آلبرتی و مگا در مطالعات خود عنوان نمودهاند  ،فاصله استاندارد دسترسی به فضاهای سبز عمومی در شهرهای پایدار  15دقیقه
پیادهروی (معادل  600 -400متر) میباشد ،ام ا میزان سطوح فضای سبز به ازای هر فرد (سرانه) و نسبت مساحت فضای سبز به
مساحت منطقه یا شهر باید بر اساس شرایط اکولوژیکی ،زیست محیطی ،اجتماعی و فیزیکی آن شهر در فرایند تهیه برنامههای
شهری1تعیین گردد (.)Mega et al., 1998: 200-207 & Alberti, 1996: 381-424
سطوح اختصاص یافته به فضای سبز (مساحت) و سرانه آن در یک شهر ،از جمله مباحث اساسی در برنامهریزی و مدیریت
شهری محسوب میشود .همانگونه که در بخشهای پیشین ذکر گردید ،سرانه فضای سبز با کارکرد اجتماعی (پارکها) در شهر
شیراز معادل  2متر مربع به ازای هر شهروند میباشد .این سرانه در سال  1380معادل  1/5مترمربع به ازای هر نفر جعیت
ساکن در شهر شیراز بوده است .بررسی تغییر شاخص سرانه در یک دهه گذشته (شاخص تغییرات  13ساله) حاکی از افزایش
میزان سطوح پارک اختصاص یافته به هر شهروند میباشد .شاخص تغییرات  13ساله سرانه ارائه شده در جدول  ،7برای مناطق
مختلف مقادیر متفاوتی را نشان میدهد .بر اساس محاسبات انجام شده و شاخص تغییرات  13ساله ،منطقه چهار نیز با کاهش
میزان سرانه پارک های شهری مواجه گردیده است .کاهش میزان سرانه در این منطقه در دهه گذشته تقریبا به میزان 0/2
مترمربع بو ده است .نکته قابل توجه در این زمینه این است که میزان مساحت پارکها در این منطقه نسبت به سال پایه افزایش
یافته است .بنابراین کاهش میزان سرانه علی رغم افزایش میزان مساحت فضای پارکها ،ناشی از عدم توسعه سطوح به تناسب
افزایش جمعیت منطقه در یک دهه گذشته بوده است .برخالف منطقه مذکور ،سرانه پارک در یک دهه گذشته در سایر مناطق
افزایش یافته است .افزایش میزان سرانه در این مناطق بر حسب شرایط منطقه ،نوع توسعه و سایر عوامل تأثیرگذار متفاوت بوده
است .به عنوان نمونه سرانه پارک در منطقه  3با  1/3متر مربع افزایش به  1/7متر مربع پارک به ازای هر نفر رسیده است .پس
از آن در مناطق  7 ،2و  1به ترتیب با افزایش  0/8 ،0/7و  0/5متر مربع پارک به ازای هر نفر ،شاخص سرانه با افزایش بیشتری
نسبت به سال پایه ( ) 1380همراه بوده است .در واقع در این مناطق توسعه کمی سطوح پارکها تقریباً به تناسب افزایش
جمعیت در نظر گرفته شده و بهبود کیفی محیطی و زیستی این مناطق را به میزان بیشتری امکان پذیر ساخته است.
الزم به ذکر است که در منطقه  1و  6افزایش میزان سرانه به نسبت پتانسیلها و فرصتهای موجود ،چندان قابل توجه
نمی باشد .در حالیکه این مناطق با توجه به وجود باغات و اراضی کشاورزی فراوان نسبت به سایر مناطق ،از وضعیت مساعدتری
برخوردارند که فرصت مناسبی را جهت تجدید حیات این فضاها برای نقشآفرینی بیشتر در تعامالت و استفاده عموم در اختیار
قرار میدهند .چرا که فضای اختصاص یافته به باغات اغلب دارای ارزش اکولوژیکی طبیعی هستند و امکان گذران اوقات فراغت و
برقراری روابط اجتماعی را فراهم نمیآورند.
به طور کلی فضای سبز و توسعه آن باید از لحاظ کمی و کیفی متناسب با حجم فیزیکی شهر و نیازهای جامعه و نیز با
توجه به شرایط اکولوژیکی شهر و روند گسترش آتی آن باشد ،تا بتواند به عنوان یک فضای مطلوب برنامهریزی شده به بهبود
شاخصهای توسعه پایدار در شهر و نیل به اهداف آن مؤثر واقع شود .افزایش شاخص سرانه در اکثر مناطق و به طور کلی در
شهر شیراز نشان از برنامهریزی مناسب فضای سبز در زمینه ابعاد کمی و در جهت توسعه پایدار میباشد.
 1در طرح جامع فضای سبز شهر شیراز ،سرانه مطلوب پارک به میزان  2/5مترربع تعیین گردیده است.
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جدول  -7مقايسه تغییرات شاخص سرانه پارکها نسبت به سال پايه به تفکیک مناطق ()1393-1380
منطقه

سرانه پارک() m2
()1380

سرانه پارک()m2
()1393

میزان
تغییرات

شاخص تغییرات
 13ساله*

تغییرات شاخص

1

2/2

2/7

0/5

122

 ، > 100افزایش نسبی

2

1/4

2/4

0/7

171

 ، > 100افزایش نسبی

3

0/5

1/7

1/3

340

 ، > 100افزایش قابل توجه

نتایج

4

3/2

3/0

-0/2

93

، < 100کاهش نسبی

5

0/9

1/3

0/4

105

 ، > 100افزایش نسبی

6

0/3

0/7

0/4

233

 ، > 100افزایش مناسب

7

0/6

1/4

0/8

233

 ، > 100افزایش مناسب

8

0/03

0/3

0/27

1000

 ، > 100افزایش بسیار زیاد

* > 100افزایش شاخص نسبت به سال پایه < 100 ،کاهش شاخص نسبت به سال پایه -منبعmaster plan, 2014 Authors, 2015 :

با مقایسه شاخص تغییرات  13ساله مشخص میگردد که شاخص قابلیت دسترسی در مناطق  5 ،4و  6به ترتیب به میزان
قابل توجهتری نسبت به سایر مناطق بهبود یافته است ،به گونهای که در این مناطق میانگین فاصله مکانی تا نزدیکترین پارک
محل سکونت در سال پایه ( )1380در محدوده فاصله استاندارد یک پارک منطقهای یا بیش از آن بوده است .در حالیکه در
وضع موجود میانگین فاصله مکانی تا نزدیکترین پارک در این مناطق در فاصله استاندارد پارکهای محلهای و ناحیهای واقع
گردیده است .عالوه بر مناطق مذکور در یک دهه گذشته در سایر مناطق به غیر از منطقه  7نیز با توجه به توسعه کمی پارکها،
شاهد بهبود شاخص قابلیت دسترسی میباشیم .در منطقه  7علی رغم افزایش شاخص تغییرات  13ساله سرانه و مساحت پارک-
ها ،میانگین فاصله مکانی افزایش یافته است .از دالیل اصلی این امر الحاق روستاهای جنوب شرقی شهر شیراز به محدوده این
منطقه و در نتیجه افزایش وسعت منطقه و نیز افزایش فواصل بوده است .جهت جبران مسئله مذکور ،با توجه به وجود زمینهای
مناسب در محدوده این منطقه فرصت توسعه فضای سبز عمومی طی یک برنامهریزی مکانی مناسب وجود دارد .بررسی میزان
قابلیت دسترسی به یکی از پارک های منطقه (انتخاب به صورت تصادفی یا برحسب تمایالت شخصی و یا جاذبههای موجود) نیز
نتایج مشابه آنچه ذکر شد را نشان میدهد .در این بررسی نیز در همه مناطق به غیر از منطقه  ،7قابلیت دسترسی به پارکهای
منطقه در یک دهه اخیر بهبود یافته است.
بنابراین به طور کلی با توجه به محاسبات و تحلیلهای صورت گرفته ،توسعه فضاهای سبز عمومی در راستای تطبیق
فضاهای موجود گذشته با نیازهای امروز و برنامهریزی مکانی مناسب اینگونه فضاها برای دستیابی به حداکثر کارایی و مطلوبیت
و تحقق اهداف توسعه پایدار هر چند به میزان اندک در اکثر مناطق شهر شیراز قابل لمس و مشخص میباشد ولی تا دستیابی
به استانداردهای مطلوب و مورد انتظار تالش بیشتری مورد نیاز است.
جدول  -8مقايسه تغییرات شاخص قابلیت دسترسی پارکها نسبت به سال پايه به تفکیک مناطق ()1393-1380
منطقه

میزان دسترسی())NCF(m

میزان
تغییرات

میزان دسترسی ())OD(m

شاخص تغییرات
 13ساله(*)%

1380

1393

63

4490

5231

741

85

3414

3384

-30

58

3561

3597

53

101

35

4056

3446

-610

85

34

2796

2692

-104

96

5329

5332

3

100

3265

420

115

1527

52

104

1380

1393

1

1480

926

-544

2

848

718

-130

3

1185

691

-494

4

2079

732

-1347

5

1850

636

-1214

6

3573

628

-2945

18

7

1027

1160

133

113

2845

8

893

656

-237

73

1475

منبعAuthors, 2015 :

میزان
تغییرات

شاخص تغییرات
 13ساله()%
117
99
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با توجه به آنچه تاکنون ذکر گردید ،از جمله مهمترین استانداردها و شاخصها در فرایند ارزیابی استاندارد مبنای فضاهای
سبز عمومی (پارکها) ،شاخصهای سرانه و قابلیت دسترسی میباشند .برای این منظور جهت بررسی و تحلیل تأثیرات شاخص-
ها بر یکدیگر در مناطق مورد مطالعه ،در ادامه در یک بخش شاخص دسترسی به عنوان متغیر وابسته و شاخص سرانه ،مساحت
و تعداد پارک به عنوان متغیر مستقل و در بخش دیگر شاخص سرانه به عنوان متغیر وابسته و شاخصهای مساحت ،جمعیت و
شدت توسعه زمین به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته میشوند .در رابطه با نحوه استفاده از متغیرها این نکته الزم به ذکر
است که با توجه به هدف تحلیل در زمینه رابطه توسعه فضاهای سبز شهری و توسعه پایدار شهر ،هر یک از متغیرهای تحقیق به
صورت زیر در محیط  GISمحاسبه و در تحلیل رگرسیون و همبستگی مورد استفاده قرار گرفتهاند:
)1تغییر سرانه فضای سبز عمومی (پارکها) در مناطق مورد مطالعه در بازه زمانی .1393-1380
)2تغییر قابلیت دسترسی پارکها در مناطق مورد مطالعه در بازه زمانی .1393-1380
 )3تغییر سطح و نرخ پوشش فضای سبز عمومی (پارکها) در مناطق مورد مطالعه در بازه زمانی .1393-1380
 )4تغییر تعداد پارکها در مناطق مورد مطالعه در بازه زمانی .1393-1380
 )5تغییر تراکم جمعیتی مناطق مورد مطالعه در بازه زمانی .1393-1380
 )6شدت توسعه زمین مناطق مورد مطالعه در بازه زمانی .1393-1380
بنابراین پس از محاسبه هر یک از متغیرهای مذکور در محیط  ،GISالزم بود تا برای انجام تحلیل رگرسیون و همبستگی از
نرمال بودن توزیع داده های متغیرها اطمینان حاصل گردد ،به همین منظور پس از وارد کردن دادهها در محیط  SPSSبا استفاده
از آزمونهای آماری نرمال بودن توزیع دادهها به صورت جداگانه آزمون گردید .با توجه به نتایج این آزمون ،منحنی توزیع داده-
های هریک از متغیرها اختالف معناداری با منحنی توزیع نرمال نداشته و توزیع همه متغیرهای تحلیل نرمال میباشد.
طبق نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون و همبستگی ،رابطه معکوس میان تغییرات شاخص دسترسی و تغییرات شاخصهای
مساحت و تعداد پارک در بازه زمانی ( )1380-1393حاکی از کاهش میانگین فاصله مکانی واحدهای مسکونی و پارکها با
افزایش تعداد پارک و نیز سطوح اختصاص یافته به آنها میباشد .در واقع در یک دهه گذشته ،توسعه سطوح و تعداد پارکها
امکان سفرهای کوتاه تری را بین محل زندگی و تفریح برای شهروندان فراهم آورده است .در هرحال وجود ارتباط مناسب و نیز
معناداری همبستگی میان این دست از متغیرها (دسترسی ،مساحت و تعداد پارک) در سطح  ،0/05صحت تأثیر توسعه کمی
پارکها بر میزان بهبود قابلیت دسترسی تا حدود استانداردهای توسعه پایدار را تصدیق می نماید .الزم به ذکر است که میان
شاخص دسترسی و متغیر سرانه هیچ رابطه معناداری وجود ندارد .به عبارت دیگر تغییرات شاخص سرانه در یک دهه گذشته
تاثیری در تغییر شاخص دسترسی نداشته است .نتایج مذکور در جدول  9قابل مشاهده می باشد.
عالوه بر تحلیلهای مقایسه ای انجام شده ،در این بخش بار دیگر شاخص سرانه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می -
شود .نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و رگرسیون متغیرهای مستقل (مساحت پارک ،جمعیت و شدت توسعه زمین) و متغیر
وابسته (سرانه) ،تنها ارتباط و سازگاری میان شاخص سرانه و متغیر مساحت را تصدیق مینماید .به عبارت دیگر بر خالف عدم
ارتباط و همبستگی شدت توسعه زمین و تغییرات جمعیتی مناطق با تغییرات شاخص سرانه ،سازگاری میان شاخص سرانه و
متغیر مساحت پارکها و میزان همبستگی آنها قابل توجه است .سازگاری نتایج تحقیق برای متغیر نامبرده حاکی از این مطلب
است که توسعه کمی بیشتر سطوح پارکها بدون در نظر گرفتن تأثیر متغیر جمعیت منجر به افزایش میزان سرانه و بالعکس
می شود .عدم ارتباط میان متغیرهای شدت توسعه زمین ،جمعیت و سرانه در نتایج تحلیل همبستگی و رگرسیون ،بر عدم تأثیر
مشخص میزان توسعه زمین و تغییرات جمعیتی در  13سال گذشته بر تغییرات سرانه در مناطق شهر شیراز اشاره میکند .نتایج
این تحلیل نشان میدهد که دو عامل اصلی نظیر مساحت و تعداد پارکهای یک منطقه در میزان تغییرات شاخصهای سرانه و
دسترسی نقش بسزایی داشتهاند.

ارزيابی وضعیت و نحوه توسعه فضای سبز شهری کالنشهر شیراز در راستای.....

156

جدول -9نتايج روابط میان شاخصهای دسترسی و سرانه و متغیرهای جمعیتی-کالبدی ()1380-1393

تغییرات متغیر در
دوره زمانی
()1380-1393

قابلیت دسترسیPark Accessibility:

سرانه Parks Per Capita:

r

Regression
r2

SE

*

*

0/425

0/001

0/908

0/005

*

*

*

*

*

*

0/173

2/3

0/534

CO

Significance
)(level

F

جمعیت منطقه:
مقادیر آماری

*

*

*

*

سطوح اختصاص
یافته به پارک ها:
مقادیر آماری

-0/856

0/014

13/7

0/856

0/733

تعداد پارک:
مقادیر آماری

-0/958

0/001

56/2

0/958

0/918

11/7

سرانه پارک:
مقادیر آماری

-0/649

0/038

3/6

0/649

0/421

353

*

توسعه زمین:
مقادیر آماری

*

*

*

*

*

*

-0/534

نتایج

r

Regression
r2

SE

0/425

0/933

عدم وجود رابطه معنادار ،عدم تاثیر کاهش یا
افزایش جمعیت در بازه زمانی مورد نظر در
تغییرات کمی سرانه پارکها

0/43

همبستگی معنادار قابل توجه در هر دو متغیر:
)1همبستگی منفی دسترسی و مساحت پارکها
)2همبستگی مثبت سرانه و مساحت پارکها
همبستگی منفی و زیاد قابلیت دسترسی به پارکها
و تعداد پارکها ؛ با افزایش تعداد پارکها قابلیت
دسترسی افزایش یافته است.

CO

Significance
)(level

F

0/342

1/1

0/181

23/5

0/908

0/825

*

*

*

*

*

همبستگی معنادار منفی قابلیت دسترسی و سرانه
پارک؛ بهبود قابلیت دسترسی با افزایش سرانه در
دهه گذشته

0/287

0/81

عدم وجود همبستگی معنادار ،عدم تاثیر افزایش
شدت توسعه زمین در تغییرات شاخص سرانه
پارک

منبع :یافته های تحقیق.1395 ،

Relationship & Regression
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نتیجهگیری:
فضای سبز شهری دارای ارزشهای متعدد و ماهیت چندبعدی میباشد که این ماهیت چند بعدی نیازمند مجموعهای از
معیارهای متنوع است که قادر به یکپارچهسازی همه دیدگاههای مختلف در راستای ارزیابی دقیق از اینگونه فضاها باشد .در این
راستا پژوهش حاضر ت الش نموده تا ضمن ارزیابی وضعیت موجود فضای سبز عمومی فعال (پارکها) با توجه به معیارهای
مختلف ،نحوه تعامل معیارها با یکدیگر و تأثیر و تأثرات آنها در جریان تحقق توسعه نیز بررسی گردد .عالوه براین پس از اندازه
گیری و سنجش همه معیارهای موردنظر ،میزان هماهنگی توسعه معیارهای فضای سبز عمومی با استانداردها و اصول توسعه
پایدار در این زمینه در یک دهه اخیر تحلیل میگردد.
بر اساس نتایج این مطالعه مشخص میگردد که پارکهای موجود در مناطق شهری شیراز دارای نقاط ضعفی به لحاظ
معیارهای مورد بررسی میباشند؛ عدم برنامهریزی مکانی صحیح انواع پارکها باعث توزیع و پراکنش نامناسب آن در سطح
مناطق و به ویژه در سطح شهر و شکلگیری الگوهای تصادفی و خوشهای شده است .الگوهایی که به واسطه آن شهروندان بهره
کمتری از عدالت اجتماعی و عدالت فضایی در توزیع فضای سبز مورد نیازشان خواهند داشت .در واقع با توجه به توزیع نامناسب
پارک در سطح شهر ،ساکنان همه مناطق باید به طور میانگین فاصلهای ( 1200-600متر) بیش از فاصله استاندارد الزم برای
برای پارکهای مقیاس همسایگی و محلهای (400متر) را جهت دسترسی به نزدیکترین پارک محل سکونت خود بپیمایند .این
امر منجر شده میزان برخورداری ساکنان شهر از فضای سبز عمومی با حداقل فاصله استاندارد تفاوت قابل مالحظهای داشته
باشد .همچنین پراکنش نامناسب پارکهای بزرگ مقیاس نسبت به حجم جمعیت و حجم فیزیکی مناطق ،باعث دسترسی
نامطلوب به پارکهای منطقهای شده است .اما بر خالف پارکهای منطقهای ،نتایج بدست آمده بیانگر وضعیت مکانی و قابلیت
دسترسی مطلوب پارکهای ناحیهای میباشد.
همچنین تفاوت سرانه موجود پارک ها (با توجه به کارکرد اجتماعی) در برخی مناطق از جمله مناطق  9 ،5 ،6 ،8و  7با
سرانه مطلوب طرح جامع فضای سبز که معادل  2/5مترمربع فضای سبز عمومی فعال به ازای هر فرد میباشد ،تامل برانگیز
است .اینگونه عدم هماهنگی سبب عدم برآورد نیازهای اجتماعی در سطح برخی مناطق شده است ،به گونهای که نواحی
متراکمتر از حداقل فضای سبز عمومی بهرهمند میباشند .عالوه بر آنچه در خصوص وضعیت موجود ذکر گردید ،نحوه و میزان
رشد و توسعه معیارهای سرانه و قابلیت دسترسی در یک دهه اخیر ( ،)1393-1380به خوبی نشان میدهد که توسعه فضاهای
سبز عمومی برای دستیابی به حداکثر میزان دسترسی ،مطلوبیت و تحقق اهداف عدالت فضایی هر چند به میزان اندک در برخی
مناطق شهر شیراز به ویژه مناطق  3 ،2و  7در خصوص سرانه و در مناطق  5 ،4 ،3 ،1و  6در خصوص قابلیت دسترسی قابل
لمس و مشخص میباشد ولی در سایر مناطق این میزان هنوز فاصله نسبتاً زیادی تا دستیابی به استانداردهای مطلوب و مورد
انتظار توسعه پایدار دارد و تالش بیشتر برنامهریزان و مدیران شهری را در این زمینه طلب مینماید .بدین ترتیب با توجه به
نتایج حاصل ،هر دو فرضیه مورد نظر پژوهش اثبات میگردد.
در زمینه نحوه تعامل معیارها و شاخصهای مرتبط با فضای سبز عمومی و تأثیر آنها بر یکدیگر در فرایند توسعه شهری
( ،)1380-1393یافتههای تحقیق حاکی از آن است که دو عامل اصلی نظیر مساحت و تعداد پارکهای یک منطقه در میزان
تغییرات شاخص های سرانه و دسترسی نقش بسزایی دارند .در واقع با افزایش وجوه کمی پارکها در خصوص مساحت و تعداد
می توان وضعیت معیارهای مهم دیگری نظیر سرانه و قابلیت دسترسی و همچنین توزیع فضایی را بهبود بخشید .در مدیریت
پایدار شهری ،با توجه به وجود توانمندیهای بالقوه در سطح شهر شیراز به ویژه در مناطق شمالی ،جنوبی و پیرامونی شهر می-
توان نیازهای فضای سبز را برای جمعیت رو به رشد شهری به صورت اگاهانه و مطلوب مرتفع نمود ،ولی باید توجه نمود که
نیازهای منطقهای و محله ای شهروندان به فضای سبز یک نیاز روزانه و دائمی بوده و اهمیت آن کمتر از نیازهای شهری نیست.
تأثیر وجود فضاهای مناسب در محلهها و مناطق از دیدگاه تندرستی ،بهداشت محیط ،روانی و حتی اجتماعی و اقتصادی قابل
توجه است.
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