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مقدمه 
امروزه ،گسترش زندگی شهرنشینی همراه رشد بیرویة جمعیت و آلودگیهای محیط زیست شرایط دشواری برای
زیستپذیری فضای زندگی انسانها ایجاد کرده است (استادی و همکاران .)953 :1931 ،این توسعه و گسترش شهرنشینی
سریع بیشترِ کشورهای جهان را با مشکالت متعددی از جمله عدم بهرهمندی متناسب همة شهروندان از خدمات شهری
مواجه کرده است (اکبری و همکاران .)16 :1931 ،نتیجة مستقیم این افزایش و تراکم بیش از حد جمعیت در دهههای اخیر
موجبِ تغییرِ ساختار چشماندازِ شهری و مناظر طبیعی شهر و به دنبال آن نیاز بسیار ملموستر به فضاهای تنفسی شهری و
متعاقباً افزایش آلودگیهای آبوهوایی و صوتی در شهرها شده است (یزدانی و همکاران .)525 :1932 ،بهعبارتی ،گسترش
تغییرات در شهرها موجب تبدیل فضاهای تنفسی شهری از جمله فضاهای سبز شهری به سطوح بتنی خشن و نفوذناپذیر
شده که این امر در کشورهای جهان سوم نمود جدیتر و بیشتری دارد (شی.)16 :5665 ،
پارکها و فضاهای سبز شهری در شهرهای پُرتراکم امروز بیش از پیش ارزش یافتهاند .نگرانی از کمبود چنین
فضاهایی در شهرها بهدلیل استفاده از زمینهای خالی برای توسعة خانهسازی نیز وجود دارد و این عناصر باارزش
اکولوژیکی بهطور فزایندهای در حال کاهش است و بیشک در چنین شرایطی وجود انواع آلودگیها پیشبینیشدنی است
(سجادیان و همکاران .)121 :1931 ،این فضاها ،بهعنوان یکی از مهمترین کاربریها و عناصر در ساختار اکولوژیکی
شهرها ،که جمعیت درخور توجهی با آن سروکار دارند ،سطوح درخور توجهی از فضای شهری را به خود اختصاص
میدهند (قادرمرزی و همکاران )112 :1931 ،که اثربخشی آن وابسته به حضور این عناصر و نحوة چیدمان آن است
(بروسته و همکاران .)5619 ،عالوه بر این موضوع ،امروزه در بسیاری از نظریات مطرحشده برای پایداری شهری در
مباحث برنامهریزی و طراحی شهری ،فضاهای سبز شهر از پایههای اصلی این نظریات است .این مهم یکی از مباحث
اساسی در دستیابی به شهرهای سالم و سرزنده و افزایش کیفیت زندگی شهروندان ،از مقیاس محله تا سطح مناطق
شهری ،است (کابیچ و همکاران .)267 :5611 ،اهمیت فضای سبز در داخل شهرها به حدی است که در بین پنج کاربری
مهم شهری از آن یاد میشود و این فضاها ،برخالف اینکه گمان میشود فقط محلی است شامل چند درخت و نیمکت،
نماد و سمبلی از تفکرات فرهنگی و اجتماعی یک جامعه است و عاملی مهم در فضای شهری که همواره از جنبههای
اجتماعی ،فرهنگی ،و روانی مورد توجه عموم مردم است و در برنامهریزی شهری نقش مهمی ایفا میکند (رضوی و
همکاران.)5 :1931 ،
عالوه بر این موارد ،فضاهای سبز شهری نهتنها به دالیل تفریحی اهمیت دارند ،بلکه بهدلیل نقشی که در حفظ و
تعادل محیط زیست شهری ،تنوع زیستی ،کاهش سر و صدا ،تعدیل آلودگی هوا ،و پرورش روحی و جسمی ساکنان شهر
ایفا میکنند ارزشمندند (وندنبرگ .)7 :5612 ،از این رو ،توجه به این ساختارهای سبز شهری و مقدار و توزیع آنها
برای داشتن برنامهریزی پایدار نیازی اساسی محسوب میشود (گوپتا .)133 :5611 ،همچنین ،توجه به عرضة خدمات
فضای سبز شهر از جمله کاهش آثار تغییرات میکرواقلیم ،حفظ تنوع زیستی ،امکانات تفریحی و کمک آنها به پایداری
شهر جایگاه فضای سبز را در سیاستها و برنامههای شهر مهمتر میکند (بور .)5 :5619 ،مطالعات مختلف بینالمللی هم
نشان میدهد فضای سبز شهری میتواند نقش مهمی در تعامل بین انسان و محیط زیست بازی کند (هائو و همکاران،
.)1 :5616
استانداردهای جهانی فضای سبز چیزی در حدود  52-56متر مربع برای هر شهروند است؛ این در حالی است که
طبق آمار غیررسمی سرانة فضای سبز در کشور ما حدود  3-6متر مربع پیشنهاد شده است (ابراهیمزاده و عبادیجو
کندوان .)16 :1967 ،با وجود این ،سرانة فضای سبز در شهر تهران  3/5متر مربع برای هر نفر است .البته ،این رقم در
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مناطق مختلف یکسان نیست و در بعضی مناطق ،از جمله مناطق  ،12 ،16 ،11و  7شهر تهران ،بهدلیل تراکم مسکونی،
فضای سبز کمتری وجود دارد (پوراحمد و همکاران )92 :1932 ،و یکی از مسائل شهر تهران توزیع ناهماهنگ فضای
سبز در مناطق مختلف این شهر است و در برخی مناطق به نیاز به فضاهای تفریحی و فضای سبز و رعایت نسبت سرانة
پارکها توجهی نشده است و تراکم جمعیت و تأثیرات بیش از حد نیروهای اقتصادی بر روی این بافت کیفیت
زیستمحیطی آن را از بین برده است؛ بهطوریکه آسایش و امنیت روحی و روانی افراد ساکن در این مناطق را برهم زده
است .با وجود توسعة بیرویة شهر تهران ،بهعلت پایتخت بودن و داشتن امکانات و خدمات ،نیاز به فضای سبز بیش از
پیش مطرح است .با توجه به ضرورت موضوع ،در مقالة حاضر به بررسی الگوی پراکنش فضایی سطوح سبز شهری در
سطح  55منطقة کالنشهر پرداخته شده است .در این زمینه ،این پژوهش درصدد پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
جایگاه مناطق 55گانة کالنشهر تهران از نظر برخورداری از فضاهای سبز شهری چگونه است؟
الگوی پراکنش خوشهای فضایی چندفاصلهای مکانهای سبز شهری در سطح  55منطقة کالنشهر تهران چگونه است؟

پیشینة تحقیق
مطالعات و پژوهشهای متعددی دربارة فضای سبز انجام گرفته است؛ این پژوهشها نگاه برنامهریزی شهری و توجه به
استانداردها و معیارهای مکانیابی بهینة پارکها و فضاهای سبز شهری را و داشتن شناخت و نگاه جامع با توجه به
مسائل و مشکالت متعدد شهری را ضروری میدانند:
میلوارد و سبیر ( ،)166 :5611در پژوهشی دربارة بررسی مزایای یک پارک جنگلی شهری ،بیان میکنند پارکهای
جنگلی شهری خدمات اجتماعی ،محیطی ،و اقتصادی متعدد و با ارزش قابل اندازهگیری را برای شهرها فراهم میکنند.
کابیش و همکاران ( )5611در مطالعهای با ارزیابی دسترسی به فضای سبز شهری در شهرهای اروپا با روش مصاحبهای و
ارزیابی میزان دسترسی شهروندان دو شهر مونیخ آلمان و دوز لهستان میزان دسترسی به فضای سبز شهری را با توجه به
میزان همجواری آن با مناطق مسکونی ،آموزشی ،تجاری ،و اداری از دیدگاه شهروندان رضایتبخش دانستند .گوپتا و
همکاران ( )5611با تحلیلهای  GISمبنا به ارزیابی میزان دسترسیپذیری سلسلهمراتبی فضای سبز شهری براساس
عملکرد و اندازه در شهرهای جنوبی هندوستان پرداختند .از تحقیقات داخلی در این زمینه نیز میتوان اشاره کرد به
پژوهش قادرمرزی و همکاران ( )1932با عنوان «تحلیلی بر الگوی پراکنش فضایی -مکانی فضای سبز و مکانیابی
بهینة پارکهای شهری با بهرهگیری از مدل  ANPو تحلیل شبکه در شهر پیرانشهر» با هدف چگونگی توزیع کاربری
فضای سبز شهر پیرانشهر در جهت ترسیم وضع موجود ،مکانهای مناسب جهت ایجاد پارکهای جدید در راستای
دستیابی به وضع مطلوب .از دیگر تحقیقات داخلی انجامشده در این زمینه میتوان اشاره کرد به مقالة سرودی و جوزی
( )1932با عنوان «بررسی تغییرات کیفی فضای سبز شهر تهران از سال  1913تا ( 1962مطالعة موردی :منطقة 2
شهرداری تهران)» ،مقالة دومیری گنجی و همکاران ( )1963با عنوان «ارزیابی تغییرات فضای سبز منطقة  5تهران با
استفاده از عکسهای هوایی و دادههای ماهوارهای» و مقالة حاتمینژاد و همکاران ( )1936با عنوان «بررسی و پیشنهاد
معیار و استاندارد برنامهریزی توسعة فضای سبز شهری (نمونة موردی منطقة  15شهر تهران)» ،و مقالة احمدپور و
همکاران ( )1966با عنوان «مدیریت فضای سبز شهری منطقة  3شهرداری تهران».
بهطور کلی ،در چند دهة اخیر بهعلت مسائل شهرنشینی و گسترش شهرها پژوهشهای نسبتاً زیادی انجام گرفته که
بهنظر میرسد در پژوهشهای گذشته بیشتر به بررسی جایگاه مناطق شهری ،مکانیابی پارکها و فضاهای سبز شهری،
پراکنش این فضاها و رضایتمندی شهروندان از وضعیت پارکها و فضاهای سبز شهری از لحاظ شاخصهای کمّی و
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کیفی پرداخته شده است .مروری بر پیشینة پژوهش چنین فرضیهای را قوام بخشیده و مبیّن پژوهشهای بسیار اندک در
زمینة توزیع و الگوهای پراکنش فضاهای سبز شهری در کالنشهرهای ایران با بهکارگیری مدلهای تحلیل خوشهای
فضایی چندفاصلهای و تکنیک تصمیمگیری چندمعیارة کوپراس ،بهویژه در کالنشهر تهران ،است .از این رو ،بارزترین
تفاوت پژوهشهای پیشین با این پژوهش در این است که در تحقیقات پیشین به بررسی و تحلیل خوشهای فضایی
چندفاصلهای فضاهای سبز شهری در محدودة مورد مطالعه پرداخته نشده است.

مبانی نظری
واژة فضای سبز شهری کمتر از نیم قرن است که در فرهنگ ادبیات شهرسازی جهان مکان خاصی یافته است .عبارت
فضای سبز معانی و مفاهیم متعدد و وسیعی را دربر میگیرد .فضای سبز شامل آن بخش از مناطقی میشود که دارای
گیاهان یا هر گونه سبزینگی اعم از درختان ،درختچهها ،و چمنهاست (خمر و همکاران .)152-151 :1935 ،فضاهای
سبز شهری را میتوان فضاهای باز با مقادیر زیادی پوشش گیاهی تعریف کرد (علوی و همکاران .)195 :1931 ،طبق
تعریف تزوالس ،فضای سبز شهری شامل یک قطعه زمین با پوشش گیاهی تعریف میشود و اغلب شامل پارکها،
زمینهای گلف ،زمینهای ورزشی ،و دیگر فضاهای باز منطقة شهری ساختهشده در شهرها میشود (تزوالس و
همکاران .)1 :5667 ،تایوستسا و همکاران فضای سبز شهری را شامل نواحی گیاهی محصور (شامل پارکها ،جایگاههای
درختکاریشده ،درختان تنها در گوشهای از شهر و خیابان) و همچنین فضاهای سبزی که دارایی شخصی افراد محسوب
میشود تعریف کردهاند (تایوستسا و همکاران .)513 :5666 ،فضاهای سبز شهری ،از نظر زیستمحیطی ،فضایی متشکل
از گیاهان با ساختاری شبهجنگل و برخوردار از بازده اکولوژیک زیستمحیطی معین و متناسب با شرایط زیستمحیطی
حاکم بر محیط زیست شهر است .فضاهای سبز شهری از دیدگاه شهرسازی دربرگیرندة بخشی از سیمای شهر است که
از انواع پوششهای گیاهی تشکیل شده است و عاملی زنده و حیاتی در کنار کالبد بیجان شهر ،ساخت مورفولوژیک
شهر ،و تعیین اندام و بهطور کلی سیمای شهر است (فرغی.)62 :1966 ،
این مهم و زمینههای مطالعاتی مرتبط با آن از جمله مواردی است که امروزه با توجه به گسترش شهرنشینی،
آلودگیهای مختلف ،مطلوبیتهای اکولوژیکی ،و  ...مورد توجه بسیاری از محققان و مدیران شهری قرار گرفته و
اندیشمندان داخلی و خارجی بسیاری در این رابطه به ایراد نظر پرداختهاند و کتب ،مقاالت ،پایاننامهها ،سمینار ،و
گزارشهای فراوانی با اهداف خاصی در این زمینه انجام یافته است .فضاهای سبز نقش بینظیری در ساخت سرمایة
اجتماعی ایفا میکنند (راباروس و همکاران )13 :5663 ،و از عناصر اصلی چشماندازهای شهری بهشمار میروند (زانین،
 )6 :5662و در بهبود کیفیت زندگی ،ارتقای استانداردها ،و جذابیتهای شهری بسیار مؤثرند (دونت و همکاران:5665 ،
 .)6اندیشمندان یکی از اصلیترین راههای مقابله با معضالت شهرنشینی را تقویت رابطة انسان شهرنشین با طبیعت
دانستهاند .این بحث با مطرحشدن توسعة پایدار از دهة  1376با هدف ساختن آیندهای بهتر در سه بُعد اجتماعی،
اقتصادی ،و محیطی تحولی بزرگ در نگاه به محیط زیست بهطور عام و محیط زیست شهری بهطور خاص بهوجود آورد
و نقش فضای سبز را در مطالعات شهری اهمیتی افزون بخشید .از این رو ،یکی از مهمترین عملکردهای فضای سبز
عملکرد محیط زیستی آن است که به بهبود شرایط اکولوژیکی ،کاهش میزان آلودگی اعم از گازی ،ذرهای ،صوتی،
تشعشعی ،بوهای نامطبوع ،و دیگر آالیندههای هوا ،خاک و آب برمیگردد و همچنین فضای سبز شهری باید ارائهکنندة
بازدهیهای اکولوژیک از جمله بهبود شرایط بیوکینماتیک در شهر ،کاهش آلودگی هوا ،افزایش نفوذپذیری خاک ،و
کاهش آلودگی صوتی و بهترین شیوة برخورد با جزایر حرارتی شهری باشد (سجادی و جعفری تهرانی.)53 :1939 ،
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لی و همکاران اشاره میکنند یکی از مزایای بزرگ فضای سبز شهری این است که استفادة یک نفر از آن دیگران را
از استفاده از آن محروم نمیکند (لی و همکاران .)5662 ،دیدگاههای گوناگونی در زمینة تأثیر فضای سبز بر سالمت
جسمی و روانی و کاهش فشار خون و کاهش میزان استرس وجود دارد (الریچ1361 ،؛ چیسورا .)196 :5661 ،در برخی
دیدگاههای علمی ،فضای سبز شهری یکی از ابعاد مهم توسعة پایدار شناخته شده است و موجب بهبود کیفیت زندگی
شهروندان میشود (لونت و نیجکامپ .)5661 ،هاروود ( )5611اشاره میکند فضای سبز شهری بهعنوان مبحث گسترده
در زمینههای مختلف زندگی اجتماعی ،اقتصادی ،و اجتماعی شهروندان مانند زندگی سالم ،محیط زیست ،تغییرات آب و
هوایی ،و انسجام اجتماعی نقش دارد (شی .)11 :5666 ،از طرفی دیگر ،شواهد نشان میدهد فضای سبز باعث افزایش
سالمت و رفاه شهروندان میشود (ساوتون و همکاران)1 :5616 ،؛ بهعنوان مثال ،رابطة علّی مثبتی بین رضایت بیشتر از
فضای سبز شهری و سطح باالتر از وابستگی به محلة مسکونی و سالمت روانی افراد وجود دارد (ژانگ و همکاران،
 .)5612بنابراین ،میتوان گفت فضای سبز یکی از پایههای اساسی توسعة پایدار شهری است .چگونگی تأثیرگذاری
فضاهای سبز شهری در پایداری شهرها به شرح جدول  1است:
جدول.9چگونگیتأثیرگذاریفضاهایسبزشهریدرپایداریشهرها
توسعةپایدارفضایسبز
کارکردزیستمحیطی

 تصفیة آب و هوا جذب انرژی و گرمای هوا وسردنمودن آن بهوسیلة تبخیر

کارکرداجتماعی
 تقویت وابستگیهای اجتماعی -باالبردن میزان مشارکتپذیری

 -حذف پرتوهای مضر خورشیدی

شهروندان

کارکردکالبدیوفیزیکی

کارکرداقتصادی

 -ایجاد تنوع در زندگی روزانه در اثر

 -کاهش انرژی مصرفی

ترکیب آن با فضاهای شهری

ساختمانها

 -تقسیم فضا

 -کاهش هزینههای مربوط به رفع

 -ایجاد حفاظ

آلودگی هوا و گرد و غبار

منبع:زندیهوهمکاران992:9912،

بیشتر متخصصان و برنامهریزان شهری نیز به کاربری فضای سبز اهمیت بسیاری میدهند و دلیل این اهمیت دو اثر
بسیار مهم و حیاتی کاربری فضای سبز بر شهرها ناشی از کارکرد اکولوژیکی و کارکرد گذران اوقات فراغت این
فضاهاست (خادمالحسینی و همکاران .)725 :1931 ،در مروری بر اندیشهها و نظریات مربوط به فضاهای سبز نیز در
شهرسازی جدید سه الگو و دیدگاه در اندیشههای جدید وجود دارد :دیدگاه شهرسازان ترقیگرا؛ دیدگاه شهرسازان
فرهنگگرا؛ و دیدگاه شهرسازان طبیعتگرا.
عمل سبک بینالمللی پارکسازی از اندیشههای شهری شهرسازی ترقیگرا برمیخیزد (قربانی و همکاران.)59 :1936 ،
فضای سبز از دیدگاه شهرسازی فرهنگگرا ،فضای شهری ،و سیالیت فضای شهری مطرح میشود و در این الگو خیابان
ستون فقرات شهر بهشمار میرود که در آن برخوردهای اجتماعی صورت میگیرد .اندیشههای مرتبط با سبزکردن فضاهای
شهری ،اعم از میدانها و خیابانها ،حاصل تفکرات شهرسازی فرهنگگراست .فضاهای سبز از دیدگاه شهرسازان
طبیعتگرا ،از انگارههای جریان شهرستیزی امریکایی در قرن بیستم در الگویی جدید تبلور پیدا میکند؛ الگویی که بازگشت
به دامن طبیعت به مفهوم مکتب شیکاگو نزدیک میشود و اکولوژی شهری را مطرح میکند (علوی و همکاران:1931 ،
 .)191-192در کنار شهرسازان طبیعتگرا ،نوگرایان نیز ضمن تجزیه و تحلیل محیط انسانی به وجود فضای سبز در سطح
شهرها اهمیت زایدی قائل شدهاند .لوکوبورزیه بر این عقیده است که از هر ده واحد موردنظر برای سکونت باید نُه واحد آن
فضای سبز باشد ،زیرا وجود فضای سبز و پارکهای مشجر در شهرها نهتنها از لحاظ فیزیولوژیکی تردیدناپذیر است ،بلکه از
نظر روانی نیز دارای اهمیت خاصی است (زندیه و همکاران .)115 :1932 ،دو رویکرد در مطالعة فضای سبز شهری وجود
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دارد که اولین آن رویکرد زیستمحیطی است .براساس این رویکرد ،فضای سبز شهری بهعنوان فضای تنفسی شهرها
بررسی میشود و دومین آن رویکرد کاربری اراضی است که براساس این رویکرد فضای سبز یکی از انواع کاربریهاست و
عمدتاً موضوع میزان سرانه مطرح میشود (خادمالحسینی و همکاران.)721 :1931 ،

روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی -تحلیلی است .برای جمعآوری دادهها از دو روش
کتابخانهای و اسنادی (سالنامة آماری شهر تهران) استفاده شده است .براساس روش یادشده ،شاخصهای موردنظر
تحقیق از بررسی مبانی و متون موجود در زمینة فضاهای سبز شهری استخراج شده است .محدودة جغرافیایی موردمطالعه
کالنشهر تهران و  55منطقة آن براساس تقسیمات سیاسی سال  1932است .همچنین ،برای تجزیه و تحلیل دادهها و
اطالعات نیز از روشهای آنتروپی ،تکنیک تصمیمگیری چندمعیارة کوپراس ،1روش خودهمبستگی فضایی ،5و تحلیل
خوشهای فضایی چندفاصلهای یا تابع  kریپلی در محیط نرمافزاری سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده شده است .شکل
زیر مجموعه شاخصهای مورد مطالعه را نمایش میدهد .در این پژوهش برای بررسی وضعیت مناطق 55گانة کالنشهر
تهران از نظر شاخصهای فضاهای سبز از بیست شاخص زیر استفاده شده است (جدول .)5
شاخصهایموردمطالعةپژوهش

جدول.5
x1

بوستانهایعمومی


x11

تعدادپارکهایکمتراز9222مترمربع


x2

درختکاری

x12

مساحت پارکهای کمتر از  1666متر مربع

x3

جنگلکاری

x13

تعداد پارکهای از  1666تا  2666متر مربع

x4

لچکی و سایر قطعات

x14

مساحت پارکهای کمتر از  1666تا  2666متر مربع

x5

رفیوژ

x15

تعداد پارکهای کمتر از  1666تا  2666متر مربع

x6

میادین

x16

مساحت پارکهای از  16666تا  166666متر مربع

x7

جنگلکاری کمربند سبز

x17

تعداد پارکها از  16666تا 166666

x8

سرانة فضای سبز عمومی

x18

مساحت پارکها از  16666تا 166666

x9

تعداد پارکهای عمومی احداثشده

x19

تعداد پارکها بیش از 166666

x10

مساحت پارکهای عمومی احداثشده

x20

مساحت پارک بیش از 166666

منبع:آمارنامةشهرداریتهرانومطالعاتنگارندگان

نمودار.9مدلتحلیلیسنجشوضعیتمناطقازلحاظتوزیعفضاهایسبزشهری



منبع:نگارندگان

1. Copras
2. Moran's
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معرفی محدودۀ مورد مطالعه 
براساس نتایج سرشماری سال  ،1932جمعیت کالنشهر تهران در مناطق 55گانه  6173391نفر است که در پهنهای
معادل  711کیلومتر مربع اسکان و استقرار یافتهاند (شکلهای  1و .)5

موقعیتپارکهایشهرتهران

شکل.5

شکل.9موقعیتشهرتهراندرتقسیماتاستانی

در بین مناطق 55گانه ،منطقة  1با بیش از  317/511هزار نفر و منطقة  55با  172/936هزار نفر جمعیت بهترتیب
پُرجمعیتترین و کمجمعیتترین مناطق شهریاند .عالوه بر تفاوتهای جمعیتی ،تفاوت در وسعت مناطق ،تفاوت در
دسترسی به امکانات و سرانههای خدماتی ،و نابرابری در توزیع فرصتها و منابع شهری از دیگر ویژگیها و مشخصههای
سازمان فضایی و نظام اجتماعی -اقتصادی کالنشهر تهران است.

یافتهها

بحث و

بررسی وضعیت مناطق 22گانة شهر با توجه به معیارهای فضای سبز شهری

برای بررسی جایگاه هریک از مناطق 55گانة شهر تهران ،با توجه به میزان برخورداری از معیارهای فضای سبز شهری ،از
روش کوپراس بهعنوان یکی از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شده است .در زیر به مراحل و نتایج حاصل از
محاسبات آماری دادهها و اطالعات مورد نظر اشاره شده است.
گام اول و دوم :تشکیل ماتریس وضع موجود براساس معیارهای طراحیشدة محاسبة وزن هریک از معیارها
براساس یکی از روشهای وزندهی (جدول .)9
وزنهریکازشاخصهایموردمطالعه

جدول.9
شاخص

 1

x

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

weight

6/617

6/656

6/613

6/615

6/62

6/62

6/16

6/695

6/656

6/617

شاخص

x11

x12

x13

x14

x15

x16

x17

x18

x19

x20

weight

6/616

6/6177

6/69

6/696

6/69

6/69

6/652

6/652

6/626

6/117

منبع:محاسباتآمارینگارندگان

گامسوم :نرمالیزهکردن ماتریس تصمیمگیری براساس رابطة  1که در اینجا  qiوزن معیار Iام و  xijمقدار هر گزینه
به ازای هر معیار:
()1

xij

qi
n

xij
j 1



dij 
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گامسوم :نرمالیزهکردن ماتریس تصمیمگیری براساس رابطة :5
()5

dij

n

j 1



گامچهارم :محاسبة مجموع وزن معیار نرمالیزهشدة توصیفکنندة آلترناتیوها؛ آلترناتیوهایی که با معیارهای مثبت
محاسبه میشوند با  S+jو آلترناتیوهایی که با معیارهای منفی محاسبه میشوند با  S-jنشان داده میشوند .مجموع

و

براساس رابطة  9محاسبه میشود:
sj    zi   dij

()9

sj    zi  dij

گامپنجم :رتبهبندی مقایسهای آلترناتیوها که براساس معیارهای مثبت ( )+و منفی ( )-محاسبه میشوند .اهمیت
نسبی  Qjاز هر آلترناتیو  Ajطبق رابطة  1محاسبه میشود:

 s
1
s  1
s
n


j

()1

j

n
j


j

S  min  j  1s j x
n

 s j 

j

s j x

j

s

s j  j 

Q j  SJ  

n

معیارهایمثبتومنفیمحاسبهشده

جدول.5
ردیف

مناطق

منفی

مثبت

ردیف

مناطق

منفی

مثبت

1

ناحیة 1

6

197171/39

15

ناحیة 15

6

1316225362/16

5

ناحیة 5

6

92656/51

19

ناحیة 19

6

1763/95

2

ناحیة 9

6

216511131/61

11

ناحیة 11

6

5666/26

3

ناحیة 1

6

966131/95

12

ناحیة 12

6

19653/66

4

ناحیة 2

6

91519/51

11

ناحیة 11

6

692169/91

5

ناحیة 1

6

166692/17

17

ناحیة 17

6

15673/65

6

ناحیة 7

6

195115/27

16

ناحیة 16

6

95123/61

7

ناحیة 6

6

117573/36

13

ناحیة 13

6

23256/25

8

ناحیة 3

6

273565/61

56

ناحیة 56

6

59696/11

9

ناحیة 16

6

63166/13

51

ناحیة 51

6

15252/16

10

ناحیة 11

6

136161/12

55

ناحیة 55

6

113137/71

منبع:محاسباتآمارینگارندگان

گامششم:اولویتبندی آلترناتیوها براساس  .Qjهرچه مقدار  Qiبزرگتر باشد نشاندهندة رتبة باالتر آن آلترناتیو
در اولویتبندی است .آلترناتیوی که بهترین حالت ممکن را دارد یا به عبارتی آلترناتیو ایدهآل است همیشه باالترین مقدار
را دارد (جدول .)2
طبق محاسبات آماری و اجرای مراحل ششگانه نتایج حاصله بهصورت جدول  2بهدست آمده است .همانطورکه در
جدول  2مشخص است ،در میان مناطق 55گانة شهر تهران ،مناطق  ،9 ،15و  11بهترتیب با بیشترین امتیاز در جایگاه
نخست قرار گرفتهاند .در مقابل مناطق  ،11 ،56و  19نیز با وضعیتی نامناسبتر در جایگاه آخر قرار گرفتهاند .برای
روشنترشدن وضعیت ،هر یک از مناطق با توجه به میزان کوپراس محاسبهشده در محیط نرمافزاری سیستم اطالعات
جغرافیایی در سه طیف طبقهبندی شدهاند (شکل .)9
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جدول.2محاسبةمیزانQiوجایگاههریکازمناطقموردمطالعه
مناطق

Qi

Ni

جایگاه

مناطق

Qi

Ni

جایگاه

12

7/919

656/6311

1

55

151331

17161122

15

3

166

11116/67

5

16

275126/9

19636111

19

11

11627/16

1616363

9

12

733965/5

63572211

11

3

66665/51

3697663

1

13

627119/5

32751922

12

1

161539/1

11676661

2

51

1133621

1/91

11

1

112211

16163371

1

5

1121333

1/19

17

11

521312/1

56135131

7

2

1136616

1/11

16

6

911112/1

96131512

6

16

1271311

1/71

13

1

971371/1

11215961

3

56

5512261

5/17

56

7

961679/2

19111311

16

11

52261736

5/62

51

17

151517/2

17971311

11

19

56211621

9/16

55

منبع:محاسباتآمارینگارندگان

تهرانباتوجهبهشاخصهایموردمطالعه

شکل.9وضعیتمناطق55گانة

همانطورکه در شکل  9مشاهده میشود ،درمجموع  3منطقه از مناطق 55گانه در وضعیت مطلوب از لحاظ
شاخصهای مورد مطالعه قرار گرفتهاند .در مقابل ،پنج منطقه نیز در وضعیت نامطلوب قرار گرفتهاند .همچنین ،از مجموع
 55منطقه ،هشت منطقه نیز در وضعیت نیمهمطلوب قرار گرفتهاند .از لحاظ آماری هم 6/11درصد مناطق در وضعیت
مطلوب6/91 ،درصد در وضعیت نیمهمطلوب ،و 6/59درصد در وضعیت نامطلوب قرار دارند.

پارکها و فضاهای سبز شهری

توزیع فضایی

روشهای مختلفی برای بهدستآوردن توزیع زمانی عناصر وجود دارد که آمارة موران یکی از آنهاست .شاخص موران
یکی از بهترین شاخصها برای تشخیص خوشهبندی است .این شاخص تشخیص میدهد آیا نواحی مجاور بهطور کلی
دارای ارزش مشابه یا غیرمشابهاند .ارزش موران بین  1و  -1است .ارزش نزدیک به  1به معنای توزیع بهصورت خوشهای
و ارزش نزدیک به  -1بیانگر توزیع تصادفی عناصر است .این شاخص طبق رابطة  2تعریف میشود:
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n i 1 j 1 wij ( xi  x )  x j  x 
n

()2

n

( i 1 j 1 wij ) i 1( xi  x ) 2
n

که در آن  nتعداد نمونهها،

n

n

I

مقدار متغیر در منطقة  ̅ ،jمقدار متغیر در منطقة  ̅ ،jمیانگین متغیر در کلیة مناطق ،و

وزن بهکاررفته برای مقایسة دو منطقة  iو  jاست (صالحی .)21 :1931 ،در این بخش با استفاده از شاخص موران در
محیط نرمافزاری سیستم اطالعات جغرافیایی به بررسی و تحلیل توزیع فضایی شاخصهای موردمطالعه در سطح مناطق
تهران پرداخته شده است .نتایج حاصل از محاسبات آماری به صورت شکل  1است.

شکل.5نحوۀتوزیعفضاییفضایسبزشهریباتوجهبهشاخصموران
جدول.1نتایجخروجیشاخصمورانبرایتوزیعفضاییفضایسبزشهری
6/115311
Moran's Index:
-6/6171

Expected Index:

6/6166

Variance:

1/9637

z-score:

6/1112

p-value:

همانطورکه در جدول  1مشاهده میشود ،مقدار شاخص موران  6/115بهدست آمده است؛ با توجه به نزدیکی به
منفی یک نتیجه میگیریم نحوة توزیع فضاهای سبز شهری بهصورت تصادفی و بدون برنامهریزی قبلی است.

ندفاصلهای یا تابع  kریپلی9

خوشهای فضایی چ

تحلیل

ابزار تحلیل خوشهای فضایی چندفاصلهای« ،که به تابع کا ریپلی» نیز مشهور است ،یکی دیگر از ابزارهای بسیار مفید
برای بررسی آماری الگوی فضایی پدیدهها در فضا و مکان است .برخالف دو ابزار تحلیلی قبلی ،این ابزار نشان میدهد
وضعیت خوشهبندی پدیدهها در فواصل مختلف جغرافیایی چگونه است .نتایح حاصل از اجرای این تحلیل در نرمافزار

1. Multi-Distance Spatial Cluster Analysis (Ripleys K) Function
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سیستم اطالعات جغرافیایی بهصورت جدول یا تصویر ارائه میشود .نمودار  5این مفهوم را توضیح میدهد .در این شکل
محور افقی فاصله را نشان میدهد و خط مورب پُررنگ الگوی توزیع تصادفی را.
1

خروجی این ابزار یک شکل و جدول مربوط به آن است که در آن ستونهایی وجود دارد با نامهای کا مشاهدهشده و
کا موردانتظار 5که بهترتیب مربوط به کا موردانتظار و کا مشاهدهشدهاند .هر چه منحنی نتایج مشاهدهشده باالتر از منحنی
نتایج موردانتظار باشد به معنای آن است که مشاهدات در آن فاصله خوشهبندی شدهاند .برعکس ،هر چه منحنی نتایج
مشاهدهشده پایینتر از منحنی نتایج مورد انتظار باشد ،دادهها در آن فاصله از هم پراکندهترند .براساس نتایج جدول،
زمانی که مقدار کا مشاهدهشده بزرگتر از مقدار کا موردانتظار برای فاصلة معینی باشد نتیجه میگیریم عوارض مورد
مطالعه در آن فاصله (مقیاسی تحلیل) خوشهبندیتر از توزیع تصادفیاند .این نمودار برای سرانة فضای سبز هریک از
مناطق 55گانة شهر بهصورت زیر درآمده است (نمودار .)9

تحلیلتوزیعفضاییچندفاصلهای

نمودار.5نمونة



تحلیلتوزیعفضاییچندفاصلهای

نمودار.9نتایجخروجیِ

1. Observed.K
2. Expected.k
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همانطورکه در نمودار  9نیز مشاهده میشود ،پهنههای فضاهای سبز شهری در سطح مناطق 55گانه بهصورت
پراکنده توزیع شده است .با افزایش فاصله بین فضاهای سبز شهری بهصورت خوشهای نزدیکتر شده است .بنابراین،
میتوان گفت سطوح فضای سبز شهری در مناطق 55گانه برای سطح محلهای بهصورت پراکنده است ،ولی در سطوح
منطقهای بهصورت خوشهای توزیع شده است.

55گانةشهرتهران
وضعیتفضایسبزدرمناطق 

امروزه ،در بیشتر کشورها میزان سرانة هر یک از خدمات شهری نشاندهندة میزان رفاه و کیفیت زندگی در شهرهاست .در
این میان ،سرانة فضاهای سبز نیز بهعنوان یکی از فاکتورهای مهم افزایش سطح زندگی در شهرهاست .همچنین ،با توجه
به اهمیت فضاها و لزوم ایجاد در شهرها بهمنظور لطافت هوا و تفریح مردم و زیبایی شهر ،بایستی استاندارد مشخصی برای
ایجاد فضاهای سبز وجود داشته باشد ،زیرا هر اندازه فضای سبز در سطح شهرها توسعه یابد کافی نخواهد بود (بیگبابایی،
 .)1963میزان سرانة متوسط  96متر مربع برای هر فرد است .شاخص تعیینشده از سوی محیط زیست سازمان ملل متحد
 56تا  52متر مربع و در جایی مانند ایاالت متحده  72متر مربع به ازای هر فرد است .این درحالی است که براساس مطالعات
و بررسیهای وزارت مسکن و شهرسازی ،سرانة متعارف و مناسب فضای سبز شهری در ایران حدود  7تا  15متر مربع برای
هر فرد ایرانی است و شهر تهران فقط دارای یک بیستم فضای سبزی است که طبق نظر کارشناسان مسکن و شهرسازی
هر فرد  3متر مربع نیاز دارد .در گزارش مطالعات گروه برنامهریزی شهری وزارت کشور این نقلقول آمده است که زندگی
سالم در جایی امکانپذیر است که سهم سرانة هر فرد از فضای سبز در منطقة مسکونی از  96تا  26متر مربع کمتر نباشد و
برای رسیدن به پارک بیش از یک ربع ساعت وقت نگیرد (محمدزاده .)17 :1936 ،نمودار  1میزان سرانة فضای سبز شهری
را طبق آمار سال  1936در مناطق 55گانة شهر تهران نمایش میدهد.

نمودار.5میزانسرانةمناطق55گانةشهرتهران



همانطورکه در نمودار  1مشاهده میشود ،بهترتیب مناطق  ،56 ،13و  51شهر تهران با میزان سرانة  ،11/9 ،99/1و
 13متر مربع دارای بیشترین سرانة فضای سبزی میباشند .در مقابل ،مناطق  16با کمترین میزان سرانة  1/6و منطقة 7
با میزان سرانة  ،9/7و درنهایت منطقة  6با میزان سرانة  1/1در جایگاه آخر قرار گرفته است .طبق مصوبات طرح
ساختاری–راهبردی توسعة شهر (طرح جامع تهران) برای آیندة شهری تهران ،در بخش فضای سبز به توسعة فضاهای
سبز با مقیاس عملکرد شهری ،منطقهای ،ناحیهای ،و محلی برای تأمین حداقل  16متر مربع سرانة فضای سبز در شهر
تهران با توزیع متعادل در سطح شهر اشاره شده است .با توجه به نمودار فوق ،میتوان گفت در بیشتر مناطق شهر این امر
محقق نشده است و در  16منطقة شهری میزان سرانة فضای سبز کمتر از  16متر مربع است.
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جهگیری
نتی 
با افزایش جمعیت بهویژه در شهرهای بزرگ فضاهای سبز شهری اهمیت روزافزونی یافته است .اهمیت فضاهای سبز در
محیط شهری تا آن حد است که بهعنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع مطرح بوده و نبود آن به معنی فقدان
سالمت و تندرستی در شهرها تلقی میشود؛ بهطوریکه حتی مفهوم شهر بدون وجود فضای سبز تصورکردنی نیست.
در کشور ما نیز بیشتر شهرهای بزرگ و متوسط بدون برنامه رشد کردهاند و استانداردهای فضاهای سبز شهری و
دیگر کاربریهای حیاتی شهر بهصورت اصولی تخصیص پیدا نکردهاند .کالنشهر تهران بهعنوان پایتخت اداری و
سیاسی کشورمان نیز با این مشکل مواجه است .این شهر نیز همزمان با دیگر شهرهای کشور و همزمان با تحوالت
سیاسی و برنامهریزی در سالهای اخیر با رشد روزافزونی مواجه شده است .تأمین نیازهای اساسی این سیل عظیم
جمعیت ساکن در این شهر همواره یکی از دغدغههای اصلی مسئوالن شهری است .این تحقیق با هدف بررسی نحوة
توزیع فضایی فضاهای سبز شهری و مقایسة مناطق 55گانة شهر تهران با توجه به بیست شاخص استخراجشده از
سالنامة آماری و سایت فضای سبز شهر تهران انجام گرفته است .برای تحلیل دادهها ،نخست از مدل کوپراس استفاده
شد .از مهمترین ویژگیهای مدل تصمیمگیری چندشاخصة کوپراس ،نسبت به دیگر مدلهای تصمیمگیری ،میتوان به
این موارد اشاره کرد :کوپراس میتواند رتبهبندی کاملی از گزینهها ارائه دهد و قادر است همزمان از معیارهای کمّی و
کیفی برای ارزیابی گزینهها استفاده کند .همچنین ،کوپراس قابلیت محاسبة معیارهای مثبت و معیارهای منفی را بهطور
جداگانه در فرایند ارزیابی دارد؛ در حالی که تعدادی از مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره مانند ساو 1نیازمند نرمالیزهکردن
و تبدیل معیارهای منفی به مثبتاند .ویژگی مهم دیگری که باعث برتری مدل کوپراس نسبت به سایر مدلهای
تصمیمگیری میشود این است که میتواند درجة اهمیت هر گزینه را تخمین بزند و آن را براساس درصد نشان دهد که
تا چه اندازه یک گزینه بهتر یا بدتر است و از این لحاظ مقایسة کاملی را میان گزینهها انجام دهد (مولینر و همکاران،
571 :5619؛ سرور و همکاران .)36 :1931 ،بنابراین ،با توجه به اینکه در تحقیق حاضر از شاخصهای ترکیبی استفاده
شده است ،این مدل انتخاب شد .نتایج یافتههای مدل کوپراس نشان داد در میان مناطق 55گانة شهر تهران مناطق ،15
 ،9و  11بهترتیب با بیشترین امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفتهاند .در مقابل مناطق  ،11 ،56و  19نیز با وضعیتی
نامناسبتر در جایگاه آخر قرار گرفتهاند .همچنین ،یافتههای روش موران نیز نشان داد نحوة توزیع فضاهای سبز شهری
بهصورت تصادفی و بدون برنامهریزی قبلی است .درنهایت ،نتایج روش تحلیل خوشهای فضایی چندفاصلهای یا تابع کا

ریپلی نیز نشان داد سطوح فضای سبز در میان مناطق 55گانة شهر تهران پراکنده توزیع شده است ،ولی با افزایش فاصله
بین سطوح نتایج نشان داد در سطح منطقهای نحوة توزیع بهصورت خوشهای است .همچنین ،بررسی میزان سرانههای
هر یک از مناطق 55گانة شهر تهران نشان میدهد میزان سرانة فضای سبز این مناطق بهصورت استاندارد نیست و
همچنین پیشبینیهای طرح جامع تهران با  16متر مربع سرانه در بیشتر مناطق شهر تهران محقق نشده است.
همچنین ،یافتههای این تحقیق با تحقیق زنگیآبادی و میرزایی ( )1939با عنوان «تحلیل نابرابری نماگرهای توسعة
پایدار فضای سبز شهری (مطالعة موردی :مناطق شهر تهران)» مطابقت دارد .همانطورکه یافتههای ایشان نشان
میدهد ،متوسط سرانة فضای سبز بهدستآمده برای مناطق شهر تهران در سال  2/3 ،1966متر مربع است که تقریباً
نصف حداقل سرانة پیشنهادی برای شهر تهران ( 16متر مربع) براساس طرح جامع آن در سال  1961است .یافتههای
حاصل از این تحقیق نشان داد میزان سرانههای فضای سبز در مناطق 55گانة شهر تهران استاندارد نیست و سرانة
پیشنهادی طرحهای جامع در بیشتر مناطق تحقق نیافته است .همچنین ،یافتههای تحقیق حسینی و همکاران ( )1931با
1. SAW
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عنوان «بررسی و تحلیل فضای پارک و سبز شهری شهر شیراز» نیز مطابقت دارد .نتایج تحقیق ایشان نشان داد ،عالوه
بر کمبود فضای سبز در سطح شهر شیراز ،توزیع فضای سبز در مناطق نُهگانة آن نیز عادالنه انجام نگرفته است.
یافته های این تحقیق نیز نشان داد توزیع فضای سبز در مناطق شهر تهران عادالنه نیست .توزیع عادالنة سرانة فضای
سبز یکی از موضوعات بسیار مهم در زمینة فضای سبز ،توزیع عادالنة سرانة فضای سبز در مناطق 55گانه ،و محلههای
شهر تهران و براساس استاندارد برای هر شهروند است که البته این مهم در برنامة پنجسالة دوم شهرداری تهران مورد
توجه قرار گرفته است .درواقع ،توزیع عادالنة فضای سبز شهری در محلهها بهخصوص در مراکز شهر به گونهای که
متناسب با ساختوساز شهری باشد یکی از چالشهای عمدة کالنشهر تهران محسوب میشود .با توجه به بررسیهای
انجامگرفته ،فقدان زمین مناسب بهمنظور احداث فضای سبز مشکل مدیریت شهری تهران برای ایجاد فضای سبز
بهصورت عادالنه در مناطق 55گانه است و همین امر عامل اصلی برای توزیع ناعادالنة فضای سبز در مرکز شهر و
مناطق حاشیهای است .این در حالی است که در برخی مناطق تهران همانند منطقة  55بهدلیل گستردگی منطقه و
جمعیت کم آن سرانة فضای سبز بسیار بیشتر از سرانة جهانی است .اما برخی مناطق دیگر تهران مانند مناطق ،16 ،7
 ،11و  17بهدلیل بافت فشرده و تراکم جمعیتی باال با مشکل کمبود فضای سبز مواجهاند .درمجموع ،از نظر کلی ،وضعیت
فضای سبز در استان تهران چندان مطلوب نیست و با توجه به آالیندگی هوای پایتخت ،مخاطرات زیستمحیطی ،تردد
چهار میلیون وسیلة نقلیه ،و همچنین وجود کارخانههای آالینده در تهران ،باید فضای سبز گسترش یابد و سرانة فضای
سبز ارتقا داده شود .بهطور کلی ،با توجه به مقایسة میزان سرانة فضای این شهر با استانداردهای جهانی ،وضعیت سرانة
فضای سبز در وضعیت بدتری قرار دارد ،بهویژه در مناطق پایین شهر که بیشتر در وضعیت نامطلوب و نیمهمطلوب قرار
گرفته است .بنابراین ،میتوان با ارتقای سطح برنامهریزی کالن فضای سبز ،ارتقای نگهداری عرصههای فضای سبز ،و
سطح نظارت عالیه بر نگهداریـ از جمله برنامههای بلندمدت جهت حفظ فضای سبز کنونیـ وضعیت سرانة فضای سبز
شهر تهران را بهبود بخشید.
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