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Abstract
Rapid expansion of cities in developing countries
has had a number of spatial-physical consequences
including imbalance distribution of service-related
land-use in cities, especially metropolitan areas.
Shiraz as a metropolitan in Iran is no exception. Intensive concentration of service-related land-use in
few areas of the city has led to deprivation of the
rest parts of the city to enjoy urban facilities and
services. Urban parks distribution is an example of
the mentioned situation. Public parks regardless of
their function to clean the environment have an important role in citizen’s health conditions. Assessing
the spatial distribution of local and regional parks of
Shiraz indicates that there is a high concentration of
such features in central area of the city and its nearby lots. Accessibility to such parks is not easy for
most residents and the influence areas of the parks
are intersected in most cases. The present study was
aimed to show the optimal site locations for public
parks in Shiraz. Therefore, first effective criteria for
urban park locations were defined based on current
land-use map of the city, and then using Hierarchical Analysis Process method, the criteria and subcriteria were weighted. Finally, based on network
analysis and defining influence area methods, 14
local parks and 3 regional parks were proposed in
suitable locations.
Keywords: park; local and regional parks; geographical information system; shiraz.
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چکیده
رشـد سریع شهرنشـینی در کشـورهای درحال توسـعه بازتابهای
 فضایـی بسـیاری را بـه همـراه داشـته اسـت که از جملـه آنها-کالبـدی
میتوان به عدم توزیع بهینه کاربریهای خدماتی در شهرها به خصوص
 شهر شیراز به عنوان یکی از کالنشهرهای.کالنشهرهای کشور اشاره نمود
 به طوری که تمرکز شدید کاربریها،کشور نیز این قاعده مستثنی نیست
 سـبب محرومیت سـایر نواحـی از امکانات،در چنـد ناحیه خاص شـهر
 یکی از این نوع کاربریهـای پارکهای.و خدمات شـهری شـده اسـت
شـهری اسـت کـه عالوه بر نقـش غیر قابل انـکار آنهـا در تلطیف هوای
. در افزایش سلامت شـهروندان نیز نقش بسـزایی بر عهده دارند،شـهر
بررسی توزیع فضایی پارکهای ناحیهای و منطقهای شهر شیراز حاکی از
تمرکز شدید این نوع پارکها در مرکز شهر و نواحی مجاور آن میباشد
کـه دسترسـی مطلوب یـه اینگونه پارکها را برای شـهروندان با مشـکل
روبرو کرده است و حوزه نفوذ موجود پارکهای شهری با درصد بسیار
 لذا در پژوهش حاضر سعی بر.باالیی دارای پوشـش مشـترک میباشـند
آن شـده اسـت تا بهترین مکانهای ایجاد پارک شـهری در شـهر شـیراز
 در نتیجـه ابتدا معیارهـای موثـر در مکانیابی پارکهای.شناسـایی شـود
شـهری از نقشـه کاربری اراضی وضع موجود شـهر شـیراز مسـتخرج و
سـپس با اسـتفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی به وزن دهی به معیارها و
زیرمعیارها پرداخته شـد و در نهایت با اسـتفاده از تحلیل شـبکه و تعیین
 پارک منطقهای در مکانهای مناسـب3  پارک ناحیهای و14 ،حوزه نفوذ
.پیشنهاد گردید
 پـارک؛ پارک ناحیه ای و منطقه ای؛ سیسـتم اطالعات:کلیـدواژگان
.جغرافیایی؛ شیراز
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مقدمه و طرح مسئله
افزایش جمعیت و رشد شــتابان شهرنشینی در دهههای
گذشــته آثار سوئی را به دنبال داشته اســت که از آن جمله
میتوان به توســعه کالبدی ناموزون شــهرها ،ایجاد محالت
حاشــیهای ،فقر و افت اســتانداردهای زندگی ،کمبود مراکز
خدماتــی و نهایت ًا نابرابری دربرخورداری از امکانات اشــاره
نمود (حسامیان و همکاران.)128 ،1383 ،
پاركها و فضاي ســبز شــهري از مهمترين عوامل موثر
در شــكلدهي به پايداري اجتماعي و همبســتگي شهرياند
و مقاصــد مطلوبــی برای تفرج و گردشــگری محســوب
می1شــوند ( .)Bjerke et al, 2006, 35ولــي عواملــي
مانند :مشكالت زندگي شــهري ،ايمني پارك و فضاي سبز،
امنيت و متناســب نبودن امكانات مــورد نياز براي گروههاي
مختلف ســني و جنســي در اين مكانهــا از جمله عوامل
كاهش تمايل شــهروندان براي استفاده از اين عرصه1ها است
(زیاری و همکاران.)105 ،1391،
فضاي سبز به عنوان بخشي از بافت شهرها و نيز بخشي
از خدمات شــهري ،نميتواند جدا از نيازهاي جامعه شهري
قــرار گيرد .از اين رو ،فضاي ســبز بايد از نظر كمي و كيفي
متناسب با حجم فيزيكي شــهر و نيازهاي جامعه با توجه به
شرايط اكولوژيكي شهر و روند گسترش آتي آن ساخته شود،
تا بتواند به عنوان فضاي سبزي فعال ،بازدهي زيست محيطي
و مستمري داشته باشــد (پوراحمد و همکاران.)31،1388 ،
در نتیجه امروزه ســاماندهي و برنامهريزي فضاي سبز شهري
از ضرورتهاي حتمي برنامهريزي كالن شــهرها به حساب
ميآيــد و تدوين ،به روزســازي و ســهولت دسترســي به
اطالعــات و جمعبندي نتايج حاصــل از آنها به كمك GIS
به عنوان سیستمی تحلیلی و مدیریتی ميتواند گام بلندي در
توسعه كالبدي اجتماعي شــهرها به حساب آيد (تیموری و
همکاران.)293 ،1387 ،
پارکهای شــهری به عنوان یکی از عناصر حیاتی شهرها
نقش بسزایی در افزایش سرزندگی و شادابی محیطهای خشن
شــهری ایجاد میکنند ،لذا دســتیابی بهینه کلیه شهروندان به
اینگونه عناصر شهری از ضرورتهای برنامهریزی کالنشهرها
محسوب میشود .بررســی توزیع فضایی پارکهای شهری
ناحیهای و منطقهای کالنشهر شــیراز حاکی از تمرکز شدید
پارکهای یاد شــده در بخشهای مرکزی محدوده شــهری
اســت ،در حالی که گسترش طولی کالنشــهر شیراز نیاز به
ایجاد پارکهای شــهری را در محدودههای فاقد پوشــش به
شــدت نشــان میدهد .تمرکز بیش از حد پارکهای شهری

در بخش خاصی از شــهر سبب همپوشانی شدید حوزه نفوذ
پارکهای شــهری با یکدیگر شده است؛ به گونهای که برای
پارکهای ناحیهای از مجمــوع  69/21093هکتار از اراضی
تحــت پوشــش  65/16948هکتار که برابــر  80/34درصد
میباشــد را محدودههای دارای پوشــش مشــترک به خود
اختصاص داده اســت .بدین معنی کــه تنها  19/66درصد از
محدودههای پوششــی این نوع پارک با یکدیگر همپوشانی
نــدارد .برای پارکهــای منطقهای نیز از مجموع مســاحت
 60/30351هکتار محدوده تحت پوشــش  58/25439هکتار
که برابر  81/83درصد دارای پوشش مشترک است.
ارقام آورده شده حاکی از تمرکز شدید پارکهای شهری
و همپوشــانی بســیار باالی حوزه نفوذ پارکهای شهری در
مقیاسهای ناحیهای و منطقهای اســت که لزوم بازنگری در
توزیع فضایی پارکهای شهری و شناسایی مکانهای مناسب
ایجاد پارک شــهری در کالنشهر شــیراز را به وضوح نشان
میدهد.
اهمیت پژوهش
مهمترين تأثير فضاي ســبز در شهرها تعديل دما ،افزايش
رطوبت نســبي ،لطافت هوا و جذب گرد و غبار اســت .به
طور كلــي وجود فضاهــاي ســبز و تأثير آنها در شــهرها
اجتناب ناپذير اســت ،به طوري كه بدون آن ممكن نيســت
شــهرها پايدار باقي بماننــد .بنابراين،کاربری فضای ســبز
باید از نظر کمی و کیفی متناســب با حجم فیزیکی شــهر و
نیازهای جامعه و با توجه به شــرایط اکولوژیکی شــهرها و
روند گســترش آتی آنها در نظر گرفته شود تا بتواند به عنوان
فضای فعال بازدهی زیســت محیطی مســتمری داشته باشد1
(مشکینی و همکاران .)93 ،1389 ،در روشهاي سنتي براي
تعيين مكان مناســب براي يك فعاليت ،بــا اعزام گروهي به
عنوان كارشناســان ،مناطقي پيشــنهاد و مــورد ارزيابي قرار
ميگرفــت و در صورت مناســب بودن يك يــا تعدادي از
آنهــا به عنوان محل يا محلهاي مناســب براي فعاليت مورد
نظــر معرفي ميشــد .كه ايــن روش به تجربيــات فردي و
نظرات شــخصي گروه متكي بود و چه بســا اين نظرات با
جنبههــاي علمي و منطقي مكانيابي مطابقت نداشــت و در
نتيجه موجب بروز مشــكالت و خســارات جبرانناپذيري
ميشد (مجدی .)49 ،1390،اما امروزه با توسعه سریع علوم،
ابزارهــا و روشهای جدیدی بــرای برنامهریزی و مدیریت
شــهرها مورد اســتفاده قرار می گیرد که یکی از کارآمدترین
آنها سیستم اطالعات جغرافیایی است .سيستمهاي اطالعات
جغرافيايي به منظور ذخيــره ،بازيابي ،تغيير ،آناليز و طراحي

دادهها ايجاد شــدهاند .عنصر اصلي يک  GISاستفادة از يک
سيســتم مرجع مکاني اســت ,به طوري که ميتوان دادههاي
يک مکان خــاص را در ارتباط با مکا 1نهاي ديگر آناليز نمود
(.)Richard L. Charch, 2002, 541
بنابراین در پژوهش حاضر ســعی بر آن شــده است تا با
استفاده از قابلیتهای تحلیل شبکه در محیط سیستم اطالعات
جغرافیایی و نیز همســازی آن با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
با توجه به عدم توزیع متناســب پارکهای شــهری موجود
کالنشــهر شــیراز ،بهترین مکانهای ایجاد پارک شهری در
محدوده شهری شیراز شناسایی شود.
هدف پژوهش
پژوهش حاضر به منظور تحلیل فضایی پارکهای شــهر
شیراز با مقیاسهای عملکردی ناحیهای و منطقهای انجام شده
است و سعی بر آن شده است تا برای هر نمونه از پارکهای
یاد شــده با اســتفاده از روشهای پهنهبندی و تعیین شعاع
عملکردی ،بهترین مکانهای ایجاد پارکهای جدید شــهری
شناسایی شود.
فرضیۀ و روش شناسی پژوهش
به نظر میرســد پراکندگی کنونی پارکهای شهری شهر
شیراز به گونهای است که در بخشهای بیشتری از شهر شیراز
دسترسی مطللوب به اینگونه پارکها میسر نیست.
پژوهــش حاضر از نوع توصیفی -تحلیل و کمی اســت
کــه اطالعات مورد نیاز از منابع کتابخانهای و اســنادی و نیز
مطالعات میدانی و انجام مصاحبه بدست آمده است.به منظور
تعیین بهترین مکان ایجاد پارکهای شهری در کالنشهر شیراز
ابتدا نقشه کاربری اراضی وضع موجود وارد محیط  GISشده
و در ادامه کلیه کاربریها به دو دســته کاربریهای سازگار و
ناسازگار جهت ایجاد پارک ناحیهای و منطقهای تقسیمبندی
گردید .برای هر الیه کاربری اراضی حریمهای ترسیم و برای
وزن دهی به حریمهــا و الیههای اطالعاتی با انجام مصاحبه
از ده نفر اساتید دانشگاه و نیز کارشناسان برنامهریزی شهری
با بهرهگیری از روش وزن دهی ســاعتی ،بــرای هر یک از
حریمها (زیرمعیارها) وزنی منظور و سپس در محیط  GISبا
هم تلفیق 1شدند .نتیجه بدست آمده پهنهبندی شهر شیراز به
پنج دسته بر اساس میزان مطلوبیت به منظور ایجاد پارکهای
شهری است .سپس با استفاده از ابزار Network Analysis
به تعیین حوزههای نفوذ استاندارد وضع موجود پرداخته شد
1. overlay

و محدودههای پوشــش مشترک هر پارک شناسایی گردید و
در نهایت بر اســاس پهنهبندی صورت گرفته و شــعاع نفوذ
استاندارد ،پارکهای پیشنهادی به تفکیک ناحیهای و منطقهای
پیشنهاد گردید.
پیشینۀ پژوهش
پارک واژهای فرانســوی اســت و در فرانســه و اروپا به
معنای زمین سبزی بوده است که برای نگهداری از حیوانات
وحشــی یا اهلی درب آنــرا با حصار محصــور م 1
یکردهاند
(براتــی .)42 ،1380 ،پــارک منطقهای فــراخ و بازی برای
اســتفادههای تفرجگاهــی عامــه مــردم در کنــار و داخل
شهرهاست که از ترکیب میان عملکرد و بیان تصویری شکل
میگیرد و در زیباســازی منظر نقشــی مهم ایفا میکند و به
عنوان رابطی میان زیبا1ســازی و فضاهــای عملکردی مطرح
میگردد (محمدی و همکاران.)262 ،1390 ،
 ( ،Dai et al (2001در پژوهشــی به ارزیابی محیطیدر شــهر النژو چین پرداختهاند و با استفاده از فرآیند تحلیل
سلســله مراتبی و وزن دهی به معیارها و زیرمعیارهای مورد
نظــر و تلفیق الیههای اطالعاتــی آن در محیط  ،GISاراضی
محدوده شــهر را جهت فعالیتهای ساختمانی بلند و کوتاه
مرتبه ،مکانهای دفن زبالــه و محدودههای حفاظتی در پنج
دسته بر اساس میزان مطلوبیت مشخص میکنند.
 ( ،Zucca et al (2008در پژوهشی به پهنهبندی استانبرگامــو ایتالیا به منظور ایجاد پــارک محلی میپردازند و در
نهایت بــا وزن دهی به معیارهایی ماننــد فاصله از رودخانه
ها ،فاصله از مراکز تاریخی ،نواحی کشاورزی و . . .به تلفیق
الیههای اطالعاتی در محیط سیســتم اطالعــات جغرافیایی
پرداختــه و در نهایت محــدوده مورد بررســی را در چهار
آلترناتیو ارزیابی مینماید.
 مشــکینی و همکاران ( ،)1389در پژوهشی به بررسینقش و جایگاه فضای سبز شهری و پارکها در شهر گلستان
میپردازند و با اســتفاده از شاخصهای همچون توصیف و
پراکنش فضاهای ســبز ،ســرانهها و ...فرایند تحول و توسعه
فضای سبز شــهری را در دهه  84-1373مورد بررسی قرار
دادهاند و نتیجه میگیرند که توزیع فضاهای ســبز شهری به
صورت نامتعادل است و پارکهای عملکردی در مقیاسهای
منطقهای و ناحیهای در سطح شهر وجود ندارد.
 احمــدی و همــکاران ( ،)1390به ارائــه الگوي بهینهمکانیابی فضاي ســبز شــهري پرداختهاند .در این پژوهش
با اســتفاده از معیارهايی مانند نزدیکی به مراکز مسکونی ،به
مراکز آموزشی ،فرهنگی ،تجاري ،بهداشتی ،مراکز فرهنگی و
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سال اول  -شماره دوم  -بهار 1392
فضـــــــــــــــــــــــــــایی
برنامهریزی کالبدی-

.زاریش رهش یاهقطنم و یاهیحان یاهکراپ هنیهب یبایناکم و یبایزرا  -راکمه و ییاوقت دوعسموعسم
تاسیسات و تجهیزات شهري و زمینهاي بایر و وزن دهی به
آنها با استفاده از  AHPو نیز تلفیق آنها در محیط  ،GISمنطقه
هفت شهرداری کالنشهر اهواز را در پنج طیف خیلی ضعیف،
ضعیف ،متوسط ،خوب و خیلی خوب به منظور ایجاد فضای
سبز شهری پهنهبندی کردهاند.
 لطفی و همــکاران ( ،)1391با بهرهگیری از سیســتماطالعات جغرافیایی و مدل تحلیل سلسله مراتبی ،به بررسی
توزیع فضایی پارکهای شــهری شهر بابلســر و مکانیابی
پارکهای جدید در این شــهر میپردازند .نتایج بررسیهای
ایشان نشان میدهد که توزیع فضایی پارکهای شهری بابلسر
نامناسب است و در این میان محله شماره  6بیشترین اولویت
را برای احداث فضای سبز جدید داراست.
 محمــدی و همکاران ( ،)1391در پژوهشــی با عنوانتحليــل مكاني -فضايي پاركهاي شــهري شــهر نورآباد با
اســتفاده از  ،GISبا تعریــف الیههای اطالعــات موثر در
مکانیابی پارکهای شــهری و وزن دهی به آنها با اســتفاده
از فرایند تحلیل سلســله مراتبی ،به پهنهبندی شــهر نورآباد
جهت شناســایی مکانهای مناســب ایجاد پارکهای شهری
جدید میپردازند و در نهایت هفت پارک شهری جدید را در
مکانهای مناسب پیشنهاد میکنند.
برتری پژوهش حاضر بر موارد یاد شده بهرهگیری از ابزار
 Network Analysisدر محیط  GISبه منظور تعیین شعاع
خدماتــی وضع موجود پارکهای شــهری و مکانیابی بهینه

پارکهای پیشنهادی ناحیهای و منطقهای بر اساس حوزه نفوذ
مطلوب است.
محدوده مورد مطالعه

شهر شیراز در موقعیت  52درجه و  32دقیقه طول شرقی
و  29درجــه و  36دقیقــه عرض شــمالی و در فاصله 919
کیلومتری تهران قرار دارد (حاجی نژاد و همکاران)75،1389 ،
که از شمال به رشته کوههای بمو ،از غرب به کوههای سفیددار
و از جنوب غربی و شــمال شــرقی به جلگۀ شیراز محدود
میشود (مهندسین مشاورنقشجهانپارس.) 8 ،1370،

تعاریف و مفاهیم نظری
فضای سبز
فضای سبز شــهری میتواند به عنوان مکانهای تفرجی
با مقــدار قابل توجهی درختزار و نواحی نیمه طبیعی تعریف
شــود ( .)Kong & Nakagoshi,2006, p148بــه عبارت
دیگر ،فضای سبز شهری بخشــی از فضای باز شهری است
که عرصههای طبیعی یا مصنوعی آن تحت اســتقرار درختان،
درختچهها ،گلها ،چمنها و سایر گیاهانی است که بر اساس
نظارت و مدیریت انســان با در نظــر گرفتن ضوابط ،قوانین
و تخصصهــای مرتبط به آن برای بهبود شــرایط زیســتی،
زیستگاهی و رفاهی شهروندان و مراکز جمعیت غیر روستایی،

حفظ و نگهداری و یا بنا میشوند (مجنونیان.)40 ،1374 ،
پارک

در لغت به معنی توقف اســت و عموم ًا به آن دســته از
زمینهای شــهری که برای تفــرج و گذراندن اوقات فراغت
مردم اختصاص داده میشــوند ،گفته میشــود .از طرفی این
فضا ،نســبت به ســایر فضاهای ســبز بازدهی اکولوژیکی و
اجتماعی بسیار باالیی دارد.
پارکهای شهری
پارکهایــی هســتند کــه دارای جنبه هــای تفریحی،
فرهنگــی و زیســت محیطــی انــد و نقش آنها ســرویس
دهــی بــه شــهروندان مناطــق مختلف شــهر م 1
یباشــد
(محمدی و اسکندری.)12 ،1385 ،
پارك شهری در مقياس ناحيه
به پاركي گفته ميشــود كه در ناحيه مسكوني قرار داشته
باشــد و مســاحت آن دو تا چهار برابر مســاحت پارك در
مقياس محله (چهار هكتار) باشــد و دسترســي با پاي پياده
طبق مشخصات براي ساكنان از دورترين نقطه تا پارك از نيم
ساعت تجاوز نكند.
پارك شهري در مقياس منطقه
به پاركي گفته ميشــود كه در يك منطقه مسكوني قرار
داشــته ،مســاحت آن حداقل دو برابر انــدازهي حداكثر در
مقياس ناحيه (هشــت هكتار) در نظر گرفته شود .هم چنين
طبق اســتاندارد ،مراجعه كننده ميتواند از دورترين منطقه با
وســيله نقليه در مدت زماني از يك چهارم ساعت يا بيشتر،
خود را به پارك ياد شده برساند (مجنونيان.)72-74 ،1374 ،
تحلیل فضایی
تحليــل فضايي ،تحليل مکاني مجموعهاي از فعاليتهاي
است که انسان در طبيعت ،در يک دورة خاص انجام ميدهد.
اين تحليل مجموعهاي از روابط بين انسان ،محيط ،فعاليت و
زمان است (معصومي اشکوري.)53 ،1376 ،
مدل تحلیل سلسله مراتبی

شکل شماره ( :)1موقعیت محدوده مورد مطالعه

1

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در سال  1971به وسیله ساعتی
به عنوان یک ابزار آنالیز گسترده برای مدلسازی مسائل بدون
1. saaty

ساختاری در خصوص موضوعات سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
و علوم مدیریتی مطرح شد ،که بر پایه مقایسه زوجی ارزشهای
دستهای از موضوعات پایهگذاری شد ()Son, 2002,1970
این روش یــک روش ارزیابی چند معیاره ریاضی در فرآیند
تصمیمســازی اســت ( )Mohanty et al, 2007, 254که
معیارهــای کمی و کیفــی را در تصمی 1مگیری ترکیب میکند
( )Zhijun et al, 2009, 465و مقایســه منطقــی به منظور
اندازهگیری اهمیت نسبی عناصر در هر سطح سلسله مراتبی و
ارزیابی گزینهها در پایینترین سطح سلسله مراتب ،به منظور
انتخــاب بهترین تصمیم در بین معیارهــای چندگانه را ارائه
میدهد ( .)Sipahi & Timor, 2010, 775اساس این مدل،
تصمیمگیری بر اساس مقایسههای زوجی -دو به دو با هم-
بین عوامل میباشد (آسایش و استعالجی.)123 ،1382،
فرآینــد  AHPبــه عنوان یک تکنولــوژی موثر ،جهت
تعیین مکان بهینۀ اســتقرار تاسیســات از بین شــاخصهای
چند معیاری استفاده شده است و ضریب موضوعی و ارزش
پارامترهــا را در مســائل چند موضوعی مشــخص می1نماید
(.)Yang, 2002, 33

دیدگاهها و نظریات
نقش و اهميت فضاي سبز در زندگي شهري

شــهر يك سيستم پوياست و فضاي ســبز نقش بسزايي
در كاهــش تراكم شــهري ،ايجاد مســيرهاي هوايي ،تكميل
و بهبود كاركرد تاسيســات آموزشــي ،فرهنگي ،مسكوني ،و
ذخيره زمين براي گسترش آينده شهر دارد كه بسيار ارزشمند
است .فضاي سبز به دليل ايجاد عملكرد زيست محيطي ،زيبا
شــناختي ،اكولوژيكي ،اجتماعي ،رواني حائز اهميت است.
با اهميتترين تاثير فضاي ســبز در شــهرها عملكرد زيست
محيطي آن اســت .عالوه بر آن امروزه اقليم شــهري تحت
تاثير فرآيندهاي تراكم و تمركز فعاليتها در شهرها ،آن چنان
دگرگون شده است كه در مطالعات ناحيهاي شهرها ،به صورت
مشــخص و جداي از اقليم ناحيهاي بررسي ميشود .آثاري
كه از طريق كاهش فضاي ســبز شــهري بر اكولوژي شهري
به ويــژه در زمينههاي اقليم ،هوا ،خــاك ،آبهاي زيرزميني
و جامعهي حيواني گذاشــته ميشود آن چنان شديد است كه
عناصر سازنده آن را در محيط شهري به كلي دگرگون ميكند
(رهنمايي .) 255 ،1382 ،توانايي فضاي سبز عمومي به عنوان
مســكنهاي طبيعي در مناطق شهري بسيار مفيد ميباشند؛ به
طوريكه وجود درختان و علفزارها در فضاهاي عمومي بيرون
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از خانه وابستگيهاي اجتماعي كه در شهرهاي امروزي روز
به روز از هم گسســته میشــوند را قوت ميبخشد و براي
كاهش پرخاشگري و رسيدن به آرامش روحي بسيار موثرند
و عاملي براي صميميت ميشــوند .همچنين ميتوان از اين
مكانها به عنوان منابع و منافع اقتصادي براي شهروندان بهره
جست (.)Chiesura, 2004, 130
فضاي سبز و نقش آن در پايداري شهري
توجه به مقولهي فضاهاي سبز شهري زماني مهمتر جلوه
ميكند كه اين كاربري شــهري به طور مســتقيم با پايداري
شهري مرتبط اســت .بعد نوين پايداري شهري در شهرهاي
ناهمگن و ناپايدار امروزي پايداري اجتماعي است كه با نقش
پارك در باالبردن ضريب مشــاركتپذيري شهروندان ارتباط
متقابل دارد .توزيع و پراكنش بهينه و مطلوب فضاهاي ســبز
شــهري عاملي براي بازدهي اكولوژيكي (محيطي ،اقتصادي،
اجتماعــي و روحــي -رواني) براي شــهروندان اســت و
مي1تواند زمينه را براي پايداري اكولوژيك شــهرها مهيا كند
(محمدي دهچشمه.)98 ،1386 ،
معيارهاي مكاني فضاي سبز شهري
اصوالً بدترين پاركهاي داراي مشكل ،آنهايي هستند كه
در مكانهايــي كه مردم از كنار آنهــا نميگذرند و تمايل به
چنين كاري نيز ندارند قرار دارند .يك پارك شــهري كه در
چنين مصيبتي گرفتار آمده با زمينهايي با اندازهي مناســب،
مانند يك فروشگاه بزرگ در يك موقعيت بد اقتصادي است.
با توجه به اين شــرايط ،معيارهاي مكانيابي فضاهاي ســبز
عمومي به شرح زير ميباشد:
الف -مركزيت :كاربري فضاي سبز عمومي حتي المقدور
بايد در مراكز شــهري ،اعم از مراكز محالت ،مراكز ناحيه و
مناطق شهري مكانيابي شوند.
ب -سلســله مراتب :انطباق سلســله مراتب ســاختار
كاركردي فضاهاي ســبز عمومي با ســاختار فضايي شــهر;
فضاهاي سبز عمومي بايد متناسب با موقعيت كاركردي خود
برحسب واحد همســايگي ،محله ،ناحيه و منطقه مكانيابي
شــوند .از جانمايي پاركهاي با مقياس فرا محلهاي در داخل
محالت بايد در حد امكان جلوگيري شود.
پ -دسترسي :هريك ازپاركهاي شهري بايد از چهارسو
به شــبكه ارتباطي دسترسي داشته باشــد تا بدين طريق هم
امكان جذب جمعيت بيشتر فراهم گردد و هم امكان نظارت
اجتماعــي و امنيت پارك افزایش يابــد .در عين حال امكان

سال اول  -شماره دوم  -بهار 1392
فضـــــــــــــــــــــــــــایی
برنامهریزی کالبدی-

بهرهبرداري ديداري از جلوههاي زيباي پارك براي رهگذران
از چهارسو فراهم باشد (سعيدنيا 87 ،1382 ،و.)88

یافتههای پژوهش
تعیین حوزه نفوذ پارکهای شهری موجود
در مطالعات شــهری برای هر یک از کاربریهای شهری
محدوده حوزه نفوذی تعریف میشود که مساحت این محدوده
بر اســاس نوع کاربری متفاوت میباشد .پس از بررسی منابع
موجود در زمینه تعیین میزان حوزه نفوذ پارکهای شــهری
و منطقهای ،مشــخص گردید که شعاع حوزه نفوذ پارکهای
شــهری  3000متر و شــعاع حوزه نفوذ پارکهای منطقهای
 5500متر ذکر شــده اســت .بدین معنی که هر پارک شهری
ناحیهای تا فاصله  3000متری خود را تحت پوشش خود قرار
میدهد .برای تعیین دقیق میزان حوزه نفوذ هر پارک شــهری
ابتدا با استفاده از روش تحلیل شبکه 1شعاع حوزه نفوذ وضع
موجود هر پارک تعیین گردید.
مطالعه پراکندگــی و توزیع فضایی پارکهای ناحیهای و
منطقهای شــهر شیراز حاکی از عدم توزیع مناسب پارکهای
شــهری در سطح شــهر میباشــد .به گونهای که هر یک از
پارکهای شــهری حوزه نفــوذ بســیاری از پارکها دارای
پوشش مشترک میباشد و مساحت بسیار زیادی از محدوده
شهری فاقد پوشــش حوزه نفوذ پارکهای شهری میباشند.
تحلیلهای کمی نشان میدهد که برای پارکهای ناحیهای از
مجموع  69/21093هکتار از اراضی تحت پوشش 65/16948
هکتار که برابر  34/80درصد میباشد را محدودههای دارای
پوشش مشترک به خود اختصاص داده است .بدین معنی که
تنهــا  66/19درصد از محدودههای پوششــی این نوع پارک
با یکدیگر همپوشــانی ندارد .برای پارکهای منطقهای نیز از
مجموع مســاحت  06/30351هکتار محدوده تحت پوشش
 85/25439هکتــار کــه برابر  81/83درصد دارای پوشــش
مشترک اســت .در شکل شــماره ( )2پارکهای ناحیهای به
همراه شعاع پوششی وضع موجود آنها نشان داده شده است.
پهنهبندی میزان مطلوبیت اراضی جهت ایجاد پارک شهری
به منظور شناســایی مکانهای مناســب ایجاد پارکهای
شــهری در محدوده شهری شــیراز ،ابتدا به پهنهبندی میزان
مطلوبیت اراضی شهری شیراز جهت ایجاد پارکهای شهری
1. Network Analysis

شکل شماره ( :)2پارک های ناحیه ای موجود و حوزه نفوذ آن

پرداخته شــد .برای این منظور ابتدا معیارهای موثر در تعیین
مکان پارکهای شهری به دو دسته سازگار و ناسازگار تقسیم
و سپس برای هر یک از معیارها زیرمعیارهایی بر اساس میزان
تاثیرگذاری تعیین گردید .از آنجا که کلیه معیارها و زیرمعیارها
به یک اندازه در تعیین مکان پارکهای شهری مناسب نیستند،
لذا با اســتفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با مقایسه دو به
دو معیارها و زیرمعیار ها با توجه به هدف پژوهش ،پرداخته
شد .برای وزن دهی به معیارها و زیرمعیارها از روش ساعتی
از ده نفر از اســاتید و کارشناســان برنامهریزی و فضای سبز
شــهری مصاحبهای صــورت گرفت که به منظــور پرهیز از
طوالنی شــدن مطلب ،نتایج آنها در جدول شماره ( )1آورده
شده اســت .الزم به ذکر است که در تمامی مقایسات زوجی
صورت گرفته نرخ سازگاری کمتر از  1/0بدست آمده است
که نشان میدهد دادههای مورد مقایسه ناسازگاری اساسی با
یکدیگر ندارند.
پــس از وزن دهی بــه معیارها و زیرمعیارها به ترســیم
حریم الیه هــای اطالعاتی و نیز وزنهای الیههای اطالعاتی
(معیارها) و زیرمعیارها در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی
منظور گردید .در کاربریهای ناسازگار ،دوری از کاربریها و
در کاربریهای سازگار نزدیکی به کاربریها منظور گردید و
الیههای وزندار در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی تلفیق
شــد .برای نمونه چند مورد از الیههــای اطالعاتی به همراه

وزنهای آنها در شکل شماره ( )3آورده شده است.
پس از تعریف توابع تحلیلی در محیط  GISو وزن دهی
به آنها با استفاده از روش ساعتی ،محدوده شهری شهر شیراز
بر اســاس میزان مطلوبیت اراضی جهت ایجاد پارک شهری
به گونهای که در شکل شــماره ( )5مشاهده میشود ،تعیین
گردید.
نتایج از پهنهبندی نهایی اراضی حاکی از این است که از
مجموع  37575هکتار از اراضی محدوده شهری شیراز3090 ،
هکتار دارای میزان مطلوبیت بســیار زیاد اراضی میباشد که
بیشتر در محدودههای خارج از حوزه نفوذ پارکهای شهری
موجود و نیز در مجاورت خیابانهای اصلی درجه یک و دو
شهری دیده میشود.
تعیین مکانهای ایجاد پارکهای شهری جدید
پس از تعیین پهنههای مناســب ایجاد پارک شــهری در
محدوده شهری شیراز ،با استفاده از تحلیل شبکه و بر اساس
شعاع حوزه نفوذ  3000متری پارکهای ناحیهای و نیز 5500
متــری پارکهای منطقــهای ،در مکانهای بسیارمناســب و
مناســب ایجاد پارک شهری که در مرحله پیشین بدست آمده
است ،پارکهای جدید ناحیهای و منطقهای به شرحی که در
شکلهای شماره ( )4و ( )5مشاهده میشود پیشنهاد شدهاند.
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سال اول  -شماره دوم  -بهار 1392
فضـــــــــــــــــــــــــــایی
برنامهریزی کالبدی-

.زاریش رهش یاهقطنم و یاهیحان یاهکراپ هنیهب یبایناکم و یبایزرا  -راکمه و ییاوقت دوعسموعسم
جدول شماره ( :)1معیارها ،زیرمعیارها و وزن های منظور شده

جمع بندی و نتیجه گیری
بررسی توزیع فضایی کنونی پارکهای ناحیهای و منطقهای
شهر شیراز حاکی از تمرکز شدید پارکهای مذکور در نواحی
خاصی از شــهر است که دسترســی مطلوب شهروندان را با
مشکل روبرو کرده اســت .که این امر فرضیه پژوهش که بر
عدم دسترسی مطلوب به پارکهای ناحیهای و منطقهای شهر
شــیراز داللت دارد را مورد تایید قرار میدهد .نتیجه بررسی
پژوهش حاضر در خصــوص تعیین بهترین مکانهای ایجاد
پارکهای شــهری به تفکیک پارکهــا ناحیهای و منطقهای،

پیشــنهاد  14پارک ناحیهای جدید و نیز  3پارک منطقهای در
مکانهایی با میزان مطلوبیت بســیار زیاد و زیاد میباشد .به
گونهای که با ایجاد پارکهای جدید در مکانهای پیشنهادی،
کلیه محدوده شهری شیراز تحت پوشش پارکهای ناحیهای
و منطقهای قرار میگیرد.
از میان  14پارک ناحیهای جدید پیشــنهادی 8 ،پارک در
نواحی شمالی و شــمال غربی 3 ،پارک در محدوده غرب و
 3پارک نیز در محدودههای جنوبی و جنوب شــرقی شــهر
شیراز پیشــنهاد گردیده است به گونهای که پارکهای جدید

شکل شماره ( :)3الیه های اطالعاتی تعریف شده به همراه وزن های منظور شده
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شکل شماره ( :)4پارک های ناحیه ای پیشنهادی و حوزه نفوذ آن

شکل شماره ( :)5پارکهای منطقهای پیشنهادی و حوزه نفوذ آن

سال اول  -شماره دوم  -بهار 1392
فضـــــــــــــــــــــــــــایی
برنامهریزی کالبدی-

هیچگونه همپوشــانی با یکدیگر و نیــز با پارکهای موجود
ندارند.
پارکهای در مقیاس عملکردی منطقهای نیز در شــمال
و جنوب شــهر شــیراز به گونهای جانمایی شــده است که
در ضمن پوشــش کلیه محدودههای ساختمانی شهر شیراز،
کمترین همپوشــانی را با محدودههای حوزه نفوذ پارکهای
منطقهای موجود داشته باشند .به طوری که دو پارک در شمال
شهر و یک پارک نیز در جنوب شهر پیشنهاد شده است.
از ســوی دیگر پیشــنهادهای اجرایی ذیل نیز به گونهای
بایستی مورد توجه مدیران شهری قرار گیرد:
توزیع بهینه پارکهای شــهری شــیراز نیازمند اقداماتی
جدی و هدفمند اســت .بر این اساس به منظور نیل به هدف
اصلــی پژوهش که توزیع بهینه پارکهای شــهری شــیراز
میباشد ،پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میشود:
 بازتوزیع پارکهای شــهری متراکم و فشرده در مرکزشهر به مکانهای پیشنهادی.
 رعایــت اصل همجواری در انتخــاب مکان پارکهایجدید شهری.
 توجه به اصل دسترسی عموم مردم با صرف هزینههایکمتر به پارکهای شهری.
 تقویت جنبههای مختلف پارک مانند آموزشی ،ارتباطی،فرهنگی و. . . .
 ارائه تجهیزات مورد نیاز شــهروندان مراجعه کننده بهپارکها.
 تجهیز ســریع پارکهای پیشنهادی خصوص ًا پارکهایحاشیهای.
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