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Abstract
The purpose of this study is to explain the pattern of spatial
distribution of inner city parks with the approach of spatial
justice in the city of Sabzevar. The research method is
descriptive - analytical. In order to analyze and explain the
distribution of spatial patterns of spatial statistical methods
such as the nearest neighborhood and the city Park Service
Service network analysis in GIS was used. What distinguishes
the present study from the previous research is the study and
analysis of the pattern of spatial distribution and the amount of
access in different classes of urban parks in different levels of
Sabzevar city. The results showed that the functional radius of
urban parks in Sabzevar city, at the regional level, indicates the
desired functional radius in the central urban contexts, which
decreases its desirability by moving away from the city center.
Lack of proper distribution of inner city parks in the western
part of Sabzevar has reduced the usefulness and performance of
regional parks and excessive concentration of these parks in the
eastern part of the city has increased the radius of performance
and usefulness in the eastern parts of Sabzevar. Inadequate and
unjust distribution of inner city parks in different levels of
Sabzevar city On the other hand, the disproportion of population
and per capita green space has led to intensified unfair
distribution of parks in urban areas, districts and neighborhoods
because The population is 7088 people with a per capita of 24
square meters, ie for each person there is 24 square meters of
green space and a surplus of green space.

چکیده
هدف پژوهش حاضر تبیین الگوی توزیع فضایی پارکهای درونشهری با
-  روش پژوهش توصیفی.رویکرد عدالت فضایی شهر در شهر سبزوار است
 به منظور تحلیل توزیع و تبیین الگوی فضایی از روشهای آمار.تحلیلی است
فضایی از قبیل نزدیکترین واحد همسایگی و بررسی سطح سرویسدهی
خدماتی پارکهای شهری از تحلیل شبکه در سیستم اطالعات جغرافیایی
 آنچه پژوهش حاضر را از پژوهش پیشین متمایز میکند بررسی و.استفاده شد
تحلیل الگوی توزیع فضایی و میزان دسترسی در انواع طبقات پارکهای
 نتایج حاصل از آن نشان داد که.شهری در سطوح مختلف شهر سبزوار میباشد
 درسطح منطقهای بیانکننده،شعاع عملکردی پارکهای شهری در شهر سبزوار
شعاع عملکردی مطلوب در بافتهای مرکزی شهری است که بافاصله گرفتن از
 عدم توزیع مناسب پارکهای. از مطلوبیت آن کاسته میشود،مرکز شهر
درونشهری در سطح ناحیهای در غرب شهر سبزوار باعث کاهش مطلوبیت و
عملکرد پارکهای ناحیهای شده و تمرکز بیشازحد این پارکها در در شرق
شهر باعث افزایش شعاع عملکرد و مطلوبیت در مناطق شرقی شهر سبزوار شده
 در نتیجه از یک سو توزیع و پراکنش نامناسب و ناعادالنه پارک های،است
دورن شهری در سطوح مختلف شهر سبزوار از سوی دیگر عدم تناسب جمعیت
،و سرانه فضای سبز منجر به تشدید توزیع ناعادالنه پارک ها در سطوح مناطق
 مساحت پارک9 نواحی و محالت شهری شده چراکه به عنوان مثل در ناحیه
مترمربع می باشد24 نفر است که سرانه آن7088 مترمربع و جمعیت175157
. مترمربع فضای سبز و مازاد فضایسبز وجود دارد24 یعنی به ازای هر یک نفر
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ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﮑﺎران :ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮي ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﺎرك ﻫﺎي درونﺷﻬﺮي ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ...،

مقدمه
جامعه مدرن علیرغم پیشرفت فناوری ،نهتنها برای احیاء ذهنی و جسمی و برای ارزشهای فرهنگی و آموزشی که طبیعت به انسان ارائه
میدهد ،بلکه مهمتر از همه برای هوای پاک ،بازسازی خاک ،تصفیه آب و کاهش خطر بالیای طبیعی به کاالها و خدمات ناشی از طبیعت
متکی است ( .)Włodarczyk, 2020: 2با این وجود انقالب صنعتی و شهرنشینی گسترده در قرن نوزدهم منجر به ازبینرفتن مناطق
طبیعی از شهرها و ازدسترفتن جایگاه طبیعت در زندگی روزمره شد(.)Yilmaz & Mumcu, 2016:101
شهرها تحت تأثیر ساختارهای سازنده به ضرر عناصر طبیعی هستند و باعث بروز مشکالت تراکم و آلودگی ( Virtudes & Manso,
 ،)2013: 1029کیفیت پایین هوا ،از بین رفتن زیستگاه طبیعی ،مشکالت اجتماعی ،افزایش انواع بیماریها ( Younis et al, 2020:
 ،)1ترافیک شهری ،اشکال مختلف آلودگی شهری ،ویرانی محیطزیست و بسیاری از مشکالت دیگر را ایجاد کرده است (محمدی و
حیدری بخش .)88 :1392 ،چنین مشکالتی باعث شده است که برنامهریزان و نویسندگان به فکر یافتن راهحل باشند ( Arabi et al,
 .)2014:197ادامه این روند در طول قرن بیستم ،آگاهی عمومی را نسبت بهضرورت معرفی داراییهای طبیعی و مؤلفهها در بافت شهری،
به ایجاد و توسعه نهضت پارک شهری افزایش داد ()Asımgil, 2012: 1؛ و فضاهای سبز شهری بهعنوان یک امر مهم برای رفاه
شهروندان ،پایداری شهرها و راهحلهای مبتنی بر طبیعت مطرح میشوند ( )Włodarczyk, 2020: 2و فضاهایی برای ایجاد محیطی
مناسب برای مردم ،تقویت شرایط زیباییشناختی ،افزایش کیفیت هوا و کاهش حرارت مناطق ساخته شده ( Fröhlich & Ciach,
 ،)2020: 2تعامالت اجتماعی سالم ،محیطهای مطلوب برای کودکان را ارائه میدهد ( )Balram & Dragićević, 2005: 148و به
دلیل سهم خود در کیفیت زندگی در شهرها ،مورد توجه طراحان شهری و برنامهریزان قرار گرفتهاند .درنتیجه فضاهای سبز شهری باید در
کنار یکی از عناصر اساسی شهرها وجود داشته باشد نه تنها به این دلیل که آنها از منظر زیباییشناختی باعث بهبود سیمای شهر میشوند
بلکه به دلیل عوامل اجتماعی ،فرهنگی یا چشمانداز نیز بهبود مییابند (.)Virtudes & Manso, 2013: 1029
فضای سبز شهری انواع مختلفی از قبیل پارک و باغ ،مزرعه شهری ،چمنزارها ،مناطق سبز خصوصی ،زمین ورزشی و مناطق
کشاورزی را شامل می شود ،ممکن است کشورهای مختلف از فضای سبز مشابه و متفاوت برخوردار باشند که بستگی به مکان ،جغرافیا،
اجتماع ،اقتصاد ،محیط زیست و فرهنگ یک کشور خاص دارد ( .)Nor et al,2019: 16در این بین پارکها بهعنوان عمومیترین
کاربری فضای سبز شناخته میشوند؛ که در درجه اول برای تفریح طراحیشده و میتوانند با بهبود سالمت ،رفاه اجتماعی و افزایش لذت،
مزایای عظیمی به محله ،محیط محلی و جامعه برسانند ( .)Malek et al, 2010: 3عدم دسترسی و یا استفاده از پارکهای شهری برای
افرادی که در مناطق شهری ساکن هستند ،به یک موضوع بهداشت عمومی تبدیلشده است .پارکها و سایر فضای سبز شهری بهعنوان
مؤلفههای مهم جامعه «ساختار فرصت» برای سالمتی تلقی میشوند؛ بنابراین تصور میشود ،تساوی کیفیت فضای سبز و دسترسی بین
مناطق یک اقدام مهم بهداشت عمومی برای کاهش نابرابریهای بهداشتی است (.)Seaman et al, 2010: 1-2
تمرکز مطالعات بر عدالت زیستمحیطی نشان میدهد که کمیت و کیفیت پارکها به طور یکنواخت در شهرها توزیع نمیشود و
ازاینرو الزم است در توزیع مکانی طبقات مختلف فضای سبز شهری در مناطق شهری از عدالت اطمینان حاصل شود .بنابراین رشد
سریع شهرنشینی در بسیاری از شهرهای ایران بهخوبی درک شده است که پیامدهای آن رشد سریع شهری و کمبود منابع مالی و
انسانی در فرایند مدیریت بهوضوح احساس میشود(.)Ghasemi et al, 2018: 1
از نمونه این شهرها ،شهر سبزوار است که بهعنوان یکی از شهرهای بزرگ استان خراسان رضوی ،در چند دهة اخیر شاهد رشد
فزایندهای شهرنشینی بوده که برآیند آن به ایجاد محدودیتهای توسعه برای کاربری فضاهای سبز شهری شده است و حتی در بسیاری
از مواقع موجب جایگزین شدن این ساختارها با کاربریهای انسانساخت میشود .برای مثال بسیاری از باغات ،اراضی زراعی و مرتعی،
فضاهای باز و سبز عمومی در جریان تغییر کاربری ،جای خود را به بافت مسکونی و تجاری دادهاند .در این کار ،ما یک متدولوژی
مبتنی بر سیستمهای اطالعات جغرافیایی را برای ارزیابی عدالت فضایی و دسترسی گروههای مختلف جمعیت به  UGSباتوجهبه سطح
عملکردی آن در شهر سبزوار ،با استفاده از یک روش خوشهبندی مکانی بررسی میکنیم؛ زیرا سیستمهای توسعهیافته در طی سه دهه
گذشته ثابت کردهاند که بانکهای اطالعاتی مکانی میتوانند دادههای کمی و کیفی را نیز شامل و تجزیهوتحلیل کنند و به همین
ترتیب باید در برنامههایی برای توسعه و مدیریت استانداردهای فضای سبز گنجانده شوند (.)Laing et al, 2006: 2-3
این تحقیق با هدف تبیین الگوی توزیع فضایی پارکهای درونشهری با رویکرد عدالت فضایی انجامشده است .درنتیجه پژوهش
حاضر بر آن است به سواالت ذیل پاسخ دهد :الگو توزیع فضایی پارکهای شهری شهر سبزوار چگونه است؟ وضعیت دسترسی
شهروندان به این خدمات در محدوده شهر سبزوار به چه صورت است؟ نتایج این تحقیق میتواند به شناسایی یک الگوی فضایی
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پارکهای شهری منجر شده و از این رو در برنامهریزی فضایسبزشهری مؤثر باشد.
مبانی نظری
چارچوب نظری
مفهوم عدالت محیطی نخستینبار توسط رهبران جنبشهای حقوق مدنی در دهه  1960مطرح شد؛ اما تا دهه  1980توجه چندانی به
عموم مردم نکرد تا اینکه با انتشار چند گزارش برجسته از قرارگرفتن در معرض زبالههای خطرناکی که در جوامع مختلف در ایاالت
متحده روبرو بودند ،افزایش یافت .از زمان انتشار این گزارشها ،بسیاری از مطالعات دانشگاهی و ابتکارات دولتی را برای ارتقاء عدالت
زیستمحیطی توصیه و اجرا کردند .اخیراً ،اصطالح عدالت فضایی به طور عرفی جایگزین عدالت محیطی شده است و تعریف آن شامل
مشخصات عدالت توزیعی (توزیع کیفیت محیطزیست در فضا) و عدالت رویهای (دسترسی شهروندان به فرایندهای برنامهریزی
محیطزیست) است ( .)Tooke et al, 2010: 1040این مفهوم ،چارچوبی مفید برای درک تجربیات تحلیلشده ما را فراهم میکند.
مفهومسازی روابط بین توزیعهای جغرافیایی منابع و پیامدهای عدالت اجتماعی تحت تأثیر نظریات علمی و آثار دیویس ،)1968( 1لفور
( ،)1991هاروی ،)1996 ،1992 ،1973( 2پیری ( ،)1983اسمیت 3و  ...قرار گرفته است.
تحقیقات سوجا )2010 ،2009 ،2000( 4در مورد عدالت مکانی صریحاً جنبههای توزیع و فرایند را در برمیگیرد .به گفته سوجا
( ،)2009عدالت مکانی به این موارد اشاره دارد :تأکید عمدی و متمرکز بر جنبههای جغرافیایی عدالت و بیعدالتی [و] مستلزم توزیع
عادالنه در فضای منابع باارزش اجتماعی و فرصتهای استفاده از آنها [ ...که این] میتواند هم بهصورت نتیجه و هم فرایند مشاهده
شود .جغرافیا یا الگوهای توزیع که بهخودیخود عادالنه  /ناعادالنه و بهعنوان فرایندی هستند که این نتایج را میتوانند تولید کنند
( .)Yenneti et al, 2016: 3همچنین مفهوم عدالت فضایی به میزان توزیع خدمات یا امکانات به طور مساوی در مناطق مختلف و
همچنین گروههای اقتصادی ،قومی و سیاسی ،با درنظرگرفتن شرایط مناسب باتوجهبه نیازهای گروههای ویژه مانند کودکان و سالمندان
اشاره دارد .بهطورکلی ،هدف از تحقیقات عدالت فضایی این است که آیا توزیع خدمات عمومی منصفانه است و با الگوهای فضایی
اقتصادی و اجتماعی مشاهدهشده ارتباط دارد یا خیر  .مقیاس جغرافیایی یکی از عناصر جدید در تحقیق در مورد گفتمان و عملکرد
عدالت فضایی است (.)Omer, 2006: 255
عدالت توزیعی یکی از جنبههای ضروری است ،اما کافی نیست که بهعنوان یک امر هنجاری در برنامهریزی باشد ،بلکه بسیار
موردنیاز است .درحالیکه الزم و نیاز به سرکوب خودخواهیها دارد ،نمیتواند علل بیعدالتی را که ساختاری هستند و در نقش قدرت
نهفتهاند ،برطرف کند .شهر عدالتمحور ،عدالت را یک موضوع توزیع میداند و بهنوعی برابری را هدف قرار میدهد؛ اما یک شهر خوب
نباید صرفاً شهری با عدالت توزیع باشد بلکه باید شهری باشد که از توسعه همهجانبه هر فرد و همه افراد حمایت کند .تخصیص منابع
به طور نابرابر در فضا  -استدالل منابع ناعادالنه ،ازجمله دسترسی محدود و نابرابر به مشاغل و خدمات ،قدرت سیاسی ،وضعیت
اجتماعی ،درآمد و ثروت بهعنوان اشکال تخصیص منابع ناعادالنه است (.)Marcuse, 2009: 2
نظریه رفاه فضایی ،فضای جغرافیایی را بهعنوان یک توجه ویژه برای دستیابی به کارایی در تولید در نظر گرفته است .این واقعیت
که تولید با سود هدایت میشود ،داللت بر این دارد که تصمیمگیری محل ارتباط مستقیمی با هزینههای تولید و سطح تقاضای مؤثر
دارد که انتظار میرود میتواند در یک مکان خاص برآورده شود .در یک اقتصاد بهینه فضا ،ترتیب فضایی تولید بهگونهای خواهد بود که
خدمات صحیح (در مقدار مناسب باقیمت مناسب) در مکانهای صحیح تولید شود .با این وجود ،در دنیای واقعی ،چیدمان فضایی تولید
حداقل به چهار دلیل به چنین وضعیت مطلوب نخواهد رسید .اول ،روند تولید  -مانند روند مصرف  -کامالً آگاهانه یا کامالً منطقی
نیست .دوم ،تولیدکنندگان برای یافتن مکان در هر مکان آزاد نیستند بلکه فقط برای اقامت در مکانهای موجود محدود هستند .سوم،
تحرک مکانی ناقص عوامل تولید ،از تعدیل آسان تغییرات مکانی که در بازار رخ میدهد جلوگیری میکند .دلیل چهارم وجود خارجی
بودن فضایی است .به عبارت ساده ،یک اثر خارجی یک اثر بیارزش است .این ممکن است فایدهای باشد که از طرف کسانی که هزینه
آن را نمیپردازند (یک خارجی بودن مثبت) یا ضرر و زیان متحمل شده توسط کسی که جبران نمیشود (یک خارجی بودن منفی)
1

Davis
Harvey
3
Smith
4
Soja
2
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است .یک نمونه کالسیک از یک خارجی بودن منفی ،آلودگی هوا ناشی از یک کارخانه صنعتی بومی است .یک بیرونی مثبت میتواند
نزدیکی به خدمات ارزشمندی ازجمله مدارس ،پارکها یا کلینیکهای بهداشتی باشد .مثالها بهخوبی نشان میدهد که مفهوم بیرونی
دارای یک بعد جغرافیایی قوی است .فعالیتها در یک مکان خاص انجام میشود .در فضای جغرافیایی و عوارض جانبی این فعالیتها -
چه مثبت و چه منفی  -از این مکان نشأت میگیرند و مناطق اطراف آن را تحت تأثیر قرار میدهند .در بیشتر موارد ،با افزایش فاصله از
منبع بیرونی ،این اثرات کاهش مییابد .نتیجهگیری اصلی از بحث ارائهشده در باال این است که نظریه رفاه مکانی نشان میدهد که
یک سیستم اقتصادی/مکانی تنظیمنشده اقتصادی بعید است .دستیابی به حداکثر رفاه اجتماعی/مکانی ،مگر اینکه نوعی مداخله دولت
در سیستم بازار وجود داشته باشد ،بهگونهای که قیمتها تنظیم میشوند تا کامالً منعکس شود .هزینههای اجتماعی یا خروجیها به
سطح مطلوب اجتماعی کنترل میشوند (.)Amer, 2007: 17
یکی از جنبههای فضایی که تأکید بسیاری بر آن شده و در بحث توزیع جغرافیایی خدمات برای شهرها حیاتی است فضاهای سبز
شهری است .درباره نحوه توزیع فضای سبز شهری بهعنوان یکی از کاربریهای مهم شهر ،نظریات متفاوتی وجود دارد .طبق نظریه
اول ،فضاهای باز باید متمرکز و ممتد باشند تا از این طریق به بقیه شهر شکل بدهند (خان سفید )150 :1387 ،نظریه دیگر بر این باور
است که فضاهای باز باید کوچک بوده و سراسر بافت شهری پراکنده شوند تا از این طریق دسترسی مردم به آنها تا احد ممکن افزایش
یابد (قربانی )113 :1389 ،بهگونهای که در اکثر کشورها مطالعات عدالت فضایی اخیر ًا بر اندازهگیری دسترسی به پارکهای درونشهری
برای خانوادهها به دلیل ارتباط کمتر با طبیعت برای فعالیتهای فضای بازیافته متمرکزشده است (.)Xing et al, 2020: 1
پارکها و دیگر فضای سبز عمومی مزایای مهمی را برای ساکنان شهری ازجمله فرصتهای تفریحی ،بهبود ارزش دارایی و
افزایش سالمت عمومی فراهم میکند ( .)Holifield & Williams, 2014: 70-71در فرهنگ استاندارد دانشگاهی آمده است که
پارک قطعه زمینی است در داخل یا نزدیک شهرها که معموالً با امکاناتی نظیر زمینهای بازی ،گردشگاهها و زمینهای ورزشی برای
استفاده عمومی تجهیز میشوند (علوی و همکاران)26 :1396،؛ پارکهای شهری میتواند به ایجاد چارچوبی کمک کند که جامعه و
فرهنگ شهری بتوانند در آن توسعه یابند و هویت و احساس جامعه را افزایش دهند .این میتواند مورداستفاده قرار گیرد تا زمینهای
برای آموزش و آگاهی از نحوه عملکرد اکوسیستمها و چگونگی ادغام عملکردهای شهری در سیستم طبیعی فراهم شود .باوجود مزایای
شناختهشده اقتصادی ناشی از آن ،مالحظات مربوط به برنامهریزی پایدار برای استفاده از اراضی معموالً هنگام طراحی محلههای شهر
نقش دوم را ایفا میکند .فشارهای زیادی وجود دارد -اساساً مربوط به بازار و ناشی از تفکر کوتاهمدت برای توسعه ناپایدار ( Treija et
 .)al, 2012: 264فقدان و یا کمبود این فضاها در شهر موجب افزایش آلودگی هوا و تخریب محیطزیست ،مشکالت روحی و روانی،
نبود محلی برای گذران اوقات فراغت و مسائل دیگری میشود که ادامه حیات شهری را غیرممکن میسازد.
انواع پارکها بر اساس هويت
طبقهبندی پارکها بر اساس هویت به شش دسته طبقهبندی میشود ،عبارتاند از:
 .1پارک جنگلی :پارکی است که درختان ،نقش بیشتر و مهمتری نسبت به دیگر عناصر به کار گرفته در طراحی آن دارند و برای
احداث این پارکها از اصول جنگلداری پیروی میشود و هویت کلی آنها طبیعی است.
 .2پارک شهری :پارکی است که با بهکارگیری روشهای مهندسی و تحت مدیریت انسان ،بهمنظور ایجاد نمونههایی از طبیعت در
درون شهرها ایجاد میشوند .به پارکهایی که در حوزه یک شهر واقعشدهاند پارک شهری گفته میشود .پارکهای شهری ،بر
اساس مقیاس و حوزه نفوذ ،به پارک همسایگی (کودک) ،محلهای ،ناحیهای ،منطقهای و شهری تقسیم میشوند.
 .3پارک همسایگی :پارکی که در یک واحد همسایگی قرار گرفته و مساحتی کمتر از  5000مترمربع (نیم هکتار) دارد و شعاع
نفوذ آن ،از  100متر تجاوز نمیکند .طبق استاندارد ،برای کودک  9ساله از دورترین نقطه واحد همسایگی تا پارک با پای پیاده
مقدور بوده و در طی مسیر از خیابانهای شریانی و بزرگراهها عبور نکند (اداره کل نوسازی و تحول اداری شهرداری تبریز و
واحد آموزش سامان پارکها.)115 :1396،
 .4پارک محلهای :مساحت پارک محلهای حدود  2برابر مساحت پارک در مقیاس واحد همسایگی ( 1هکتار) است و تا 50000
متر متغیر است همچنین ارتباط پیاده برای کودک  9ساله از دورترین نقطه محله تا پارک باید به حدود  2برابر معیار پارک در
واحد همسایگی برسد؛ و در طی مسیر بتواند از خیابانهای کندرو و شبکه دسترسی محلی عبور نماید .شعاع عملکردی پارک
محلهای  1000متر است .سرانه پارک محلهای  1/2مترمربع است (تیموری و همکاران.)142 :1389 ،
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 .5پارک ناحیهای :به پارکی گفته میشود که در ناحیه مسکونی قرار گرفته باشد و مساحت آن حداقل  2تا  4برابر پارک محلهای
از  50000تا  100000مترمربع بوده و دسترسی با پای پیاده برای ساکنان از دورترین نقطه تا پارک از نیم ساعت تجاوز نکند.
 .6پارک منطقهای :مساحت پارک منطقهای ،از  100000مترمربع تا  200000مترمربع ،یعنی دوبرابر مساحت پارک ناحیهای است
و شعاع نفوذ آن نیز 4000 ،متر برآورد میشود .پارک فرا شهری یا پارکهای بسیار بزرگ :این پارکها دارای مساحت بیشتر
از  20هکتار هستند و حوزه نفوذ آنها میتواند بخشی از شهر یا تمام آن باشد .این پارکها بهمنظور تفرج و گریز مردم از
آلودگی هوا و شلوغی شهر مورداستفاده قرار میگیرند بهطورکلی بهازای هر  50هزار نفر جمعیت یکی از این پارکها موردنیاز
است .همچنین بر اساس چگونگی کارکرد اصلی پارکها نیز ،میتوان آنها را به پارکهای تفریحی ،تجاری ،صنعتی ،ورزشی،
علمی ،آموزشی طبقهبندی نمود (داوری.)52-53 :1396 ،
طبقهبندی پارکها بر اساس دستورالعمل پیشنهادی سازمان ملی بوستانها و فضاهای تفريحی

طبقهبندی بوستانها در بیشتر کشورها بر اساس دستورالعمل پیشنهادی سازمان ملی بوستانها و فضاهای تفریحی  NRPAدر سال
 1996منتشر شد که هدف از انتشار آن دسترسی جوامع شهری به فضای سبز و تفریحی شهروندان است ( Mertes& James,
 )1996که در این دستورالعمل؛ تعاریف ،معیارها ،طبقهبندیها و استانداریهای توسعه برای توسعه فضای سبز و فضاهای تفریحی
ارائهشده است ( )Comprehensive Master Plan, 2018که بر اساس آن ،پارکها به چند دسته تقسیم میشوند :پارکهای
کوچک ،1پارکهای همسایگی ،2پارکهای محلی ،3پارکهای بزرگ شهری ،4پارکهای خطی ،5مجموعه ورزشی و نواحی با کاربری
ویژه.)Parks Master Plan, 2015:7( 6
پیشینه تحقیق
اکبری و همکاران ( )1992در پژوهشی با عنوان سطوح خنک و درختان سایهدار برای کاهش استفاده از انرژی و بهبود کیفیت هوا در
مناطق شهر ی به بررسی اثرات فضای سبز بر مناطق شهری پرداخته اند و دریافتند که وجود فضای سبز شهری نزدیک به ساختمانها
میتواند دمای هوای داخلی در تابستان را تا  3درجه سانتیگراد نسبت به مناطق دیگری که دچار کمبود فضای سبز میباشد ،کاهش
دهد .در زمستان ،فضاهای سبز شهری میتوانند هزینههای گرمایشی ،سرعت باد ،آلودگی و نفوذ هوا به داخل ساختمان را تا ٪50
کاهش دهند و این امر بهصرفه جویی در گرمایش ساالنه بالقوه تا  ٪25تبدیل میشود ( .)Akbari et al,1992: 295باتوجهبه
مطالعات مذکور ،مشخص است که فضاهای سبز شهری طیف گستردهای آلودگیهای محیط شهری را کاهش و سالمت شهروندان را
تحت تأثیر قرار میدهد و در طی یک دهه اخیر رابطه بین سالمت شهروندان و فضای سبز شهری و دسترسی و توزیع عادالنه به آن
مورد توجه قرار گرفته است همانطور که مطالعات کاسپرسن 8نشان میدهد که زندگی در میان فضای سبز و یا نزدیک فضای سبز
رضایت ساکنان و شهروندان از محیط زندگی خود را باال میبرد بهعنوانمثال فقدان فضای سبز و زمینبازیهای کودکان دلیل اصلی
افرادی بود که از شهر لوون بلژیک بیرون میروند یا در هلیسنکی بیش از  80درصد از ساکنان و شهروندان نقش فضای سبز را در
افزایش کیفیت محیط زندگی خود بسیار مهم عنوان کردند یا در شهر بارسلون دسترسی به فضای سبز برای ساکنان آن اهمیت بسیاری
دارد (.)Caspersen et al, 2006: 7
وریس و زوست ،)2004( 7در پژوهشی با عنوان تأثیر کمبودهای تفریحی بر قابلیت زندگی در شهرها ،به بررسی اثرات پارک ها و
فضاهای تفریحی بر زندگی شهری در شهر های هلند پرداخته اند و در مطالعات خود دریافتند که اکثر شهروندان در هلند به فضای سبز
دسترسی خوبی داند و نیمی از کل شهروندان به نزدیکترین فضای سبز دسترسی خوبی دارند (.)Zoest & Vries, 2004:27

Pocket parks
Neighborhood parks
Community parks
Large urban parks
Liner parks
Sport complex and Spacial use Area
Vries and Zoest

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

36

طهماسبی مقدم و همکاران :تبیین الگوی توزیع فضایی پارکهای درونشهری با رویکرد عدالت فضایی...،

کیسورا 1در مقاله ای با عنوان تغییر پوشش پوشش گیاهی در مناطق شهری در شیلی با تاکید بر شاخص های زیست محیطی به
بررسی پوشش مناطق شهری در کشور شیلی می پردازد و در مطالعات خود نشان میدهد که وجود فضاهای سبز در مناطق شهری
برای کیفیت زندگی انسان و پایداری شهرها بسیار مهم است و با بررسی سه شهر اروپایی آمستردام (هلند) ،پاریس (فرانسه) و سویا
(اسپانیا) درک و نگرش عمومی شهروندان را به فضای سبز شهری به نتایجی میرسد که در پژوهش حاضر میتوان به نتایجی ازجمله؛
الف) انگیزه افراد برای بازدید از فضای سبز ب) احساس عاطفی ناشی از حضور در فضای سبز و اهمیت آن برای رفاه انسان و ج)
رضایت مردم از میزان فضای سبز شهری در شهرهایشان آن اشاره کرد و نتایج تأیید میکند که وجود فضای سبز در محیط شهری
منشأ احساسات مثبت و خدمات مفید است که نیازهای غیرمادی انسانی مهم را برآورده میکند و باعث بهبود سالمتی و رفاه افراد و
بهتبع آن پایداری جامعه میشود (.)Chiesura, 2004: 336
چانگ و لیاو ،)2011( 2در پژوهشی با عنوان بررسی مدل یکپارچه برای اندازهگیری عدالت فضایی امکانات عمومی شهری در زمینه
پارکهایی شهری با استفاده از دو مدل یکپارچه دسترسی و تحرک که مبتنی بر مدل جاذبه است به اندازهگیری عدالت فضایی
پارکهای شهری در شهر تاینان تایوان میپردازد .نتایج نشان میدهد که توسعه فضایی نابرابر منطقهای اثرات سوئی در میان خدمات
پارک شهری میگذارد .هزینههای انباشته زمان سفر همراه با تحرک ترافیکی متفاوت ساکنین و الگوهای قرارگیری پارکهای شهری
بر روی فرصتهای دسترسی ساکنان اثر میگذارد(.)Chang et al, 2011: 1
یو 3و همکارانش ( ،)2020در مقاله ای با عنوان ارزیابی دسترسی به پارکهای شهری با استفاده از دادههای فضایی در شهرهای
چین :از طریق عدالت اجتماعی پرداختهاند .این مطالعه اولین ارزیابی کمی از دسترسی پارکهای شهری با استفاده از دادههای سطح
قطعات شهری در چین ،از دیدگاه عدالت اجتماعی است .در این پژوهش از مدل تجزیهوتحلیل شبکه در سیستم اطالعات جغرافیایی و
روشهای آماری در  SPSSاستفادهشده و نتایج آن نشان میدهد که  60.5درصد از امالک و مستغالت در نانجینگ در  10دقیقه
پیادهروی برای دسترسی به پارکهای شهری واقعشدهاند .بااینحال ،این دسترسی با قیمت مسکن ارتباط مثبت دارد و با قدمت
ساختمانها همبستگی منفی دارد و همه عوامل دیگر را ثابت نگه میدارد .درحالیکه صاحبان خانههای مرفه از امکانات رفاهی سبز
باکیفیت باال بهره میبرند ،اما جوامع کمدرآمد تازهتأسیس که بیشتر ساکنان آن را بهعنوان جمعیتی آسیبپذیر طبقهبندی میکنند،
کمترین درصد فضای سبز قابلدسترسی را دارند .این مطالعه اختالف فضایی موجود در دسترسی پارکهای شهری در بین گروههای
مختلف اقتصادی اجتماعی در نانجینگ ،چین را نشان میدهد()Yu et al, 2020: 2؛ بنابراین مطالعات خارجی متعددی ازجمله
سانگ ،4سیلیرس ،5گیلیلند ،6ایوز 7در ارتباط با اهمیت و دسترسی به پارکهای درونشهری و فضای سبز شهری شده است .در داخل
کشور ایران مطالعات و تحقیقاتی که در ارتباط با دسترسی و توزیع فضایی پارکهای درونشهری انجامگرفته میتوان به تحقیقات زیر
اشاره کرد:
محمدی و همکاران ( ،)1388در مقالهای تحت عنوان تحلیل توزیع فضایی و مکانگزینی پارکهای شهری با استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیایی در منطقه  2شهر زاهدان به بررسی و تحلیل پارکهای شهری پرداختهاند .نتایج بهدستآمده از این تحقیق بیانگر
ناکافی بودن پارکهای واحد همسایگی و محلهای میباشد و همچنین از لحاظ رعایت نظام سلسلهمراتب کالبد شهری تعادل و توازن
وجود ندارد(محمدی و همکاران.)17 :1388،
حسینی و همکاران ( ،)1391در مقاله ای با عنوان بررسی و تحلیل فضای سبز شهر شیراز با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن
و خوشهبندی به بررسی سرانه فضای سبز شهر شیراز پرداختهاند که نتایج بدست از این تحقیق بیانگر کمبود فضای سبز در سطح شهر
شیراز ،عدم توزیع فضای سبز مناسب در مناطق شهری شیراز می باشد(حسینی و همکاران)59 :1391،
فصیحی و همکارانش ( ،)1399در پژوهشی با عنوان تحلیل دسترسی به بوستانهای شهری با رویکرد عدالت فضایی ،کمیت
موجودی بوستانها را در شهر ایالم در انطباق با استانداردهای تعریفشده بررسی و نحوه پراکندگی و کیفیت دسترسی شهروندان

1. Chiesura
2. Chang and Liao
3. Yu
4. Song
5. Cilliers
6. Gilliland
7. Ives
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مناطق شهی ایالم را به بوستانهای شهری تحلیل کردهاند .نتایج بیانگر این بوده است که توزیع کاربری بوستانها در سطح شهر ایالم
کامالً نامتوازن است .چنانچه که بیش از یکسوم ( 35درصد) مساحت شهر که بیش از یکسوم جمعیت (تقریباً  31درصد) را در خود
جایداده در حوزه دسترسی بوستانها قرار نمیگیرند ،درحالیکه در قسمتهای زیادی بهویژه در شمال شهر ،حوزههای دسترس
بوستانها تا  9حوزه با یکدیگر همپوش هستند .همچنین نتایج نشان داده است کمبود بوستانهای شهری در بافتهای قدیمی و
هستههای اولیه شهری دیده میشود که قسمتهای جنوبی شهر را به خود اختصاص دادهاند(فصیحی و همکاران.)105 :1399،
جعفری و همکاران ( ،)1394در پژوهشی با عنوان تحلیل توزیع پارکهای شهری با رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردی :شهر
بناب) با استفاده از روشهای سیستم اطالعات جغرافیایی از قبیل شاخص میانگین نزدیکترین همسایه و تحلیل شبکه به تحلیل توزیع
فضایی پارکهای شهری در شهر بناب پرداختهاند که نتایج بهدستآمده نشاندهندة خوشهای بودن توزیع فضایی پارکها است که در
مناطق مرکزی و شمال شرقی شهر و نامناسب بودن آن در سایر بخشهای شهری میباشد و آنچه از این تحقیق برمیآید این است که
عدالت فضایی در توزیع پارکهای شهر بناب چندان رعایت نشده است؛ بنابراین بااینکه تحقیقات زیادی درزمینة اهمیت و نقش اساسی
پارکهای شهری در بهبود کیفیت زندگی شهری صورتگرفته است اما متأسفانه مطالعة جامعی در این زمینه یعنی تخصیص فضایی
پارکهای شهری در سطوح مختلف شهری و میزان دسترسی به انواع پارکهای شهری در منطقه موردمطالعه صورت نگرفته است ،به
همین دلیل هدف این پژوهش شناسایی الگوی بهینه پارکهای شهری و میزان دسترسی شهروندان به آن در شهر سبزوار است(جعفری
و همکاران.)43 :1398،
روش انجام تحقیق
روش تحقیق پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی میباشد .روش گردآوری اطالعات بهصورت
اسنادی با بهرهگیری از مقاالت ،دادههای طرح تفصیلی شهر سبزوار و با بهرهگیری از پیشینه تحقیق و مبانی نظری پژوهش ،پارکهای
شهر سبزوار طبقهبندی شد .به منظور تحلیل توزیع و تبیین الگوی فضایی از سیستم اطالعات جغرافیایی از روشهای آمار فضایی از
قبیل نزدیکترین واحد همسایگی و از تحلیل شبکه برای دسترسی به خدمات (ابزار سرویسدهی) استفاده شد و بر اساس دستورالعمل
پیشنهادی سازمان ملی بوستانها و فضاهای تفریحی مطابق با اولین تقسیمبندی ( )NRPAو ویژگیهای موجود در شهر سبزوار از
قبیل جمعیت ،پارکهای موجود در شهر سبزوار به پارک همسایگی ،پارک محلهای ،پارک ناحیهای ،پارک منطقهای طبقهبندی شد .از
 31پارک تجهیز شده شهر سبزوار به  5پارک همسایگی 21 ،پارک محلهای 4 ،پارک ناحیهای 1 ،پارک منطقهای طبقهبندی شد .جدول
 1طبقهبندی پارکهای درونشهری مطابق با معیارهای  NRPAرا نشان میدهد.
جدول  .1طبقهبندی پارکهای درونشهری مطابق با معیارهای  NRPAو هویت در شهر سبزوار
تعداد پارک

اسامی پارکها

طبقات
پارک همسايگی

5

پارک شقایق ،بلوک  ،3حکمت  ،1حکمت  ،2بلوک 4

پارک محلهای

21

هفتتیر ،دانشجو ،هزار ستان ،فاطمی ،بعثت ،بلوک  ،7بلوک  ،5پارک الله ،بلوک  ،1بلوک  ،6پارک بهمن ،پارک بزرگ
ایرانیان ،پارک سالمت ،جانبازان ،باغ ملی ،کودک ،پارک میالد ،بوستان زائر ،بلوک  ،2شهدای گمنام ،ارمغان

پارک ناحیهای

4

استقبال ،بانوان ،بوستان هنر ،ارم

پارک منطقهای

1

بوستان امام رضا

محدوده مورد مطالعه
شهر سبزوار واقع در شهرستان سبزوار از استان خراسان رضوی است که از سمت شمال به شهرهای خوشاب ،جوین و دوازون و از
طرف شرق به شهرهای نیشابور ،کاشمر و از جنوب به شهر بردسکن و از غرب به شهر رود آب محدودشده است به طبق قانون
تقسیمات کشوری در سال  ،1316سبزوار پس از مشهد پرجمعیتترین شهر در استان بود .همچنین در نخستین سرشماری رسمی ایران
که در سال  1335انجام گرفت و نیز در سال  1345و  1355سبزوار دومین شهر پرجمعیت استان خراسان بود (اکبری و همکاران،
 .)132 :1392بر پایه آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  1395شهر سبزوار با  243700نفر جمعیت با مساحتی
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 3175/46هکتار ،سی و چهارمین شهر پرجمعیت ایران است و با ارتفاع  978متر از سطح آبهای آزاد ،در  57 40 َ 20درجه طول
شرقی و  36 12 َ 45عرض شمالی واقعشده است .شکل (.)1

شکل  .1موقعیت شهر سبزوار و محالت موردمطالعه
ترسیم( :نویسندگان)1399 ،

یافتهها
ارزیابی پارکهای درونشهری در سطح شهر سبزوار نشان میدهد که مساحت کل پارکهای درونشهری تجهیز شده در شهر سبزوار
حدود  713716مترمربع و سرانه آن در سطح شهر  2/92مترمربع میباشد درحالیکه حداقل سرانه آن برای کل شهر  7متر است که به
مجموع آن  4/08مترمربع بهازای هر نفر کمبود وجود دارد؛ بنابراین توزیع و پراکنش پارکهای شهر سبزوار در سطوح محلهای و
ناحیهای شهری نابرابر میباشد که به بررسی این سطوح پرداخته میشود .جدول ( )2کمبود پارک به نسبت جمعیت و سرانه معیار در
شهر سبزوار را نشان میدهد.
جدول  .2کمبود پارک به نسبت جمعیت و سرانه معیار در شهر سبزوار
جمعیت (سرشماری )1395

کل مساحت پارکهای سبزوار m2

سرانه موجود

سرانه معیار

کل کمبود پارک در سطح شهر

243700

713716

2/92

12-7

4/08

براساس جدول ( ،)3مساحت پارکها در سطح محله در کل شهر معادل  713716مترمربع معادل  71/31هکتار میباشد و مقایسه
توزیع فضایی این پارکها در سطح عملکردی به تفکیک محالت نشان میدهد که محالت  16-3 ،7-2 ،9-2با بیشترین سرانه برابر با
 30مترمربع دارای مطلوبیت و سایر محالت بهجز محالت  3-3 ،4-2 ،13-1 ،15-2 ،16-4 ،17-2از کمترین مطلوبیت با سرانه کمتر
از  2مترمربع برخوردار میباشد؛ بنابراین بر اساس جدول  3و شکل  2پارکهای تجهیز شده در محالت شهری ،شهر سبزوار بهصورت
عادالنه توزیع نشده و در بعضی محالت باألخص محالت مرکزی و قدیمی شهر سبزوار حتی سرانه آن به صفر درصد میرسد که
بیانگر کمبود این پارکها در بافتهای پر و قدیمی میباشد .جدول ( )3جمعیت و توزیع سرانه پارک و فضای سبز در شهر سبزوار را
نشان میدهد.
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جدول  .3جمعیت و سرانه پارک و فضای سبز شهری در محالت شهر سبزوار
سرانه

سرانه

محالت

جمعیت

تعداد پارک

مساحت
m2

فضای سبز

محالت

جمعیت

تعداد پارک

مساحت
m2

فضای سبز

4025

0

0

0

1-1

6410

0

0

0

1-11

0

0

0

1-2

5305

0

0

0

2-11

5959

5436

1

2-1

3077

1

21291

6/9

1-12

5698

1

0

2-2

5745

1

7305

1/3

2-12

4907

0

0

1-3

4418

0

0

0

3-12

3443

0

0

0

2-3

6224

0

0

0

1-13

5470

1

69585

12/7

3-3

4078

1

25024

6/1

2-13

5845

0

0

0

1-4

3176

1

6659

2/1

3-13

3269

0

0

0

2-4

4755

1

75080

15/8

4-13

3761

2

3230

0/9

3-4

4042

1

6997

1/7

1-14

4427

0

0

0

4-4

2773

0

0

0

2-14

3135

0

0

0

1-5

10467

0

0

0

3-14

3676

0

0

0

2-5

4790

0

0

0

4-14

2937

0

0

0

1-6

5379

0

0

0

1-15

4521

1

8245

1/8

2-6

11272

2

19579

1/7

2-15

3949

1

28608

7/2

1-7

11190

1

3387

0/3

1-16

3241

0

0

0

2-7

3329

3

70138

21/1

2-16

3705

0

0

0

3-7

3225

0

0

0

3-16

4706

6

137971

29/3

1-8

10886

2

24871

2/3

4-16

4815

2

13515

2/8

2-8

7442

0

0

0

5-16

2207

0

0

0

1-9

3452

1

91466

26/5

1-17

3231

0

0

0

2-9

3636

0

83691

23

2-17

3657

2

11683

3/2

1-10

6007

0

0

0

3-17

2156

0

0

0

2-10

6350

0

0

0

1-18

2550

0

0

0

3-10

10982

0

0

0

مجموع

243700

31

713716

2/92

توزیع بهینه پارکها و فضای سبز تجهیز شده در نواحی شهری بهگونهای باید باشد که مطابق با نیازهای جمعیتی و برابری
جغرافیای نواحی صورت بگیرد در نتیجه باتوجهبه نتایج جدول ( )4پراکنش پارکهای تجهیز شده در نواحی شهر سبزوار بهصورت
عادالنه توزیع نشده است و نواحی  9با کمترین جمعیت نسبت به مساحت پارکها ،دارای بیشترین سرانه  24/7مترمربع میباشد به
عبارتی بهازای هر نفر  24/7مترمربع فضای سبز تعلق میگیرد این در حالی است که در نواحی  18 ،14 ،11 ،10 ،5 ،1باوجود جمعیت
باالی  8هزار نفر ،سرانه پارکهای تجهیز شده در این نواحی صفر است به عبارتی دچار فقر سرانه فضای سبز میباشند .جدول ()4
توزیع جمعیت و سرانه پارک و فضای سبز شهری در نواحی شهر سبزوار را نشان میدهد.
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جدول  .4جمعیت و سرانه پارک و فضای سبز شهری در نواحی شهر سبزوار
سرانه فضای

نواحی شهری

جمعیت

تعداد پارک

مساحت
M2

سرانه فضايی سبز

نواحی شهری

جمعیت

تعداد پارک

مساحت
M2

سبز

23339

0

0

0

1

11715

0

0

0

10

0

0

0

2

8822

2

28956

3/2

11

9984

5436

0/4

3

14720

1

25024

1/7

12

14048

1

4/0

4

14746

3

88736

6

13

18345

3

72815

5

15257

0

0

0

14

14175

0

0

0

6

16651

2

19579

1/2

15

8470

2

36853

4/4

7

17744

4

73525

4/1

16

18674

8

151486

8/1

8

18328

2

24871

1/4

17

9044

2

11683

1/3

9

7088

1

175157

24/7

18

2550

0

0

0

243700

31

713761

2/9

مجموع

نتایج شکل ( )2و شکل( ،)3بیانگر عدم توزیع فضایی عادالنه سرانه پارکها و فضای شهری به ترتیب در محالت و نواحی شهری،
شهر سبزوار است که فقط نواحی  9دارای بیشترین سرانه فضایی است این در حالی است کل محالت ،محالت 9-1 ،9-1 ،7-2 ،16-2
از سرانه بهتری برخودار است .شکل ( )2و شکل( )3سرانه پارک و فضای سبز شهری در محالت و نواحی شهر سبزوار را نشان میدهد.

شکل  .2سرانه پارک و فضای سبز شهری در محالت شهر سبزوار
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شکل  .3سرانه پارک و فضای سبز شهری در نواحی شهر سبزوار

نتایج جدول شماره ( )5نشان میدهد که پراکنش پارکهای درونشهر ی و فضای سبز شهری در مناطق دوگانه شهر سبزوار
بهصورت ناعادالنه توزیعشده و منطقه یک با بیشترین جمعیت نسبت به منطقه دو دارای بیشترین تعداد پارک نسبت به منطقه یک
است و سرانه آن  3/21مترمربع میباشد بدین معنا بهازای هر  1نفر در منطقه دو  3/21مترمربع پارک و فضای سبز وجود دارد .جدول
( )4جمعیت و سرانه پارک و فضای سبز شهری در مناطق دوگانه شهری ،شهر سبزوار را نشان میدهد.
جدول  .5جمعیت و سرانه پارک و فضای سبز شهری در نواحی شهر سبزوار
مناطق شهری

جمعیت

تعداد پارک

مساحت پارکها

سرانه

منطقه يک

129069
114631
243700

13
18
31

344730
369031
713761

2/67
3/21
2/29

منطقه دو
مجموع

معیارهای(1)NRPA

طبقهبندی پارکهای درونشهری بر اساس
طبقهبندی پارکها و بوستانهای شهری بر اساس طبقهبندی سازمان ملی بوستان و فضای تفریحی ( )NRPAدر شهر سبزوار به
سه نوع پارکهای منطقهای ،پارکهای ناحیهای ،پارکهای محلهای و پارکهای همسایگی با ویژگیهای مشخصشده در جدول 5
تقسیم میشوند .بر اساس جدول ( )6مساحت پارک منطقهای در شهر سبزوار  101513مترمربع است که با در نظر گرفتن جمعیت کل
شهر سبزوار  243700نفر  ،دارای کمبود این نوع پارک در بخش شمالی شهر سبزوار میباشد و پارک منطقهای در جنوب شهر فقط
 193980نفر از جمعیت شهر را پوشش میدهد بدین معنا که  49720نفر دسترسی مناسبی به پارکهای منطقهای ندارند .جدول ()6
طبقهبندی پارکهای درونشهری مطابق با معیارهای  NRPAو مساحت آنها در شهر سبزوار نشان میدهد.

1. National Recreation and Park Association
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ﺟﺪول  .6ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﭘﺎرك ﻫﺎي درونﺷﻬﺮي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي  NRPAو ﻣﺴﺎﺣﺖ آن ﻫﺎ در ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺰوار
رديف

پارکها

مساحت m2

عملکرد پارک

رديف

پارکها

مساحت m2

عملکرد پارک

1

پارک امام رضا
استقبال
بانوان
بوستان هنر
ارم
پارک بهمن
پارک بزرگ ایرانیان
پارک سالمت
جانبازان
باغ ملی
کودک
پارک میالد
بوستان زائر
بلوک 2
شهدای گمنام
ارمغان

101513
83961
75080
69427
69585
49291
47658
26608
23024
21291
16579
13676
12445
11830
8245
8195

منطقهای
ناحیهای
ناحیهای
ناحیهای
ناحیهای
محلهای
محلهای
محلهای
محلهای
محلهای
محلهای
محلهای
محلهای
محلهای
محلهای
محلهای

17

هفتتیر
دانشجو
هزار ستان
فاطمی
بعثت
بلوک 7
بلوک 5
پارک الله
بلوک 1
بلوک 6
پارک شقایق
بلوک 3
حکمت 1
حکمت 2
بلوک 4

7402
7305
7043
6997
6663
6587
6472
5439
5240
5796
3327
2616
1810
1460
1196

محلهای1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

محلهای
محلهای
محلهای
محلهای
محلهای
محلهای
محلهای
محلهای
محلهای
پارک همسایگی2
پارک همسایگی
پارک همسایگی
پارک همسایگی
پارک همسایگی

جداول ( )7گویای این مطلب است که وضعیت موجود در سطوح محلهای ،ناحیهای و منطقهای شهر سبزوار تناسبی میان میزان
جمعیت و مساحت و نیز سرانه فضای سبز موجود با استانداردهای سرانه فضای سبز ندارد و این وضعیت در سطوح مختلف شهری
بهصورت نامتوازن و ناعادالنه مشاهده میشود.
جدول  .7پارکهای درونشهری مطابق با معیارهای  NRPAو مساحت عدم پوشش آنها در شهر سبزوار
طبقات

جمعیت تحت پوشش

جمعیت عدم پوشش

پارک همسايگی

19657
187923
125397
193980

224043
55777
118303
49720

پارک محلهای
پارک ناحیهای
پارک منطقهای

بررسی شعاع عملکردی پارکهای درونشهری
پارکهای ناحیهای باتوجهبه مساحت آن در شهر سبزوار معادل  298053مترمربع شامل پارک استقبال ،پارک بانوان ،پارک ارم،
بوستان هنر است که بر اساس شکل ( 2000 )4تا  3000متر از جمعیت پیرامون خود را پوشش میدهد که شامل حدود  152786نفر از
جمعیت کل شهر سبزوار ( )243700است بدین معنا  90914نفر دسترسی مناسبی به پارکهای ناحیهای ندارند و از  18نواحی شهر
سبزوار  10ناحیه دارای پوشش مناسب و  8ناحیه آن دسترسی مناسب و در شعاع عملکردی پارکهای ناحیهای نمیباشند که گویای
توزیع ناعادالنه و کمبود پارکهای ناحیهای در شهر سبزوار میباشند .این در حالی است براساس شکل( )5در سطح شهر سبزوار فقط
پارک امام رضا نقش منطقه ای داشته که در جنوب شهر را پوشش میدهد.
شکل ( )6نقشههای شعاع عملکردی پارکها در سطح واحد همسایگی یا کودک و شکل ( )7شعاع عملکردی پارک نشان میدهد
که شعاع عملکردی پارکهای درونشهری در سطح شهر سبزوار ،بیانکننده شعاع عملکردی مطلوب در بافتهای مرکزی شهری است
که بافاصله گرفتن از مرکز شهر ،از مطلوبیت آن کاسته میشود .عدم توزیع مناسب پارکهای درونشهری در سطوح مختلف در غرب
شهر سبزوار باعث کاهش مطلوبیت و عملکرد پارکهای همسایگی و محلهای شده و تمرکز بیشازحد این پارکها در غرب باعث
افزایش شعاع عملکرد و مطلوبیت در مناطق غربی شهر سبزوار باألخص پارکهای محلهای شده است با تحلیل شبکه در سیستم
اطالعات جغرافیایی در شعاعهای متفاوت دسترسی برای پارک کودک  100تا  400متر ،پارک محله  900تا  1000متر ،پارک ناحیه
 2000تا  3000متر ،پاک منطقهای  4000تا  6000متر انجام گرفت که بهترین عملکرد را پارکهای منطقهای و محلهای داشتند.
Community parks
Neighborhood parks

1
2
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اشکال فوق گویای این است شرایط پارکهای همسایگی در سطح شهر سبزوار شرایط بغرنجتری به لحاظ توزیع در سطوح شهر سبزوار
دارد چرا که کمبود این نوع پارکها و توزیع ناعادالنه در سطوح شهر سبزوار قابلمالحظه است.

شکل  .4شعاع عملکردی پارکهای ناحیهای شهر سبزوار

شکل  .6شعاع عملکردی پارکهای همسایگی شهر سبزوار

شکل  .5شعاع عملکردی پارک منطقهای شهر سبزوار

شکل  .7شعاع عملکردی پارک محلهای شهر سبزوار

نظم و چیدمان مکانی ترکیبات نقطهای از مسائل اساسی در تحلیل فضایی پدیدههاست چراکه که در مکان و موقعیت نقاط و نحوه
قرارگیری آنها نسبت به هم فرایند ساخت فضایی آنها را شکل میدهد بهطورکلی سه الگوی متفاوت پراکنش فضایی از قبیل الگوی

44

ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ ﻣﻘﺪم و ﻫﻤﮑﺎران :ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮي ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﺎرك ﻫﺎي درونﺷﻬﺮي ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ...،

خوشها ی ،الگوی پراکنده یا یکنواخت ،الگوی تصادفی وجود دارد .در میان تمامی روشهای آماری که الگوی پراکنش نقاط در واحد
سطح ،مورد آزمون و تحلیل قرار میدهند میتوان به رایجترین آن یعنی روش نزدیکترین همسایگی اشاره کرد .در این مرحله از
تحقیق باتوجهبه نتایج حاصل از شعاع عملکردی در سطح شهر میتوان نتیجهگیری کرد که پارکهای موجود در سطح شهر سبزوار به
طور نامتوازن توزیع یافتهاند .برای این منظور آیا توزیع پارکهای شهری بهصورت خوشهای یا پراکنده توزیعشده است یا خیر ،از
رایجترین روش نزدیکترین همسایگی در سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده است .شکل ( )8نتایج حاصل از روش نزدیکترین
همسایگی نشاندادهشده است.

شکل  .8نتایج روش نزدیکترین روش همسایگی و توزیع پارکهای شهری

نتایج حاصل از روش نزدیکترین همسایگی در منطقه موردمطالعه نشان میدهد که مقدار  zکوچکتر از  -1/96بوده که
نشاندهنده الگوی خوشهای پارکهای کودک در شهر سبزوار میباشد درحالیکه مقدار  zپارکهای محلهای −1.96  Z
  +1.96با مقدار  -1/32با تبعیت از الگوی تصادفی و پارکهای ناحیهای و منطقهای از یک الگوی پراکنده تبعیت میکند .میتوان
در حالت کلی نتیجهگیری کرد که در شهر سبزوار ،توزیع پارکهای محلهای و کودک (همسایگی) از پراکنش مناسبی برخوردار نیست
توزیع ناعادالنه خدمات شهری و باألخص پارکها نقش بسزایی در افزایش رفاه اجتماعی ،توسعه فضایی شهردارند و به کاهش
سفرهای درونشهری و افزایش رضایتمندی شهروندان میشود کمبود و توزیع نامتناسب پارکهای شهری باعث میشود شهروندان به
سمت پارکهای یک منطقه رویآورند.
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بحث و نتیجهگیری
از دیدگاه جغرافیایی ،شکل فضای پارکها و توزیع فض ایی آنها در سراسر مناطق شهری ،نشان دهنده توانمندی دسترسی به پارکها
برای جمعیت ساکن در شهر است چنانچه میتوان گفت توزیع فضایی پارکها و میزان دسترسی به آنها دارای ارتباط مستقیم بوده و
توزیع مناسب پارکها در سطح شهر ،موجب افزایش دسترسی افراد به آنهاست بنابراین تحلیل توزیع فضایی و میزان دسترسی به
پارکها پایه ای برای آگاهی از کمبودهای موجود در این زمینه و ارزیابی نیازهای آینده به پارکهای جدید در بسیاری از مناطق شهری
است .بنابراین با توجه به اهمیت توزیع فضایی و دسترسی با صرف زمان و هزینه کمتر به آن ها در رسیدن به اهداف اساسی توسعه
یعنی عدالت اجتماعی و توسعه عادالنه حائزاهمیت زیادی می باشد در خدمات رسانی شهری تنها افزایش تعداد مراکز خدماتی ،به دلیل
خدمات رسانی مناسب نبوده ،بلکه آنچه حائز اهمیت است ،توزیع بهینه این مراکز است در این پژوهش چگونگی توزیع مکانی پارکها و
سرانه آن برای هر نفر در شهر سبزوار مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
در ابتدا برای پی بردن به الگوی توزیع فضایی پارکها در سطح شهر سبزوار از روش نزدیکترین همسایگی بهره گرفته شد بدین
معنا نواحی دارای تمرکز پارک ها در مجاورت هم قرار داشته و همسایه می باشند سپس الگوی توزیع هریک از پارکهای همسایگی،
محلی ،ناحیهای منطقهای شهری مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاصل نشاندهنده توزیع خوشهای پارک کودک ،توزیع تصادفی
پارک محلهای ،توزیع پراکنده ناحیهای و منطقه ای در سطح شهر سبزوار بوده است .با توجه به نتایج دست آمده می توان نتیجه گرفت
که توزیع کل پارکها در شهر سبزوار نامتعادل بوده و تفاوت عمدهای در سطح فضایی شهر سبزوار دارد.
بهمنظور بررسی میزان سطح پوششدهی یا سرویسدهی خدماتی پارکها در شهر سبزوار از روش تحلیل شبکه استفاده شد است.
شعاع عملکردی پارکها در سطح واحد همسایگی یا کودک ،پارک محلی ،پارک ناحیهای و پارکهای شهری موجود در سطح شهر
سبزوار میباشد که با درنظرگرفتن شبکه معابر برای کل پارکها انجام گرفت که نتایج حاصل از آن نشان میدهد که شعاع عملکردی
پارکهای درونشهری در سطح شهر سبزوار ،در سطح منطقهای بیانکننده شعاع عملکردی مطلوب در بافتهای مرکزی شهری است
که بافاصله گرفتن از مرکز شهر ،از مطلوبیت آن کاسته میشود.
عدم توزیع مناسب پارکهای درونشهری در سطح ناحیهای در غرب شهر سبزوار باعث کاهش مطلوبیت و عملکرد پارکهای
ناحیهای شده و تمرکز بیشازحد این پارکها در شرق شهر باعث افزایش شعاع عملکرد و مطلوبیت در مناطق شرقی شهر سبزوار شده
است ،باتوجهبه اصولی که در دستورالعمل پیشنهادی سازمان ملی بوستانها و فضاهای تفریحی در سطح جهانی و طبقهبندی بر اساس
هویت پارکها مطرح شده است توزیع پارکهای محلهای و کودک (همسایگی) باید بهگونهای باشد که در محالت شهری باتوجهبه
مرکزیت محله در هر  100متر شعاع آن بایستی پارکهای کودک یا همسایگی وجود داشته باشد باتوجهبه مطلب مذکور توزیع
پارکهای همسایگی در شهر سبزوار مناسب نیست و همین عامل میتواند منجر به چالشهای از قبیل افزایش سفرهای درونشهری،
کاهش رضایت شهروندان و رفاه اجتماعی شود .از یک سو توزیع و پراکنش نامناسب و ناعادالنه پارکهای درونشهری در سطوح
مختلف شهر سبزوار از سوی دیگر عدم تناسب جمعیت و سرانه فضای سبز منجر به تشدید بیعدالتی شده چراکه بهعنوان مثل در ناحیه
 9مساحت پارک  175157مترمربع و جمعیت  7088نفر است که سرانه آن  24مترمربع میباشد یعنی بهازای هر یک نفر  24مترمربع
فضای سبز و مازاد فضای سبز وجود دارد.
راهکارها
با توجه به یافته های تحقیق ،راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:
 ایجاد پارک در سطح منطقهای در شمال شهر سبزوار بهمنظور رفع نیاز پارک منطقهای در شمال شهر سبزوار افزایش فضای سبز و پارک در نواحی غربی شهر سبزوار که فاقد پارکهای ناحیهای در این نواحی افزایش پارکهای همسایگی در محالت شهری بهمنظور دسترسی کودکان به این نوع پارک شهرداری میتواند با در اختیار گرفتن زمینهای بایر و بافت فرسوده اقدام به جانمای پارکها همسایگی و محلهای بهمنظورایجاد فضای سرزنده و شاد
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