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چ يك ده
به منظور تحليل فعالیتهایی که در يک شهر مستقر شدهاند ،دس  لداعت هب يبايت در بانتجا يرما تامدخ و عبانم عيزوت

ريذپان

       

میباشد .هر سکونتگاه مشتمل بر مکانهای ارائه خدمات نظير نقاط ،بازرگاني ،اداري ،مالي ،خدمات اجتماعي و رفاهي میباشد که
با فرض وجود نظم در آن سکونتگاه اين مراکز بايد به صورت متناسب و در ارتباط با يکديگر در عرصه زمين توزيع گردد تا عالوه
بر امکان دسترسي شمار بيشتري از جمعيت اين خدمات ،کمترين تأ يث رات را از يک مدخ زکارم عيزوت نييعت .دنريذپب رگيد ا زا يت       
کها مسأله اي است که اغلب اوقات برنامه ر زي ان با آن سروکار دارند و تالش میکنند که تخصيص من و عبا
جمله فضاي سبز و پار 
خدمات را هدايت کنند .در این مقاله سعی شده با استفاده از روشهای توصيفي -تحليلي به بررسی توزی رد زبس یاضف ییاضف ع

  

سطح شهر شهرکرد بپردازد ونهایتًاًا مناطق و مکانهایی از شهر که با کمبود فضای سبز روبرو هستند را مورد شناسایی قرار داده تا از
ج
این طریق بتوان در راستایی توزیع متعادل کاربری فضای سبز شهرکرد بتوان گامی برداشت .با عنایت به محاسبات انجام شده نت یا ج ج
بدست آمده نشان میدهد كه سرانه فضاي سبز شهرکرد رقم  3.5مترمربع را به وخ ددد اختصاصصص داده استتت كههه با ا س نار ههه اس رادنات ددد
وزارت مسكن وشهرسازي كشورمان ( 12 -7مترمربع) فاصله دارد و با كمبود اين كاربري در سطح شهر و منطقه روبرو هستيم.
واژگان کلیدی :فضای سبز ،شهرکرد ،توزیع متعادل ،برنامه ریزان ،توزیع فضاییGIS،

( -1نویسنده مسئول) mohamadi.pezhman@yahoo.com
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مقدمه
توسعه شهري در دهههای اخير منجر به ايجاد ناهماهنگیهایی در چگونگي استفاده از زمين شهري شده است ،ا ني
مساله دسترسي شهروندان به تسهيالت و خدمات عمومي شهري را مش و هتخاس لك

شيازفا    

تهاای درون
مسا رف ت ت

شهري را باعث گرديده است (محمدي .)51 :1 38 1 ،شهرنشيني اگرچه باعث رفا يتحار و ه    انسانننهاا ش نكيل هد   
یشود به هما تبسن ن
گرفتاريها يي را نيز به دنبال داشته است به طوري كه هرچه جمعيت شهرها بيشتر م 

تالكشم    

شهري نيز بيشتر میشود .افزايش جمعيت به نوبه خود مسايلي همچون تراف كي  ،افزايش کارگاههای كوچك و بزرگ،
افزايش حجم زباله ،نابودي جنگلها و درختان و فضاي سبز را نيز به دنبال دارد (سعيد نيا )11 : 1382 ،به طوري هك
لهاا جه لح ت   
اين معضالت صاحب نظران و برنامه ريزان را به چاره انديشي واداشته است .هار نيا زا يكي    حل ل
مسائل زيستي و تبديل هرچه بهتر محيط شهري به مح يطي قابل زيست براي شهروند ايجاد فضاي سبز شهري است
(نقي زاده .) 29 : 1383 ،فضاي سبز میتواند خدمات اجتماعي و رواني خيلي زيادي ارائه دهد و به عنوان عا لم ييي كههه
یتواند يفيك ت زندگي اجتماعي شهري را باال برد تا يك د شده است ( .)Urich, 1981: 2بنابراين اگر فضا زبس ي هب    
م
عنوان جز يي از بافت شهرها و نيز بخشي از خدمات شهري ضرورت يافته باشد ،نمیتواند ج هعماج ياهزاين زا اد    
شهري باشد .دراغلب بحثها بر پارکها و فضاي سبز شهري به عنوان كي

ت
استراتژي بسيار مهم كه میتوانددد يفيك ت ت

زندگي اجتماعي شهري را باال برد تا يك د شده است ( .)Girardet, 1998: 25از اين رو فضاي سبز بايد از نظر كم و ي
يفيك متناسب با حجم فيز يكي شهر (ساختمانها ،خیابانها و جادهها) و نيازها نارذگ ،يناور ظاحل زا( هعماج ي      
اوقات فراغت و نيازهاي بهداشتي) با توجه به شرايط اكولوژ يكي شهر و روند گسترش آتي آن ساخته شود تا بتواند
به عنوان فضاي سبزي فعال ،بازدهي زيست مح يطي مثمري داشته باشد (مجنونيان 44 : 1374 ،و  .) 45امروزه زن يگد
در شهرها با توجه به ساختار فضا يي  -کالبدي پ هديچي

تها داصتقا ی ييييي  -اجتما و قيمعت ،يع
تهاا و فعالیت ت
مناسبت ت

گسترش تقسيم کار اجتماعي و اقتصادي و نيازهاي فزاينده فرهنگي ،فراغتي و اجتماعي شهروندان ،بيش از ه هرود ر
ديگري وابسته به خدمات است .لذا با توجه به نقش روز افزون فعالیتهای خدماتي در نظا ترورض ،ينيشنرهش م    
جديدي در روند برنامه ريزي شهري پديد آمده است و مسأله چگونگي پراکنش مراکز خدماتي و نحوه دسترس هب ي   
خدمات اين گونه مراکز از اهميت فزایندههای برخ هدش رادرو    اس  ت ( (جمش ،هدازدي

 .) 24 : 1387توز رپ و عي ا شنك   

نامتعادل و مكان يابي نادرست فضاهاي سبز شهري درنهايت منجر به ايجاد ناهنجاررریهایی فتسا هلمج زا  ا مك هد    
كاربران از فضاهاي سبز ايجاد شده ،ايجاد محروميت در ارائه طرح معماري مناس نارد تيمورحم داجيا ،ب تتت تتتتخا و ب
چيدمان گياهي مناسب ،آشفتگي در سيماي شهري ،كاهش امنيت روان هدش يعامتجا و ي     اس  ت ( (رحما ،ين

: 1383

 .) 17بنابراين فضاي سبز اگر به دقت مكان يابي شود بهترين مكان براي تجد وق دي ا مش هب يمسج و يحور ي ار      
میآید (احمدي .)5 : 1384 ،چراکه فضاي سبز به عنوان جزئي از بافت شهرها و نيز بخشي از خدمات شهري است و
نمیتواند جدا از نيازهاي جامعه شهري باشد .از اين رو فضاي س ب يفيك و يمك رظن زا زب ا ب بسانتم دي ا مجح     

    

فيز يكي شهر و نيازهاي جامعه و شرايط اكولوژ يكي شهر و روند گسترش آتي آن ساخته ش هب دناوتب ات دو ناونع      
فضاي سبز فعال ،بازدهي زيست مح يطي مثمري داشته باشد .امروزه بر عموم متخصصان و مديرا ن ش صخشم يره   
گرديده كه مديريت و اداره امور مختلف ش  اب اهره ا .تسا نكممريغ يتنس ياهرازب ا تيمه ا فتس ا متسيس زا هد   
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اطالعات جغرافيا يي در برنامه ريزي شهري با گسترش سريع شهرها و افزايش سرسام آور اطالعا يارب دياب هك ت     
مديريت شهري پردازش شوند روشن شده است (فرج زاده.) 180 :1 38 1 ،
شهر شهركرد كه در اين پژوهش به بررسي وتحليل فضاي سبز شهري آن پرداخته شده است ،نمايانگر اين اس هك ت   
توزيع فضا يي فضاي سبز موجود در نواحی سه گانه حالت مطلوب و مناسب ندارد ،به طوري كه نح رثكا عيزوت هو    
فضاي هاي سبز به گونهای است كه پوشش مشترك دارند و بس زا جراخ حوطس زا يراي تحت هدودحم ششوپ
پارکها هستند؛ به طوري كه تنها  32درصد جمعيت ناحیه ،كي

 13درص ود هیحان تيعمج د و

     

 8درص تيعمجد

ناحیه سه تحت پوشش پارکها میباشند .همچنين در برخي از محالت با تراكم زياد اين كاربري روبرو هستيم و اين
یباشند .همچنين سرانه شهرسا یز
در حالي است كه بسياري از سطوح از دسترسي سريع و مناسب به آنها محروم م 
فضای سبز شهركرد  5.3مترمربع میباشد تسا هنارس اب هك ا و يداهنشيپ درادن ززززز ززززززارت مس  يزاسرهش و نك

(( ((( )7- 12

مترمربع فاصله دارد و با كمبود آن در سطح شهر مواجه هستيم.
لذا در اين پژوهش ابتدا به ارزيابي سطوح و سرانه فضاي سبز شهركرد پرداخته میشود و در مرحله بعد اين بررسي
در سطوح مناطق دو گانه انجام میشود تا به كمبودها و فاصلهای كه با استاندارد كشورمان وجود دارد آگاه شويم .در
گام بعدي با توجه به اين كه توزيع نامتعادل و مكان يابي نادرست فضاهاي س داجيا هب رجنم تياهنرد يرهش زب       
ناهنجاریهایی از جمله استفاده كم كاربران از فضاهاي سبز ايجاد ش رد تيمورحم داجيا ،هد

يرامعم       

ار حرط هئا

مناسب ،ايجاد محروميت درانتخاب و چيدمان گياهي مناسب ،آشفتگي در س و يناور تينما شهاك ،يرهش يامي    
اجتماعي میشود ،در جهت پيش هب لئاسم نيا زا يريگ ب يياضف عيزوت يسرر        پار کککهاا با و عباوتزا هدافتسا 
یشود تا ت مدع تروص رد  ووو ووووز  بسانم عي ب ناكم ه     
تحليلگرهاي موجود در سيستم اطالعات جغرافيا يي پرداخته م 
گزيني آنها پرداخته شود .در اين ارزيابي از تحلیلهای ش كب ه براي مشخص كردن پوشش خدماتي پارکها ،مركزيت
جهت تع يي ن وضعيت پارکها نسبت به مراكز تقسيمات كالبدي ،تيسن در تع يي ن مساحت تحت پوشش پارکها ،با رف
ش 3و تجز و هي
براي ارزيابي موقعيت پارکها نسبت به کاربریهای ناسازگار ،و توابع مساحت ياب ييي  ،1ادغاممم ،2برش ش
یشود.
تحليل آماري استفاده م 
اهداف
شناخت و بررسي وضع موجود فضاي سبز شهر شهركردو ان بط اق آن با استانداردهای فضای سبز شهری-

استفاده از سيستم اطالعات جغرافيا يي

کهای درون شهری-
به منظور تحليل ارزیابی پار 

توان بخشيدن به متخصصان و برنامه ريزان فضاي سبز جهت پيشبرد اهداف مورد نظر-

فرضيه
یباشد-
سرانه و پراكندگي فضاي سبز در شهر شهركردبا معيارها و استانداردهاي فضاي سبز شهري من بط ق نم 

یباشد
کهای درون شهري م 
 سيستم اطالعات جغرافيا يي (( ،GISسيستم مطلوبي براي ارزیابی پار 1

- Calculate Area
Merge
3- Clip
2-
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پيشينه
از جمله مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته میتوان به پايان نامه خالد عبدي ( ) 385 1اشا رد هک دومن هر
پایان نامه به بررسی كاربري فضاي سبز شهري ناحيه كي

نیا     

شهر سنندج پرداخته اس ياهروتكاف لامعا زا سپ وا .ت     

مؤثر در امر مكان يابي پارك در مقياس محله و نتايجي كه از مدل بدست آورد مشخص كرد كه پار کککهاای موج دو
هم از بعد مكان يابي و هم از بعد مرتفع كردن نياز شهروندان از نقطه نظ دعت ر اد تحاسمو     
نيازهاي ساكنان منطقه كي

نم ممیتوان يوگباوج د   

شهر سنندج باشد .نمونه دیگر میتوان به پایان نامه احمد شاهيوندي ( ) 385 1اشاره نم دو

که در آن به منظور مكان يابي فضاي سبز شهر خرم آباد به تحليل فضا يي فضاي سبز پرداخته و با تعر ياهرايعم في   
نهای مناسب را به ترت لوا تيمها بي و يدنب تي     
مكان يابي و تهيه الیههای مورد نظر و تل يف ق و وزن دهي آنها زمی 
كرده است .او به منظور مكان يابي معيارها يي را به شرح زير در نظر گرفته است :نزد يكي به مراكز مسكوني ،نزد يكي
به مراكز آموزشي ،نزد يكي به مراكز فرهنگي ،نزد يكي به تاسيسات و تجهيزات شهري ،دسترسي به ش و يطابترا هكب
دسترسي به زمینهای مستعد .بدين ترتيب بر اساس معيارهاي تعريف شده الیههای اطالعاتي مورد نظر را تهيه هدرك
و ارزش گذاري هر كي

بر اساس فاصله از عوامل تاثيرگذار انجام شده است .مرحلهههی وزن دهي الیهههها ساسارب    

وزن دهي درجه بندي يا نسبتي انجام شده و مکانهای مستعد شناسا يي شدهاند .نمونه دیگر پیان نامه اسماعيل عبادي
ن
جوكندان (  :) 1387به تحليل فضا يي  -مكاني كاربري فضاي سبز در منطقه سه شهري زاهدان پرداخته است .او به اين ن
نتيجه رسيده است كه سرانه وضع موجود فضاي سبز منطقه سه با استاندارد فضاي سبز شهري فاصله دارد و در عيننن
حال توزيع فضا يي آن نيز بسيار نامتعادل و نامتناسب است چنانكه تنها شش پارك ،يازده ميدان و سيزده بلوار در اين
منطقه قرار گرفتهاند و ساير فضاهاي شهري منطقه سه به خصوص در جنوب و غرب آن فاقددد هررر گونههه سبزززینهای
می باشند .او همچنين با توجه به محاسبات خود در پيش بيني جمعيت ده ساللل آت ييي منطقههه سههه زاه اد ننن و در نظررر
گرفتن حداقل سرانه شهري  8متر مربع بر اساس شرايط مح يطي اين منطقههه بههه محاسبههه م ازي ننن فضا ييي سبززز جديددد
پرداخته است .نمونه دیگر پایان نامه ميترا غالمي كرزاني (  :) 1382جهت ارزيابي توان اكولوژ كي
فضاي سبز به بررسي و تجزيه و تحليل اطالعات پايه از منابع اكولوژ كي

اراضي براي توسعههه

ت پايههه
پرداخته است .در اين راستا اطالعات ت

شامل منابع فيز يكي به صورت نقشه تهيه شده و نقشههای ارتفاع از سطح دريا ،شيببب و جهتتتهاای جغرافياي ييي بههه
ف ديگررر بررر
ج گرديددد .از طرف ف
منظور دستيابي به نقشه واحدهاي شكل زمين از روي نقشه رقومي  1:25000اس ارخت ج ج
اساس مطالعات خاك شناسي انجام شده نقشه خاکهای شهر كرج را در پنج كالس و هشت تحت كالس با سيستممم
س
ق نقشهههها بررر اساس س
ت انجاممم ارزيا يب  ،،از روش تل يف ق ق
ت .جهت ت
اطالعات جغرافيا يي به صورت رقومي درآورده است ت
ت نقشههه
قابلیتهای نرم افزار و مدل اكولوژ يكي كاربري فضاي سبز تهيه شده براي شهر كرج استفاده شددد و در نهايت ت
ل ت كار ممم
نها يي توان فضاي سبز را تهيه كرده است .نمونه دیگر مقاله شيرزاد علي محمدي ( :) 385 1از فاكتورها يي مثل ل
ن بررا ييي وزن ده ييي از روش
جمعيت ،دوري و نزد يكي خیابانها ،فاصله از مراكز پر جمعيت استفاده كرده و همچنين ن
تحليل سلسله مرات يب و براي تر يك ب الیهها از منطق فازي استفاده كرده و با  GISبه مكاننن ياب ييي پار ککک هاای ش ره ييي
منطقه كي

اصفهان پرداخته است
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محدوده مورد مطالعه
ل
ت کل ل
شهركرد مركز استان چهارمحال و بختياري و با مساحتي حدود  7402هکتار (تقر بي ًاًاًاًا  11/ 13درصددد از مساحت ت
استان) با ارتفاعي بالغ بر  2200متر از سطح دريا قرار دارد .از نظر موقعيت جغرافيا يي شهر شهرکرد در طوللل ش قر ييي
 50درجه و  50د يق قه تا  50درجه و  52د يق قه و عرض شمالي و  32درجه و  17د يق قه تا  32درجه و  20د يق قه واقععع
شده است.

نقشه شماره  -1موقعیت جغرافیا یی شهر مورد مطالعه
منبع :طرح جمع شهر شهر کرد 1382

مواد و روشها
شهای توص يفي  -تحليلي بوده اس  زاين دروم تاعالطا .ت ا ني رب قيقحت    
روش تحقيق اين پژوهش ترک يبي از رو 

   

حسب نوع فرضيات و اهداف تحقيق بوده است که از طريق مصاحبه با کارشناسان مرتبط با موضوع در سازمانهاای
مربوطه ،نتايج تفضيلي سرشماري عمومي نفوس و مسکن ،طرحهای جا و رهش يليصفت و عم
وضع موجود و تفصيلي شهر بدست آمده است .نتايج دادههای بدست آم زا شهوژپ نيا هد

نقشههههاای 1:2000
مرن قيرط

اهرازفا ييييييييييييي

 GIS ،Auto Cadمورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
یافتهها وبحث
کهای شهرکرد در نواحی سه گانه با استفاده ازتوابع تحليلي GIS
ارزيابي توزيع فضايي پار 

کهای ناحیهای
 بررسی شعاع عملکردی مراکز ناحیه و پار کها در فواصل نس تب ًاًا هیحان زکارم زا رود     
بر اساس شکل ( )2در سطح شهر  6پارک ناحیهای وجود دارد که این پار 
یباشند که در سطح ای عش ن اع   
یها دارای یک شعاع عملکردی م 
قرار گرفتهاند .در تقسیمات کالبدی یک شهر ،کاربر 
به جمعیت موجود خدمات مورد نیاز را ارائه میدهند فضاهای سبز شهری (پارک) ه رد ییاضف عیزوت ثحب رد م
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تقسیمات کالبدی یک شهر دارای شعاعهای متفاوت میباشد .وبه طور مثال در مقیا کراپ کی هیحان س      ناحیهههای
میبایستی در شعاع مرکز ناحیه قرار گیرند تا بتواند جمعیت ناحیه را تحت پوشش خود دهنددر مقیاس ناحی کی ،ه   
پارک ناحیهای دارای شعاع عملکردی  0 75 - 650متر میباشد ک عاعش شخب نیا رد ه     

 0 75مت رب ر ای    پار کککهاای

کهای ناحیهای شهرکرد نسبت ب ن زكارم ه ووو وووواحي
یهای صورت گرفته پار 
ناحیهای در نظر گرفته شده است .در بررس 
فاصله زيادي دارند و موقعيت قرارگيري پارکها نسبت به معيار مركزيت رعايت نشده است .همانطور ک شقن رد ه هه ههه
یباشد توزیع نامناسب
کها یکی نم 
شماره ( )2نشان داده شده شعاع مراکز نواحی به شعاع عملکردی پار 

پار کککهاای

ناحیهای در سطح شهر منجر این موضوع شده که پارکهای ناحیه  3و  2با یکدیگر تداخل شعاع داش و دنشاب هت

هب    

جای پوشش جمعیت تحت مراکز نواحی یکدیگر را تحت پوشش خود دادهاند البته بدلیل وس دایز تع    پار کککهاای
تهلیجان شمالی و جنوبی در ناحیه  1و پارکهای ملت ،مادر و بانوان در کنار یکدیگر شعاع  0 75متری در نظر گرفته
شده برای این پارکها منجر به تداخل شعاع عملکردی این پارکهای ناحیهای در سطح نواحی خود شده اس هک .ت   
توجه به این موضوع که میتوان به جای تبدیل پارکهای جنگلی حال حاضر شهر به پار کککهاای شهررری (ب روط ه   
نمونه ملت) با احداث پارکهای ناحیهای جدید عالوه بر تأمین نیاز ساکنین واقع در شعاع و فواصل دورتر از تداخل
شعاع عملکردی پارکها با یکدیگر جلوگیری نمود .با عمليات ايجاد حريم مشخص شد كه فاص ات هیحان زکرم هل    
پارک تهلیجان شمالی  1100متر و فاصله تا پارک تهلیجان جنوبی حدود  1000متر میباشد ک تبسن ه ًاًا کراپ هلصاف      
ناحیهای با مرکز ناحیه مناسب میباشد .اما در سطح ناحیه شماره  2فاصله مرکز تا پارک جانبازان حدود  2500مت و ر
با پارک ورودی شهر حدود  3000متر میباشد که نشان دهنده عدم پوشش دهی مناسب پارکهای نواحی  2با مرکز
یباشد.
یباشد در سطح ناحیه شماره  3فاصله مرکز ناحیه تا پارک ناحیهای حدود  1500متر م 
ناحیه م 

شکل شماره ( :)2وضعيت قرارگيري پارکهای ناحیهای نسبت به مراكز ناحيه
منبع :طرح جامع شهر شهر کرد 1382
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شكل شماره ( :)3شعاع عملکردی مراکز ناحيه و پارکهای ناحیه

منبع :طرح جامع شهر شهرکرد 1382

 -2-8نتايج حاصل تحليل شبكه در تع يي ن پوشش خدماتي و توزيع فضايي پارکهای نواحی سه گانههه -پا كر
همسايگي ناحیه :1
 -در سطح ناحیه  1حدود  2.7درصد منطقه تحت پوشش پار کککهاای همسا  .دنتسه يگي ا حطس ني   

 1324نفررر از

یدهد.
جمعيت ناحیه را تحت پوشش خود قرار م 
 -پارك همسايگي ناحیه  :2در سطح ناحیه شماره  2حدود  2.7درصد منطقه تح شوپ ت ش   

پار کککهاای همسا يگي

یدهد.
هستند .اين سطح  1199نفر از جمعيت ناحیه را تحت پوشش خود قرار م 
 پارك همسايگي ناحیه  :3حدود  10درصد از جمعیت ناحیه تحت پوشش پارکهای همسايگي هستند .اين س حطیدهد.
 2909نفر از جمعيت ناحیه را تحت پوشش خود قرار م 

شكل شماره ( :)4شعاع عملكردي پارکهای همسایگی

منبع :طرح جامع شهر شهرکرد 1382
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پارك محلهای ناحیه :1یباشد که حداقل در دو بخش واح گیاسمه د ی   
 محله فن آوران :محله فن آوران هم یکی دیگر از محالت شهر م و ناحیهای فاقد فضای سبز (شهرسازی ،زیست محیطی) میباشد .بر اساس نقشه شماره ( )5تنها بخ مش ش ا نیا یل    
یباشد در واقع از مجم عو
محله تحت پوشش پارک محله فرهنگیان م 

مسا تح

 1712920مت دودح اهنت عبرم ر      6

درصد از مساحت و از جمعیت  4065 1نفری حدود  20درصد تحت پوشش پارک محله فرهنگیا و لاحمراهچ و ن
پارک جنوب محله قرار دارند .البته با وجود یک پارک محلهای در جنوب محله اما به علت نامناسب ب تیعقوم ندو   
آن ساکنین محله بیشتر از پارکهای محله فرهنگیان بهره میبرند همانطور که در نقش مش ه ا  هر (( ((( )5نشا هدش هداد ن   
یباشند.
است بخش مرکزی محله تحت پوشش هیچ پارکی نم 
محله کوی شهرداری :محله کوی شهرداری دارای یک پارک محلهای است که در فاصله دورتر از مرک رارق هلحم ز    
گرفته است .با توجه به مساحت  5398115متری محله ،تنها  3.2درصد از مساحت محله تحت پوشش پا هلحم کر   
و از جمعیت  5368نفری محله کمتر از  2درصد از جمعیت محله تحت پوشش پارک محله قرار دارند.
محله سرچشمه :در سطح محله سرچشمه  3پارک محلهای وجود دارد .تمرکز باالی پارک محلهای سبب شده نس تب
 75درصددد از

باالیی از جمعیت محله تحت پوشش پارک محلهای قرار گیرند با توجه به مسا تح

 1 76074 1ح دود

مساحت محله تحت پوشش پارک محله و از جمعیت  18670نفری محل ودح ه د   

 69درص کراپ ششوپ تحت د     

یباشند.
محلهای م 
محله فرهنگیان :این محله به لحاظ قرار گیری دو پارک ناحیهای (تهلیجان شمالی و جنوبی) و دو پارک محلهههای ،در
سطح ناحیه  1از لحاظ توزیع فضای سبز در یک وضعیت بهینه قرار گرفته است .با توجه به مساحت  2905345متر
مربعی محله حدود  24درصد از محله تحت پوشش پارک محلهای میباشند و از جمعیت  5795 1نفری محله ح دود
 57درصد از جمعیت محله از پارکهای محلهای بهره میبرند .با توجه به وجود دو پارک ناحیهههای در س هلحم حط   
سبب شده نزدیک به  98درصد از مساحت و جمعیت محله تحت پوشش پارکهای موجود قرار گیرند و تنها محله
یباشد که از لحاظ وضعیت فضای سبز در وضعیت ایده آلی قرار گرفته است.
در سطح شهر م 
پارك محلهای ناحیه :2 محله برون پهنه :با توجه به مساحت محله تنها  9درصد از مساحت محله تحت پوشش پارک محلهای میباش و دیباش دودح هک دن    
از جمعیت  479 01نفری محله  6488نفر تحت پوشش پارک محلهای م مم 

 61درص تیعمج زا د   

تحت پوشش پارک محلهای در سطح محله برون پهنه میباشند .وجود سه پارک محلهای در سطح این محل ببس ه
پوشش دهی مناسب جمعیت در سطح این محله شده است.
 محله کوی پلیس :با توجه به مساحت محله  20درصد از مساحت محله تحت پوشش پارک محلهای میباشد و ازجمعیت  7093نفری محله حدود  2172نفر تحت پوشش پارک محلهای میباشند که ح دود

 38درص تیعمج زا د   

تحت پوشش پارک محلهای در سطح محله کوی پلیس میباشند .یکی از نقاط قابل توجه در سطح این محله همانند
یباش سا رب د اس هشقن       ش  هرام ( ( )4در
کهای محلهای م مم 
سایر محالت منطقه و شهر عدم پوشش مراکز محله با پار 
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شعاع  300متری از مرکز محله ،تنها بخش کوچکی از جمعیت محله تحت پوشش پا لحم کر هه ههه (پا رارق )هلال کر    
گرفتهاند که این امر حکایت از آن دارد که پارک محله ک یدبلاک تیزکرم زا سیلپ یو نیا رد رب شخب خ ادرو ر        
یباشد که پارک الله نقش مرزی بین دو محله کوی پلیس و برون پهنه را در س حط
نمیباشد البته این نکته قابل ذکر م 
گتررر
این ناحیه عمل میکند که همین عامل سبب شده نقش مرکزیت این پارک برای هر دو محله به نس مک تب    رنگ گ
عمل نماید.
محله گودال چشمه :با توجه به مساحت محله حدود  81درصد از مسا حت هلحم تح ت پ ششوپ  ا کر       محلهههای
 43درصد

میباشد و از جمعیت  18494نفری محله تنها  4777نفر تحت پوشش پارک محلهای میباشند که ح دود
یباشند.
از جمعیت تحت پوشش پارک محلهای در سطح محله م 

یکی از نقاط قابل توجه در این محله فاصله پارکهای محلی با مرکز کالبدی محله میباشد ب هشقن ساسا ر     ش هرام
( )5نشان داده شده که دو پارک محلهای در سطح ای جو هلحم ن و راد د د هک   مادکچیه ا  نیا ز دددددد دددددددو نتوانس شقن هت   
مرکزیتی در سطح محله ایفا نمایند از مشکالت پارکهای این محله مکان یابی نامناسب آنهامی باش نیا کراپ ود د    
محله از جمله پارک دانش آموز به جای قرار گیری در مرکز محله در کنار مراکز ادارای قرار گرفت کراپ یرگید و ه    
فارابی بدلیل قرار گیری در کنار محور اصلی درجه  1از مرکز محله دور شده و از نقش خ کی ناونع هب دو پا کر      
یکند که بدلیل وسعت کم ترجیحًاًا م هدافتس ا درو   
محلهای دور شده و همانند یک پارک ناحیهای اکنون ایفای نقش م 
قرار نمیگیرد .چراکه موقعیت قرار گیری پارک به لحاظ حجم باالی تردد معبرکنار این پا وبن ،کر دد ددد فضا بسانم ی   
پارک و  ...سبب شده این پارک نتواند به خوبی نقش خود را ایفاء نماید.
محله چهارمحال :همانطور که در بخشهای بق لی گفته شد سرانه فضای س رهش نیا حطس رد یرهش زب
سطح استاندارد میباشد اما یک نکته قابل توجه در بحث فضای سبز شهرکرد توزی و بسانمان ع

زا رتارف       

بب بببعض ًاًا یبای ناکم     

یباشد .به عبارتی آنچه در سطح ای دوهشم هلحم ن    
نامناسب برخی از پارکها با توجه به نقش پارکها در سطح شهر م 
میباشد در شعاع  300متری از مرکز محله ،هیچ پارکی وجود ندارد و از جمعیت  29 1 12نفر محله تنها  9درص زا د
شهای جنوبی غربی و غرب شهر با مش یاضف تالک   
جمعیت تحت پوشش پارک محله میباشند .در واقع ما در بخ 
سبز چه در بحث شهرسازی وچه در بحث زیست محیطی روبرو هستیم.
پارك محلهای ناحیه :3یباشد
 محله میر آباد شرقی :همانطور که در نقشه شماره ( )5نشان داده شده ،در مرکز محل جوم یکراپ ه ود     نم مم یباش رد عقاو رد .دن   
وتنها بخش کمی از جمعیت  5995 1نفری حدود  12درصد تح شوپ ت ش کراپ      محلهههای م مم 
بخشهای شمالی شهر چه در سطح محله میرآباد غربی در محله میر آباد شرقی ،ک نادقف یرادرهش یو     پار کککهاای
محلهای که به طور مناسب توزیع شده و جمعیت را بطور مناسب تحت پوشش خود قرار دهند به چشم میخ و درو
قریب به باالی  90درصد از جمعیت این محالت از پارکهای واقع در سطح ناحیه بهره م ممیبرن کی عقاو رد .د ی از   
اصول توسعه پایدار شهری توزیع مناسب خدمات و امکانات در تمامی سطوح یک شهر میباشد .وجود پار کککهاایی
یکنند در سطح یک شهر الزام و تسا ی
در مقیاسها و موقعیت قرار گیری متفاوت با توجه به نقشی که ایفاء م 

رگا    

 310فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هفتم ،شماره سوم ،تابستان 6931

یخواهد
چه سرانه فضای سبز شهر مناسب میباشد اما توجه به این نکته که فضای سبز شهری در سطح یک شهر م مم 
نیاز چه کسانی را برآورده سازد توجه به این نکته که مکان یابی صحیح و توزی د ار زبس یاضف هنالداع ع ر یمامت       
یطلبد.
سطوح شهر را م 
 محله میرآباد غربی :در سطح محله میرآباد غربی یک پارک محلهای وجود دارد که همانن هلصاف تالحم ریاس د     زیادی تا مرکز محله دارد و این موضوع سبب شده نتوانند به خوبی نقش مرکزی در سطح محله ایفاء نماید .در وا عق
از مجموع مساحت  5152827متری محله تنها  6درصد از مساحت و از جمعیت  15739نفری ح دود
یباشد.
جمعیت محله تحت پوشش پارک محلهای م 

کهای محلهای ومراکز محالت
شکل شماره ( :)5موقعیت قرار گیری پار 

منبع :طرح جامع شهر شهرکرد 1382

شکل شماره ( :)6تداخل شعاع عملکردی پارکها ومراکز محالت منبع :طرح جامع شهر شهرکرد 1382

 22درص زا د

تحلیلی بر وضعیت فضای سبز شهری311 ...

کهای محلهای در شعاع  053متر منبع :طرح جامع شهر شهرکرد 1382
شکل شماره ( :)7جمعیت تحت پوشش پار 

شکل شماره ( :)8مقایسه جمعیت تحت پوشش پارکهای محلهای – مراکز محالت منبع :طرح جامع شهر شهرکرد 1382

کهای ناحیهای
پار 
ناحیه  :1در سطح ناحیه  ،1دو پارک ناحیه وجود دارند که تا حدودی توانستهانددد مرک تحت یبوخ هب ار هیحان ز

    

پوشش خود قرار دهند اما همانطور که در نقشه زیر نشان داده شده موقعیت قرار گیری مرکز ناحیه با پارک ناحیهههای
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کها در تمامی سطوح با مراکز کالبدی در نظر داش .ت
یتوان در موقعیت مکانی پار 
یکی نمیباشد .که این مشکل را م 
عدم وجود مکان یابی مناسب پارکها عدم پوشش دهی مناسب را در سطح ناحیه را شاهد هستیم .و نزدیکی ای ود ن
پارک به یکدیگر منجر به پوشش مشترک بخشهایی از ناحیه شده است .و از جمعیت  89835نفری ناحیه حدود 32
یباشند
درصد جمعیت تحت پوشش پارک ناحیه م 
ناحیه  :2در سطح این ناحیه  2پارک ناحیهای وجود دارد مشکلی که در سطح پارکهای این ناحی جو مه ه و راد د د    
عدم تطابق پارکهای ناحیه با مرکز ناحیه میباشد و در ش عاع

 0 70مت کی چیه هیحان زکرمزا یر

زا   

   پار کککهاای

ناحیهای قرار ندارند .و نزدیکی پارک جانبازان در ناحیه  2به پارک ملت در ناحیه  3سبب شده بخش یاه ی حوطس زا    
این دو ناحیه تحت مشترک پارکهای این دو ناحیه قرار گیرند .از جمعیت  95 1 48نفری ناحیه ح دود

 13درص زا د

یباشند.
جمعیت تحت پوشش پارک ناحیه م 
ناحیه  :3این ناحیه دارای  3پارک ناحیهای میباشد اما به لحاظ موقعیت قرار گیری پارک ملت ،مادر و با رتشیب ناون   
تمرکز به سمت ناحیه شماره  2و  1دارند چراکه وجود ارتفاعات شمالی سبب جدا شدن ناحیه شماره  3ازپارک های
ناحیهای این قسمت شده اما بنا به خط مرزی ناحیه شماره  3این پارکها در محدوده ناحیه شماره  3قرار گرفته اس .ت
همانطور که در نقشه زیر هم نشان داده شده ،جمعیت ناحیه شماره  1و  2تحت پوش کراپ نیا ش     ناحیهههای رارق
دارند .و در فاصله  0 70متری از مرکز محله هیچ بخشی از جمعیت محله تحت پوش هک درادن رارق کراپ نیا ش       
حداقل وجود یک پارک ناحیهای در سطح این ناحیه الزامی است .از جمعیت  31733نفری ناحیه حدود  8درص زا د
جمعیت تحت پوشش پارکهای ناحیه میباشند که این موضوع نشان دهنده عدم پوشش دهی مناسب پارکهای این
یباشند.
ناحیه م 

شکل شماره ( :)9جمعیت تحت پوشش پارک ناحیهای در شعاع  057متر منبع :طرح جامع شهر شهرکرد 1382

تحلیلی بر وضعیت فضای سبز شهری313 ...

شکل شماره ( :)01مقایسه جمعیت تحت پوشش پارک ناحیهای – مراکز نواحی
منبع :طرح جامع شهر شهرکرد 1382

کهای موجود در سطح تقسیمات کالبدی شهر:
 -3-8ارزیابی نها یی پار 
در این بخش با آوردن سه سطح تقسیمات کالبدی شهر (واحد همسایگی ،محله و ناحی حوطس شیامن و )ه تحت     
یباش روطب دن   
شهایی که با کمبود فضا زبس ی هجاوم     م مم 
پوشش پارکهای موجود در این سه سطح ،سعی شده بخ 
واضح نشان داده شود .همانطور که در نقشه شماره (  ) 12نشان داده شده است حجم وسیعی از بخشهاای جن و یبو
شمالی شهر با کمبود فضای سبز حداقل در دو بخش محلهای و همسایگی روبرو هستند .تمرکز فضاهای سبز بیش رت
در بخشهای مرکزی شهر میباشد .همین موضوع منج یدرکلمع لخادت هب ر      پار کککهاا در دو س حط

محلهههای و

شهاای مرک هیحان رد هژیوب یز     1
یباشیم بر اساس نقشه شماره ( )11بخش ش
ناحیهای در بخشهای مرکزی را شاهد م 
شاهد تداخل شعاع عملکردی پارکهای ناحیه و محلهای هستیم که به عبارتی این موضوع را میت نیا زا یشان ناو    
عامل دانست که وجود پارکهای جنگلی (ملت ،تهلیجان) سازمانهای مربوطه را ب ب هک ،هتشاد نآ ر ه جای هکنآ
بررسی کنند در کجای شهر کمبود فضای سبز وجود دارد بیشتر تمایل ب زا رتشیب هدافتسا ه زبس یاهاضف

     

دوجوم       

(پارکهای جنگلی) در سطح شهر داشتهاند .وجود این پارکها در قسمتهایی از ش مع لخادت هب رجنم ره ل یرک      
کهای جنگلی به شکل اولی هب دوخ ه    
پارکها را در این بخش از شهر شده است که میتوان به جای آن با حفظ پار 
شهایی از شهر که با کمبود فضای سبز مواجه است تالش نمود.
احداث فضاهای سبز جدید در بخ 
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شکل شماره ( :)11سطوح تحت پوشش پارکهای شهری
منبع :طرح جامع شهر شهرکرد 1382

شکل شماره (  :) 12تداخل شعاع عملکردی پارکهای شهری
منبع :طرح جامع شهر شهرکرد 1382

نتیجه گیری
 -تبیین وضعیت سرانه و توزیع فضا یی  ،فضاي سبز در شهرکرد با معيارها و استانداردهاي فضاي سبز شهري

تحلیلی بر وضعیت فضای سبز شهری315 ...

با توجه به محاسبات انجام شده مشخص شدكه سرانه فضاي سبز شهرکرد رقم  5.3مترمربع را ب اصتخا دوخ ه ص    
داده است كه با سرانه استاندارد وزارت مسكن وشهرسازي كشورمان ( 12 -7مترمربع) فاص نيا دوبمك اب و دراد هل     
لهای مربوطه در سيستم اطالعات جغرافيا كشا و يي ا و ل
كاربري در سطح شهر و منطقه روبرو هستيم .با انجام تحلی 
کها در سطح شهر به گونهههای اس رد هك ت   
جداول تهيه شده در بخشهای بعدی مشخص شدكه توزيع فضا يي پار 
بسياري از قسمتها ،پارکها پوشش مشترك دارند و قسمتهای زيادي خارج از محدوده تح شوپ ت ش   

پار کککهاا

هستندكه تحليل ش كب ه بازگو كننده اين نتايج بودند .در بسياري از محالت محروميت بيشتري از لحا هب يسرتسد ظ    
پارك وجود دارد ،زيرا پارکهای موجود در آنها داراي وسعت عملكرد بيشتري نسبت به ديگر سطوح است كه ا ني
یهای
به خاطر عدم توزيع بهينه و متعادل پارکها در سطح محالت وتراكم آنها در محالت خاص میباشد .در بررس 
صورت گرفته در سطح سه نواحی شهر ،سرانه وضعيت پارکها نسبت به معيار مركزيت به عنوان معيا  مهم ر م ناك    
کهای موجود حالت مطلوب ندارند و در فاصله زيادي
يابي با استفاده از تحليل  Poly To Pointمشخص كرد كه پار 
یشود سرويس دهي سريع و به موقع با مشكل مواجه
نسبت به مراكز تقسيمات كالبدي قرار گرفته اندكه اين باعث م 
شود .از نتايج حاصل شده مشخص میشود كه فضاي سبز و پارکهای شهرکرد هم از بعد سطوح و س زا مه و هنار   
یشود .البته توجه به این
نظر توزيع فضا يي با معيارها واستانداردهاي شهري فاصله دارد بنابراين اين فرضيه پذيرفته م 
نکته که بسیاری از فضاهای سبز موجود در سطح شهر به لحاظ نوع کاربری کمتر به عنوان پارک مورد اس رق هدافت ار   
میگیرند از بق یل قسمتهایی از پارک ملت ،تهلیجان شمالی که بیشتر حالت پارک جنگلی را دارن  هب د ه لیلد نیم     
سرانه فضای سبز در بحث زیست محیطی باالی  51متر مربع میباشد اما در بسیاری از محالت شهر با کمبود فضای
سبز در مقیاسهای مختلف شهری از بق یل واحد همسایگی ،محله و ناحیهههای را در س  دهاش رهش حط ه هک میتس

   

میبایستی آن بخشهایی از شهر که با کمبود فضای سبز روبرو است در اولویت احداث فضای سبز قرار گیرن زا و د
شهایی که با تراکم و تداخل باالی شعاع عملکردی پارکها روبرو ایم اجتنا ات دومن ب    
احداث فضاهای سبز در بخ 
شهاای ش و رادیاپ هعسوت تمس هب ره    
از این طریق بتوان عالوه بر توزیع متعادل فضاو سطوح سبز در تمامی بخ 
عدالت اجتماعی شهر گامی برداشت.
کهای درون شهري
 تبیین مطلوبیت سيستم اطالعات جغرافيايي ( (GISبراي ارزیابی پار با توجه به مفاهيم و تعاريف سيستم اطالعات جغرافيا يي  ،قابلیتها  قوف يريذپ فاطعنا و  ا  هداعل ا ،كينكت ني        
یها ،نآ ی
دسترسي سريع وكم هزينه ،ايجاد و به روز رساني بانکهای اطالعاتي و ارتباط فضا يي بين مكان و ویژگی ی
تهيه نقشههای موضوعي و تحليلي در کوتاهترین زمان ممكن ،تجزيه و تحل ،نالك و عيسو مجح رد تاعالطا لي      
آينده نگري ،مدل سازي (از ساده تا پيشرفته) و غيره ،به خوبي میتوان به كارا يي اين ابزار در م رمع تيريد ا اضف ن    
باالخص در زمينه برنامه ريزي شهري پي برد .سیستمهای اطالعات جغرافيا راد اب ،يي ا ندوب      قابلیتتتها يليلحت ی   
فراوان در زمينه تحلیلهای فضا يي (مكاني) از يبق ل تجزيه و تحليل آماري ،همپوشاني ،تر يك ب و تل يف ق دادهها ،ايجادد
 Classو  ،Bufferاندازه گيري ،مساحت يابي ،تحليل ش كب ه و مدل سازي ،امكان تجزيه و تحل ونا لي ا ار تاعالطا ع
یباشد.
فراهم نموده و قادر به تر يك ب كليه پارمترهاي مؤثر در ارزیابی مراكز خدماتي موجود م 
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دراين پژوهش از تواناییهای تحليلي سيستم اطالعات جغرافيا يي سعی شد در ابتدا مرکزیت کال قد یدب ی ،قطانم ق    
نواحی و محالت را بدست آورده و در نهایت به بررسی موقعیت قرار گیری پارکها در سطح هر ناحیه ،محله نسبت
به مرکز کالبدی سنجیده شود و سپس سطوح و مسافتها را از طریق این سیستم بدست آورد .در واقع با اس زا هدافت
این سیستم میتوان با انجام برنامههایی از بق یل  Bufferزدن اطراف هر پارک بتوان جمعیت تحت پوشش را محاس هب
نمود و مناطقی تحت پوشش فضای سبز نمیباشند را شناسایی نمود .و با هبساحم  ره تحاسم

وا تامیسقت دح       

کالبدی و مساحت مناطق تحت پوشش هر پارک مجموع مساحت تحت پوشش و یا عدم پوش هبساحم ار ش .دومن    
در مجموع میتوان گفت سیستم اطالعات جغرافیایی یکی از ابزارهای مهم در ارزیابی وضع موج  اب دو ا دناتس ارد اه    
  

یتوان مکانهای بهینه را برای آینده پیش بینی نم  ات دو ا رد ناوتب قیرط نیا ز   
میباشد و با استفاده از این سیستم م 
برنامه ریزی شهزی به سمت توزیع مناسب و عادالنه وکاربری ها از جمله فضای سبز در سطح شهر و مهمتر از همه
توسعه پایدار شهری گامی برادشت چرا که در ارزیابی طرحهای شهری مالحظه شد بسیاری از مکانهاای پیش یداهن
یباشند .باتوجه به اهميت فضاي سبز و لزوم ايجاد آن در شهرها به منظ تفاطل رو   
از مکان یابی مناسبی برخوردار نم 

هوا و تفريح مردم و ز بي اسازي شهر ،ظاهرًاًا نمیبایست حد مشخصي براي ايجاد فضاهاي س  دوجو زب د ،دشاب هتشا     
زيرا هر اندازه كه فضاهاي سبز در سطح شهرها توسعه يابند ،باز هم كافي نخواهد بود؛ بدين معني كه فضاي سبز به
عنوان شش تنفسي شهر به هر ميزان بيشتر باشد ،بهتر است .با وجود اين استانداردها يي در اين زمينه وج هك دراد دو   
البته اين استانداردها نسبت به شرايط آب و هوا و خصوصيات اقليمي و دسترسي به منابع آب در شهرها از كي

سو

و پاك نمودن هواي شهرها در نقاطي كه آلودگي هوا بيش از حد مجاز است از سوي ديگر ،كي سان نمیباشد .با ا ني
شرايط نمیتوان براي سراسر ايران سطح يا حجم استاندارد واحد فضاي سبز ارائه كرد با رد هك تفگ دي هرهش اي     
ايران سرانه پيشنهادي پارکها و فضاي سبز شهرها بر اساس نظ و نكسم ترازو ر

نيب يزاسرهش       7-12مترمربع

میباشد ،كه شهرکرد با توجه به جمعيت  133827نفري خود در سال  0931رقم  5.3مترمربع را به خ صاصتخا دو   
یباشیم .در نتيجه رشد شتابان شهرنشيني ،نظام توزيع خ تامد
داده است كه با كمبود اين فضا در سطح شهر مواجه م 
را در شهرها در هم ريخته است .محله بندي شهر به عنوان تقسيم پايه شهر از بين رفته و مفاهيمي چون مرک هلحم ز   
و مرکز ناحيه رفته رفته از واقعیتهای موجود شهر به ضرورتهای نظري تبديل شدهاند .دليل اصلي و عمده اين امر
را میتوان در رشد پرشتاب جمعيت شهرها ،فزوني گرفتن نيازها ،ورود نیازمندیهای جديد در عرصه زندگي شهري
و فرهنگ جديد شهرنشيني جستجو نمود .محل انواع فعالیتهای فرهنگي و تفريحي كه جاذب جمعيت هستند با دي
در مراكز شهر قرارگرفته باشد يا اين محلها هستههای ویژهای را بوجود آورند كه در مركز ب زر نننهاای ش رق يره ار   
گيرند .در شهرکرد نيز با توجه به بررسیهای انجام شده بازگو كننده اين است تيعقوم هك   

پار کککهاای محلهههای و

ناحیهای نسبت به قرارگيري در مركزيت محله و ناحيه رعايت نشده است و اكثر اين پارکها در فاصله زيادي نسبت
به مراكز تقسيمات كالبدي قرارگرفتهاند كه سرويس دهي سريع و مناسب را براي شهروندان با مشكل مواجه میکند
و آنها بايد مسافتهای طوالني را براي دسترسي طي كنند .عمدهترین اثر شتاب شهرنشيني و رشد پرش رهش بات ه ،ا   
در هم ريزي نظام توزيع خدمات و نارسا يي سيستم خدمات است که بدون استثنا در تما رهش م ه  ا ا هب ناري مشچ

    

میخورد .شهر يزد نيز از اين مشکل برکنار نبوده و هم اکنون در زمينه برخورداري از خدمات فضا زبس ي و كراپ    

تحلیلی بر وضعیت فضای سبز شهری317 ...

یباشد .با توجه به ا رد هك بلطم ني اهنت يناسر تامدخ
یهایی م 
دچار کمبودها و نارسائ 

زفا ا دعت شي ا زكارم د          

خدماتي ،دليل بر خدمات رساني مناسب نيست ،بلكه آنچه حا رم هنيهب عيزوت تسا تيمها زئ ا زك        م ممیباش اب ؛د   
بررسیهای انجام شده مشخص شد كه اكثر پارکها به گونهای توزيع شدهاند كه در خدمات رساني پوش كرتشم ش   
دارند و در مقابل اكثر محالت در مناطق دوگانه خارج از محدوده تحت پوشش پارکها میباشند ،بنابراين با توجه به
وجود پوشش مشترك ،هدف اصلي ما نبايد تنها افزايش تعداد پارکها براي خدمات رساني براي محالت هك دشاب ي    
خارج از محدوده تحت پوشش میباشد بلكه با توزيع مناسب آنها در سطح منطقه و محالت م ممیت نيا يدحات ناو    
یهای
نارسا يي و ضعف را جبران نمود .يکي از وظايف اساسي و مهم برنامه ريزان شهري ،تخصيص زمين به کا بر ررر 
مختلف شهري با توجه به نقش و عملکرد شهر ،اقتصاد شهري و همچنين تأثير گذاري و تأثير پذيري کا بر ررریها اب    
همديگر میباشد .در اين مرحله از کار برنامه ريزان ،آنچه از اهم ادروخرب يرتشيب تي ر ا  عيزوت يگنوگچ تس و     
یباشد تا با ايجاد فضاي سالم شهري و محيط زيست قابل
استقرار کاربریهای مختلف در سطح کالبد فيزيکي شهر م 
بق ول ،زندگي آرام و راحتي براي شهرنشينان فراهم گردد .با توجه به اين كه پارکها محل رب ي ا و يحور شمارآ ي   
یهای
رواني و استراحت افراد تلقي میشود بايد از کاربریهایی كه اين آرامش را به هم مي زند دوري گزيند .کاربر 
یکنن رد يلماع نيا و د
صنعتي و کارخانهای از جمله کاربریهایی هستند كه آلودگي صوتي و آلودگي هوا ايجاد م مم 

  

برهم زدن سالمت جسمي و آرامش روحي و رواني افراد محسوب میشوند ،بنابراين پارکهاا نبا نيا ميرح رد دي    
گونه کاربریها قرار بگيرند .يكي از مباحث مهم در علم شهرسازي ،توزيع عادالنه کاربریها در سطح شهر به ش رام
میآید .از اين رو پرداختن به مساله عدالت اجتماعي در توزيع و مكان يابي کاربریها هلمج زا     پار کککهاا ض يرور
میباشد .توزيع پارکها در سطح شهر شهرکرد به گونهای است كه اين اصل را رعايت نكرده است ،به طوري اب هك   
بررسیهای صورت گرفته و تع يي ن سطوح تحت پوشش پارکها ،مشخص شد ناحیه  1با مجموع مسا تح
متر مربع فضای سبز شهری حدود  34درصد از فضاهای سبز شهری در سطح این ناحیه  2با عومجم    
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مربع حدود  62درصد از فضاهای سبز در سطح این ناحیه و مجموع فضای س هرامش هیحان زب      288874مت عبرم ر   
حدود  04درصد از فضای سبز شهری را به خود اختصاص داده است .در سطح محالت شهر این توزی هنالداع ان ع    
بیشتر به چشم میخورد چرا که در سطح نواحی به لحاظ وجود پار کککهاای جنگل  یدودح ات ی سسس س سسسسسطوح و س هنار
مناسب میباشد البته همانطور که در بخشهای بق لی هم توضیح داده شد پارکهای ناحیه  3بیشتر در موقعیت نواحی
 1و  2قرار دارند اما به لحاظ اینکه مرز ناحیه  3پارکهای ناحیه از جمله ملت ،مادر وبانوان را داخل مح دوخ هدود   
قرار داده این پارکها جزء محدوده ناحیه  3قرار گرفتهاند اما در واقعیت حوزه عملکردی این پارکها بیشتر در سطح
نواحی  1و  2میباشد .توزیع ناعادالنه پارکها بیشتر در سطح محالت وجود دارد شهرکرد دارای  10محله میباش دن
که دربین این محالت تنها محله کوی پلیس ،برم پهنه و سرچشمه تا حدودی جمعیت آنها تحت پوشش پار کککهاای
محلهای میباشند اما محله فن آوران ،میر آباد غری و شرقی و چهارمحال به لحاظ موقعیت یریگ رارق    پار کککهاای
محلهای آنها نتوانستهاند به خوبی جمعیت محله را تحت پوشش خود نهد رارق دد ددد .از آنجا هم هک يي م دها نيرت اف     
يباشد .بدين صورتبا الهامازمواردشايستهفوق،اهم شزرا و تي
برنامهريزان شهري ،سالمتي ،آسايش و ز بي ا يي م 
پژوهش حاضر در اين بوده که با شناخت د يق ق و صحيح ،وضعيت توزيع فضاي سبز شهرکرد را بررسي نما رد و .دي
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نهايت جهت رفع مشکالت ،با ارائه الگوي بهينه ،مطلوب و کارآمد الزم ،اقدام تا توجه مديران و برنامه ريزان ش يره
را به اتخاذ سياست و مديريتي مطلوب و بهينه در جهت ارتقاء ک يفي ت خدمات رساني بهتر هدايت نما تياضر و دي   
شهروندان را جلب کند .بنابراين وجود يک ارتباط صحيح و هماهنگ و تدوين برنامهها يي به منظ  هدافتسا رو ه هچر    
بهتر از امکانات براي به کارگيري استعدادهاي ط يب عي و انساني نواحي سه گانه شهري که خ و لئاسم ريگنابيرگ دو
مشکالت زيادي است ،کام ًالًال الزم و ضروري است
پيشنهادات
با توجه به ارزيابي كاربري فضاي سبز (پارکهای درون شهري) در اين قسمت پيشنهادها يي در جهت كاهش مسائل
یگردد.
و مشكالت و افزايش كارا يي اين كاربري ارائه م 
 رعايت اصول شهرسازي از نظر ،دسترسي ،ظرفيت شعاع عملكردي ،سلسله مراتب كاركردي و مركز ناكم رد تي   کها.
يابي پار 
 يكي از مباحث مهم در علم شهرسازي توزيع عادالنه کاربریها در سطح شهر به شمار میآید .از اين رو پ نتخادریرسد.
کها ضروري به نظر م 
یها از جمله پار 
به مساله عدالت اجتماعي در توزيع و مكان يابي کاربر 
 ايجاد پايگاه اطالعات و دادهها مربوط به پارکها و فضاي سبز و جمعآوري اطالعاتي که مرب داد نيا هب طو ههه ههههه ههاهستند .چيزي که امروزه در برنامهريزي شهري مه ف تسا م

نآوري اطالعا  متسيس عقاو رد .تسا ت ا عالط ات      
ننن ننن

جغرافيا يي ابزاري براي نگهداري و بررسي دادههاي مح و يکيزيف طي

م يعامتجا يييييييييباش رد هدرتسگروط هب هک د

  

يرود .عالوه بر اين ،سيستم اطالعات جغرافيا يي را م يييت کي ناو   
مديريت و برنامهريزي عمومي و خصوصي بکار م 
مثال عالي در جغرافياي کاربردي دانست ،به همين خاطر بحث دربا تيمها نآ يتخانش تفرعم و يملع ناينب هر       
ييابد.
م
 هر يک از کاربریهای مختلف شهري به منظور ارائه خدمت به قشر خاصي از افراد در سطح ش ارقتسا ره ر ،هتفاي     که متناسب با نوع خدمت و شرايط استفاده کنندگان از شعاع دسترسي خاصي برخوردار است .بدين منظور ض يرور
است در استقرار کاربریهای خدماتي از جمله فضاي سبز و پارکها شعاع دسترسي و آس نات ههههاای خ يناسر تامد   
رعايت گردد.
ل در دس نتفرگرارق سرت   
 استفاده از سيستم اطالعات جغرافيا يي در مديريت خدمات و تأسيسات ش يلد هب يره ل لل لللدادههاي سودمند ،قابل دسترسي شدن نرمافزارهاي سودمند ،پ يچي دهتر شدن جهان و نياز براي حل مسائل و کارآم رتد
شدن فرآيندهاي مديريت و برنامهريز .ي
پیشنهادات کاربردی
-1بر اساس نتایج حاصل از پژوهش ،پیشنهاد میگردد که فضاهای سبز موجود که در مکان نامناسبی قرار گرفتهاند به
خصوص در بخش مرکزی ،تمهیداتی برای جابجایی برخی کاربریهای اداری و تاسیسات شهری اطراف و جا ینیزگی
با سازمانهای فرهنگی و اداری و مسکونی برای بهره برداری بهینه از این فضای سبز و پارکی فراهم گردد.
-2بر اساس نتایج حاصل از اشکال که نشان دهنده عدم وجود فضای سبز شهری در محدوده شمال

تحلیلی بر وضعیت فضای سبز شهری19 3 ...

شرقی و جنوب غربی منطقه بوده و جایگاه خیلی خوب برای ایجاد فضای سبز در آنجا صورت گرفته است ،پیشنهاد
میگردد که با مشارکت مردم ساکن و مشاورت از آنها بهترین مکا ودحم رد ن د ب رظندم ه ر ا یا یی یی یییییجا زبس یاضف د
صورت گیرد.
-3پیشنهاد میگردد که بر اساس اولویت خروجی نهایی اشکال برای جایگذاری و مکا ،یرهش زبس یاضف ینیزگن     
مکانهای دارای اولویت با همکاری مردم ،مشاوران خبره و نیز بررسی عملکردی مناطق همج جیاتن زا هدافتسا و راو    
تحقیقات مناطق مجاور و مداخله نتایج حاصل از آن پژوهشها ،بهترین مکان برای ایجاد فضای سبر ایجاد شود.
 -4پیشنهاد میگردد برای بررسی و مکانیابی فضای سبز شهری از مدلهای گوناگون دیگر نیز استفاده گردد و نتایج باا
سایر مدلها مورد ارزیابی قرار گیرد.
 -5حفظ و مشارکت دادن ساکنین مناطق از طریق نهادینه سازي مقوله اعتماد و پرورش سرمایه اجتماعییی در روابط ط
ط
ساکنین و نهادهاي دولتی علی الخصوص شهرداري ،در اولویت اقدامات باشد.
لهاای حرفهههای شامل ل
ل
 -6در کنار حضور ساکنان و به منظور تحقق اهداف فضای سبز شهري ،تسهیل حضور تشکل ل
مجریان ،سرمایه گذاران و مشاوران و دیگر تشکلها ضروري است .حضور هیچ یک از تشکلهاای حرفهههای م وکذ ررر
نباید به معناي حذف یا کمرنگ شدن نقش ساکنان اصلی باشد.
ن
ت دورهای در بین ن
ی بههه ص رو ت ت
 -7ایجاد یکسری کالسهای آموزشی در زمینه برنامه ریزی شهری ،فضای سبز ش ره ی ی
سازمانهای مختلف مناطق شهرداری.
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