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 اصفهان شهر ۀگان پانزده مناطق در یشهر سبز یفضاها یداریپا یابیارز 
 

 ایران ،آباد نجف واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،یشهر یزیر برنامه و ایجغراف گروه رایدانش -ینیالحس  خادم احمد

 ایران ،مدرس تیترب دانشگاه ،یشهر یزیر برنامه و ایجغراف گروه اریاستاد -*یقائدرحمت صفر

 ایران ،یزد دانشگاه شهری، ریزی برنامه و ایجغراف دکتری دانشجوی -یدیجمش زهرا

 

 

 دهیچک

 های تجمع انونک به را شهرها ،ینیشهرنش رشد و تیجمع شیافزا ،مدرن یفضا در قرارگرفتن

 رو  هروب یعموم سبز یفضاها مبودک با را ها آن و ردهک لیتبد مختلف های فعالیت و یستیز

 آمدنوجود  به نیز و مدرناپس جهان در قرارگرفتن و تهیمدرن از گذر دیگر، سوی از. است ساخته

 و داده شیافزا را فراغت اوقات گذران یبرا شهروندان ازین فضا، نیا در کینوستالژ حس

 آثار خود نیا هک است شده مدرن یشهرها در سبز یفضاها به بازگشت به گرایش سبب

 یشهر سبز یفضاها تیاهم .اردد فضاها نیا نانیشهرنش را یادیز یفرهنگ و یروان ،یاجتماع

 شمار به جوامع یافتگی توسعه های شاخص از یکی ،یاربرک نیا وجود امروزه هک است یحد تا

 تیوضع و استانداردها به دنیرس درجهت سبز یفضاها یبررس پژوهش، نیا هدف .آید می

 اصفهان شهر در یعموم سبز یفضاها و ها پارک منظر از یشهر یداریپا یابیارز نیز و مطلوب

 .است شده یبررس اصفهان شهر کالن ةگان پانزده مناطق ،یقیتطب صورت به آن، در و است

 ،یندگکپرا بیضر مدل قالب در یمک های داده بندی  جمع و است یلیتحل -یاسناد پژوهش،

 سبز یفضاها عیتوز یچگونگ زمینة در ها یافته .است داده دست به را قیتحق یینها جةینت

 شهر در یشهر سبز یفضاها عیتوز هک است آن نشانگر اصفهان ةگان پانزده مناطق در یشهر

 دار،یپا طیشرا در 6 و 5 ،4 ،2 یشهر مناطق ،منظر نیا از که نحوی به ؛است متعادل ،اصفهان

 .برند می سر هب داریناپا طیشرا در مناطق ریسا و داریپا  مهین طیشرا در 13 و 12 ،9 ،7 مناطق

 

 .شهری سبز فضای ،اصفهان شهر ،یداریپا یابیارز :یدیکل های واژه
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 مقدمه

 یکاربر به ،یشهر زانیر برنامه و متخصصان بیشتر .است یشهر سبز یفضاها ها،شهر در مهم اریبس یها یکاربر از یکی

از  ناشی ،شهرهابر  سبز یفضا یکاربر یاتیح و مهم اریبس اثر دو ،تیاهم نیا لیدل و دهند یم بسیار تیاهم سبز یفضا

 انیم در یشهر سبز یفضا ۀسران و سطح ،اساس  نیبرا .ستفضاها نیا فراغت اوقات گذران کارکرد و یکیاکولوژ کارکرد

 در یمتفاوت یها شکل به ،یشهر سبز یفضاها جادیا .است برخوردار یا ژهیو گاهیجا از یشهر گوناگون یها یکاربر

 تدریج به ،یعیطب انداز چشم امروزه .است یشهر یها پارک جادیا ،آن ۀعمد اشکال از یکی که شود یم دنبال شهرها

 تجارت توسعۀ و صنعت ۀنتیج توان  می را مسئله نیا که است افزایش درحال یکشاورز یکاربر راتییتغ و کاهش درحال

 ،یشهر سبز و باز یفضاها .(44 :2013 ران،دیگ و ژانگ) دانست عیرس ینیشهرنش ندیفرا و ها زیرساخت شیافزا ،یجهان

 هوا، یآلودگ لیتعد و یشهر زیست محیط تعادل و حفظ در هک ینقش دلیل به هکبل ،دارند اهمیت یحیتفر یلدال به تنها نه

 ساکنان بر مثبت اثر چندین ،یشهر سبز یفضاها نیهمچن .ارزشمندند ،کنند می فایا شهر نانکسا یجسم و یروح پرورش

 و هافمن) دهند می بهبود بدن یدما میتنظ و سروصدا کاهش ،یآلودگ حذف با را شهرها زیستی طیشرا که  طوری به ؛نددار

 نیا یگستردگ .ددار زین یاقتصاد و یفرهنگ ،یاجتماع ابعاد ،محیطی زیست ابعاد بر  عالوه ،مقوله نیا .(303 :2012 ران،دیگ

 یفضا یفرهنگ و یاجتماع ،محیطی زیست های  ضرورت .است هشد ای  جانبه همه و قیدق پژوهش دادن  انجام موجب ،امر

 دست  به پذیر امکان و مناسب های حل راه تا ردیگ صورت الزم مطالعات ازها،ین به ییپاسخگو در هک ندک می جابیا سبز

 و یشهر یزندگ های  ضرورت یراستا در دبای ها  آن جادیا هک هستند یشهر ساختار از یبخش ،یشهر سبز یفضاها .دیآ

 باارزشی یالگوها آوردن  دست  به و یشهر های محدودیت و اناتکام درنظرگرفتن با ،شهروندان یازهاین به ییپاسخگو

 یحد تا یشهر طیمح در سبز یفضاها تیاهم .ندسته جامعه درون از منتج یفرهنگ میمفاه و یمعان یدارا هک باشد

 .است شده مطرح جوامع یافتگی توسعه های شاخص از یکی عنوان به هک است

 یتیکم و یتیفیک ،یکالبد شتریب هرچه توسعۀ ،ینیشهرنش یزندگ و سمیمدرن عوارض شهرها، روزافزون توسعۀ و رشد

 و روزانه کار از حاصل یفشارها صدا، و هوا یآلودگ ،یحیتفر امکانات تیمحدود .کند می جابیا را پارک و سبز یفضا

 یرفاه و یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع های فعالیت و سالم اتیح رب ینامطلوب آثار ،یزندگ ۀنیهز نیتأم مشکالت

 و شود می ریانکارناپذ نامطلوب عوامل نیا های دگرگونی سبز، یفضاها عیسر توسعۀ با که گذارد می یباق نانیشهرنش

 .سازد می روزافزون ها مکان گونه این دیمف ازاتیامت از برداری بهره در را مردم اجاتیاحت

 شهرها، ۀروی بی و ناهمگون توسعۀ انباریز آثار و سبز یفضا مثبت یردهاکارک تیاهم از شتریب یآگاه با امروزه

 نیا هدف .شود می اجرا و یطراح د،یتهد نوع نیا با مقابله منظور به شورهاک از یاریبس در یمناسب یتیریمد های برنامه

 نیهمچن .است اصفهان شهر در مطلوب تیوضع و استانداردها به دنیرس درجهت سبز یفضاها وضعیت یبررس ،پژوهش

 شهر کالن گانۀ پانزده مناطق ،اساس  نیبرا .شود می یابیارز یعموم سبز یفضاها و ها پارک منظر از ،یشهر یداریپا

 سطح در و شهر یفضا در عناصر نیا مجدد یسازمانده و یسامانده .شود  می یبررس یقیتطب صورت به اصفهان

 سوی از شهر نظام های ویژگی و سو یک از موجود یشهر سبز یفضاها های ویژگی یبازشناس ازمندین ،یشهر یاه  همحل

 .ردک گیری  تصمیم زمینه این در یمنطق و معقول صورت  به توان می مسائل این به توجه با .است گرید
 

 نظری مبانی

 شهر یداریپا در آن نقش و یشهر سبز یضاف

 چند فواره، آب، از ای باریکه به فضاها نیا که طوری به ؛داشت وجود بسته و باز یفضاها از محدود یریتصو ،گذشته در

 هک شد می سبب زمینه نیا در جامع یکردیرو و چارچوب نداشتن .(11 :1979 کریسپ،) شد می محدود باغچه و گل ۀبوت
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 :1378 ،یاراحمدیریام) دشو توجه ندرت به ها  انسان زندگی ارکسازو بر ها آن ریتأث و یشهر سبز و باز یفضاها موضوع به

 یفضا .است افتهی یعیوس دامنۀ ییفضا یالگو کی عنوان به یشهر سبز یفضا به کردیرو ،جهان در امروزه اما ،(116

 فضاها نیا در را هایی پراکنش مختلف، یشورهاک شهرهای کالن در یشهر یفضا یردهاکارک گرید نارک در یشهر سبز

 و یفرهنگ ،یاجتماع ییایپو سبب کارکردها گرید کنار در ،کشورها نیا در فضاها نوع نیا که طوری به ؛دهد می شکل

 یساختارها از یقیتلف یکردیرو ،ییاروپا شهرهای کالن در سبز یفضاها به کردیرو امروزه .اند  هشد شهروندان یروان

 دور محض یکالبد یفضا از سبز، یفضا یطراح و ساخت .هاست محیط نیا در کینوستالژ حس وجودآوردن  به و مدرن

 و یفرهنگ ،یاجتماع آثار هک مکانی شود؛ می تأکید مناسب یمکان عنوان به فضا نیا بر امروزه که طوری به است؛ شده

 بر یشهر سبز یفضاها یاجتماع و شناختی روان ریتأث زانیم .(88 -36 :1379 ،پور مدنی) دردا یمثبت شناختی روان

 از یادیز مساحت هرساله که طوری به است؛ شده لیتبد شورهاک گرید در یاربردک و مهم مباحث از یکی به ،شهروندان

 است شده آشکار مردم فرهنگ و اجتماع بر آن مطلوب راتیتأث و تیاهم رایز ؛گیرد می قرار سبز یفضا پوشش ریز ها  آن

 از یکی عنوان به را مختلف یکشورها در یشهر سبز یفضاها توان می امروزه ،نیبنابرا ؛(13 :1383 ان،یشاهورد)

 .کرد شناسایی حاضر قرن در شهروندان شناختی روان و یاجتماع ییایپو تکامل در یاصل موضوعات

 لکیتش یاهیگ یها پوشش انواع از هک است شهر یمایس از یبخش ۀیرنددربرگ ،یشهرساز دگاهید از سبز یفضاها

 پور بهمن) کند  یم یینتع ار شهر یکمورفولوژ ساخت شهر، جان یب البدک نارک در یاتیح و زنده یعامل عنوان به و است شده

 .ستین یدیجد پدیدۀ یخصوص و یعموم های باغ و تفرجگاه صورت به یشهر سبز یفضا به توجه .(9 :1387 ،راندیگ و

 در بابل معلق های باغ .کردند  می ینگهدار ها  آن از و ساختند  می ینتیز های باغ باستان، های دوره در ها یونانی و مصریان

 :1371 ،زاده حسین) یافتند شهرت عالم ۀگان هفت بیعجا از یکی عنوان به و ندشد جادیا حیمس الدیم از پیش سال 600

 و مثمر درختان از استفاده با شده  ساخته یها پارک معنای در دیمف سبز یفضا عنوان تدریج  به آینده، های  سال در .(12

 و ینتیز های درختچه و درختان از استفاده با ،حاضر درحال که شد خواهد ینیتزئ سبز یفضا عنوان نیگزیجا جات،یسبز

 ،یشهر مزارع ۀدربرگیرند ،قرن نیا اواسط در یشهر های پارک .شود  می ساخته ها چمن مانند گیاهی یها  پوشش

 به یدسترس یبرا مطلوب حد .بود خواهند جاتیسبز ۀدهند پرورش های گلخانه و یکشاورز محصوالت کشت یفضاها

 و ای زنجیره های فروشگاه نیگزیجا ،یمحل های پارک و ها فروشگاه مانند یمحل های کاربری تا شود می سبب ها کاربری

 پارک کی متمرکز ساخت جای به کوچک یمحل پارک نیچند ساختن  پراکنده به لیم و شوند منفرد و عیوس های پارک

 .(51 :1381 ،یقدوس) گرفت خواهد قوت ندهیآ در بزرگ ای ناحیه

 تعادل سبب هک ها آن میان روابط و یرونیب عوامل راتیتأث مجموع از است یجامع مفهوم یانسان زیست محیط

 تیفکی رب ،ها اکوسیستم یریرپذیتأث و ارتباط یبرقرار نحوۀ ط،یمح با ها انسان روابط یچگونگ بنابراین، ؛شود می یکولوژیب

 ،گرایی فرهنگ ،گرایی آرمان اگو،یکش مانند یاتبکم هک ییجا تا ؛دارد ریناپذانکار و مهم یثرا ها انسان یروان و یاحساس

 لوکوربوزیه .اند  شده ادآوری را شهری سبز یفضاها نقش و تیاهم زین داریپا توسعۀ ۀینظر و گرایی فلسفه ،گرایی طبیعت

 یبرا یشهر یفضا واحد ده هر از هک است معتقد و است شده قائل یادیز تیاهم ،یشهر سبز یفضاها وجود یبرا

 و ینیشهرنش گسترش با امروزه هک است یدرحال نیا .(313 :1371 ،یمتکح) باشد سبز یفضا آن واحد نه دیبا ،ونتکس

 نیا .دیاب می جلوه یعموم و شهری سبز یفضاها و سیپرد ،کپار قالب در تنها ،عتیطب و انسان وحدت عت،یطب یانزوا

 نیزم یاربرک سطوح از ینوع ،سبز یفضا .دده می نشان را یشهر سبز های کاربری نقش به توجه ضرورت مسئله،

 ،ها مکان نیا .(29 :1379 ا،یدنیسع) نددار یکیولوژکا و یاجتماع یبازده هک است ساخت انسان یاهیگ پوشش با یشهر

 دارای م،یرواقلیکم یداریپا و باد آثار اهشک ،یصوت های آلودگی اهشک ،وهوا آب ۀیتصف مانند یکیولوژکا یبازده بر  عالوه

 دیتونسیف دیتول و کخا شیفرسا از یریجلوگ ،یشهر های بخش یباسازیز یطرف از .هستند زین یروان -یاجتماع یبازده
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 خودکفا هک است ییفضا ،داریپا شهر .(16 :1377 محمدزاده،) هستند یشهر سبز یفضاها کارکردهای گرید از ،ژنیسکا و

 یعیطب منابع از و باشند داشته تیرضا احساس آن در ونتکس از آن، نانکسا بیشتر و ببخشد هویت ساکنان به باشد،

 .(199 :1997 روزلند،) .دننک برداری بهره مطلوب حد به خود منطقۀ

 

 شهری سبز فضای ةمطالع کردهاییرو

 :هستند توجه شایان کردیرو دو شهری، سبز فضای به مهم کردهاییرو میان از

 از .شود می بررسی شهرها تنفسی فضای عنوان به شهری سبز فضای ،کردیرو نیا براساس :محیطی زیست کردیرو

 توان می را یشهر سبز یفضا که معتقدند ها  آن .کرد اشاره راندیگ و 1مد  شاه به توان می نهیزم نیا در ها  پژوهش میان

 ارزش شیافزا هوا، تیفیک و یزندگ تیفیک بهبود با که آورد شمار  به زیست محیط از حفاظت برای پایدار و جامع یابزار

 اثرگذار کننده خنک های ساختمان در یانرژ ۀنیهز کاهش نیز و شناختی زیبایی های ویژگی و متیمال به توجه با اموال

 در محروم یشهر های محله در بیشتر سبز یفضا که دیرس جهینت نیا به استرس و سبز یفضا پژوهش در 2ینیج .است

 که دارد وجود یمنف معنادار ۀرابط ،استرس سطح و باالتر سبز سطوح نیب ،درواقع .دهد  می کاهش را استرس ،اسکاتلند

 موضوع نیا یبررس به ،3راندیگ و ماس .است هشد گیری اندازه زولیکورت ترشح ۀروزان یالگوها وسیلۀ  به موضوع نیا

 و مردم میتقمس یزندگ طیمح در سبز یفضا زانیم نایم ۀرابط در یساسا یسازوکار ،یکیزیف تیفعال ایآ که دنختپردا

 در (2013) 4ماین .است مرتبط یبدن تیفعال سطح با یزندگ طیمح در سبز یفضا مقدار نکهیا و است ادراک خود سالمت

 سبز یشهرساز یاصل عامل سبز، اهانیگ که کرد تأیید نکته نیا بر «داریپا یشهر یزیر برنامه کی سوی به» پژوهش

 یگازها انتشار زباله، ،یآلودگ ،یانرژ مصرف کاهش مانند محیطی زیست یاساس یایمزا از یتعداد است قادر که هستند

 ۀارائ یبرا امکانات یبررس هدف با راندیگ و ساروار .اوردیب ارمغان به را یعیطب یایبال وقوع و وهوا آب آثار ،ای گلخانه

 سالمت ،مردم ۀروزان یزندگ در سبز یفضا نقش یبررس به ،یرقانونیغ مساکن و ها زاغه در انساکن به سبز یفضا

 ۀدرج -8/4 پارک ۀکنند خنک اثر که داد نشان راندیگ و یدریو ۀمطالع .پرداختند آن یاجتماع یایمزا و شده  داده  نسبت

 مربوط سال 50 سن با هکتار هر در درخت 45 کاشت LAIsp تراکم به که است 16/3 برگ سطح شاخص در گراد سانتی

 ای ماهواره تصاویر از استفاده با نیزم سطح یدما عیتوز در یاهیگ پوشش رشد اثر یبررس به 5راندیگ و ادییبو .شود  می

 وجود مطالعه مورد منطقۀ در یاراض یکاربر راتییتغ که داد نشان مطالعه نیا جینتا .پرداختند سنگاپورشاه عالم  هرش در

 .دهد می شیافزا را نیزم سطح یدما زیادی میزان به ،یتجار و یمسکون مناطق به یعیطب سبز یفضا از لیتبد .دارد

 نیز و توسعه حفظ یبرا و دنک  می کمک یشهر ییگرما جزیرۀ آثار کاهش به یشهر سبز یفضا در بالغ درختان وجود

 .دارد یتهما شهر تیجمع در یزندگ بهتر تیفیک

 و شود می دهید ها کاربری انواع از کیی عنوان به سبز فضای ،کردیرو نیا براساس :شهری اراضی کاربری کردیرو

 و یاریز ،مثال برای ؛است شده انجام ادییز های پژوهش ،کردیرو نیا با .شود می مطرح سرانه زانیم موضوع عمدتاً

 که رسیدند جهینت نیا به «تهران شهر سبز یفضا یمحل عیتوز بحران رامونیپ یمطالعات» پژوهش در ،(2012) راندیگ

 تهران شهر و است شده منجر تهران شهر شهروندان یبرا سبز یفضا کمبود به ،یتیریمد مناسب های روش کارنگرفتن  به

 محل که نددریافت (2013) راندیگ و ماین .دارد را امکانات نیا نابرابر عیتوز مشکل هم و سبز یفضا کمبود مشکل هم

 سازی بهینه روی پیاده یرهایمس رودخانه، اچه،یدر از استفاده با و نیزم پوشش با ادغام با توان می را باز یفضاها و پارک
                                                                                                                                                                          
1. Shah Md Atiqul Haq 
2. Jenny J. Roe, Catharine Ward Thomposon, Peter A. Aspinall, Mark J. Brewer, Elizabeth I. Duff, 
3. Maas Jolanda, Verheij Robert A, Spreeuwenberg Peter, Groenewegen Peter P (2008) 
4. Neema 
5. Afzan Buyadi  
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 کارایی فضای سبز
رویکرد کاربری اراضی 

 شهری

 محیطیزیسترویکرد 

 کیفیت آب

 کاهش مصرف انرژی

 اجتماعیرویکرد 

 زباله

 کاهش سطح استرس

 سالمت روحی

 های اجتماعی تقویت وابستگی

 ای گلخانه یگازهاکاهش 

 دمای هوا و گرمایش زمین

 های اجتماعی مشارکت فعالیت

 سرانه و تراکم

 توزیع محلی فضای سبز

اندازهای ایجاد تفرجگاه و چشم
 طبیعی

 بهبود را سکونت لمح ابانیخ انداز چشم ،کاشت نسبت افزایش که داد نشان راندیگ و ژانگ پژوهش جینتا .کرد

 .بخشد می

 که دادند نشان و پرداختند سبز فضای سرانۀ برآورد بررسی به IKONOS ریتصاو از استفاده با ،راندیگ و یموریت

 آن پراکنش دامنۀ و شود می شامل را منطقه کل سطح از درصد 20 حدود که است نفر بر مترمربع 14 منطقه کل سرانۀ

 جهینت نیا به ای  مطالعه در میحک و چشمه  ده یمحمد .است ریمتغ ها حوزه سطح در نفر بر مترمربع 9/28 و 9/3 نیب

، مناطق نیا از که طوری به ؛است متعادل  مهین تهران شهر ۀگانودو  بیست مناطق در یشهر سبز یفضاها عیتوز که دندیرس

 مناطق ریسا شرایط و پایدار نیمه 21 و 15 ،6 ،5 ،2 ،1 مناطق شرایط ،داریپا 22و  20، 19، 18، 16، 3 های  منطقه شرایط

 .است ناپایدار

 

 پژوهش روش

 ،یاربردک بعد در .دارد یاربردک جنبۀ هم و ییمبنا جنبۀ هم که است یکاربرد هدف نظر از و یلیتحل -یفیتوص مقاله نیا

 و ییایجغرافمحدودۀ  .شود یم استفاده ها ریزی برنامه نیز و ها گذاری سیاست ،ها گیری تصمیم در ها  پژوهش نیا جینتا از

 معتبر و مدون منابع از ،هیاول و هیپا اطالعات .است اصفهان شهرۀ گان پانزده مناطق سبز یفضاها ۀهم ،قیتحق یانکم

 هیتجز .است آمده دست  به یدانیم شیمایپ قیطر از ،ازین مورد یها داده از یگرید بخش و شده گرفته اصفهان یشهردار

 گرفته انجام یپراکندگ بیضر مدل و سبز یفضا توسعۀ برای ازین مورد نیزم مقدار ۀمحاسب روش به ها داده لیتحل و

 .است

 

 

 

 

 

 

 
 

  توسعة باالی کیفیت

 شهری زندگی پایدار

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شهری پایداری در سبز فضاهای نقش .1 شکل

 نگارندگان :منبع
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 اصفهان شهر سبز فضای تیوضع

 وسعت جدول، مطابق. است دهمآ 1 جدول در 1391 و 1390 های  سال در اصفهان شهر سبز یفضا یاصل های شاخص

 یافته شیافزا یاریآب شبکۀ پوشش زیر سبز یفضا مساحت و سبز یفضا توسعۀ زانیم ،یشهردار پوشش زیر سبز یفضا

 .است افتهی کاهش اصفهان شهر سبز یفضا سرانۀ و

 1391 سال در .است آمده 2 جدول در پوشش نوع برحسب اصفهان شهر سبز یفضا به مربوط اطالعات نیهمچن

 با 11 منطقۀ و نیشتریب مترمربع 8،629،134 با 4 منطقۀ که بوده هکتار 3512.2اصفهان سبز یفضا کل مساحت

 .اند داده اختصاص خود به را سبز یفضا مقدار نیکمتر مترمربع 319،746

 .دهد می نشان را نوع کیتفک   به اصفهان شهر سبز یفضا مساحت بیترک 2 شکل سبز، فضای بیترک نظر از

 1 با یخصوص و دولتی نیمه یاه  باغ و اماکن را مساحت نیکمتر و درصد  20.6با یخصوص یاه  باغ را مساحت نیشتریب

 .اند داده اختصاص خود به درصد

 
 (مترمربع) اصفهان شهر سبز یفضا یاصل های شاخص .1 جدول

 شاخص 1390 سال 1391 سال

 یشهردار پوشش ریز سبز یفضا وسعت 33،352،816 35،097،613
 (یاکولوژ) سبز یفضا ۀسران 27.4 26.3

 سبز یفضا ۀتوسع زانیم 618،056 669،219

 فشار  تحت یاریآب ۀشبک پوشش ریز سبز یفضا مساحت 16،807،763 17،373،304

 1393 اصفهان، یشهردار شهر سبز یفضا نامةآمار :منبع

 

 (مترمربع) 1391 سال در پوشش نوع برحسب اصفهان یشهردار اریاخت در سبز یفضا اطالعات .2 جدول

 عنوان

 سبز سطح

 کل مساحت سخت سطح
 درخت تعداد

 )اصله(
 گل

 رز یکار  توده دائم یفصل

 45،106 506،466 78،982 10،588 3635 12،387 5673 1 ةمنطق
 105،033 1،722،167 41،765 2646 3324 9555 6297 2 ةمنطق
 57،198 670،419 144،992 4846 4243 17،297 7598 3 ةمنطق
 547،686 8،629،134 536،915 27،462 12،603 13،930 12،964 4 ةمنطق
 264،564 3،528،524 413،500 19،733 10،481 6449 7833 5 منطقة
 221،681 2،687،201 390،462 20،845 12،984 30،900 10،933 6 ةمنطق
 193،704 2،591،374 194،031 16،798 4083 13،094 3921 7 ةمنطق

 112،267 1،274،538 105،791 15،231 15،357 13،138 8148 8 ةمنطق
 105،408 1،148،392 10،2034 6540 19،112 33،426 7819 9 ةمنطق
 127،970 1،695،549 157،059 13،772 24،987 7818 9460 10 ةمنطق
 29،553 319،746 32،233 4438 3088 5151 4352 11 ةمنطق
 152،413 2،115،228 132،336 15،455 6415 4581 4933 12 ةمنطق
 135،319 1،760،405 175،766 12،823 10،705 9871 7555 13 ةمنطق
 65،728 1،197،091 69،174 2958 1773 1884 1875 14 ةمنطق
 40،429 572،557 120،539 5470 10،699 970 3532 15 ةمنطق
 2،204،059 30،418،791 2،695،579 179،605 143،489 180،451 102،893 کل جمع

 شهر زبس یفضا آمارنامة ؛1393 اصفهان، یشهردار :منبع
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 (درصد) 91 سال در نوع کیتفک  به اصفهان شهر سبز یفضا مساحت بیترک .2 شکل

 
 (مترمربع) 1391 سال در اصفهان شهر در سبز یفضا تیوضع .3 جدول

 مناطق
 سبز یفضا ةپراکند قطعات یگیهمسا پارک یمحل پارک یشهر پارک

 مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد مساحت تعداد

 5780 10 0 0 31،488 15 175،614 4 1 ةمنطق
 12،366 4 4303 4 60،643 16 83،216 1 2 ةمنطق

 6617 8 3574 7 40،250 16 224،865 3 3 ةمنطق

 51،452 4 11،069 11 64،479 15 844،011 5 4 ةمنطق

 315،652 5 1742 2 94،012 18 950،735 5 5 ةمنطق

 120،338 47 14،265 12 67،762 11 586،394 8 6 ةمنطق

 69،772 34 9810 9 94،998 21 146،442 7 7 ةمنطق

 52،640 53 28،057 28 91،569 23 348،316 11 8 ةمنطق

 8071 2 4741 3 42،363 5 167،777 7 9 ةمنطق

 366،234 47 2908 2 177،595 46 338،336 13 10 ةمنطق

 4281 13 3437 4 12،447 2 55،434 3 11 ةمنطق

 813،102 20 14،232 10 95،314 24 316،046 7 12 ةمنطق

 879،357 31 13،835 9 56،130 14 270،476 9 13 ةمنطق

 114،364 7 0 0 108،252 38 70،305 3 14 ةمنطق

 13،879 13 12،482 13 52،558 13 199،488 7 15 ةمنطق

 2،833،905 298 124،455 114 1،089،860 277 4،777،455 93 کل

 شهر سبز یفضا نامةآمار ؛1393 اصفهان، یشهردار :منبع

 

 ،یمحل پارک 277 ،یشهر پارک 95  :از اند عبارت که است شده میتقس بخش نیچند به اصفهان شهر سبز یفضا

 و یکیتراف ۀریجز مترمربع 2،033،358 ،نهر مترمربع 2،968،281 سبز، یفضا ۀپراکند ۀقطع 305 ،یگیهمسا پارک 114

 248 و یجنگل پارک مترمربع 2،065،832 ،سبز کمربند مترمربع 9،285،479 ،ابانیخ وژیرف مترمربع 5،410،198 ،دانیم

 .است آمده 3 جدول در مناطق کیتفک  به اطالعات نیا .سبز نکبال و وارید  بام، مترمربع

 

 ها یافته و حثب

 ییفضا پراکندگی

 مترمربع 20 اصفهان شهر سبز یفضا سرانۀ .دهد می نشان همنطق کیتفک  به را اصفهان شهر سبز یفضا سرانۀ 3 شکل
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 تراکم 4 شکل .ندردا را سرانه نیکمتر 4/5 و 6/5 با ترتیب  به 11 و 15 مناطق و سرانه نیشتریب 2/71 با 4 منطقۀ .است

 .دهد می نشان را اصفهان شهر در یگیهمسا و یمحل ،یشهر های پارک ییفضا

 و آن تیجمع به مترمربع( )به شهر سبز یفضا یها نیزم مساحت کل کردن  تقسیم از سبز یفضا ۀسران یها شاخص

 یتوضع صیتشخ نظر از .دیآ یم دست به هکتار( )به سبز یفضاها مساحت به شهر تیجمع کردن  میتقس از خالص تراکم

 .باشند شاخص نیتر مهم دو نیا دیشا ،سبز یفضا یبرا یزیر برنامه زین و شهرها ینسب

 

 اصفهان شهر ةگان  پانزده مناطق در سبز یفضا تراکم و سرانه .4 جدول

 تراکم سرانه مساحت تیجمع مناطق
1 78،886 506،466 6/6 1557/0 
2 66،612 1،722،167 1/33 0386/0 
3 109،602 670،419 3/7 1634/0 
4 127،517 8،629،134 2/71 0147/0 
5 167،164 3،528،524 9/33 0473/0 
6 111،417 2،687،201 32 0414/0 
7 151،387 2،591،374 7/17 0584/0 
8 244،375 1،274،538 3/5 1917/0 
9 74،112 1،148،392 5/17 0645/0 
10 215،540 1،695،549 8 1271/0 

11 59،761 319،746 4/5 1869/0 
12 130،169 2،115،228 4/20 0615/0 
13 120،181 1،760،405 7/21 0682/0 
14 172،422 1،197،091 5/7 1440/0 
15 125،217 572،557 6/5 2186/0 
 نگارندگان :منبع

 

 

 همنطق کیتفک  به اصفهان شهر سبز یفضا سرانة لیتحل .3 شکل

 اصفهان یشهردار :منبع
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 اصفهان شهر در یگیهمسا و یمحل ،یشهر های پارک ییفضا تراکم .4 شکل

 شهر سبز یفضا آمارنامة ؛1393 اصفهان، یشهردار :منبع

 
 اصفهان در یشهر سبز یفضا سرانة از مختلف مناطق یبرخوردار سطوح .5 جدول

 محروم برخوردار  نیمه برخوردار یبرخوردار سطوح

13 ،12 ،9 ،7 6 ،5 ،4 ،2 یشهر مناطق  1، 3، 8، 10، 11، 14، 15 
 نگارندگان :منبع

 

 اصفهان یشهر مناطق سبز یفضا نشکپرا در ینسب تعادل نشانگر ،اصفهان یشهر مناطق در سبز یفضا نشکپرا

 زانیم نیا از شیب از منطقه شش ،(متر 54/19) یشهر سبز یفضا سرانۀ متوسط وجود به توجه با که نحوی به ؛است

 سبز یفضا سرانۀ از یبرخوردار زانیم ،طورکلی به .نددار زانیم نیا از مترک ای سرانه ،منطقه نه و برخوردارند متوسط

 .داد نشان 5 جدول صورت به سطح سه در توان می را سرانه مترمربع 15 استاندارد به توجه با اصفهان شهر در یشهر

 

 سبز یفضاها یداریپا یابیارز

 مشخص توان می روش نیا با .است یندگکپرا بیضر ،ای منطقه ینابرابر آوردن  دست  به یبرا یاساس های روش از یکی

 .است شده عیتوز مناطق نیب در نامتعادل طور به حد چه تا ،شاخص یک هک کرد
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CV = یندگکپرا بیضر 

Xi= منطقه هر در ریمتغ مقدار 

�̅�= مناطق ریسا در ریمتغ متوسط مقدار 

 n = مناطق تعداد 

 و است کمتر ینابرابر ،کند میل صفر طرف به عدد نیا هرقدر .است یک و صفر نیب آمده دست به زانیم ،مدل نیا در

 .سکعرب
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 1392 سال در اصفهان یشهر سبز یفضاها عیتوز بیضر شاخص یابیارز .6 جدول

 نامتعادل متعادل  نیمه متعادل

25/0 75/0-25/0 1-75/0 

 نگارندگان :منبع

 

 تقریباً صورت به شهر این در فضاها نیا نشکپرا دهد می نشان اصفهان در یشهر سبز یفضاها یندگکپرا بیضر

 در رود زاینده رودخانۀ عبور به را نسبی تعادل نیا توان می دانییم های برداشت به توجه با .است گرفته صورت متعادل

 های پارک و عییطب سبز یهافضا گسترش و جادیا سبب رودخانه نیا عبور که دانست شهر شرق به غرب از گذشته

 .است شده شهری
 کمبودها و سبز یفضا برای ازین مورد نیزم مقدار محاسبة .7 جدول

 کمبودها سبز یفضا یبرا ازین مورد نیزم مقدار  سبز یفضا یکنون مساحت تیجمع سرانه مناطق
1 6/6 78،886 506،466 6/520647 6/14181 
2 1/33 66،612 1،722،167 2/2204857 2/482690 
3 3/7 109،602 670،419 6/800094 6/129675 
4 2/71 127،517 8،629،134 4/9079210 4/450076 
5 9/33 167،164 3،528،524 6/5666859 6/2138335 
6 32 111،417 2،687،201 3،565،344 878،143 
7 7/17 151،387 2،591،374 9/2679549 9/88175 
8 3/5 244،375 1،274،538 5/1295187 5/20649 
9 5/17 74،112 1،148،392 1،296،960 148،568 
10 8 215،540 1،695،549 1،724،320 28،771 
11 4/5 59،761 319،746 4/322709 4/2963 
12 4/20 130،169 2،115،228 6/2655447 6/540219 
13 7/21 120،181 1،760،405 7/2607927 7/847522 
14 5/7 172،422 1،197،091 1،293،165 96،074 
15 6/5 125،217 572،557 2/645215 2/72658 

 5،938،705 36،357،496 30،418،791 1،954،362 55/19 مجموع
 نگارندگان :منبع

 

 یشهر مناطق لک در هکتار 8/593 معادل یسبز یفضا مبودک انگریب ،اصفهان شهر سبز یفضا یتوضع یابیارز

 .است اصفهان

 یاربرک سرانۀ از یبرخوردار منظر از 4 یشهر منطقۀ دهد می نشان اصفهان در یشهر سبز یفضاها نشکپرا
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 توسعۀ  میان مناطق عنوان به 13 و 12 ،7 ،9 مناطق ،منظر نیا از .است فراتوسعه سطح دارای ،یشهر سبز یفضاها

 محروم مناطق عنوان به مناطق ریسا و رشد  روبه توسعۀ  انیم مناطق عنوان  به 6 و 5 ،2 یشهر مناطق و افتهیرشد

 .شوند می بندی طبقه
 اصفهان در سبز یفضا منظر از یشهر یداریپا .8 جدول

 یداریپا سطوح مناطق (مترمربع) سرانه سطوح

 داریپا 6 ،5 ،4 ،2 5/12 سطح از باالتر
 پایدار نیمه 13 ،12 ،9 ،7 5/12 و 5/7 سطح نیب

 ناپایدار 15 ،14 ،11 ،10 ،8 ،3 ،1 5/7 سطح از تر پایین
 نگارندگان :منبع

 

 گیری نتیجه

 و آرامش و تیامن ،باشد شکوفاتر و سرسبزتر ،تر شاداب گهواره نیا هرچه ،کنیم تلقی یامروز انسان ۀگهوار را شهر اگر

 رشد و تیجمع شیافزا و مدرن یفضا در قرارگرفتن .دوش  می ینتأم شتریبدر آن  یانسان موزون و بهنجار رشد

 سبز یفضاها مبودک با را ها آن و ردهک لیتبد مختلف های فعالیت و یستیز های تجمع انونک به را شهرها ،ینیشهرنش

 و آن یداریپا و شهر اتیح در یشهر سبز یفضا تیاهم آنجاکه از .(30 :1387 ،فرد یصالح) است هساخت رو  هروب یعموم

 و سرانه و شهرها در سبز یفضا یکاربر است، ریانکارناپذ یشهر ستمیس در آن یاجتماع و یعیطب و یکیزیف تأثیرات

 بر  عالوه سبز یفضا ،نیبرا  عالوه .شود می یتلق یشهر تیریمد و ریزی برنامه در یاساس مباحث از یکی ،آن تراکم

 توجه لزوم بر  عالوه و است داریپا توسعۀ الگووارۀ به دهنده شکل یاصل ابعاد از یکی شد، برشمرده آن یبرا هک ییردهاکارک

 ؛است برخوردار یادیز تیاهم از شهر سطح در یاربرک نیا نشکپرا یچگونگ شهرها، در یاربرک نیا تیفکی و تیمک به

 از یکی ،اصفهان در یشهر سبز یفضا .است مرتبط ییفضا عدالت مقولۀ با میمستق طور به ،عامل نیا به توجه چراکه

 عوامل، از بعضی دلیل به متأسفانه .است یشهر ساختار به دهنده شکل عناصر ترین مهم از و یرانیا یشهرها  باغ ترین کهن

 نیقوان و ضوابط به ،عوامل این از یبرخ .است مواجه ییمبودهاک و التکمش با همواره ،یشهر سبز یفضا توسعۀ و جادیا

 سبز یفضا سرانۀ مترمربع 7 از ییآمارها ارائۀ به هک شود می مربوط استاندارد سبز یفضا های سرانه نشدن  نییتع و یشهر

 اعمال سبب و است شده منجر گرید های ارگان یسو از سبز یفضا سرانۀ مترمربع 50 تا ها ارگان یبعض یسو از

 یفضاها ،حاضر پژوهش در .(16 :1385 ،یاسکندر و یمحمد) است دهش شهری های ریزی برنامه در شخصی های  هقیسل

 یبررس اصفهان شهر منطقۀ پانزده در ...و یابانیخ سبز فضاهای سبز، کمربند ،ها پارک انواع از اعم ،اصفهان شهر سبز

 علت .دارد قرار 11 منطقۀ در مقدار نیکمتر و 4 منطقۀ در یشهر سبز یفضا مساحت نیشتریب که داد نشان جینتا .شدند

 متعادلنا عیتوز بر لییدل و است (ریغد باغ) شهری اسیمق در بزرگ پارک وجود ،4 منطقۀ سبز فضای سرانۀ باالبودن

 منطقۀ به مربعمتر 4/5 با سرانه نیکمتر و 4 منطقۀ به مترمربع 2/71 با سرانه نیشتریب ،راستا نیهم در .درو  نمی مارش  هب

 6/2138335 با 5 منطقۀ به مربوط مناطق تیجمع به توجه با ،سبز یفضا کمبود زانیم نیشتریب .دارد اختصاص 11

 5 منطقۀ در سازی  تراکم روند که است درحالی نیا .است مترمربع 2963 با 10 منطقۀ به مربوط کمبود نیکمتر و مترمربع

 عیتوز که دهد می نشان (DV=  22/0) یپراکندگ بیضر نیهمچن .دارد ادامه همچنان ،تیجمع شیافزا آن تبع به و

 4 منطقۀ جز ؛ندارد وجود شدیدی نابرابری ها آن یپراکندگ در و است متعادل نسبتاً اصفهان شهر سطح در سبز یفضاها

 طیشرا در 6 و 5 ،4 ،2 یشهر مناطق ،اساس  نیبرا .دارد مناطق ریسا با توجهی شایان اختالف سرانه، مترمربع 71 با که

 .برند می سر هب داریناپا طیشرا در مناطق ریسا و پایدار نیمه طیشرا در 13 و 12 ،9 ،7 مناطق دار،یپا
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