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چکیده
تمحیط .تسا ی
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی توزیع فضایی -مکانی ،فضای سبز در منطقه یک تهران با رویکرد پایداری زیس 

  

یباشد .از طری ناخباتک تاعلاطم ق هه هههههای و س امزا نننه یا
روش تحقیق به لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ روش توصیفی -تحلیلی م 

مربوطه اطالعات اولیه به دست آمده و با بهرهگیری از محیط  ،GISروشهای ریاضی و آماری مانند :تکنیک ویلیامس بیرض ،نو   
آنتروپی ،روش سنجش سطح تمرکز ،منحنی لورنز ،ضریب مکانی و ضریب توزیع میزان تمرکز و تعادل فضایی کاربری فضای سبز

منطقه بررسی و برای ارزیابی زیست محیطی از مدل  SWOTبهره گرفته شده است .نتایج تحقیق نش م نا یی یییده ب هجوت اب هک د ه    

جمعیت  439467نفری منطقه ،سرانه فضای سبز آن  3/ 91متر مربع است و توزیع آن در نواحی  01گانه نامتعادل است .ناحیه  6و 01
با باالترین میزان شاخص نابرابری و آنتروپی ،با سرانه  20 / 88و  9/8متر مربع و داشتن  38و  37پارک و بوستان در بهترین ش و طیار
ناحیه  1و  8با پایینترین میزان شاخص نابرابری و آنتروپی ،با سرانه  1/5و  2/ 12و داشتن  7و  9پارک و بوستان در ب طیارش نیرتد   
قرار دارند و بر اساس روشهای آماری استفاده شده فضای سبز منطقه از توزیع فضایی نامتعادلی برخوردار است .در دهههای  60و
 70تمایل به ساخت و ساز در نواحی شمالی بیشتر بوده است و حدود  45درصد از باغات منطقه در فاصله این سالها ا ن دش دوبا ههههه

است و بیشترین تخریب در ناحیه  2اتفاق افتاده است .نتایج حاصل از  SWOTنش م نا یی یییده ایتما ،د زز ززز منطقههه در ارزیا ابی عوامل

ب در توس زا و کی هقطنم هع نتفر نیب      
ل جراخ ییی  2/1اس ک ت ههههه نش گنا ررر ش یار ططط ن ولطما ب ب
داخلی برابر  2/3و در ماتریس عوامل ل
لهای زیست محیطی دارد .به این معنی که نقاط ضعف و تهدیدهاي موجود بیشتر از نقاط قوت و فرصتتتها ا اس همادا و ت   
پتانسی 
این روند باعث از بین رفتن شرایط زیست محیطی منطقه خواهد شد.

تمحیط یفارغج تاعالطا متسیس ،ی ایی     ،
واژههای کلیدی :فضای سبز شهری ،توزیع فضایی ،پای سیز یراد تت تت
روشهای آماری ،تهران.
( -1نویسنده مسئول) a_ghanbari@tabrizu.ac.ir
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مقدمه
تها زبس ی رد   
یباشد ) .(Ruth, 2003: 3که ب ونع ه ا خاسریز ن تتت تتت
فضای سبز یکی از مهمترین کاربریهای شهری م 
نواحی شهری در نظر گرفته میشود و به عنوان یکی از مهمترین مراکز خدمات رفاهی و تفریح ،یعامتجا شقن ،ی    
اقتصادی و اکولوژیک مهمی در شهرها دارند و محیط مطلوبی برای پرورش کودکان ،حفظ آسا یصخاش زین و شی
برای ارتقای کیفیت فضای زندگی و توسعه جامع بوسحم ه   

   

م مم 
یشودد  .)(Balarm & Dragicevic, 2005: 149اما

شها تیمها هب هکلب ،یداصتقا ،یحیرفت ی       
اهمیت حیاتی فضای س هن ،زورما یایند رد زب طقف زرا لیلد هب ششششششش ششششششش
زیستمحیطی آن است .به عبارتی مهمترین تأثیر فضای سبز در شهرها ،کارکرد زیستمحیطی آن است که با داجیا    
تعادل بخشی در متابولیسم شهر از یک سو و باال بردن سطح زیبایی از سوی دیگ ببس ،ر

یتسیز تیفیک شیازفا      

شهرها م 
یتوان از اهمیت و نقش فضای سبز شهری در حیات و پای یراد
یشوند) . (Barbosa et al, 2007بنابراین نم 
آنها و تأثیرات فیزیکی و طبیعی آن در سیستم شهری و بازدهیهای مختلف اکول و یداصتقا ،یکیژو

  

نآ یعامتجا

چشم پوشی نمود .با این رویکرد فضای سبز شهری را میتوان به عنوان مکانهای بیرون ب ریداقم اب ی ر تسج هههه هههههای از
حیات گیاهی و وجود عمدهای از مناطق شبه طبیعی تعریف نمود (قنبری .) 224 :0931 ،فضای س یاضف هعسوت زب    
سبز باید بر اساس نگرش صحیح به نیازهای زیست محیطی و اجتما  رهش یع وو ووو نی و تاناکما ز

تها رهش ی   
اق ب یل تتت تتت

یها هعسوت ی   
تگ راذ ی ی
صورت گیرد .در این زمینه دو مقوله توسعه پایدار و ارتقای بهرهوری منابع سر لوح سایس ه تت تت
فضای سبز خواهد بود ،نکتهی بسیار مهم در اینجا شناخت ساختار اکول فیک تیعضو و یکیژو ی طیحم       م ممیباشددد
(بهرام سلطانی.)012 : 1374 ،
پیامدهای توسعه شهری و معضالت زیست محیطی آنها ،موجودیت فضا زبس ی و نآ شرتسگ

ار

مه یارب یشه      

اجتناب ناپذیر کرده است .شهرها در مقام کانون تمرکز ،فعالیت و زندگی ،برای اینکه بتوانند پایداری خود را تض نیم
کنند ،چارهای جز پذیرش ساختار و کارکردی متأثر از سیستمهای طبیعی ندارند .فضاهای سبز شهری به عنوان بخش
تمحی یط
زنده و حیاتی ساختار مورفولوژیک و عامل اصلی توان اکولوژیک شهرها نقش بنیا دیاپ رد نید ا سیز یر تتت تتت
شهرها دارند (جبیبی و شکوری .)1 :1931 ،در سدههای اخیر روند اف هب و یرهش تیعمج شیاز عبت و شرتسگ     
توسعه کالبدی شهر ،مشکالت عدیدهای را برای کانونهای شهری به وی رهش هژ ه جیا گرزب یا ا رک د د  ه ا .تس رد       
کشور ما رشد شتابان در دهههای اخیر به گونهای انجام گرفته است که متناسب با آن فضای شهری و زیرساختهای
مورد نیاز شهرها تجهیز نشده است .عمدهترین اثری که رشد شتابان شهری در پی داشته ،درهمریزی و نارسایی نظام
توزیع خدمات است که به طور کلی در تمام شهرهای ایران به چشم میخورد (سعیدی خواه .)2 : 1383 ،پیامدددهای
توسعه شهری و پیچیدگی معضالت زیست محیطی امروزی که بسیاری از جوام دوجو ،هدومن ریگرد ار یرهش ع      
یاک ،یرب
یکا لع و یمظ یی یی
فضای سبز و گسترش آن را بیش از هر زمان دیگر ضروری ساخته است (موس 

.) 136 :983

امروزه محیط زندگی ما ،جایی است که فضای سبز ،جزء الینفک پیکره ش شقن دیاب و تسا هدش بوسحم یره

    

اساسی خود را در متابولیسم شهری و پایداری زیست محیطی بازی کند و چا رب یبوچر ا هعماج ،گنهرف ءاقترا ی      
شهری و هویت افراد باشد ( .)Derider, 2004: 47از طرفی دیگر رشد ص زفا و تعن ا رد تیعمج شی

هرهش ا هب     ،

ساخت و سازهای سوداگرانه منجر گردیده و ضرورت ایجاد کاربریهای جدید شهری ،برای پاسخگویی به نیازهای

بررسی توزیع فضایی– مکانی کاربری فضای151 ...

روزافزون و اسکان جمعیت به تدریج باعث کاهش سهم فضای سبز و باغهای ش م هجیتن رد و یره وو وووج یگدولآ ب   
محیط زیست شده است .شایان ذکر است که با افزایش روند انهدام طبیعت ،توجه انسان به منابع طبیع ینوزف زین ی    
یافته و بهرهوری از آن جایگزین احترام به طبیعت گردیده است (بهبهانی .) 25 : 1384 ،ب یاضف دوجو یلک روط ه      
سبز و تأثیر آنها در شهرها اجتناب ناپذیر است به طوری که ب م نآ نود م  نک ن هرهش تسی ا یقاب رادیاپ  بما دنن        
(سعیدنیا .) 35 : 1379 ،مهمترین تأثیر فضای سبز در شهرها تعدیل دما ،افزایش رطوبت نسبی ،لطاف وه ت ا و  بذج    
گرد و غبار است (پور احمد .) 31 : 388 1 ،بنابراین ،اگر فضای سبز به عنوان جزیی از بافت ش  یشخب زین و اهره از   
خدمات شهری ضرورت یافته باشد ،نمیتواند جدا از نیازهای جامعه شهری باشد .از این رو فضای سبز باید از نظر
کمی و کیفی متناسب با حجم فیزیکی شهر و روند گسترش آتی آن ساخته شود تا بتوان یزبس یاضف ناونع هب د      
فعال ،بازده زیست محیطی مثمری داشته باشد (مجنونیان 44 : 1374 ،و .) 45
ایجاد و پراکنش مناسب فضای سبز در شهرها ،تأثیر بسزایی در سالمت تن و روان ،فعالیتهاای اجتما بیرض ،یع   
یدهددد (حکمت ،ی
هوشی باال و افزایش توان کار و فعالیت داشته و شکل جدید و رضایت بخشی بر زندگی م مدر م مم 
 .) 10 : 1386اما در حال حاضر چنانچه شاهد آن نیز میباشیم ،چشم ان رایسب رد یرهش زاد ی زا 

هرهش ا ،رصاعم ی      

چیزی جز ساختمانها و برجهای سر به فلک کشیده نبوده است و انسان کمتر میتواند در گریز از انبوه سیمان ،آهن،
آسفالت آرامش یافته و از زندگی در شهرها لذت ببرد .در این میان چنانچه بیان شد ،دسترسی مناسب به فضای س زب
شهری از مسایلی است که نقش بسزایی در تضمین کنن یبسن هد

متجا و یدرف تمالس ا  شمارآ ،یع ر و حو

    

رو نا

شهروندان و ارتقاء سطح کیفیت محیط زیست دارد ( .Sonasi & (Chiarrella, 2006: 1205بی تردید فضا زبس ی و
پارکهای شهری را باید در زمره اساسیترین عوامل پایداری زیست محیطی و انسانی شهرررنش رامش هب زورما ینی     
ی جس تاریثأت حور و م   
آورد (اسمعیلی .)11 :1 38 1 ،که اگر به صورت صحیحی برنامهری  دنوش یز د لاس ر ممم ممممسازی ی
مطلوبی خواهند داشت (شیری .) 32 : 385 1 ،فضای سبز که بخشی از سیمای شهر را تشکیل میدهد ،به عن یکی ناو   
از پدیدههای واقعی ،از نخستین مسایلی است که انسان همواره با آن در تماس بوده و خواهد بود .اهمیت فضای سبز
در محیطهای شهری ،تا آن حد است که به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی جوامع مطرح است (بهمن پور
یرسد ،موضوع پ ف عیزوت و شنکار ضض ض ضضضضایی و مکا ین
و محرم نژاد .) 524 : 388 1 ،در این میان آنچه با اهمیت به نظر م 
فضای سبز شهری است که در صورت نامناسب بودن آن ،ناهنجاریها و یرصب ی

زا یطیحم تسیز و یعامتجا   

  

جمله طرح نامناسب معماری ،چیدمان نامناسب گیاهی ،عدم وجود فضاهای مناسب فراغتی ،آش ،رهش یامیس یگتف    
استفاده نامناسب از اوقات فراغت و عدم تعامل اجتماعی مناسب ایجاد م 
یکنددد ) .(Jim & Wendy. 2008: 8در کنار
این مسأله ،یکی دیگر از مشکالت اساسی شهرهای مختلف ایران ،کمبود فضای سبز شهری است .امروزه زما هک ین   
مقایسهای میان استانداردهای شهرسازی فضای سبز صورت میگیرد ،مش صخ

م ممیشود د ک یسب ه ا ب اهرهش زا یر ا    

کمبودهای اساسی مواجه میباشند و هم چنین پراکندگی نامناسب و عدم توزع عادالنه آن نیز مش هنیمز رد ار یتالک   
دسترسی آسان افراد بدان به وجود آورده است (داداشی و همکاران .)1 : 1389 ،لذا ،مدیران شهری در پاسخگویی به
این عدم تعادلها نیازمند به کا یلحت یاهرازبا یریگر لی شالت و دیدج  ه رتشیب سسسسسس س سسسسسسسستند .بنا ینچ تیمها ،نیارب ن    
موضوعاتی در مناطق و شهرهای ویژهای همچون تهران بیشتر از سایر مناطق است .چرا ک رد یناسنا عماوج ه

نیا     
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تمحیطی هستند .که اگر این موارد را تنشهای محی یط
شهرها دائمًاًا در معرض تبعات شهرنشینی و آلودگیهای زیس 
از بق یل گرمای شدید ،گرد و غبار و خشکی هوا اضافه نماییم در این صورت به اهمیت فضای سبز در ای زا هنوگ ن   
شهرها پی خواهیم برد (ایران نژاد پاریزی و همکاران.) 169 : 1386 ،
توسعه بی رویه شهر تهران و داشتن امکانات و خدمات بیشتر نیاز به فضای سبز را بیش از پیش مطرح م ممیکنددد .در
تمحیطی را از بین برده و باع ره بیرخت ث    
این شهر افزایش جمعیت و تراکم بیش از حد ساختمانها کیفیت زیس 
چه بیشتر این فضاها گردیده است .یکی از مسائل شهر تهران توزیع ناهماهنگ فضای س  فلتخم قطانم رد زب ا نی     
شهر میباشد .استانداردهای جهانی فضای سبز ،چیزی در حدود  20 - 25متر مربع برای هر شهروند میباشد؛ ای رد ن
  

حالی است که طبق آمار غیر رسمی سرانه فضای سبز در کشور ما حدود  8-9متر مربع پیشنهاد شده اس وت( ت ا ،نه
 .) 1383با این وجود در شهر تهران این سرانه  9/2متر مربع برای هر نفر و مشخصًاًا در منطقه یک آن ،س یاضف هنار   

سبز در شرایط موجود حدود  3/ 91متر مربع برای هر نفر میباشد .البته این رقم در مناطق مختلف شهر تهران یکسان
نیست برای تعدادی از مناطق سرانه فضای سبز از حد استاندارد شهری کمتر و برای برخی دیگر بیشتر اس نیا و ت   
عدم توزیع یکسان نه تنها در سطح کل مناطق بلکه در داخل خود مناطق نیز وجود دارد .در عین حال هم دقم نی ار   
هم از نظر فضایی و مکانی نامناسب توزیع شده است از این رو بررسی و آگاهی از چگونگی توزیع فضایی و مکانی
تمحیطی و با هدف بازشناخت کمبودها و تنگناهای موج دو
فضای سبز در منطقه یک تهران با تأکید بر پایداری زیس 
یرسد.
و هم چنین رعایت اصل عدالت فضایی ضروری به نظر م 
مواد و روشها
شهر تهران با وسعتی حدود  0 73کیلومتر مربع بین  15درجه و  8دقیقه تا  15درجه و  37دقیق و یقرش لوط ه
درجه و  34دقیقه تا  35درجه و  50دقیقه عرض شمالی واقع شده است و از نظ دا تامیسقت ر ا هب یر    

35

 22منطق و ه

 911ناحیه و  362محله تقسیم میشود (محمودی .) 25 : 1369 ،شهر تهران تابستانهای گرم و خشک و زمس ات نننهای
سرد و مرطوب دارد .بیشتر وقتها با تأثیر آنتیسیکلون سیبری قرار میگیرد .دمای آن به ویژه در دوره س و لاس در
در طول شبها افزایش مییابد .فراوانی وارونگی دمایی به ویژه در ارتفاع  5تا  100متر بر قابلیت شهر برای آل یگدو
میافزاید بعالوه افزایش هوای ساکن هم بر نگرانی برنامهریزان برای ایجاد شرایط سالم زندگی میافزایددد (علیجا ،ین
 .) 35 : 1387منطقه یک ،یکی از مناطق شهری تهران است که در شمال شهر تهران و با دودح یتعسو     

 64کیل رتمو

مربع و با  439467نفر جمعیت بر اساس سرشماری سال  90قرار دارد .انبوه ساختمانهای آما رد تخاس همین و هد
آیندهای نزدیک ،جمعیت منطقه را به مرز  500هزار نفر خواهد رساند .جمعیت این منطقه بر اساس سرشماری سال
یباش  هقطنم نیا .د از ط رررر رررررف ش لام
 439467 0931نفر و  141426خانوار و شامل  11 60 12مرد و  6 2345 2زن می ی
محدود به ارتفاعات  1800متری دامنه جنوبی کوههای البرز ،از جن گرزب هب بو ر برغ زا و نارمچ ها

یضارا هب       

رودخانه درکه و از شرق نیز به انتهای بزرگراه ارتش محدود میشود .این منطقه به لحاظ طراحی شهری دارای با یتف
یتوان آن را باغشهر نامید.
شبه روستایی است و م 

  

بررسی توزیع فضایی– مکانی کاربری فضای153 ...

شکل  .1موقعیت محدوده مورد مطالعه

اين پژوهش ،از نوع تحلیلی -توصیفی بوده است .در اين تحقيق ،ابتدا باا اس دافت هه از مطالعا ناخباتك ت هه هههاي ،بررس ييي
ل اين ن
ن
ت س رب سپ ا ييييي تجزيههه و تحليل ل
ع آوري ش سا هد تت تت
حهاي شهري و مطالعات ميداني اطالعات مورد نظر جمع ع
طر 
اطالعات و برای سنجش میزان تمرکز و تعادل فضایی ،فضاهای سبز در ناحیههای مختلف ،ض آ عیزوت بیر نن نننها رد 
بین نواحی و میزان تفاوت توزیع فضاهای سبز شهری با توزیع یکنواخت نیز از روشهای ریاضی و آما دوجوم یر   
مانند :تکنیک ویلیامسون ،ضریب آنتروپی ،روش سنجش سطح تمرکز ،منحنی لورنز ،ضریب مکانی و ضریب توزیع
ک SWOT
و هم چنین از سیستم اطالعات جغرافیایی و ابزارهای موجود آن استفاده شده اس ب .ت ااااا اس دافت هه از تکنیک ک

يهاي  ،SOاس ژتارت يييهاي ،WT
نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید را استخراج نموده و در نهایت با تدوین استراتژ 
ی چهاررر
ی و خا جر ی ی
س داخلی ی
يهاي  ،STبه ارائه راهکار پرداخته ش تسا هد  .....در ما یرت س س
يهاي  WOو استراتژ 
استراتژ 
خانهاي ،جمع نمرههاي نهایی بر محور  Xها از  1تا  2/5نشاندهنده ضعف داخلی و نمره  2/5تا  4بیانگر میزان وق ت ت
ت
است .به همین شیوه جمع نمرههاي نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی از  1تا  2/5بیانگر میزان تهدید و نمرههای
یبیند برنامهریز دیگررر ممکن ن
ن
 2/5تا  4بیانگر میزان فرصت است .توجه شود آن چه یک برنامهریز به عنوان فرصت م 
است آن را تهدید تلقی کند.
نتایج و بحث
وضعیت فضای سبز منطقه  1شهر تهران
یباشد که
بر اساس آمار به دست آمده از شهرداری منطقه  1شهر تهران مساحت این منطقه در حدود  4956هکتار م 
یباشددد ح دود
 439467نفر در آن سکونت دارند .فضای سبز این منطقه که بیش راپ لماش رت کککککککها تسوب و  ا نن نننها م مم 
 171/ 7559هکتار بوده که با توجه به جمعیت منطقه ،سرانه فضای سبز  3/ 91متر مربع برای هر نفر بدست
در مجموع در این منطقه حدود  95 1پارک و بوستان وجود دارد.
جدول  .1وضع موجود فضای سبز منطقه یک منبع :شهرداری منطقه  1تهران
ردیف

عنوان

مقدار

1

مساحت کل منطقه

( 4956هکتار)

2

مساحت فضای سبز منطقه

( 171/ 7559هکتار)

3

جمعیت منطقه

439467

4

سرانه فضای سبز منطقه

3/ 91

5

تعداد نواحی

6

تعداد پارک و بوستان

10
95 1

یآیددد.
م مم 
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شکل  .2وضع موجود فضای سبز منطقه یک تهران .ترسیم :نگارندگان.

بیشترین مساحت فضای سبز منطقه یک ناحیه  6با مساحت  45 / 7293هکتار و سرانه فضای س زب

 20 / 77مترمرب و ع

ناحیه  10با مساحت  33 /1 542هکتار و سرانه فضای سبز  9/8متر مربع میباشد .در مقابل کمت یاضف تحاسم نیر    
 1/ 30مت و عبرم ر

سبز مربوط به ناحیه  1با مساحت فضای سبز  2/ 8682هکتا رس و ر ا زبس یاضف هن   

هیحان      8با

 2/ 178 1هکتار و سرانه فضای سبز  4/ 52متر مربع میباشد .البته ناحیه  3با سرانه فضای سبز  1/ 22متر مربع کمت نیر
یباشد چرا که مسا نآ زبس یاضف تح   
سرانه را به خود اختصاص داده است که دلیل آن جمعیت باالی این ناحیه م 
 11/ 5947هکتار میباشد .بیشترین تعداد پارکها و بوستانها در بین نواحی دهگانه منطقه یک ،به ترتیب ب هیحان ه    6
با  38پارک و ناحیه  10با  37پارک در رتبه اول قرار دارند و کمترین پارک و بوستان در ناحیه  8با  7پارک و بوستان
و ناحیه  9با  11پارک و بوستان م 
یباشد .برای ایجاد محیط مناسب شهری و تأمین رفاه ساکنین ،ایجادد تناسببب میاننن
جمعیت ساکن و خدمات موجود ضروری است.
جدول  .2مقایسه میزان جمعیت ،فضای سبز و مساحت نواحی منطقه 1
نواحی

جمعیت

مسا ک تح

لللللل ل

ناحیه (هکتار)

مساحت فضای س زب

سرا یاضف هن

(هکتار)

(مترمربع)

ناحیه 1

22000

455

2/ 85

ناحیه 2

62556

704

13 / 88

2/ 22

ناحیه 3

95000

783

11/ 59

1/ 22

ناحیه 4

12862

354

12 / 52

4/ 66

ناحیه 5

33567

560

13 / 61

4/ 05

ناحیه 6

22014

413

45 / 72

20 / 77

ناحیه 7

60000

555

20 / 19

3/ 36

2/11

ناحیه 8

0 680 4

913

ناحیه 9

83310

660

51/ 69

ناحیه 10

34231

252

33 / 54

منبع :شهرداری منطقه  1تهران

1/3

4/ 52
1/ 88
9/8

     س زب
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شکل  .3مقایسه فضای سبز نواحی منطقه (1هکتار)

شاخص ویلیامسون
یباشددد.
یکی از مهمترین معیارها ،برای تحلیل وضعیت تعادل در توزیع فضای سبز ش لیو صخاش یره ی نوسما     م مم 
ویلیامسون در سال  965 1در زمینه مباحث منطقهای ،اولین کسی است که بحث نابرابریها قطانم هب ار یدمآرد ی     
تعمیم داده است که در آن n ،تعداد مناطق Xi ،سرانه شاخص مورد نظر در منطقه iو  Xnسرانه شاخص م رظن درو   
در کل شهر Pi،جممعیت منطقه  iو  Nجمعیت کل شهر است) . (Tadjoeddin,2003: 28در این پژوهش ،بر اساس
فرمول شاخص ویلیامسون برای فضای سبز شهری ،رتبه نواحی منطقه یک شهر ته رد نار ارائههه فضا زبس ی نیعم    
گردیده است .این شاخص برای  10ناحیه منطقه یک تهران تهیه گردید .شاخص ویلیامسون عبارت است از:

شایان ذکر است مقدار به دست آمده در این شاخص مابین صفر و یک است .هر چه ر نیا رد هدمآ تسد هب مق     
یهای منطقهای است (حکمت نیا.) 261 : 385 1 ،
شاخص به طرف صفر گرایش یابد ،نشاندهنده کاهش نابرابر 
جدول  .3مقدار شاخص ویلیامسون برای نواحی منطقه یک تهران
ناحیه

جمعیت

مساحت فضای سبز

سهم (درصد)

(هکتار)
1

22000

2/ 85

2/4

سرانه در ناحیه

مقدا صخاش ر       

رتبه ناحیههه ب بسح ر

(متر مربع)

ویلیامسون

شاخص ویلیامسون

1/3

0/ 520

9

2

62556

13 / 88

3

95000

11/ 59

2/ 23

1/ 22

0/ 061

8

4

12862

12 / 52

8/ 67

4/ 66

0/ 066

7

5

33567

13 / 61

7/5

4/ 05

0/ 87 0

6

6

22014

45 / 72

38 /6

20 / 77

0/ 22

1

7

60000

20 / 19

6/2

3/ 36

0/ 16

3

8

0 680 4

2/11

8/4

4/ 52

0/ 025

10

4/2

9

83310

51/ 69

3/ 45

01

34231

33 / 54

81/ 23

2/ 22

1/ 88
9/8

0/11

    

5

0/51

4

0/81

2

منبع :یافتههای تحقیق

یدهددد .با هب هجوت     
این شاخص وسعت کاربریهای مورد نظر را در سطح نواحی  10گانه منطقه یک تهران نشان م 
نتایج به دست آمده از این شاخص در فضای سبز شهری در سطح منطقه یک تهران ،کمترین میزان شاخص نا یربارب
یباشد.
مربوط به منطقه  8و بیشترین میزان شاخص نابرابری مربوط به منطقه  6م 
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ضریب آنتروپی
از طریق مدل آنتروپی نیز برای سنجش یکنواخت بودن متغییرهای مورد نظر؛ نظیر توزی کی قطانم رد تیعمج ع

   

شهر یا خدمات عمومی میتوان استفاده نمود .مطابق با اصل تئوریک مدل ،وقتی آنتروپی ب کی ددع فرط ه لیم

    

نماید ،نشانه وجود تعادل و توازن فضایی یک متغییر و کمتر از عدد عکس این حالت را نشان میدهد که ب ساسا ر   
یشود (وارثی و همکاران.) 99 : 1386 ،
رابطه زیر محاسبه م 

در این رابطه H ،مجموع فراوانی لگاریتم نپری فراوانی ln pi ،لگاررریتم نپ یناوارف یر  k،،، ،،تع و تاقبط داد

 Gمی ناز

آنتروپی است.
جدول  .4محاسبه ضریب آنتروپی برای نواحی دهگانه منطقه یک تهران
ناحیه
فضای سبز
pi

ln pi
H
G

1
28500

2
138800

3

5

4

6

115900

125200

136100

0 5720 4

7
201900

8

01

9

00 1 21

156900

335400

0/610

0/ 08

0/ 67 0

0/ 072

0/ 079

0/62

0/11

0/210

0/910

0/ 19

4/ 09

2/15

2/ 69

2/ 61

2/ 53

1/ 32

2/ 14

4/93

2/93

1/ 63

0/ 35

0/ 25

0/ 05

0/ 21

0/ 31

0/ 57

0/ 12

0/ 67 0

0/ 202

0/81

0/ 19

0/51

0/ 46

0/ 41

0/ 43

0/2
0/ 46

0/8

0/5

0/ 73

منبع :یافتههای تحقیق

یدهد و هر چه  بیرض ردق ب تمس ه     
این مدل بر اساس پراکندگی ،توزیع فضای سبز را در سطح ناحیهها نشان م 
یک میل پیدا میکند ،نشاندهنده توازن بیشتر خدمات و هر چه به سمت صفر گرایش پیدا میکند ،نشاندهندهه ع مد
یباشد .بر اساس نتایج ب زا هدمآ تسد ه ش لیلحت ا ؛یپورتنآ صخ       
توازن در توزیع فضای سبز در سطح ناحیهها م 
توزیع فضایی کاربری فضای سبز در بین نواحی  10گانه منطقه یک ته بیترت نیا هب نار     

یباشددد ک هقطنم ،ه    8
م مم 

نامتعادلترین منطقه است و در مقابل منطقه  6متعادلترین توزیع را داراست.
تکنیک سنجش سطح تمرکز
این تکنیک نشان میدهد یک فعالیت تا چه حد به صورت یکسان در نقاط مختلف یک منطقه یا نیمزرس هنهپ رد     
توزیع شده است ،یا تا چه حد گرایش به تمرکز دارد .بنابراین تصویری مقایسهای از موقعیت نواحی یا مناطق تحت
یدهد .سنجش میزان توزیع فضایی یک فعالیت یا کارکرد از طریق معادله زی ماجنا ر   
مطالعه نسبت به همدیگر ارائه م 
یگیرد:
م
در این فرمول  Cمیزان تمرکز یک فعالیت یا کارکرد x ،سهم درصدی مساحت هر منطق و هقطنم ریز ای ه   
درصدی یک فعالیت یا کارکرد در هر منطقه یا زیر منطقه است .میزان  cدر این تکنیک همواره ب و رفص نی

 yس مه
رد دص

نوسان است .هر چقدر میزان  cمحاسبه شده باالتر باشد ،نشاندهنده توزیع نامناسب یا تمرک یدش ز د ای تیلاعف نآ 
کارکرد در نقاط خاصی است (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.) 106 :0931 ،
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جدول  .5سطح تمرکز فضاهای سبز شهری منطقه یک تهران با استفاده از روش سطح تمرکز
ناحیه
روش س شجن    

1
%8/ 35

2
% 10 / 16

3
% 12 / 42

5

4
%3/ 49

%7/ 33

6
%6/ 97

7
%5/ 31

8
%5/ 82

9
%8/ 74

01
%4/ 68

سطح تمرکز

منبع :یافتههای تحقیق

میزان  cبه دست آمده نشاندهنده تمرکز پایین فضاهای سبز شهری در نواحی  10گانه منطقه یک تهران است .ب یار
روشنتر شدن تحلیل تمرکز فضاهای سبز و دانستن این که تمرکز در کدام ناحیه منطقه یک بیشتر اس شور نیا ،ت   
را به طور جداگانه برای هر یک از ناحیهها محاسبه کردیم .میزان  cبه دست آمده برای هر ی  ک ااز ن اد ناشن یحاو د   
که ناحیههای  3و  2با میزان تمرکز  12 /5و  10 /2درصد دارای بیشترین تمرکز میباشند و ناحیههای  5 ،1 ،9و  ....بههه
یباشند (جدول .)5
ترتیب دارای تمرکز به مراتب کمتری نسبت به ناحیه  3و  2م 
منحنی لورنز
   

این تکنیک از جمله تکنیکهای توزیع فضایی است و چگونگی توزیع متغیرها را نشان میده حنم نیا .د ن کی ی
منحنی فراوانی تجمعی است و به مقایسه توزیع متغیر مورد نظر با توزیع یکنواخت ک اشن ه نن ننندهندهه براب ،تسا یر
میپردازد .در این منحنی نسبت تجمعی متغیر مورد نظر بر محور  yها و نسبت تجمعی جمعیت منا روحم رب قط

  

    x

یگیرد ) .(Rahman & Salauddin, 2009: 125مطابق با این منحنی ،هر چه منحنی با خط توزیع اس درادنات
ها قرار م 
فاصله داشته باشد ،به همان نسبت توزیع متغیر مورد نظر در یک پهنه نامتعادلتر خواهد بود (داداشپ ،یدولوم و رو   
.)111 :0931

شکل  :4منحنی لورنز

منبع(Rahman & Salauddin, 2009: 125):

با توجه به شکل ( ،)5همانطور که مشاهده میشود ،منحنی لورنز میزان تفاوت توزیع فضایی ،فضا زبس ی یرهش    
ناحیههای  10گانه منطقه یک تهران را نسبت به توزیع یکنواخت نشان میدهد و گویای این حقیقت است که توزیع
فضاهای سبز شهری در نواحی  10گانه نسبت به توزیع یکنواخت متفاوت است و در برخی ناحیهها باالتر از توزیع
یباشد ول اب هتفر مه یور ی    
یکنواخت و در برخی پایینتر میباشد که نشاندهنده توزیع نامتعادل در بین نواحی م 
توزیع نرمال تفاوت چندان زیادی ندارد.
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شکل  .5منحنی لورنز
منبع :یافتههای تحقیق

روش ضریب مکانی L.Q

یتوان ب زیم ه ا عیزوت ن    
برای محاسبه تمرکز فضایی روش  L.Qبسیار سودمند است .به وسیله این روش به آسانی م 
متغیر مورد نظر در مناطق شهری پی برد .روش  L.Qمعیاری طراحی شده برای معین کردن میزان تمرک یبسن ز یک    
فعالیت در یک منطقه نسبت به دیگر مناطق است .یعنی روشی برای اندازهگیری سهم نسبی یک منطقه ویژه نسبت به
کل مناطق است .روش  L.Qعبارت است از:
در این فرمول،

تعداد متغیر  iدر منطقه مورد نظر،

جمعیت منطقه x ،تعداد متغیر در کل شهر و  nجمعی لک ت   

شهر است .با توجه به نتیجه  L.Qکوچکتر از یک به این معنا است که تمرکز متغیر مورد نظر در یک منطقه کمت زا ر
کل منطقه است .مساوی یا نزدیک به یک به معنای خود بسندگی منطقه تحت نظر نس  قطانم رگید هب تب ا تس و    
بزرگتر از یک نشاندهنده تمرکز متغیر مورد نظر در یک منطقه نسبت به ک تسا قطانم ل    

(Haiwei & Jiangang,

).2009: 252
همانطور که در جدول شماره ( ،)6مشاهده میکنیم L.Q ،محاسبه شده در ناحیههای  4 ، 10و  5باالتر از ی هدوب ک   
یباشد  ...در ناحیه  7این
و نشاندهنده تمرکز باالی فضاهای سبز شهری در این ناحیهها نسبت به ناحیههای دیگر می ی
مقدار تقریبًاًا برابر با یک بوده که گویای تعادل در این ناحیه است و در ناحیههای  8 ،6 ،3 ،2 ،1و  9این مقدار کمتر
از یک بوده و بیانگر عدم تمرکز این کاربری در این ناحیه نسبت به ناحیههای دیگر است.
تکنیک ضریب توزیعD.Q

یتوان از فرمول زیر استفاده کرد.
برای سنجش ضریب توزیع واحدهای تولیدی ،خدماتی یا کارکردی خاص م 
در این معادله  DQضریب توزیع Y ،سهم درصدی واحد تولیدی هر ناحیه و  Xسهم درصدی مسا هیحان ره تح    
است .بر اساس محاسبات ضریب توزیع ،تراکم واحدهای مدنظر یا فعالیت در نواحی وجود دارد ک زیم ه ا بیرض ن    
آنها بیشتر از یک است (سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.) 107 :0931 ،
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در مقایسه با روش  ،L.Qروش ضریب توزیع برای فضاهای سبز شهری ناحیههای

 10گان ب نارهت کی هقطنم ه ا    

فرمول مذکور محاسبه گردیده و همان طور در جدول ( )6میبینیم ،ضریب توزیع فضاهای سبز در ناحیههههای ،6 ،4
 7و  10باالتر از یک به دست آمده و نشاندهنده تراکم فضاهای سبز در این ناحیهها است.
جدول  .6نتایج حاصل از ضریب مکانی و ضریب توزیع
1

ناحیه
فضای سبز (هکتار)

2/ 85
22

جمعیت (هزار)

L.Q

0/ 366

D.Q

0/81

2

13.88
26/ 556

3

4

11/ 59
95

5

6

12 / 52

13 / 61

45 / 72

7
20 / 19
60

8

9

2/11
46 /8

01

51/ 69

13 / 54

62/1 82

33 / 567

22 /410

83 / 31

34 / 231

0/ 628

0/ 345

1/ 322

1/ 48 1

5/ 882

0/359

0/ 127

0/ 533

2/ 775

0/ 569

0/ 427

1/ 02

0/ 701

4/ 202

1/ 05

0/ 19

0/ 686

3/1 84

منبع :یافتههای تحقیق

تحلیلSWOT

برای تحلیل و ارزیابی زیستمحیطی و وضعیت فضا زبس ی  هقطنم از    ماتررریس  SWOTاس رد .تسا هدش هدافت   
دهههای اخیر روشهای متنوعی جهت تحلیل و ارزیابی در اسناد توسعه شهری به کار گرفته شده است .یکی از این
تهای محیط ش سیرتام شور دراد یره   
روشها که کاربرد فراوانی در تحلیل امکانات و محدودی 
این روش شامل یک جدول برای شناسایی فعض و توق طاقن لیلحت و 

) (SWOTاس .ت

هیحان ره        و ه یدهت نینچ م د دد ددددها و 

تهای به وجود آمده در سطح ناحیه و به تبع آن منطقه است.
فرص 
یباشد:
این جدول دارای چارچوب مشخصی به شرح زیر م 
تها و امکانات موجود در ناحیه با استفاده از سنجش وضعیت ناحیه؛
 نقاط قوت :شناسایی قو تهای موجود در ناحیه با استفاده از سنجش وضعیت ناحیه؛
فها و محدودی 
 نقاط ضعف :شناسایی ضع تها هعسوت یارب ار ینوگانوگ ی     
یت او ننن فرصت ت
 فرصتها :با شناخت و بهرهگیری از نقاط قوت و ضعف ناحیه م مناسب نواحی شناسایی کرد و تأثیر رخدادهای بیرونی را بر ناحیه شناسایی نمود؛
یتوان تهدی عنام هک ار یتاد    
شبینی روند ازدیاد نقاط ضعف و تهدیدهای پیرامون هر ناحیه م 
تهدید :با شناسایی و پی 
یشود و در جهت رفع آنها اقدام نمود.
از جلوگیری توسعه م 
جدول  .5تحلیل و ارزیابی زیست محیطی و وضعیت فضای سبز منطقه با استفاده از ماتریس SWOT
شرایط درونی

مسائل اصلی منطقه

شرایط بیرونی

نقاط قوت

نقاط ضعف

فرصت

تهدید

 -وجود باغات و فضای سبز وسیع

 -کمبود فضاهای باز از بق یل پار ککک و

 -امکان تبدیل اراضی نظامی و

ی بررر
ت ش رادره ی ی
 -عدممم نظارت ت

ی باغغغهاا و منابع ع
ع
 -نا دوب ی ی

در سطح منطقه و اطراف آن

تهای
فضای سبز گسترده در باف 

ی
یهای ی
پادگانننهاا به   کا بر ررر 

ساخت و سازهای درون اراضییی

طبیعی در اثر توسعه ساخت

ط باا
ی م بتر ط ط
یهای ی
 -وجودد کا ربر ی ی

فشرده مرکزی منطقه

خ ومع تامد م  ی و یاهاضف        

نظامی و حاشه های منطقه

و سازها و توسعه منطقه به

گردشگری و گذران اوقات فراغت

 -تعریف نشدن لبههای شهری و ع مد

سبز مورد نیاز منطقه

 -نابودی باغات و پوشش گیاهی

پیرامون

در سطح منطقه

پیوستگی بدنهها و جدارهها و گسترش

 -وجودد کوهس ات ننن ال رب ززز و

ل گس رت ش ش
ش
غنییی منطق ب ه هه ههه دلیل ل

 -وجود اراضی بایر و فضاهای باززز

شهر به فضاهای پیرامونی

ارتفاعات پایکوهی بههه عن او ننن

ساخت و سازها

تهای غربی و شرقی
وسیع در قسم 

ی از آثاررر و ابنیههه
 -ثبت نشدن بس رای ی ی

منظر اصلی شهر تهران و ارزش

 -فقدان ضوابط و قوانین مناسب

نابودی پتانسیلهای زیست

منطق ضف داجیا یارب ها و زبس ی   

   

خدمات عمومی

-ساخت و ساززز در ح یر ممم

رود -درههااای منطق و ه

یو
شاخص طبیعی ،تاریخی و فرهنگی ی

زیست محیطی آنها

ب جهت ت
ت
و ن مض دوب ان تت تتت مناسب ب

محیطی منطقه

مشخص ن دوب ننن ح یر ممم آنهاا و تغییر

ی در
 -تمایل به سرمایه گ راذ ی ی

اجرای این قوانین

 -نامشخصصص ب دو ننن مرززز

تمحیطی و اقلیمی ی
ی
 -موقعیت زیس 

جهای مسکونی
کاربری به بر 

ت این ن
ن
منطقههه و امکا ده ن ای تت تت

 -عدم توجه به توان ظرفیت بردد

شما تارییغت و هقطنم یل       

منطقه به عنوان مزیتی ویژه در تعیین

ف در
ی مختلف ف
ی محیطی ی
یهای ی
 -آل دو گگگ 

س مر اا ایهه اا ب هه ه بخ شش شهااای

اراضی ،محیط و منابع در گزینش

گسترده تغییر کاربری در این

شرایط و بهبود زیست بوم منطقه و

منطقه از جمله رها کردن فاضالبها در

گردشگری ،تفریحی ،فرهنگی و

نوع و مکانیابی کاربریهای شهری

محدوده

تهران

رودخانهها و قنوات

یها
فضای سبز با توجه به ویژگ 

 -ساخت و سازها و تغییر کاربری

ش سیر عع ع شششمار
 -اف یاز ش ش
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 -وجود تپههههاا و درههاا و مناظررر

ی در مکانننهاای
 -بلن بترم د هه هههسازی ی

و استعدادهای موجود در منطقه

ب ود ننن مجوززز از س اهداهن یو ،،، ،،

شهرکهای جدیداالحداث و

طبیعی دارای فضای سبز در منطقه

نامناسب از جهت توپوگرافی ،دسترسی

 -حمایت و پشتیبانی نهادهای

ی
نهای ی
ارگانهای مختلف در زم ممی 

ساخت و سازهای تعا نو ی ی
ی

 -وجود محوطهها و پهنههای وسیع

و زیست محیطی

مردمیی ی از ایدهه ه حفاظ تت ت از

شمال منطقه

کوشکها و کاخها در س هقطنم حط   

 -تغییر کاربری بدون ضابطه و ساخت

کوهستان ،رودخانههه و باغاتتت

 در معرض تهدید تشاد رارق نن ننن

و ساز در حریم منطقه

منطقه

ی و فرهنگ و ی
فضا خیرات یاه یی یی

عنوان شناسه و عنصر هویت بخش

 -عدم توزیع متعادل فضای س نیب زب   

 -توجه و تاکید بر حفاظت از

باغات و فضاهای سبززز در نتیجههه

منطقه

نواحی منطقه

فضاهای سبز و طبیعی منطقههه

عدم حفاظت از آنها

دابآدعس     بههه

مانند کا و نارواین خ

بنیادهای دولتی و انبوهسازی

حهای باالدست
در ط ر 

منبع :یافتههای تحقیق

 ارزیابی محیط درونی و بیرونیت و تهدی اهد ييي
ط فرصت ت
ی و نقاط ط
ف داخلی ی
با استناد به نظر کارشناسان و با ارزش دادن و نمره دهی نقاط قوت و ضعف ف
یهای مناسب پرداختیم.
خارجی ،به تدوین استراتژ 

 ارزیابی محیط درونیماتریس ارزیابی عوامل درونی شامل عمده عوامل درونی است که در آن نقاط قوت و ضعف منطقه مورد مطالعه رارق
یگیرد.
م
جدول  .5ماتریس ارزیابی عوامل درونی
ردیف

نقاط قوت و ضعف

ضریب

نقاط قوت

1

وجود باغات و فضای سبز وسیع در سطح منطقه و اطراف آن

2

وجود کاربریهای مرتبط با گردشگری و گذران اوقات فراغت در سطح منطقه

3

وجود اراضی بایر و فضاهای باز وسیع در قسمتهای غربی و شرقی منطقه برای ایجاد فضای سبز و خ تامد

نمره

نمره نها یی

0/ 09

2

0/ 27

0/40

3

0/ 12

0/ 08

2

0/ 16

عم و م ی
4

تمحیطی و اقلیمی منطقه به عنوان مزیتی ویژه در تعیین شرایط و بهبود زیست بوم منطقه و تهران
موقعیت زیس 

0/ 06

2

0/ 12

5

وجود تپهها و درهها و مناظر طبیعی دارای فضای سبز در منطقه

0/ 03

4

0/ 12

6

کها و کاخها در سطح منطقه مانند کاخ نیاوران و س دابآدع بههه عن ناو
وجود محوطهها و پهنههای وسیع کوش 

0/ 05

1

0/ 05

شناسه و عنصر هویت بخش منطقه
7

0/70

4

0/ 21

تهای
کمبود فضاهای باز از بق یل پارک و فضای سبز گسترده در باف 

0/ 09

3

0/81

 -نامشخص بودن مرز شمالی منطقه و تغییرات گسترده تغییر کاربری در این محدوده

0/ 09

3

0/ 16

ثبت نشدن بسیاری از آثار و ابنیه شاخص طبیعی ،تاریخی و فرهنگی و مشخص نبودن ح یر ممم آنها یغت و  یر   

0/ 06

2

0/ 12

0/40

3

0/ 12

فشرده مرکزی منطقه
لهای زیست محیطی منطقه
-ساخت و ساز در حریم رودها و درههای منطقه و نابودی پتانسی 

8
9
نقاط ضعف

10

جهای مسکونی
کاربری به بر 
11

بها در رودخانهها و قنوات
یهای محیطی مختلف در منطقه از جمله رها کردن فاضال 
آلودگ 

12

بلند مرتبهسازی در مکانهای نامناسب از جهت توپوگرافی ،دسترسی و زیست محیطی

0/ 06

3

0/ 12

13

تغییر کاربری بدون ضابطه در داخل و حریم منطقه

0/ 09

4

0/ 36

14

عدم توزیع متعادل فضای سبز بین نواحی منطقه

0/ 08

3

0/ 24

0/70

1

0/70

51

 افزایش سریع شمار شهرکهای جدیداالحداث و ساخت و سازهای تعاونی بنیادهای دولتی و انبوهسازی درمنطقه

ج مع

1

33

2/3

منبع :یافتههای تحقیق

یشود امتیاز منطقه در ارزیابی عوامل داخلی برابر  2/3بوده که بنابر آنچه در تئوري یاد شد عدد 2/5
چنانچه مالحظه م 
تا  4بیانگر قوت سیستم است.
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 ارزیابی محیط بیرونیتهاا و تهدی هد اا م علاطم درو هه ههه رارق
ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی شامل عمده عوامل بیرونی است که در آن فرصت ت
یگیرد.
م
جدول  .6ماتریس ارزیابی عوامل بیرونی
ضریب

تها
فرص 

ردیف

فرصت و تهدید

1

امکان تبدیل اراضی نظامی و پادگانها به کاربریهای خدمات عمومی و فضاهای سبز مورد نیاز منطقه

2

وجود کوهستان البرز و ارتفاعات پایکوهی به عنوان منظر اصلی شهر تهران و ارزش زیست محیطی آنها

0/ 08

3

تمایل به سرمایه گذاری در منطقه و امکان هدایت این سرمایههاا بههه بخشششهاای گردش یرگ  ،،تفریحی،،

0/70

نمره

نمره نها یی

تهدیدها

0/ 09

3

0/ 27

2

0/ 16

1

0/70

0/ 06

3

0/81

1

0/ 09

3

0/ 27

3

0/ 27

2

0/81

یهای شهری
عدم توجه به توان ظرفیت برد اراضی ،محیط و منابع در گزینش نوع و مکانیابی کاربر 

0/ 08

1

0/ 08

10

نهای شمال منطقه
ساخت و سازها و تغییر کاربری بدون مجوز از سوی نهادها ،ارگانهای مختلف در زمی 

0/ 09

3

0/ 27

11

در معرض تهدید قرار داشتن فضاهای تاریخی و فرهنگی و باغات و فضاهای سبز در نتیجه عدم حفاظت

0/ 08

1

0/ 08

یها و استعدادهای موجود در منطقه
فرهنگی و فضای سبز با توجه به ویژگ 
4

حمایت و پشتیبانی نهادهای مردمی از ایده حفاظت از کوهستان ،رودخانه و باغات منطقه

5

حهای باالدست
توجه و تاکید بر حفاظت از فضاهای سبز و طبیعی منطقه در طر 

0/ 09

6

عدم نظارت شهرداری بر ساخت و سازهای درون اراضی نظامی و حاشه های منطقه

0/ 09

7

نابودی باغات و پوشش گیاهی غنی منطقه به دلیل گسترش ساخت و سازها

0/ 09

8

فقدان ضوابط و قوانین مناسب و نبود ضمانت مناسب جهت اجرای این قوانین

0/ 09

9

از آنها
0/ 09

عدم وجود نظارت باالدستی در جلوگیری از تغییرات کاربری
ج مع

1

2

0/81

½

منبع :یافتههای تحقیق

یباشدکه نشانگر وجود شرایط نامطلوب در این بخش است .بههه
در ماتریس عوامل خارجی ،امتیاز نهایی منطقه  2/1م 
ن وضع ع
ع
تها است .بنابراین باید به فکر اتخاذ راه حلی براي غلبههه بررر این ن
این معنی که تهدیدهاي موجود بیشتر از فرص 
بود.
جدول  .7مجموعه ضرایب عوامل مرکب
عوامل خارجی

T
1/ 33

مجموعه ضرایب عوامل مرکب

WO
2/ 23

عوامل داخلی

O
0/ 77

W
1/ 46

ST
2/ 17

WT
2/ 79

S
0/ 84
SO
1/ 61

منبع :یافتههای تحقیق

شکل  .4ارزیابی عوامل داخلی و خارجی  SWOTمنبع :نگارندگان
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لهای زیست محیطی دارد به این معنی
نمودار نشانگر وجود شرایط نامطلوب در توسعه منطقه  1و از بین رفتن پتانسی 
تها است .ادامه این روند باعث از بین رف رش نت ا طی   
که نقاط ضعف و تهدیدهاي موجود بیشتر از نقاط قوت و فرص 
زیستمحیطی منطقه خواهد شد.
بحث
با توجه به اینکه در اهداف این پژوهش به استفاده از مدلهای کمی ،سیس ایفارغج تاعالطا مت ی س و ی و یارب تا      
بررسی و به دست آوردن آگاهی از چگونگی توزیع فضایی و مکانی فضای سبز در منطقه ی رهت ک ا رب دیکأت اب ن

   

پایداری زیستمحیطی و با هدف بازشناخت کمبودها و تنگناهای موجود و هم چنین رعایت اصل عدالت فضایی و 
شناسایی نقط بحرانی به لحاظ توزیع کاربری فضای سبز اشاره شده است همان طور که گذشت ،بر اساس روشها و
مدلهای مورد استفاده و نتایج به دست آمده بیانگر توزیع فضایی نامتعادل و نامناسب فضای سبز و وضعیت بحرانی
زیست محیطی در نواحی  10گانه منطقه یک میباشد به گونهای که بر اساس مدل ویلیامسون کمترین میزان شاخص
نابرابری مربوط به منطقه  8و بیشترین میزان شاخص نابرابری مربوط به منطقه  6میباشددد .ب بیرض لدم ساسا ر     
آنتروپی منطقه  8نامتعادلترین منطقه است و در مقابل منطقه  6متعادلترین توزیع را داراس شجنس لدم جیاتن .ت     
سطح تمرکز بر اساس میزان  cبه دست آمده برای هر یک از نواحی نشان داد که ناحیههای  3و  2با زیم  ا زکرمت ن    
 12 /5و  10 /2درصد دارای بیشترین تمرکز میباشند و ناحیههای  5 ،1 ،9و  ....ب راد بیترت ه ا هب زکرمت ی بتارم      
کمتری نسبت به ناحیه  3و  2میباشند و منحنی لورنز گویای این حقیقت است که توزیع فضا زبس یاه رد یرهش
نواحی  10گانه نسبت به توزیع یکنواخت متفاوت است و در برخی ناحیهها باالتر از توزی و تخاونکی ع

  

یخرب رد    

پایینتر میباشد که نشاندهنده توزیع نامتعادل در بین نواحی میباشد ولی روی ه فت لامرن عیزوت اب هتفر م ا تو       
چندان زیادی ندارد .مدلهای ضریب مکانی و ضریب توزیع نیز نشاندهنده این حقیقت اس ک ت هه ههه تمرک رت و ز ا مک   
کاربری فضای سبز در نواحی مختلف منطقه یک تهران نامناسب و نامتعا ن تسا هدوب لد ت رگناشن زین تاوس جیا        
ی کههه نقا و فعض ط
لهای زیست محیطی دارد به این معنی ی
شرایط نامطلوب در توسعه منطقه  1و از بین رفتن پتانسی 
تمحی یط
تها است و ادامه این روند باعث از بین رفتن ش سیز طیار تت تت
تهدیدهاي موجود بیشتر از نقاط قوت و فرص 
منطقه خواهد شد که این شرایط با توجه به مسائلی از بق یل :توسعه بی رویه شهر تهران و نیاز بیش از پیش به فضای
ی
تمحیطی و تخریب و تغییر کا ربر ی ی
سبز ،افزایش جمعیت و تراکم بیش از حد ساختمانها واز بین رفتن کیفیت زیس 
فضای سبز ،توزیع ناهماهنگ فضای سبز در مناطق مختلف این شهر به گونهای که در این شهر ای رس ن ا هن     9/2متر
مربع برای هر نفر و مشخصًاًا در منطقه یک آن ،سرانه فضای سبز در شرایط موجود حدود  3/ 91متر مرب رب ع ا ره ی    
نفر میباشد .البته این رقم در مناطق مختلف شهر تهران یکسان نیست برای تعدادی از منا رس قط ا  زبس یاضف هن از   
حد استاندارد شهری کمتر و برای برخی دیگر بیشتر است و این عدم توزیع یکسان نه تنها در سطح کل مناطق بلکه
در داخل خود مناطق نیز وجود دارد.
نتیجهگیری
یباشددد .ای جیتن رد تفایهر ن ههه ههههی
شهرنشینی و در کنار آن الزامهای شهرنشینی ،علت اساس یغت ی یرا طیحم ت ی م  ی ییی یییی
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پیچیدگیهای تاریخی -جغرافیایی شکل گرفته و باعث گسترش لجام گس تخی ههه ش هاضف بیرخت و یره ا و زبس ی
اراضی کشاورزی و تغییرات کاربری اراضی گردیده است و موجبات از بین رفتن زیبایی و تعیبط ،رهش یخارف    ،
نمود عینی مشکالت اجتماعی -اقتصادی ،فرهنگی و اکولوژیکی شده است که نه تنها  تابجوم  ت قطنم تارییغ هههه هههههای،
ت .از ب فر نی تت تتتن فضا زبس یاه
بلکه باعث تغییرات زیست محیطی و به هم خوردن تعادل اکولوژیکی گردی سا هد تت تت
شهری به عنوان ریه تنفسی شهرها و گسترش صنایع آلوده ساز در شهرها ،محیط ش  هدولآ طیحم هب ار یره و ریغ 

    

قابل زیست مبدل ساخته است .در حال حاضر حدود  22درصد از مساحت کل منطقه یک تهران به انواع فضای سبز
اختصاص دارد که  3درصد آن فضای سبز عمومی 3 ،درصد فضای سبز نیمه عم و یمو

 16درص زبس یاضف نآ د

ل بههه
ک تمایل ل
خصوصی است .حال آن که در دهههای  60و  07با وجود خالی بودن مناطق جنوبی و ش قطنم قر هه ههه یک ک
ت .ح دود
ساخت و ساز در نواحی شمالی در محدوده ارتفاعی  1600تا  1800بیشتررر ب سا هدو تت تت

 45درص تاغاب زا د   

منطقه در فاصله این سالها نابود شدهاند و بیشترین تخریب در ناحیه  2مشاهده میشود و پارکهای ایجا رد هدش د   
این مدت از لحاظ بازده اکولوژیک قابل مقایسه نیستند .با توجه به جمعیت  439467نفری منطقه ،سرانه فضا زبس ی
آن  3/ 91متر مربع است و توزیع آن در نواحی  10گانه نامتعا هیحان .تسا لد      6و  10با صخاش نازیم نیرتالاب      
نابرابری و آنتروپی ،با سرانه  20 / 88و  9/8متر مربع و داشتن  38و  37پارک و بوستان در بهترین شرایط و ناحیه  1و
 8با پایینترین میزان شاخص نابرابری و آنتروپی ،با سرانه  1/5و  2/ 12و داشتن  7و  9پا تسوب و کر ا نیرتدب رد ن    
یت او ننن نتیج زبس یاهاضف عیزوت هک تفرگ ه
شرایط قرار دارند .با توجه به بکارگیری روشهای کمی مختلف ،م 
  

یشود د به
شهری در نواحی  10گانه منطقه یک تهران نامتعادل است و تفاوت کمی از این نظر در بین مناطق دیده م مم 
گونهای که بر اساس منحنی لورنز توزیع فضاهای سبز شهری در نواحی  10گانه نسبت به توزیع یکنواخ توافتم ت   
یباشد که نشاننندهندهه توزی رد لداعتمان ع   
نتر م 
است و در برخی ناحیهها باالتر از توزیع یکنواخت و در برخی پایی 
بین نواحی میباشد و همچنین بر اساس مدل ضریب مکانی L.Q ،محاسبه ش یحان رد هد هه ههههای

 4 ، 10و  5با زا رتال

یک بوده و نشاندهنده تمرکز باالی فضاهای سبز شهری در این ناحیهها نسبت به ناحیههای دیگر م 
یباشد .در ناحیه
 7این مقدار تقریبًاًا برابر با یک بوده که گویای تعادل در این ناحیه است و در ناحیههای  8 ،6 ،3 ،2 ،1و  9این مق راد
کمتر از یک بوده و بیانگر عدم تمرکز این کاربری در این ناحیه نسبت به ناحیههای دیگر اس سا رب .ت اس ینکت  ک     
سنجش سطح تمرکز ،میزان  cبه دست آمده نشاندهنده تمرکز پایین فضاهای سبز شهری در ن یحاو

 10گان هقطنم ه   

یک تهران است .برای روشنتر شدن تحلیل تمرکز فضاهای سبز و دانستن این که تمرکز در کدام ناحی کی هقطنم ه    
بیشتر است ،این روش را به طور جداگانه برای هر یک از ناحیهها محاسبه کردیم .میزان  cبه دس ره یارب هدمآ ت

   

یک از نواحی نشان داد که ناحیههای  3و  2با میزان تمرکز  12 /5و  10 /2درصد دارای بیشترین تمرکز م ممیباشنددد و
ناحیههای  5 ،1 ،9و  ....به ترتیب دارای تمرکز به مراتب کمتری نسبت به ناحیه  3و  2م ممیباشنددد .ب شور ساسا ر   
ضریب توزیع نیز ،ضریب توزیع فضاهای سبز در ناحیههای  7 ،6 ،4و  10باالتر از یک به دست آمده و نشاننندهن هد
تراکم فضاهای سبز در این ناحیهها است و در بقیه ناحیهها کمتر از یک م 
یباشد .همانطور که از نتیجه تحلیل س تاو
نیز بدست آمده ،امتیاز منطقه در ارزیابی عوامل داخلی برابر  2/3بوده و در ماتریس عوامل خارجی ،امتیاز نهایی منطقه
 2/1می باشدکه نشانگر وجود شرایط نامطلوب در این بخش است .در مجموع نمودار ارزیابی عوامل درونی و بیرونی
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یباش ب د هه ههه این ن
ن
تمحیطی م 
منطقه  1نشانگر وجود شرایط نامطلوب در توسعه منطقه و از بین رفتن پتانسیلهای زیس 
تها است؛ و شرایط فضای سبز منطقه وض تع
معنی که نقاط ضعف و تهدیدهاي موجود بیشتر از نقاط قوت و فرص 
مطلوبی ندارد و ادامه این روند باعث از بین رفتن شرایط زیست محیطی منطقه خواهد شد.
منابع
بهبهانی ،هما (  ) 1384سیر تغییر مفهوم پارکهای شهری از قرن پانزدهم تا به امروز در غرب ،فصلنامه علمی فضای سبز ،ش هرام  5و ،6
تهران.
بهرام سلطانی ،کامبیز (  ) 1374پیشنهاد روش محاسبه سرانه فضای سبز شهری ،مجله آبادی ،صص . 24 - 38
بهمن پور ،هومن؛ محرم نژاد ،ناصر ( ) 388 1بررسی اثرات توسعه شهری بر فضای سبز شهر تهران و ارائ ،یتیریدم یاهراکهار ه     مجله
علوم و تکنولوژی محیط زیست ،دوره یازدهم ،شماره چهار.
پوراحمد ،احمد؛ اکبرپور سراسکانرود ،محمد؛ ستوده ،سمانه ( ) 388 1مدیریت فضای سبز شهری منطقه  9شهرداری تهران ،پژوهشهای
جغرافیای انسانی ،دوره  ، 41شماره  ، 69صص . 50 - 29
تواهن ،احمد ) 1383 ( ،یاداشت سردبیر ،مجله شهرداریها ،صص .81- 25
جبیبی ،معصومه؛ شکوری ،فائزه ( )1931توسعه فضا سبز شهری رهیافتی در پایداری زیست محیطی شهرها ،دومین کنفرانس برنامهریزی
و مدیریت محیط زیست ،دانشگاه تهران ،دانشکده محیط زیست.
حکمتی ،جمشید (  ) 1386مهندسی فضای سبز (طراحی پارکها و ویالها) ،انتشارات سپهر.
داداشپور ،هاشم؛ مولودی ،جمشید ( )0931بررسی و تحلیل ساختار سلسله مراتبی شهری در استان اردبیل ،فص یشهوژپ یملع همانل    
فضای جغرافیا یی  ،شماره  ، 34صص .131- 102
داداشی ،سپیده؛ کاظمی ،آزاده؛ احمدی ،ارمغان؛ رضا گیلی ،محمد (  ) 1386تحلیل مکانی فضای سبز شهری با بکارگیری سامانه اطالعات
مکانی  ،GISمجموعه مقاالت کنفرانس برنامهریزی و مدیریت شهری.
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه ( ،)0931راهنمای انجام مطالعات برنامهر یزی
آمایش استان ،مرکز ملی آمایش سرزمین.
سعیدنیا ،احمد (  ) 1379کتاب سبز شهرداری (فضای سبز) ،جلد نهم ،سازمان شهرداری وزارت کشور 186 ،صفحه.
شاطریان ،محسن؛ سعیدیخواه ،عبدالصمد (  ) 1383بررسی تاسیسات و تجهیزات شهری (پست ،مخابرات ،آتش نشا یبایناکم و )ین   
آنها در بافت قدیم و جدید شهر مشهد ،پایانامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهههری لب و ناتسیس هاگشناد ،یرهش یز و ،ناتسچ      
زاهدان.
شیری ،اسماعیل ( ) 385 1الگوی بهینه مکانیابی فضای سبز ش  اب یره ا فتس ا زا هد     ،GISپایانام و ایفارغج هتشر دشرا یسانشراک ه    
برنامهریزی شهر ،دانشگاه زنجان.
عسگری ،علی؛ اسمعیلی ،اکبر ( )1 38 1بررسی و تحلیل کاربری فضای سبز (پارکهای درون شهری) از دیدگاه برنامهر یرهش یزی   
(نمونه موردی مناطق  1و  8شهرداری تبریز) ،پایانامه کارشناسی ارشد ،دانشکده هنر ،معماری و شهرسازی ،دانشگاه تربیت مدرس.
علیجانی ،بهلول (  ) 1387اقلیم تهران ،مجموعه مقاالت همایش چالشها و راهبردهای زیستمحیطی کالن شهر تهران ،انتشارات مرکز
مطالعات و برنامهریزی شهر تهران.

قنبری ،ابوالفضل؛ قنبری ،محمد ( ،)0931ارزیابی توزیع فضایی پارکهای شهری تبریز با اس یفارغج تاعالطا متسیس زا هدافت ایی      GIS
(روش ت بط یقی تحلیل شبکه و بافرینگ) ،فصلنامه جغرافیا و برنامهریزی محیطی ،سال  ، 24شماره  ،2صص . 234 - 223

65 1 ...بررسی توزیع فضایی– مکانی کاربری فضای
 چاپ، انتشارات سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران، ) مباحثی پیرامون پارکها و فضای سبز و تفرجگاهها1374 (  هنریک،مجنونیان
. تهران،اول
.62  شماره، مجله پژوهشهای جغرافیا یی تهران، ) سیمای طبیعی تهران1369 (  فرج اله،محمودی
، تحلیل پایداری زیست اجتماعی شهر ایالم با تأکید بر توزیع کاربری فضای سبز،) 1389 (  سکینه، سید مهدی؛ علی اکبری،موسی کاظمی
.62  شماره، سال هشتم، دوره جدید،فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران
     تیعمج:  ) بررسی توزیع خدمات شهری در عدم تعادل فضایی هعلاطم1386 (  ایمان، صفر و باستانیفر، حمیدرضا؛ قائد رحمتی،وارثی
.511- 99  صص،9  شماره، مجله جغرافیا و توسعه،موردی اصفهان

BalramSh & Dragicevic S. (2005) Attitudes toward urban green space: Integrating questionnaire
survey and collaborative GIS techniques to improve attitude measurements, landscape and urban
planning. No 34, pp 102-131.
Barbosa,O., et al (2007(Who benefits from access to green space? A case study from
Sheffield,Landscape and Urban Planning Journal. Vol 83, issue 2-3, pp. 187-195.
De Ridder, K. (2004) Benefits of urban green space (BUGS). Final Report. Section, 6, 53.
Haiwei Y &Xu J. (2009) Measuring the accessibility of parks: A case study in Shangai, China, Sixth
International Conference on Fuzzy System and Knowledge Discovery, Pp. 232 –236.
Jim, C. Y., & Chen, W. Y. (2008) Pattern and divergence of tree communities in Taipei's main urban
green spaces. Landscape and Urban Planning, 84(3), 312-323
Ruth M. (2003) Urban planning and development: Green space or profit places (The privatization of
Johannesburg’s urban parks), pp. 1- 15.
Rahman K. R &Salauddin Md. (2009) A spatial analysis on the provision of urban public servies and
their deficiencies: A study of some selected blocks in Khulna city, Bangladesh, Theoretical and
Empirical Research in urban Management, urban Issues in Asia, PP. 120–132.
Sanesi, G., & Chiarello, F. (2006) Residents and urban green spaces: the case of Bari. Urban Forestry
& Urban Greening, 4 (3), 125-134.
Tadjoeddin, M.Z. (2003) Aspiration to Inequality, Regional Disparity and Centre - Regional Conflicts
in Indonesia Conference on Spatial in Equality in Asia, United Nations University Centre,
Tokyo, 28-29.

