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 چکیده

با  یشهردرون یهاپارک ییفضا عیتوز یالگو نییهدف پژوهش حاضر تب
 - یفیشهر در شهر سبزوار است. روش پژوهش توص ییعدالت فضا کردیرو
آمار  یهااز روش ییفضا یالگو نییو تب عیتوز لیتحل منظوربهاست.  یلیتحل
 یدهسیسطح سرو یو بررس یگیواحد همسا نیترکینزد لیاز قب ییفضا
استفاده  ییایاطالعات جغراف ستمیشبکه در س لیاز تحل یشهر یهاپارک یتخدما

 لیو تحل یبررس کندیم زیمتما نیشیشد. آنچه پژوهش حاضر را از پژوهش پ
در  یشهر یهاطبقات پارکانواع  در یدسترس زانیو م ییفضا عیتوز یالگو

داد که شعاع حاصل از آن نشان  جی. نتاباشدیسطوح مختلف شهر سبزوار م
شعاع  کنندهانیب یامنطقه در سطح، در شهر سبزوار یشهر یهاپارک یعملکرد
است که بافاصله گرفتن از مرکز  یشهر یمرکز یهامطلوب در بافت یعملکرد
 یشهردرون یهامناسب پارک عیعدم توز. شودیآن کاسته م تیاز مطلوب، شهر

و عملکرد  تیش مطلوبدر غرب شهر سبزوار باعث کاه یاهیاحدر سطح ن
شرق شهر باعث  درها پارک نیا ازحدشیشده و تمرکز ب یاهیناح یهاپارک
در ، شهر سبزوار شده است یدر مناطق شرق تیشعاع عملکرد و مطلوب شیافزا

در  یشهردرونهای و پراکنش نامناسب و ناعادالنه پارک عیتوز سوکیاز نتیجه 
 یو سرانه فضا تیعدم تناسب جمع گرید یسطوح مختلف شهر سبزوار از سو

نواحی و محالت ، در سطوح مناطقها توزیع ناعادالنه پارک دیسبز منجر به تشد
و  مترمربع 012021مساحت پارک  1 هیمثل در ناح عنوانبه زیراشده  شهری
 کیهر  یبه ازا یعنیباشد می مترمربع 50نفر است که سرانه آن  1177 تیجمع
 .وجود دارد سبز یفضاسبز و مازاد  یامترمربع فض 50نفر 

 

 یدیکل واژگان
، ییعدالت فضا، یشهردرون یهاپارک، تحلیل فضایی، ییفضا عیتوزالگوی 

 شهر سبزوار.
 

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 statistical methods such as the nearest 

neighborhood and the city park service network analysis in GIS 

were 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 various levels of Sabzevar city. The results showed that 

the functional radius of urban parks in Sabzevar city, at the 

regional level, specifies 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 have 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 m2ie for each person there is 24 m2 of green space 

and a surplus of green space. 
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 همقدم
فرهنگی و آموزشی که طبیعت به انسان ارائه  یهاتنها برای احیاء ذهنی و جسمی و برای ارزشنه، پیشرفت فناوری رغمیعلجامعه مدرن 

خدمات ناشی از طبیعت تصفیه آب و کاهش خطر بالیای طبیعی به کاالها و ، بازسازی خاک، تر از همه برای هوای پاکبلکه مهم، دهدیم
مناطق  رفتن نیب ازانقالب صنعتی و شهرنشینی گسترده در قرن نوزدهم منجر به  این وجود با. (Włodarczyk, 2020: 2) متکی است

 .(Yilmaz; Mumcu, 2016:101) طبیعت در زندگی روزمره شدگاه جای رفتن دست ازطبیعی از شهرها و 
، (Virtudes, 2013: 1029)نده به ضرر عناصر طبیعی هستند و باعث بروز مشکالت تراکم و آلودگی شهرها تحت تأثیر ساختارهای ساز

اشکال ، شهری ترافیک، (Younis et al, 2020: 1)ها افزایش انواع بیماری، مشکالت اجتماعی، از بین رفتن زیستگاه طبیعی، کیفیت پایین هوا
چنین  .(77: 0315، محمدی و حیدری بخشیاری از مشکالت دیگر را ایجاد کرده است )زیست و بس ویرانی محیط، مختلف آلودگی شهری

ادامه این روند در طول قرن  .(Arabi et al, 2014:197)باشند  حلراهریزان و نویسندگان به فکر یافتن مشکالتی باعث شده است که برنامه
به ایجاد و توسعه نهضت پارک شهری افزایش ، ها در بافت شهریبیعی و مؤلفههای طضرورت معرفی داراییآگاهی عمومی را نسبت به، بیستم
ی مبتنی بر طبیعت هاحلراهپایداری شهرها و ، یک امر مهم برای رفاه شهروندان عنوانبه و فضاهای سبز شهری (Asımgil, 2012: 1)داد 

کیفیت افزایش ، شناختیتقویت شرایط زیبایی، مناسب برای مردمبرای ایجاد محیطی  ییفضاهاو  (Włodarczyk, 2020: 2شوند )یممطرح 
مطلوب برای کودکان را ارائه  هایمحیط، تعامالت اجتماعی سالم، (Fröhlich Ciach, 2020: 2)شده  حرارت مناطق ساخته و کاهش هوا
ریزان توجه طراحان شهری و برنامه مورد، هاو به دلیل سهم خود در کیفیت زندگی در شهر (Balram; Dragićević, 2005: 148)دهد می
منظر  ازها آن به این دلیل که تنهانهباید در کنار یکی از عناصر اساسی شهرها وجود داشته باشد  شهری فضاهای سبزنتیجه  در اند.گرفته قرار

 ;Virtudes)یابند انداز نیز بهبود میچشمفرهنگی یا ، بلکه به دلیل عوامل اجتماعی، شوندشهر می سیمای شناختی باعث بهبودزیبایی

Manso, 2013: 1029). 
را زمین ورزشی و مناطق کشاورزی ، مناطق سبز خصوصی، چمنزارها، مزرعه شهری، فضای سبز شهری انواع مختلفی از قبیل پارک و باغ

، اقتصاد، اجتماع، ایجغراف، انکبه م یه بستگکسبز مشابه و متفاوت برخوردار باشند  یمختلف از فضا یشورهاکن است کمم، شودمی شامل
ترین کاربری فضای سبز شناخته عنوان عمومیها بهبین پارک این . در(Nor et al,2019: 16)شور خاص دارد ک یکزیست و فرهنگ  محیط

محیط ، مزایای عظیمی به محله، ایش لذترفاه اجتماعی و افز، توانند با بهبود سالمتشده و می؛ که در درجه اول برای تفریح طراحیشوندیم
های شهری برای افرادی که در مناطق شهری ساکن عدم دسترسی و یا استفاده از پارک .(Malek et al, 2010: 3)محلی و جامعه برسانند 

« ساختار فرصت»جامعه  های مهمعنوان مؤلفهها و سایر فضای سبز شهری بهشده است. پارک به یک موضوع بهداشت عمومی تبدیل، هستند
تساوی کیفیت فضای سبز و دسترسی بین مناطق یک اقدام مهم بهداشت عمومی برای ، شودبنابراین تصور می .شوندبرای سالمتی تلقی می

 .(Seaman et al, 2010: 1-2)بهداشتی است  یهایکاهش نابرابر

 روازاینشود و یکنواخت در شهرها توزیع نمی طوربهها فیت پارککی کمیت و دهد کهحیطی نشان میمتمرکز مطالعات بر عدالت زیست
رشد سریع شهرنشینی  بنابراین مناطق شهری از عدالت اطمینان حاصل شود. در فضای سبز شهریمختلف الزم است در توزیع مکانی طبقات 
مدیریت  فرآیندو کمبود منابع مالی و انسانی در  رشد سریع شهریآن خوبی درک شده است که پیامدهای در بسیاری از شهرهای ایران به

 (.Ghasemi et al, 2018: 1شود )وضوح احساس میبه

اخیر شاهد رشد  دهةدر چند ، یکی از شهرهای بزرگ استان خراسان رضوی عنوانبهشهر سبزوار است که ، از نمونه این شهرها 
توسعه برای کاربری فضاهای سبز شهری شده است و حتی در بسیاری از  یهاتیبه ایجاد محدود که برآیند آنبوده  شهرنشینی یاندهیفزا

، اراضی زراعی و مرتعی، شود. برای مثال بسیاری از باغاتساخت میهای انسانمواقع موجب جایگزین شدن این ساختارها با کاربری
ما یک متدولوژی مبتنی بر ، اند. در این کارو تجاری داده جای خود را به بافت مسکونی، فضاهای باز و سبز عمومی در جریان تغییر کاربری

سطح عملکردی  به با توجه UGSهای مختلف جمعیت به های اطالعات جغرافیایی را برای ارزیابی عدالت فضایی و دسترسی گروهسیستم
یافته در طی سه دهه گذشته ثابت  وسعههای تزیرا سیستم .کنیبندی مکانی بررسی میبا استفاده از یک روش خوشه، آن در شهر سبزوار

تحلیل کنند و به همین ترتیب باید در  و های کمی و کیفی را نیز شامل و تجزیهتوانند دادههای اطالعاتی مکانی میاند که بانککرده
 .(Laing et al, 2006: 2-3) هایی برای توسعه و مدیریت استانداردهای فضای سبز گنجانده شوندبرنامه
نتیجه پژوهش  در شده است. شهری با رویکرد عدالت فضایی انجامهای درونهدف تبیین الگوی توزیع فضایی پارک ین تحقیق باا 

تواند به نتایج این تحقیق میشهر سبزوار چگونه است؟  های شهریتوزیع فضایی پارک یالگو که پاسخ دهد سؤال نای حاضر بر آن است به
 .شهری مؤثر باشد سبز ریزی فضایدر برنامه روازاینهای شهری منجر شده و ارکشناسایی یک الگوی فضایی پ
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 مبانی نظری

 چارچوب نظری
به عموم  یتوجه چندان 0171اما تا دهه  .مطرح شد 0161در دهه  یدنحقوق م هایتوسط رهبران جنبش بار نینخست یطیمفهوم عدالت مح

روبرو  متحدهایاالتکه در جوامع مختلف در  یخطرناک یهاگرفتن در معرض زباله رش برجسته از قراربا انتشار چند گزا کهاین مردم نکرد تا
 یطیمحستیارتقاء عدالت ز یرا برا یو ابتکارات دولت ینشگاهاز مطالعات دا یاریبس، هاگزارش نی. از زمان انتشار اافتی شیافزا، بودند
آن شامل مشخصات عدالت  فیشده است و تعر یطیعدالت مح نیگزیجا یعرف طوربه ییفضااصطالح عدالت ، راًیو اجرا کردند. اخ هیتوص
 Tooke)( است ستیز طیمح یزیربرنامه یهافرآیندشهروندان به  ی)دسترس یاهیدر فضا( و عدالت رو ستیز طیمح تیفیک عی)توز یعیتوز

et al, 2010: 1040)یهاعیتوز نیروابط ب یساز. مفهومکندیما را فراهم م شده لیتحل اتیدرک تجرب یبرا دیمف یچارچوب، مفهوم نی. ا 
، 0115، 0113) یهارو، (0110لفور )، (0167) سیویآثار د نظریات علمی و ریتحت تأث یعدالت اجتماع یامدهایمنابع و پ ییایجغراف
 و ... قرار گرفته است. تیاسم، (0173) یریپ، (0116

، (5111. به گفته سوجا )ردیگیرا در برم فرآیندو  عیتوز یهاجنبه حاًیصر ی( در مورد عدالت مکان5101، 1151، 5111) سوجا قاتیتحق
عادالنه در  عی]و[ مستلزم توز یعدالتیعدالت و ب ییایجغراف یهاو متمرکز بر جنبه یعمد تأکیدموارد اشاره دارد:  نیبه ا یعدالت مکان

 ای ایمشاهده شود. جغراف فرآیندو هم  جهیصورت نتهم به تواندی[ منی... ]که اها آن استفاده از یهاصتو فر یمنابع باارزش اجتماع یفضا
 ,Yenneti et al)کنند  دیتول توانندیرا م جینتا نیهستند که ا یفرآیندعنوان عادالنه / ناعادالنه و به خودیخودبهکه  عیتوز یالگوها

 یهاگروه نیدر مناطق مختلف و همچن یمساو طوربهامکانات  ایخدمات  عیتوز زانیبه م ییت فضامفهوم عدال نی. همچن(3 :2016
 طوردارد. به شارهمانند کودکان و سالمندان ا ژهیو یهاگروه یازهایبه ن با توجهمناسب  طیگرفتن شرا نظر با در، یاسیو س یقوم، یاقتصاد

 یو اجتماع یاقتصاد ییفضا یمنصفانه است و با الگوها یخدمات عموم عیتوز ایه آاست ک نیا ییعدالت فضا قاتیهدف از تحق، یکل
 ,Omer). مقیاس جغرافیایی یکی از عناصر جدید در تحقیق در مورد گفتمان و عملکرد عدالت فضایی است ریخ ایشده ارتباط دارد  مشاهده

2006: 255). 

 موردنیاز اریبلکه بس، باشد یزیردر برنامه یامر هنجار کیعنوان که به ستین یاما کاف .ی ضروری استهاجنبه ی ازکی یعیعدالت توز
، اندهستند و در نقش قدرت نهفته یرا که ساختار یعدالتیعلل ب تواندینم، دارد هایبه سرکوب خودخواه ازیالزم و ن کهیاست. درحال

صرفاً  دیشهر خوب نبا کیاما  .دهدیرا هدف قرار م یبرابر ینوعو به داندیم عیموضوع توز کیعدالت را ، محور برطرف کند. شهر عدالت
نابرابر در  طوربهمنابع  صیکند. تخص تیجانبه هر فرد و همه افراد حماباشد که از توسعه همه یشهر دیباشد بلکه با عیبا عدالت توز یشهر
درآمد و ثروت ، یاجتماع تیوضع، یاسیقدرت س، ه مشاغل و خدماتمحدود و نابرابر ب یازجمله دسترس، النهاستدالل منابع ناعاد -فضا 
 .(Marcuse, 2009: 2)منابع ناعادالنه است  صیعنوان اشکال تخصبه

که  تیواقع نیاست. ا تهدر نظر گرف دیدر تول ییبه کارا یابیدست یبرا ژهیتوجه و کیعنوان را به ییایجغراف یفضا، ییرفاه فضا هینظر
مؤثر دارد که  یو سطح تقاضا دیتول یهانهیبا هز یمیمحل ارتباط مستق یریگمیدارد که تصم نیداللت بر ا، شودیم تیابا سود هد دیتول

که خدمات  ودخواهد ب یاگونهبه دیتول ییفضا بیترت، فضا نهیاقتصاد به کیمکان خاص برآورده شود. در  کیدر  تواندیم رودیانتظار م
حداقل به  دیتول ییفضا دمانیچ، یواقع یایدر دن، این وجود شود. با دیتول حیصح یهامناسب( در مکان متی)در مقدار مناسب باق حیصح

، . دومستین یکامالً منطق ایکامالً آگاهانه  -مانند روند مصرف  - دیروند تول، . اولدیمطلوب نخواهد رس تیوضع نیبه چن لیچهار دل
 یتحرک مکان، موجود محدود هستند. سوم یهااقامت در مکان یبلکه فقط برا ستندین آزاد نمکان در هر مکا افتنی یبرا دکنندگانیتول

است.  ییبودن فضا یچهارم وجود خارج لی. دلکندیم یریجلوگ دهدیکه در بازار رخ م یمکان راتییآسان تغ لیاز تعد، دیناقص عوامل تول
 کی) پردازندیآن را نم نهیکه هز یباشد که از طرف کسان یادهیمکن است فام نیاست. ا ارزشیاثر ب کی یخارج ثرا کی، به عبارت ساده

از  کینمونه کالس کی( است. یبودن منف یخارج کی) شودیکه جبران نم یمتحمل شده توسط کس انیضرر و ز ایبودن مثبت(  یخارج
 یبه خدمات ارزشمند یکینزد تواندیمثبت م یرونیب کیاست.  یبوم یکارخانه صنعت کیاز  یهوا ناش یآلودگ، یبودن منف یخارج کی

است.  یقو ییایبعد جغراف کی یدارا یرونیکه مفهوم ب دهدینشان م یخوبها بهباشد. مثال یبهداشت یهاکینیکل ایها پارک، ازجمله مدارس

                                                                                                                                                         
. Davis 

. Harvey 

 .Smith 

. Soja 
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مکان  نیاز ا - یمثبت و چه منفچه  - هاتیفعال نیا یو عوارض جانب ییایجغراف ی. در فضاشودیمکان خاص انجام م کیدر  هاتیفعال
. ابدییاثرات کاهش م نیا، یرونیفاصله از منبع ب شیبا افزا، مواردتر بیش . دردهندیقرار م ریو مناطق اطراف آن را تحت تأث رندیگینشأت م

 نشده میتنظ ی/مکانیتصاداق ستمیس کیکه  دهدینشان م یمکانرفاه  هیاست که نظر نیشده در باال ا از بحث ارائه یاصل یریگجهینت
 یاگونهبه، بازار وجود داشته باشد ستمیمداخله دولت در س ینوع کهاین مگر، ی/مکانیبه حداکثر رفاه اجتماع یابیاست. دست دیبع یاقتصاد
 ,Amer) شوندیکنترل م یبه سطح مطلوب اجتماع هایخروج ای یاجتماع یهانهیتا کاماًل منعکس شود. هز شوندیم میتنظ هامتیکه ق

2007: 17). 
سبز  یاست فضاها یاتیشهرها ح یخدمات برا ییایجغراف عیبر آن شده و در بحث توز یاریبس تأکیدکه  ییفضا یهااز جنبه یکی
، اول هیوجود دارد. طبق نظر یمتفاوت اتینظر، های مهم شهراز کاربری یکیعنوان به یسبز شهر یفضا عیاست. درباره نحوه توز یشهر
باور است که  نیا بر گرید هی( نظر021: 0371، سفیدخانشهر شکل بدهند ) هیبه بق قیطر نیا زمتمرکز و ممتد باشند تا ا دیباز با یفضاها

، قربانی) ابدی شیحد ممکن افزا تاها آن مردم به یدسترس قیطر نیپراکنده شوند تا از ا یکوچک بوده و سراسر بافت شهر دیفضاهای باز با
ها به خانواده یبرا یشهردرون یهاپارک به یدسترس یریگبر اندازه راًیاخ ییکه در اکثر کشورها مطالعات عدالت فضا یاگونهبه (003: 0371

 .(Xing et al, 2020: 1)متمرکزشده است  افتهیباز یفضا یهاتیفعال یبرا عتیبا طب ترکمارتباط  لیدل

 شیو افزا ییبهبود ارزش دارا، یحیتفر یهاازجمله فرصت یساکنان شهر یرا برا یمهم یایمزا یسبز عموم یفضا گریها و دپارک
قطعه  که پارکآمده است  ی. در فرهنگ استاندارد دانشگاه(Holifield; Williams, 2014: 70-71) کندیفراهم م یسالمت عموم

 یعموم استفاده یبرا یورزش یهانیزم و هاگردشگاه، یباز یاهنیر زمینظ یاناتکه معموالً با امکشهرها  یکا نزدیاست در داخل  ینیزم
بتوانند  یکمک کند که جامعه و فرهنگ شهر یچارچوب جادیبه ا تواندیم یشهر یها(؛ پارک56: 0316، و همکاران علوی) شوندیم زیتجه

از نحوه  یآموزش و آگاه یبرا یانهیتا زم ردیقرار گ استفاده مورد تواندیم نیدهند. ا شیو احساس جامعه را افزا تیو هو ابندیدر آن توسعه 
از  یناش یشده اقتصاد شناخته یایوجود مزا فراهم شود. با یعیطب ستمیدر س یشهر یهاادغام عملکرد یو چگونگ هاستمیعملکرد اکوس

 ی. فشارهاکندیم فایشهر نقش دوم را ا یاهمحله یمعموالً هنگام طراح یاستفاده از اراض یبرا داریپا یزیرمالحظات مربوط به برنامه، آن
کمبود  ای. فقدان و (Treija et al, 2012: 264) داریتوسعه ناپا یمدت براکوتاه راز تفک یاساساً مربوط به بازار و ناش-وجود دارد  یادیز
گذران اوقات فراغت و  یبرا یلنبود مح، یو روان یمشکالت روح، ستیز طیمح بیهوا و تخر یآلودگ شیفضاها در شهر موجب افزا نیا

 .سازدیم رممکنیغرا  یشهر اتیکه ادامه ح شودیم یگریمسائل د
 

 تيهوبراساس ها پارک انواع
 از: اندعبارت، شودیم یبندطبقههویت به شش دسته براساس  هاپارک یبندطبقه 

احداث  یبرا د وآن دارن یاصر به کار گرفته در طراحعن گرینسبت به د یترو مهمتر بیش نقش، است که درختان یپارک :یپارک جنگل .0
 است. یعیطبها آن یلکت یو هو شودیم یرویپ یدارها از اصول جنگلن پارکیا

عت در درون یاز طب ییهاجاد نمونهیمنظور ابه، ت انسانیریو تحت مد یمهندس یهاروش یریکارگه با بهکاست  کیپار ی:پارک شهر .5
اس یمقبراساس ، یشهر یها. پارکشودیگفته م یشهر کاند پارشده شهر واقع یکه در حوزه ک ییهابه پارک .شوندیجاد میشهرها ا

 .شوندیم میتقس یو شهر یامنطقه، یاهیناح، یامحله، (کودک) یگیهمسا کبه پار، و حوزه نفوذ
از ، تار( دارد و شعاع نفوذ آنکم هی)ن مترمربع 2111ز ا ترکم یو مساحت قرار گرفته یگیواحد همسا یکه در ک کیپار :یگیپارک همسا  .3

اده مقدور بوده و در یپ یبا پا کتا پار یگین نقطه واحد همسایساله از دورتر 1 کودک یبرا، . طبق استانداردکندیمتر تجاوز نم 011
و واحد آموزش سامان  زیتبر یهردارش یو تحول ادار یند )اداره کل نوسازکها عبور نو بزرگراه یانیشر یهاابانیر از خیمس یط

 (.002: 0316، هاپارک
ر یمتر متغ 21111تار( است و تا ک)ه 0 یگیاس واحد همسایدر مق کبرابر مساحت پار 5حدود  یامحله کپار مساحت ی:اپارک محله  .0

 یگیدر واحد همسا کار پاریبر معبرا 5د به حدود یبا کن نقطه محله تا پاریساله از دورتر 1 کودک یاده براین ارتباط پیاست همچن
متر است.  0111 یاپارک محله ی. شعاع عملکرددیعبور نما یمحل یکندرو و شبکه دسترس یهاابانیبتواند از خ ریمس یبرسد و در ط

 (.005: 0371، و همکاران یموریمترمربع است )ت 5/0 یاسرانه پارک محله
 از یامحله کبرابر پار 0تا  5باشد و مساحت آن حداقل  قرار گرفته یونکه مسیحه در ناک شودیگفته م کیپار بهی: اهیپارک ناح .2

 .ندکن تجاوز ساعت مین از کپار تا نقطه نیدورتر از نانکسا یبرا ادهیپ یپا با یدسترس و بوده مترمربع 011111 تا 21111



 02                                 0011 زمستان، 52 پیاپی، 3 شماره، دوازدهسال ، شهریشناسیهای بومفصلنامه علمی پژوهش                              

است و  یاهیناح کمساحت پار برابر دو یعنی، عمترمرب 511111مترمربع تا  011111از ، یامنطقه کپار مساحت ی:اپارک منطقه  .6
 51از تر بیش مساحت یها داراپارک نیا :بزرگ اریبس یهاپارک ای ی. پارک فرا شهرشودیمتر برآورد م 0111، زیشعاع نفوذ آن ن

هوا و  یز مردم از آلودگیگرمنظور تفرج و ها بهن پارکیا تمام آن باشد. ایاز شهر  یبخش تواندیمها آن تار هستند و حوزه نفوذکه
ن یاست. همچن موردنیازها ن پارکیاز ا یکیت یهزار نفر جمع 21هر  یبه ازا یطورکلبه رندیگیاستفاده قرار م شهر مورد یشلوغ

 یآموزش، یعلم، یورزش، یصنعت، یتجار، یحیتفر یهارا به پارکها آن توانیم، زیها نپارک یرد اصلکارک یبراساس چگونگ
 (.25-23: 0316، ینمود )داور یبندهطبق
 
 یحيتفر یها و فضاهابوستانی سازمان مل یشنهادیپ لدستورالعمبراساس ها ی پارکبندطبقه

منتشر  0116در سال  NRPAها و فضاهای تفریحی دستورالعمل پیشنهادی سازمان ملی بوستانبراساس کشورها تر بیش در هابوستانی بندطبقه
، در این دستورالعمل؛ تعاریف که (Mertes, 1996است )شار آن دسترسی جوامع شهری به فضای سبز و تفریحی شهروندان شد که هدف از انت

 ,Comprehensive Master Planاست ) شده ارائهی تفریحی فضاهای توسعه برای توسعه فضای سبز و هایاستاندارو  هایبندطبقه، معیارها

های بزرگ پارک، های محلیپارک، های همسایگیپارک، های کوچک: پارکشوندیمه چند دسته تقسیم ب هاپارک، آنبراساس ( که 2018
 .(Parks Master Plan, 2015:7) مجموعه ورزشی و نواحی با کاربری ویژه، های خطیپارک، شهری

 

 پیشینه تحقیق
هوا در  تیفیک بهبود و یکاهش استفاده از انرژ یبرا دارهیاسسطوح خنک و درختان در پژوهشی با عنوان  ،(0115همکاران )اکبری و 

ها ساختماننزدیک به  فضای سبز شهری دریافتند که وجودند و فضای سبز بر مناطق شهری پرداخت ی به بررسی اثراتمناطق شهر
کاهش ، باشدیممبود فضای سبز دیگری که دچار ک گراد نسبت به مناطقدرجه سانتی 3تواند دمای هوای داخلی در تابستان را تا می

 ٪21نفوذ هوا به داخل ساختمان را تا آلودگی و ، سرعت باد، های گرمایشیتوانند هزینهمی فضاهای سبز شهری، دهد. در زمستان

 هب با توجه (.Akbari et al,1992: 295شود )تبدیل می ٪52جویی در گرمایش ساالنه بالقوه تا صرفه کاهش دهند و این امر به
های محیط شهری را کاهش و سالمت شهروندان را آلودگی ایسبز شهری طیف گستردهمشخص است که فضاهای ، مطالعات مذکور

به آن  عادالنهدهد و در طی یک دهه اخیر رابطه بین سالمت شهروندان و فضای سبز شهری و دسترسی و توزیع قرار می ریتأثتحت 
که زندگی در میان فضای سبز و یا نزدیک فضای سبز  دهدیمنشان  که مطالعات کاسپرسن طورهمان .است قرار گرفته توجه مورد

کودکان دلیل اصلی  یهایبازنیفقدان فضای سبز و زم مثال عنوانبه بردیمرضایت ساکنان و شهروندان از محیط زندگی خود را باال 
درصد از ساکنان و شهروندان نقش فضای سبز را در  71کی بیش از یا در هلیسن روندافرادی بود که از شهر لوون بلژیک بیرون می

افزایش کیفیت محیط زندگی خود بسیار مهم عنوان کردند یا در شهر بارسلون دسترسی به فضای سبز برای ساکنان آن اهمیت بسیاری 
 .(Caspersen et al, 2006: 7دارد )
و ها به بررسی اثرات پارک، در شهرها یزندگ تیبر قابل یحیتفر یودهاکمب ریتأثدر پژوهشی با عنوان ، (5110) وریس و زوست 
فضای سبز  بهدر مطالعات خود دریافتند که اکثر شهروندان در هلند ند و های تفریحی بر زندگی شهری در شهرهای هلند پرداختفضا

 .(Zoest; Vries, 2004:27رند )دافضای سبز دسترسی خوبی  تریننزدیکند و نیمی از کل شهروندان به ردسترسی خوبی دا
به بررسی محیطی زیستهای شاخصبر  تأکیدی با لیدر ش یدر مناطق شهر یاهیگ پوششبا عنوان تغییر ای در مقاله سورایک

 تیفیک یبراکه وجود فضاهای سبز در مناطق شهری  دهدیمدر مطالعات خود نشان پردازد و می پوشش مناطق شهری در کشور شیلی
درک و  (ای)اسپان ای)فرانسه( و سو سیپار، آمستردام )هلند(یی اروپاو با بررسی سه شهر  مهم است اریشهرها بس یداریانسان و پا یزندگ

انگیزه افراد  ف(ال ازجملهبه نتایجی  توانیم که در پژوهش حاضر رسدیمنگرش عمومی شهروندان را به فضای سبز شهری به نتایجی 

                                                                                                                                                         
5  .  Pocket parks 

6  .  Neighborhood parks 

7  .  Community parks 

8. Large urban parks 

9  .  Liner parks 

10  .  Sport complex and Spacial use Area  

11  .  Vries and Zoest 

12  .  Chiesura 



 ...، ی با رویکرد عدالت فضاییشهردرونی هاپارک ییفضا عیتوز یالگو نییتبو همکاران:  زنگنه                           02

ج( رضایت مردم از میزان  و اهمیت آن برای رفاه انسان و حضور در فضای سبزب( احساس عاطفی ناشی از  فضای سبزازدید از برای ب
احساسات مثبت و  منشأدر محیط شهری وجود فضای سبز  کند کهنتایج تأیید میکرد و در شهرهایشان آن اشاره  فضای سبز شهری

تبع آن پایداری جامعه باعث بهبود سالمتی و رفاه افراد و به و کندی غیرمادی انسانی مهم را برآورده میخدمات مفید است که نیازها
 .(Chiesura, 2004: 336)شود می

 نهیزم در یشهر یامکانات عموم ییعدالت فضا یریگاندازه یبرا کپارچهیمدل ی بررس با عنوان یدر پژوهش، (5100) اویچانگ و ل

 ییعدالت فضا یریگبه اندازه ،بر مدل جاذبه است یکه مبتن کو تحر یدسترس کپارچهیبا استفاده از دو مدل  یرشهیی هاپارک
خدمات  انیدر م یاثرات سوئ یانابرابر منطقه ییکه توسعه فضا دهدیم نشان جی. نتاپردازدیم وانیتا نانیدر شهر تا یشهر یهاپارک
 یشهر یهاپارک یریقرارگ یو الگوها نیمتفاوت ساکن یکیتراف کته زمان سفر همراه با تحرانباش یهانهی. هزگذاردیم یشهر کپار

 .(Chang et al, 2011: 1) گذاردیساکنان اثر م یدسترس یهافرصت یبر رو
 یشهرها در فضایی یهابا استفاده از داده یشهر هایبه پارک یدسترس یابیارز با عنوانای در مقاله، (5151و همکارانش ) وی 

سطح  هایبا استفاده از داده یشهر هایپارک یاز دسترس یکم یابیارز نیمطالعه اول نیند. اپرداخت یعدالت اجتماع قی: از طرنیچ
و  سیستم اطالعات جغرافیاییشبکه در  لیتحل و هیپژوهش از مدل تجز نیاست. در ا یاجتماع لتعدا دگاهیاز د، نیدر چ یقطعات شهر

 قهیدق 01در  نگنانجی در مستغالت و امالک از درصد 2/61که  دهدینشان مو نتایج آن  شده استفاده SPSSدر  یآمار یهاروش

مسکن ارتباط مثبت دارد و با قدمت  متیق با یدسترس نیا، حال نیا بااند. شده واقع یشهر هایبه پارک یدسترس یبرا یروادهیپ
سبز  یمرفه از امکانات رفاه یهاصاحبان خانه که یحال در. داردیرا ثابت نگه م گرید دارد و همه عوامل یمنف یها همبستگساختمان

، کنندیم یبندطبقه ریپذبیآس یتیجمع عنوانبهساکنان آن را تر بیش که سیتأس تازه درآمدکماما جوامع ، برندیباال بهره م تیفیباک
 یهاگروه نیدر ب یشهر یهاپارک یموجود در دسترس ییمطالعه اختالف فضا نیدارند. ا را یدسترسقابلسبز  یدرصد فضا نیترکم

 ازجمله متعددی خارجی مطالعات نی؛ بنابرا(,Yu et al :2020 2) دهدیرا نشان م نیچ، نگیدر نانج یاجتماع - یمختلف اقتصاد
ی و فضای سبز شهری شده است. در داخل شهردرونهای و دسترسی به پارک تیاهم باارتباط  در وزیا، لندیلیگ، سیلیرس، سانگ

به تحقیقات زیر  توانیم گرفته انجامی شهردرون یهاپارک ییفضا عیتوزی که در ارتباط با دسترسی و قاتیمطالعات و تحق کشور ایران
 اشاره کرد:

 ستمیبا استفاده از س یشهر یاهپارک ینیگزو مکان ییفضا عیتوز لیتحت عنوان تحل یادر مقاله، (0377همکاران ) و یمحمد 
 انگریب قیتحق نیآمده از ا دست به جیند. نتاپرداخت یشهر یهاپارک لیو تحل یشهر زاهدان به بررس 5در منطقه  ییایاطالعات جغراف

و توازن  تعادل یکالبد شهر مراتبسلسلهنظام  تیلحاظ رعا از نیو همچن باشدیم یاو محله یگیهمساواحد  یهابودن پارک یناکاف
 (.01: 0377، )محمدی و همکاران وجود ندارد

و  ضریب همبستگی اسپیرمنبا استفاده از  رازیفضای سبز شهر ش لیو تحل یبررسبا عنوان ای در مقاله، (0310حسینی و همکاران )
بود فضای سبز در سطح شهر کماز این تحقیق بیانگر  به دستکه نتایج پرداختند  بندی به بررسی سرانه فضای سبز شهر شیرازخوشه
 (21: 0310، حسینی و همکاران) باشدمی عدم توزیع فضای سبز مناسب در مناطق شهری شیراز، شیراز

 تیکم، ییعدالت فضا کردیبا رو یشهر یهابه بوستان یدسترس لیبا عنوان تحل یدر پژوهش، (0311و همکارانش ) یحیفص
شهروندان  یدسترس تیفیو ک یو نحوه پراکندگ یبررس شده فیتعر یاق با استانداردهادر انطب المیها را در شهر ابوستان یموجود

 المای شهر سطح در هابوستان یکاربر عیبوده است که توز نیا انگریب جنتای. ندکرد لیتحل یشهر یهارا به بوستان المیا یرمناطق شه
درصد( را در خود  30 باًی)تقر تیجمع سومکیاز  شیت شهر که بدرصد( مساح 32) سومکیاز  شیکامالً نامتوازن است. چنانچه که ب

دسترس  هایحوزه، در شمال شهر ژهیوبه یادیز یهادر قسمت که یحال در .رندگییها قرار نمبوستان یدر حوزه دسترس داده یجا

و  یمیقد یهادر بافت یشهر هاینشان داده است کمبود بوستان جینتا نهمچنی. هستندهمپوش  گریکدی با حوزه 1 تا هابوستان

 .(012: 0311، ی و همکارانحیفص) اندشهر را به خود اختصاص داده یجنوب یهاکه قسمت شودیم دهید یشهر هیاول یهاهسته

                                                                                                                                                         
13. Chang and Liao 

14. Yu 

15. Song 

16. Cilliers 

17. Gilliland 

18. Ives 
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: شهر ی)مطالعه مورد ییرد عدالت فضایکبا رو یشهر یهاع پارکیل توزیتحل در پژوهشی با عنوان، (0310همکاران )جعفری و 
همسایه و تحلیل شبکه به تحلیل توزیع  تریننزدیک نیانگیمی سیستم اطالعات جغرافیایی از قبیل شاخص هاروشبا استفاده از  بناب(

ه در کها است کپار ییع فضایبودن توز یادهندة خوشهآمده نشان به دستج ینتاکه پرداختند  ی شهری در شهر بنابهاپارکفضایی 
ه کن است یا دیآیم ق برین تحقیآنچه از ا و باشدیم یشهر یهار بخشیهر و نامناسب بودن آن در ساش یو شمال شرق یزکمناطق مر

و نقش  تیاهم ةنیزم در یادیز قاتیتحق کهاین با نیبنابرا. ت نشده استیشهر بناب چندان رعا یهاع پارکیدر توز ییعدالت فضا
 صیتخص یعنی نهیزم نیدر ا یجامع ةاما متأسفانه مطالع .است گرفته صورت یشهر یزندگ تیفیدر بهبود ک یشهر یهاپارک یاساس
صورت نگرفته  مطالعه مورددر منطقه  یشهر یهابه انواع پارک یدسترس زانیو مشهری  در سطوح مختلف یشهر یهاپارک ییفضا
روندان به آن در شهر سبزوار شه یدسترس زانیو م یشهر یهاپارک نهیبه یالگو ییپژوهش شناسا نیهدف ا لیدل نیبه هم، تاس

 .(03: 0317، )جعفری و همکاران است
 

 تحقیق انجام روش
 صورتوری اطالعات بهآ. روش گردباشدینظر هدف کاربردی م تحلیلی و از لحاظ ماهیت توصیفی حاضر ازپژوهش روش تحقیق 

های پارک، یری از پیشینه تحقیق و مبانی نظری پژوهشگبا بهرهو  های طرح تفصیلی شهر سبزوارداده، االتمقگیری از با بهرهاسنادی 
آمار فضایی از قبیل  یهاتحلیل توزیع و تبیین الگوی فضایی از سیستم اطالعات جغرافیایی از روش منظوربه. ی شدبندطبقهشهر سبزوار 

دستورالعمل براساس اده شد و ی( استفدهسیسروابزار خدمات )از تحلیل شبکه برای دسترسی به  ترین واحد همسایگی ونزدیک
های موجود در شهر سبزوار از و ویژگی (NRPA)ی بندمیتقسی مطابق با اولین حیتفر یها و فضاهابوستان یسازمان مل یشنهادیپ

از بندی شد. ی طبقهامنطقه پارک، یاهیناح پارک، یامحله پارک، یگیپارک همسابه  شهر سبزواری موجود در هاپارک، قبیل جمعیت
جدول ی شد. بندطبقهی امنطقه پارک 0، یاهیناح پارک 0، یامحله پارک 50، یگیپارک همسا 2به  سبزوارپارک تجهیز شده شهر  30
 .دهدیرا نشان م NRPA یارهایمطابق با مع یشهردرون یهاپارک یبندطبقه 0

 

 ت در شهر سبزوارو هوی NRPA یارهایمطابق با مع یشهردرون یهاپارک یبندطبقه. 2جدول 

 هاپارکاسامی  تعداد پارک طبقات

 0بلوک ، 5حکمت ، 0حکمت ، 3بلوک ، قیپارک شقا 2 پارک همسايگی

 50 یامحلهپارک 

، 0بلوک ، الله پارک، 2بلوک ، 1بلوک ، بعثت، یفاطم، هزار ستان، دانشجو، ریتهفت
 پارک، کودک، یمل باغ، انجانباز، سالمت پارک، انیرانیا بزرگ پارک، بهمن پارک، 6بلوک 

 ارمغان، گمنام یشهدا، 5 بلوک، زائر بوستان، الدیم

 ارم، بوستان هنر، بانوان، استقبال 0 یاهیناحپارک 

 بوستان امام رضا 0 یامنطقهپارک 

 

 مطالعه موردمحدوده 
جوین و دوازون و از طرف ، ی خوشاباشهرهشهر سبزوار واقع در شهرستان سبزوار از استان خراسان رضوی است که از سمت شمال به 

 ماتیطبق قانون تقس. است شده محدود رود آبکاشمر و از جنوب به شهر بردسکن و از غرب به شهر ، شرق به شهرهای نیشابور
که در سال  رانیا یرسم یسرشمار نیدر نخست نیشهر در استان بود. همچن نیترتیپرجمعسبزوار پس از مشهد ، 0306سال ی در کشور
بر  .(035: 0315، اکبری و همکاراناستان خراسان بود ) تیشهر پرجمع نیسبزوار دوم 0322و  0302در سال  زیانجام گرفت و ن 0332

و  یس، هکتار 06/3012ی مساحت با تینفر جمع 503111شهر سبزوار با  0312نفوس و مسکن در سال  یعموم یسرشمار آخرین هیپا
 36َ   05َ   02و ی درجه طول شرق 21َ   01َ   51در ، آزاد یهاسطح آب متر از 117با ارتفاع و  است رانیا تیپرجمع رشه نیچهارم

 (.0شکل ) شده استواقع یعرض شمال
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 موردمطالعهمحالت و  شهر سبزوار موقعیت .2 شکل

 (0311، نویسندگان): ترسیم

 هایافته
حدود ی تجهیز شده در شهر سبزوار شهردرونی هاپارکمساحت کل  که دهدیمنشان  ی در سطح شهر سبزوارشهردرونی هاپارکارزیابی 
متر است که به مجموع  1حداقل سرانه آن برای کل شهر  که یحال در باشدیم مترمربع 15/5و سرانه آن در سطح شهر  مترمربع 103106

ی شهری اهیناحی و امحلهی شهر سبزوار در سطوح اهپارکبنابراین توزیع و پراکنش . هر نفر کمبود وجود دارد به ازایمترمربع  17/0آن 
کمبود پارک به نسبت جمعیت و سرانه معیار در شهر سبزوار را نشان  ،5جدول . شودیمکه به بررسی این سطوح پرداخته  باشدیمنابرابر 

 دهد.می
 

 کمبود پارک به نسبت جمعیت و سرانه معیار در شهر سبزوار .0جدول 
 ی)سرشمار تیجمع

2212) 

ی هاپارککل مساحت 

 m2سبزوار 
 سرانه معیار سرانه موجود

کل کمبود پارک در 

 سطح شهر

503111 103106 15/5 05-1 17/0 

 
و مقایسه توزیع فضایی  باشدیمهکتار  30/10مترمربع معادل  103106معادل در سطح محله در کل شهر  هاپارکمساحت  ،3براساس جدول 

مترمربع دارای  31ین سرانه برابر با تربیش با 06-3، 1-5، 1-5که محالت  دهدیمسطح عملکردی به تفکیک محالت نشان  ها دراین پارک
برخوردار  مترمربع 5از  ترکمین مطلوبیت با سرانه ترکماز  3-3، 0-5، 03-0، 02-5، 06-0، 01-5محالت  جزبهمطلوبیت و سایر محالت 

عادالنه توزیع نشده و در بعضی  صورت بهشهر سبزوار ، های تجهیز شده در محالت شهریپارک ،5و شکل  3جدول  براساسبنابراین ؛ باشدیم
ی پر و هابافتها در که بیانگر کمبود این پارک رسدیممحالت مرکزی و قدیمی شهر سبزوار حتی سرانه آن به صفر درصد  باألخصمحالت 
 .دهدیمسرانه پارک و فضای سبز در شهر سبزوار را نشان جمعیت و توزیع ، 3جدول . باشدیمقدیمی 

 ی در محالت شهر سبزوارسبز شهرجمعیت و سرانه پارک و فضای . 2جدول 

مساحت  تعداد پارک جمعیت محالت
m2 

 سرانه

 فضای سبز
مساحت  تعداد پارک جمعیت محالت

m2 

سرانه 

 فضای سبز

2-2 6001 1 1 1 2-22 0152 1 1 1 

2-0 2312 1 1 1 0-22 2121 1 1 1 
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 ی در محالت شهر سبزوارسبز شهرجمعیت و سرانه پارک و فضای . 2-2جدول 

مساحت  تعداد پارک جمعیت محالت
m2 

 سرانه

 فضای سبز
مساحت  تعداد پارک جمعیت محالت

m2 

سرانه 

 فضای سبز

0-2 3111 0 50510 1/6 2-20 2617 0 2036 0 

0-0 2102 0 1312 3/0 0-20 0111 1 1 1 

2-2 0007 1 1 1 2-20 3003 1 1 1 

0-2 6550 1 1 1 2-22 2011 0 61272 1/05 

2-2 0117 0 52150 0/6 0-22 2702 1 1 1 

2-2 3016 0 6621 0/5 2-22 3561 1 1 1 

0-2 0122 0 12171 7/02 2-22 3160 5 3531 1/1 

2-2 0105 0 6111 1/0 2-22 0051 1 1 1 

2-2 5113 1 1 1 0-22 3032 1 1 1 

2-2 01061 1 1 1 2-22 3616 1 1 1 

0-2 0111 1 1 1 2-22 5131 1 1 1 

2-2 2311 1 1 1 2-22 0250 0 7502 7/0 

0-2 00515 5 01211 1/0 0-22 3101 0 57617 5/1 

2-2 00011 0 3371 3/1 2-22 3500 1 1 1 

0-2 3351 3 11037 0/50 0-22 3112 1 1 1 

2-2 3552 1 1 1 2-22 0116 6 031110 3/51 

2-8 01776 5 50710 3/5 2-22 0702 5 03202 7/5 

0-8 1005 1 1 1 2-22 5511 1 1 1 

2-1 3025 0 10066 2/56 2-22 3530 1 1 1 

0-1 3636 1 73610 53 0-22 3621 5 00673 5/3 

2-22 6111 1 1 1 2-22 5026 1 1 1 

0-22 6321 1 1 1 2-28 5221 1 1 1 

 15/5 103106 30 503111 مجموع 1 1 1 01175 2-22

 

ی باید باشد که مطابق با نیازهای جمعیتی و برابری جغرافیای اگونهبهو فضای سبز تجهیز شده در نواحی شهری  هاپارکتوزیع بهینه 
عادالنه توزیع  صورتبهی تجهیز شده در نواحی شهر سبزوار هاپارکپراکنش  ،0 جدول جینتا به با توجه جهینت در .رت بگیردنواحی صو

 به ازایبه عبارتی  باشدیم مترمربع 1/50ین سرانه تربیش دارای، هاین جمعیت نسبت به مساحت پارکترکمبا گانه  1نواحی نشده است و 
، هزار نفر 7جمعیت باالی  باوجود 07، 00، 00، 01، 2، 0این در حالی است که در نواحی  .ردیگیمفضای سبز تعلق  مترمربع 1/50نفر هر 

پارک توزیع جمعیت و سرانه ، 0جدول. باشندیمبه عبارتی دچار فقر سرانه فضای سبز  .در این نواحی صفر است شده زیتجهی هاپارکسرانه 
 .دهدیمرا نشان  سبزوار شهر یدر نواح یسبز شهر یو فضا
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 ی در نواحی شهر سبزوارسبز شهرجمعیت و سرانه پارک و فضای  .2جدول 

 مساحت تعداد پارک جمعیت شهری نواحی
2M 

 سرانه فضای

 سبز
 مساحت تعداد پارک جمعیت نواحی شهری

2M 
 سرانه فضايی سبز

2 00102 1 1 1 22 53331 1 1 1 

0 7755 5 57126 5/3 22 1170 1 1 1 

2 00151 0 52150 1/0 20 00107 0 2036 0/1 

2 00106 3 77136 6 22 07302 3 15702 1/0 

2 02521 1 1 1 22 00012 1 1 1 

2 06620 5 01211 5/0 22 7011 5 36723 0/0 

2 01100 0 13252 0/0 22 07610 7 020076 0/7 

8 07357 5 50710 0/0 22 1100 5 00673 3/0 

1 1177 0 012021 1/50 28 5221 1 1 1 

 1/5 103160 30 503111 مجموع 

 

شهر ، ها و فضای شهری به ترتیب در محالت و نواحی شهریبیانگر عدم توزیع فضایی عادالنه سرانه پارک، 3 و شکل 5نتایج شکل 
از  1-0، 1-0، 1-5، 06-5 محالت، محالت کل این در حالی است .ین سرانه فضایی استتربیش دارایگانه  1نواحی فقط سبزوار است که 

 دهد.را نشان می شهر سبزوار و نواحی در محالت یسبز شهر یسرانه پارک و فضا ،3 و شکل 5دار است. شکل رسرانه بهتری برخو

 
  در محالت شهر سبزوار یسبز شهر یسرانه پارک و فضا .0 شکل
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 شهر سبزوار نواحیدر  یسبز شهر یسرانه پارک و فضا .2 شکل

            

ناعادالنه  صورتبهی و فضای سبز شهری در مناطق دوگانه شهر سبزوار شهردرونی هاپارککه پراکنش  دهدیمنشان ، 2جدول نتایج 
 50/3ین تعداد پارک نسبت به منطقه یک است و سرانه آن تربیش ین جمعیت نسبت به منطقه دو دارایتربیش با و منطقه یک شدهعیتوز

( جمعیت و سرانه پارک و 0جدول )مترمربع پارک و فضای سبز وجود دارد.  50/3نفر در منطقه دو  0هر  به ازایبدین معنا  باشدیممترمربع 
 .دهدیمشهر سبزوار را نشان ، ی در مناطق دوگانه شهریسبز شهرفضای 

 ی در نواحی شهر سبزوارسبز شهرجمعیت و سرانه پارک و فضای  .2جدول 
 سرانه هاپارکمساحت  تعداد پارک تجمعی مناطق شهری

 61/5 300131 03 051161 منطقه يک
 50/3 361130 07 000630 منطقه دو
 51/5 103160 30 503111 مجموع

 

 21(NRPAی)ارهایمعبراساس ی شهردرونی هاپارکی بندطبقه
شهر سبزوار به سه نوع ( در NRPA) یحیتفر ی سازمان ملی بوستان و فضایبندطبقهبراساس ی شهری هابوستانها و ی پارکبندطبقه
تقسیم  ،2در جدول  شدهمشخصی هایژگیوی همسایگی با هاپارکی و امحلهی هاپارک، یاهیناحی هاپارک، یامنطقهی هاپارک
سبزوار ل شهر است که با در نظر گرفتن جمعیت ک مترمربع 010203سبزوار ای در شهر مساحت پارک منطقه ،6جدول براساس  شوند.می

نفر از  013171ای در جنوب شهر فقط باشد و پارک منطقهدارای کمبود این نوع پارک در بخش شمالی شهر سبزوار می، نفر 503111
های بندی پارکطبقه، 6جدول . ای ندارندهای منطقهنفر دسترسی مناسبی به پارک 01151بدین معنا که  دهدشهر را پوشش می تیجمع
 دهد.نشان می در شهر سبزوارها آن و مساحت NRPA یارهایمطابق با معشهری درون
 

                                                                                                                                                         
19. National Recreation and Park Association 
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 در شهر سبزوارها آن و مساحت NRPAشهری مطابق با معیارهای های درونبندی پارکطبقه. 6جدول 
 عملکرد پارک m2مساحت  هاپارک رديف عملکرد پارک m2مساحت  هاپارک رديف

 51یامحله 1015 ریتهفت 22 یامنطقه 010203 پارک امام رضا 2

 یامحله 1312 دانشجو 28 یاهیناح 73160 استقبال 0

 یامحله 1103 هزار ستان 21 یاهیناح 12171 بانوان 2

 ایمحله 6111 فاطمی 02 یاهیناح 61051 بوستان هنر 2

 ایمحله 6663 بعثت 02 ایناحیه 61272 ارم 2

 ایمحله 6271 1بلوک  00 ایمحله 01510 پارک بهمن 2

 ایمحله 6015 2بلوک  02 ایمحله 01627 پارک بزرگ ایرانیان 2

 ایمحله 2031 پارک الله 02 ایمحله 56617 پارک سالمت 8

 ایمحله 2501 0بلوک  02 ایمحله 53150 جانبازان 1

 ایمحله 2116 6بلوک  02 ایمحله 50510 باغ ملی 22

 50پارک همسایگی 3351 یقپارک شقا 02 ایمحله 06211 کودک 22

 پارک همسایگی 5606 3بلوک  08 ایمحله 03616 پارک میالد 20

 پارک همسایگی 0701 0حکمت  01 ایمحله 05002 بوستان زائر 22

 پارک همسایگی 0061 5حکمت  22 ایمحله 00731 5بلوک  22

 پارک همسایگی 0016 0بلوک  22 ایمحله 7502 شهدای گمنام 22

  ایمحله 7012 نارمغا 22

 

ای شهر سبزوار تناسبی میان میزان جمعیت و ای و منطقهناحیه، ایگویای این مطلب است که وضعیت موجود در سطوح محله (1جداول )
صورت نامتوازن و مساحت و نیز سرانه فضای سبز موجود با استانداردهای سرانه فضای سبز ندارد و این وضعیت در سطوح مختلف شهری به

 شود.ناعادالنه مشاهده می

 

 در شهر سبزوارها آن و مساحت عدم پوشش NRPAشهری مطابق با معیارهای های درونپارک .2جدول 
 جمعیت عدم پوشش جمعیت تحت پوشش طبقات

 550103 01621 پارک همسايگی
 22111 071153 ایپارک محله
 007313 052311 ایپارک ناحیه
 01151 013171 ایپارک منطقه

 

 شهریهای درونبررسی شعاع عملکردی پارک

بوستان ، پارک ارم، پارک بانوان، شامل پارک استقبال مترمربع 517123به مساحت آن در شهر سبزوار معادل  با توجه یاهیناح یهاپارک
کل  تینفر از جمع 025176که شامل حدود  دهدیخود را پوشش م رامونیپ تیمتر از جمع 3111تا  5111، 0شکلبراساس هنر است که 
 هیناح 01شهر سبزوار  ینواح 07ندارند و از  یاهیناح یهابه پارک یمناسب ینفر دسترس 11100معنا  نیبد .( است503111شهر سبزوار )

ه و کمبود ناعادالن عیتوز یایکه گو باشندینم یاهیناح یهاپارک یمناسب و در شعاع عملکرد یآن دسترس هیناح 7پوشش مناسب و  یدارا
ای در سطح شهر سبزوار فقط پارک امام رضا نقش منطقه، 2این در حالی است براساس شکل .باشندیدر شهر سبزوار م یاهیناح یهاپارک

 دهد. داشته که در جنوب شهر را پوشش می
که  دهدیپارک نشان م یشعاع عملکرد ،1کودک و شکل  ای یگیها در سطح واحد همساپارک یشعاع عملکرد یهانقشه ، 6شکل 

است که  یشهر یمرکز یهامطلوب در بافت یشعاع عملکرد کنندهانیب، در سطح شهر سبزوار یشهردرون یهاپارک یشعاع عملکرد
در سطوح مختلف در غرب شهر  یشهردرون یهامناسب پارک عی. عدم توزشودیآن کاسته م تیاز مطلوب، شهربافاصله گرفتن از مرکز 

شعاع  شیها در غرب باعث افزاپارک نیا ازحدشیشده و تمرکز ب یاو محله یگیهمسا یهاو عملکرد پارک تیث کاهش مطلوبسبزوار باع
در  ییایاطالعات جغراف ستمیشبکه در س لیشده است با تحل یامحله یهاپارک خصشهر سبزوار باأل یدر مناطق غرب تیعملکرد و مطلوب

پاک ، متر 3111تا  5111 هیپارک ناح، متر 0111تا  111پارک محله ، متر 011تا  011رک کودک پا یبرا یمتفاوت دسترس یهاشعاع

                                                                                                                                                         
 . Community parks 

 . Neighborhood parks 
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که است  نیا یایداشتند. اشکال فوق گو یاو محله یاطقهمن یهاعملکرد را پارک نیمتر انجام گرفت که بهتر 6111تا  0111 یامنطقه
ها نوع پارک نیکمبود ازیرا  .در سطوح شهر سبزوار دارد عیبه لحاظ توز یتربغرنج طیدر سطح شهر سبزوار شرا یگیهمسا یهاپارک طیشرا
 الحظه است.م ناعادالنه در سطوح شهر سبزوار قابل عیو توز
 

 
  شهر سبزوارای منطقه شعاع عملکردی پارک .2 شکل  شهر سبزوار ایهای ناحیهشعاع عملکردی پارک .2 شکل  

 

 
 شهر سبزوارای محله شعاع عملکردی پارک .2 شکل  شهر سبزوار های همسایگیردی پارکشعاع عملک .2 شکل   
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 نحوهکه در مکان و موقعیت نقاط و  زیرا  .ستا هادهیپدای از مسائل اساسی در تحلیل فضایی نظم و چیدمان مکانی ترکیبات نقطه
ی سه الگوی متفاوت پراکنش فضایی از قبیل الگوی کل طوربه .هددرا شکل میها آن ساخت فضایی فرآیندنسبت به هم ها آن یریقرارگ
، ی آماری که الگوی پراکنش نقاط در واحد سطحهاروشالگوی تصادفی وجود دارد. در میان تمامی ، الگوی پراکنده یا یکنواخت، یاخوشه

 با توجههمسایگی اشاره کرد. در این مرحله از تحقیق ترین ترین آن یعنی روش نزدیکبه رایج توانیم .دهندیممورد آزمون و تحلیل قرار 
نامتوازن توزیع  طوربههای موجود در سطح شهر سبزوار گیری کرد که پارکتوان نتیجهمی نتایج حاصل از شعاع عملکردی در سطح شهر به

ترین ترین روش نزدیکاز رایج، شده است یا خیر ای یا پراکنده توزیعصورت خوشههای شهری بهاند. برای این منظور آیا توزیع پارکیافته
 است. شده نشان دادهترین همسایگی نتایج حاصل از روش نزدیک ،7شکلهمسایگی در سیستم اطالعات جغرافیایی استفاده است. 

 

 

 
 های شهریترین روش همسایگی و توزیع پارکنتایج روش نزدیک. 8 شکل

 دهندهنشانبوده که  -16/0از  ترکوچک z دهد که مقدارنشان می موردمطالعهدر منطقه  ایگیترین همسنتایج حاصل از روش نزدیک

با مقدار  1.96 Z 1.96ای های محلهپارک z مقدار که یحال در .باشدهای کودک در شهر سبزوار میای پارکالگوی خوشه
گیری توان در حالت کلی نتیجه. میکندیمای از یک الگوی پراکنده تبعیت های و منطقهای ناحیهبا تبعیت از الگوی تصادفی و پارک -35/0

توزیع ناعادالنه خدمات شهری و  ستینهمسایگی( از پراکنش مناسبی برخوردار کودک )ای و های محلهتوزیع پارک، کرد که در شهر سبزوار
شهری و افزایش رضایتمندی و به کاهش سفرهای درون دارند شهرتوسعه فضایی ، در افزایش رفاه اجتماعی ییبسزاها نقش پارک باألخص

 .آورند یهای یک منطقه روبه سمت پارک شهروندان ،شودهای شهری باعث میپارکتوزیع نامتناسب  و کمبود .شودشهروندان می
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  گیریبحث و نتیجه
ها برای توانمندی دسترسی به پارک دهندهنشان، ناطق شهریدر سراسر مها آن ها و توزیع فضاییارکپشکل فضای ، از دیدگاه جغرافیایی

دارای ارتباط مستقیم بوده و توزیع ها آن ها و میزان دسترسی بهتوان گفت توزیع فضایی پارکچنانچه می .جمعیت ساکن در شهر است
ای ها پایهفضایی و میزان دسترسی به پارک بنابراین تحلیل توزیع .هاستموجب افزایش دسترسی افراد به آن، ها در سطح شهرمناسب پارک

با از مناطق شهری است. بنابراین  جدید در بسیاریهای برای آگاهی از کمبودهای موجود در این زمینه و ارزیابی نیازهای آینده به پارک
و  یعدالت اجتماع یعنیتوسعه  یسبه اهداف اسا دنیها در رسبه آن ترکم نهیبا صرف زمان و هزترسی به اهمیت توزیع فضایی و دس توجه

، مناسب نبوده یرسانخدمات لیبه دل، یتعداد مراکز خدمات شیتنها افزا یشهر یرساندر خدمات .باشدمی یادیز تیاهم توسعه عادالنه حائز
هر نفر در شهر  یآن براها و سرانه پارک یمکان عیتوز یپژوهش چگونگ نیدر ا .استمراکز  نیا نهیبه عیتوز، است تیبلکه آنچه حائز اهم

 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.سبزوار 
بدین معنا  .ترین همسایگی بهره گرفته شدها در سطح شهر سبزوار از روش نزدیکدر ابتدا برای پی بردن به الگوی توزیع فضایی پارک

، محلی، های همسایگییک از پارک ی توزیع هرسپس الگو .باشندمی در مجاورت هم قرار داشته و همسایهها نواحی دارای تمرکز پارک
، ایتوزیع تصادفی پارک محله، ای پارک کودکتوزیع خوشه دهندهنشانای شهری مورد آزمون قرار گرفت که نتایج حاصل ای منطقهناحیه

ها در نتیجه گرفت که توزیع کل پارکتوان میتحقیق   ه نتایجب با توجه در سطح شهر سبزوار بوده است.ای ای و منطقهتوزیع پراکنده ناحیه
 ای در سطح فضایی شهر سبزوار دارد. شهر سبزوار نامتعادل بوده و تفاوت عمده

شعاع  شد است. استفادهل شبکه یتحلاز روش شهر سبزوار  ها درپارک یدهی خدماتسرویس ای یدهزان سطح پوششیم یبررس منظوربه
موجود در سطح شهر سبزوار  یهای شهرای و پارکپارک ناحیه، یپارک محل، کودک ای یگیها در سطح واحد همساپارک یعملکرد

های پارک یدهد که شعاع عملکردحاصل از آن نشان می جینتا که ها انجام گرفتکل پارک یشبکه معابر برا گرفتن در نظرباشد که با می
است که بافاصله  یشهر یمرکز یهاعملکردی مطلوب در بافت کننده شعاعبیانای در سطح منطقه، سطح شهر سبزوار رشهری ددرون

 شود. آن کاسته می تیاز مطلوب، گرفتن از مرکز شهر
 یاهیهای ناحو عملکرد پارک تیدر غرب شهر سبزوار باعث کاهش مطلوبای ح ناحیهشهری در سطدرون یهامناسب پارک عیعدم توز

با ، شهر سبزوار شده است شرقیدر مناطق  تیشعاع عملکرد و مطلوب شیباعث افزا شهر شرق درها پارک نیحد ا از شده و تمرکز بیش
هویت براساس  یبندطبقهی در سطح جهانی و حیتفر یها و فضاهابوستان یسازمان مل یشنهادیدستورالعمل پاصولی که در  به توجه
مرکزیت  به با توجهباشد که در محالت شهری  یاگونهبه همسایگی( بایدکودک )ای و های محلهتوزیع پارک .مطرح شده است هاپارک

همسایگی  یهاپارکمطلب مذکور توزیع  به با توجهکودک یا همسایگی وجود داشته باشد  یهاپارکمتر شعاع آن بایستی  011محله در هر 
کاهش رضایت شهروندان ، یشهردرونی هااز قبیل افزایش سفر یهاچالشمنجر به  تواندیمدر شهر سبزوار مناسب نیست و همین عامل 

در سطوح مختلف شهر سبزوار از سوی دیگر  یشهردرون یهاپارکسو توزیع و پراکنش نامناسب و ناعادالنه و رفاه اجتماعی شود. از یک
 012021ارک مساحت پ 1مثل در ناحیه  عنوانبه زیرا  است. شده یعدالتیبعدم تناسب جمعیت و سرانه فضای سبز منجر به تشدید 

مترمربع فضای سبز و مازاد فضای سبز  50هر یک نفر  به ازاییعنی  باشدیم مترمربع 50است که سرانه آن  نفر 1177و جمعیت  مترمربع
 وجود دارد. 

 

 راهکارها
 گردد: می شنهادیپ ریز یراهکارها، قیتحقهای افتهیبا توجه به 

 ؛در شمال شهر سبزوار یامنطقهرفع نیاز پارک  منظوربهار در شمال شهر سبزو یامنطقهایجاد پارک در سطح  -

 ؛در این نواحی یاهیناح یهاپارکافزایش فضای سبز و پارک در نواحی غربی شهر سبزوار که فاقد  -

  ؛دسترسی کودکان به این نوع پارک منظوربههمسایگی در محالت شهری  یهاپارکافزایش  -

ایجاد  منظوربهای همسایگی و محله هاپارکبه جانمای  اقدامبایر و بافت فرسوده  یهانیزمن با در اختیار گرفت تواندیمشهرداری  -
 .فضای سرزنده و شاد

 

 منابع
واحد ، یسبز شهر ییفضا فیو تعر یطراح، (0316ها )و واحد آموزش سامان پارک زیتبر یشهردار یو تحول ادار یکل نوساز اداره

 .زییپا، زیتبر یسبز شهردار یها و فضاآموزش سازمان پارک
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حداکثر  یهاشهر سبزوار با استفاده از روش یاراض ینقشه کاربر تحلیل(. 0315ابوالقاسم )، یراحمدیام، دیمج، یمیابراه، الهه، یاکبر
 .007-051: (53)6، طیمح شی. آماهیپرسپترون چندال یمصنوع یاحتمال و شبکه عصب

با  یشهر یهاپارک مکانی – ییتناسب فضا یابیارز، (0371محسن )، احد نژاد، اصغر، یزمان یراکب، وریشهر، ییروستا، هیراض، یموریت
، سال دهم، ییایجغراف یفضا یپژوهش یمجله علم، (زیتبر یشهردار 5منطقه  یامحله های: پارکی)مطالعه مورد GIS استفاده از
 .031-067  :31شماره 

: شهر یمورد ة)مطالع ییعدالت فضا کردیبا رو یشهر یهاپارک عیتوز لیتحل(. 0317) اکبر، یدیحم، زهرا، زادهرسول، روزیف، یجعفر
 .03-26 : 6شماره  ,یشهر یاجتماع یایجغراف بناب(.

ـ  یعلم دو فصلنامه. رازیشهر ش یپارک و سبز شهر یفضا لیو تحل یبررس(. 0310رضا. )، یسیو، سجاد، یاحمد، یعل دیس، ینیحس
 .11-20 :3شماره ، یشهر شناسیبوم هایپژوهش یپژوهش

شهری یداری پا شهری و رابطه آن با اکولوژی منظررویکرد سبز شهری با  پراکنش فضاهای بررسی الگوهای(. 0371مهدی )، خان سفید
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