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(تاریخ دریافت5031/30/30 :؛ تاریخ پذیرش)5031/33/51 :

چكيده
هدف مقاله حاضر تحلیل مطلوبیت شعاع عملکردی و خدماتدهی پارکهاای شا ر دردبیال در حاطوس همیاایحیی محلایی ناحیاهدی و
ش ریی بررحی میزدن درتباط توزیع دین پارکها با حطوس آبی موجود در حطح ش ر دردبیلی دز جمله دریاچه شوردبیل و رودخانا باالیقلو و
بررحی ج ت توزیع پارک ا دحت .بردی جماعآوری دددههاا و دالععاات ماورد نیااز روش کااب اناهدی و دحااادی باهکاار ررفااه شاد .در
تجزیهوتحلیل دددهها و دالععات نیز پلیحونهای تیین بهماظور حاجش مطلوبیت شعاع عملکردیی تحلیل شابکه باردی درزیاابی شاعاع
حرویسدهی یا پوششدهی پارکها و تحلیل بیضی دنحردف معیار نیز بردی بررحی ج ت توزیع پارکها بهکار ررفااه شاده دحات .نااای
پژوهش نشان میدهد شعاع عملکردی و خدماتدهی پارک ها در مرکاز شا ر و ماااالم همجاودر باا حاطوس آبای مطلاوو و در ناودحی
پیردمونی ش ر نامطلوو بوده دحت .ععوه بر دینی آزمون بیضی دنحردف معیار نیز مش ص کرد ج ت توزیع پاارکهاای موجاود در شا ر
دردبیل شمال شرقیی جاوو غربی بوده و بیشار در ج ت مییر رودخانه بالیقلو دحاقردر یافاهدند .همچاینی با بررحی حطح حردن پاارکهاا
در مااالم ش ر مش ص شدی ماطق  2بیشارین حردنه و ماطق  0ش رددری نیز کمارین حردنه رد به خود دخاصاص دددهدند.

کليدواژگان
تحلیل شبکهی پارکهای ش ریی پلیحونهای تیینی شعاع عملکردیی ش ر دردبیل.

 نویسندة مسئول ،رایانامهebrahim.firouzi@yahoo.com :
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مقدمه
با افزایش جمعيت ،و توسعه و گسترش شهرنشيني ،انسانها به تددری از طبيعدت دور شدد اندد و
تراكم بيشازحد جمعيت و دخالت در محيط طبيعي و ایجاد محديطهدا انسدانسداخت ،نيازهدا
زیستمحيطي ،و نيازها جسمي و روحي انسان را بيشتر بروز داد است .از طرف دیگدر ،تمركدز
بيش ازحد فعاليتها اجتماعي ،اقتصاد و فرهنگي در شهرها بزرگ باعث هجوم جمعيدت بده
این شهرها شد است و به دنبال آن نياز به فضاها تنفسي شهر بسديار ملمدو تدر شدد اسدت
(پورقيومي و همکاران ،1931 ،ص .)1این افزایش جمعيت شهر و گسترش فيزیکدي شدهرها در
دههها اخير ،ساختار چشمانداز شهر و مناظر طبيعي شهر را نيدز تحدت تدر ير قدرار داد اسدت
( .)Jansson & Lindgren, 2012, p.139امروز زنددگي در شدهرها ،بديش از هدر دورة دیگدر بده
خدمات وابسته است .بنابراین ،با توجه به نقش روزافزون فعاليتها خدماتي در نظام شهرنشيني،
مسئلة چگونگي پراكنش مراكز خدماتي و نحوة دسترسدي بده ایدن خددمات اهميتدي فزایندد دارد
(محمد و همکاران ،1931 ،ص .)2از این رو ميتوان اذعان كرد توزید بهيندة خددمات مفتلد
شهر به طور عام ،و خدمات تفریحي مانندد پدار هدا بدهطدور خداص ،در منداطه شدهر بدرا
سرزندگي حيات شهر و ترمين آسایش شهروندان ضرور است .در یک محيط شهر  ،بدهویده
در كالنشهرها ،محدودیتها فضایي بسيار در زمينة توزی خدمات وجود دارد (

Erkip, 1997,

 .)p.353شواهد بسيار از بيعدالتيها زیستمحيطي در توزی فضا سبز شدهر وجدود دارد.
به طور كه مطالعات نشان ميدهد اقليتها قومي -نهاد و اقشار كمدرآمدد جامعده نسدبت بده
اقشار مرفه دسترسي كمتر به فضا سبز و پار ها دارند ).(Wolch, 2014, p.3
توجه به عرضة خدمات فضا سبز شهر از جمله كاهش آ ار تغييرات ميکرواقليم ،حفظ تنوع
زیستي ،امکانات تفریحي و كمک آنها به پایدار شهر  ،جایگا فضا سبز را در سياسدتهدا و
برنامهها شهر مهمتر ميكند ( .)Baur, 2013, p.2بدهمنظدور بهدر مندد مناسدا از ایدن مزایدا،
شهروندان باید دسترسي معقدولي بده پدار هدا داشدته باشدند ( .)Reyes et al., 2014, p.38امدروز
اهميت شهر و شهرساز از دیدگا سالمساز محيط در چهارچوب یک شدهر سدالم بديش از هدر

بررسی وضعيت شعاع عملكردی و پوششدهی پارکهای شهری (مورد مطالعه :شهر اردبيل)

252 

زمان مورد توجه قرار گرفته است و بهعنوان یکي از ضروریات توسعة پایدار مطرح اسدت (قنبدر
و قنبر  ،1932 ،ص .)2وقتي شهرها از نظر شاخصها بدينالمللدي در مقایسده بدا هدم ارزیدابي
مي شوند ،یکي از مهمترین شاخصها وجود ترسيسات عمومي مانند پدار هدا شدهر  ،و مدورد
بعد توان دسترسي شهروندان به پار ها شدهر اسدت كده سدنجش مديشدود و نشداندهنددة
توسعهیدافتگي یدک شدهر در مقایسده بدا شدهرها دیگدر اسدت (.)Kyushik & Jeong, 2007, p.1
بنابراین ،در كشور ایران نيز برنامهریز و پوششدهي صحيح فضا سبز شهر بهعندوان یکدي از
عناصر و كاربر ها مهم زیستمحيطي ،ميتواند تا حد زیاد این محيط انسانساخت را بهعنوان
یک جامعة انساني مطلوب ،معنادار كند و با كاهش آ ار مفرب گسترش صنعت و كاربرد نادرسدت
فناور و باالبردن سطح زیبایي بصر موجا افزایش كيفيت زیستي و هویتبفشي به ساكنان آن
شود .همچنين ،ميتواند مناظر دارا هرجومرج بصر را بهبود بفشد ،بهطدور كده بدين اهميدت
بصر این كاربر و سازگار آن با محيط مورد نظر تعادل برقرار شود و بدیهي است كه این امدر
برا وحدتبفشيدن به چشماندازها و تركيا بصر شهرها كشور ضرور اسدت (محمدد و
همکاران ،1931 ،ص.)171
بيان مسئله
توسعة شتابان شهر در دههها اخير به ایجاد ناهماهنگي در چگدونگي بدهكدارگير زمدينهدا
شهر دامن زد است .در این ميان ،بارها شاهد هستيم فضاها سبز شهر عالو بدر پدایينبدودن
سرانهشان در مقایسه با معيارها شهرساز  ،از اصل توزی عادالنه نيز تبعيت نميكنند .برا مثدال
استاندارد فضا سبز در ایران  7تا  12متر مربد اسدت (زیدار و همکداران ،1931 ،ص ،)112در
حالي كه استانداردها سرانة جهاني  29تا  22متر مرب است .این امر خود گواهي بر فاصدلة زیداد
استانداردها سرانة فضا سبز در ایران با استانداردها مطرح در سطح جهداني اسدت (غفدار و
همکاران ،1939 ،ص.)229
پار ها شهر و فضاها سبز برا كيفيت زندگي جامعدة شدهر اهميدت بسديار دارندد.
شواهد نشان ميدهد وجود مناب طبيعي ،برا مثال پار ها شهر و جنگلها و كمربند سدبز در
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محيط شهر به افزایش كيفيت زندگي كمک ميكندد

(2004, p.130

 .)Chiesura,در كشدور ایدران

افزایش سری جمعيت شهر در نتيجة مهاجرت مردم از روستاها بده مراكدز شدهر و نبدود نظدام
مدون برنامهریز در اكثر شهرها موجا بروز مشکالت فراواني در سدطح شدهرها شدد اسدت .از
مهمترین این مشکالت ،كاهش سرانة كداربر هدا شدهر و عددم توزید فضدایي مناسدا ایدن
كاربر ها است .از ميان این كاربر ها ،كاربر فضا سبز شهر یکدي از مهدمتدرین كداربر هدا
است (انصار و همکاران ،1932 ،ص .)2از سو دیگر ،روند توسعة شدهر در دهدههدا اخيدر
چنان بود است كه به ایجاد ناهماهنگيهایي در چگونگي به كارگير زمينها شهر و به عبارتي
عدم تعادل در پراكندگي تسهيالت و خدمات عمومي در سطح شهرها منجر شد است (پوراحمدد
و همکاران ،1911 ،ص.)9
رشد فيزیکي شتابان شهر اردبيل و افزایش جمعيدت آن طدي دهدههدا اخيدر موجدا توزید
نامتناسا كاربر ها در مقيا

عملکرد  ،سلسلهمراتبي و جمعيتي مناطه و ندواحي شدهر شدد

است .هم چنين ،عدم تناسا ميدزان مسداحت كداربر پدار و فضدا سدبز بدا خواسدت و نيداز
شهروندان مناطه مفتل

شهر اردبيل ،باعث رعایتنشدن عددالت فضدایي و برخدوردار ندابرابر

مناطه و نواحي شهر از كاربر یادشد شد است .بنابراین ،تحقيه حاضر بدر آن اسدت ،ضدمن
بررسي مطلوبيت شعاع عملکرد و پوششدهي توزی فضایي پدار هدا شدهر اردبيدل و جهدت
توزی آن ،ميزان سرانه و مساحت كاربر یادشد را در سطح شهر و منداطه چهارگاندة شدهردار
اردبيل ارزیابي كند ،تا ضمن اشراف بر وض موجود مناطه شهر بده لحداس سدطح برخدوردار از
پار و فضا سبز ،در صورت امکان ،راهکارهایي در زمينة بهبود وض موجود مطرح كند.
مبانی نظری
انواع پارکهای شهری

پار ها شهر با توجه به استفاد كنندگان و كاربر زمين در محدودة خود ،انواع مفتلفي دارند.
پار ها شهر واق در مناطه مسکوني بهطور عمد  ،برا ساكنان محله ،اسدتراحت و تفدریح را
امکانپذیر ميكنند ،در حالي كه پار ها شهر واق در مناطه مركز شهر با توجه بده نيازهدا
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ویهة آن منطقه طراحي ميشوند ( .)Kyushik & Jeong, 2007, p.6پدار هدا شدهر مقيدا هدا،
سطوح عملکرد و پوششدهي متفاوتي دارند كه بيشتر براسدا

مسداحت و شدعاع دسترسدي از

یکدیگر قابل تمایزند .سطوح سلسلهمراتبي پار ها شهر كه در تحقيه حاضر بدهعندوان معيدار
مدنظر قرار گرفته ،به شرح زیر است:
پاركهاي شهري در مقياس منطقه :پاركي كه در یک منطقه قرار دارد حداقل دوبرابر حدداكثر
اندازة پار در مقيا

ناحيه است .مراجعه كنند ميتواند از دورترین نقطة منطقه با وسيلة نقليه در

مدت رب ساعت یا بيشتر خود را به پار مزبور برساند (مجنونيان ،1971 ،ص.)79
پارك شهري در مقياس ناحيه :مساحت پار

ناحيه باید حدود  2تا  1هکتار باشد و دسترسي

با پا پياد برا ساكنان از دورترین نقطه تا پدار از نديمسداعت تجداوز نکندد (سدعيدنيا،1973 ،
ص .)25این پار باید در همجوار با مراكز تجار  -تفریحي و با مراكز آموزشي مانند دبيرستان
ساخته شود (زیار  ،1911 ،ص.)22
پارك شهري در مقياس محله :برا هر محله یک پار پيشنهاد ميشود كه مسداحت آن بایدد
حدود یک هکتار باشد و یک كود 3ساله باید بتواند با پا پياد به پار برود و از خيابان كندرو
عبور كند (مجنونيان ،1971 ،ص .)72این پار باید در مجاورت ترسيسات آموزشي مانندد دبسدتان
و خانهها مسکوني باشد (زیار  ،1911 ،ص.)22
پارك شهري در مقياس همسايگي :از نظر مجنونيان ( )1971پار همسایگي به پداركي گفتده
ميشود كه در مقيا

واحد همسایگي قرار دارد .ایدن پدار مسداحتي كمتدر از نديم هکتدار دارد.

ارتباط پياد طبه استاندارد برا كود 3ساله از دورترین نقطة واحد همسایگي بدا پدار بدا پدا
پياد ميسر باشد و در مسير طي شد از خيابان تندرو عبور نکند .نوع ارتباط این پار باید نزدیدک
به مسيرها اصلي پياد باشد و بهتر است ایدن پدار در همجدوار بدا واحددها مسدکوني یدا
كانونها آموزشي مانند كودكستان باشد (محمد و همکاران ،1931 ،ص.)1
بحثي كه در اینجا وجود دارد ،این است كه توزید ندامتوازن كداربر هدا ،خددمات عمدومي و
بهویه پار ها و فضاها سبز شهر كه مورد مطالعة تحقيه حاضر اسدت ،مديتواندد بده كداهش
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دسترسي برخي شهروندان و مطلوبيت دسترسي بعضي دیگر كه در نزدیکي این تسدهيالت زنددگي
ميكنند ،منجر شود .با توجه به اینکه كارایي مطلوب پدار هدا و فضداها سدبز شدهر ارتبداطي
مستقيم با سطح پوششدهي این كاربر دارد ،ميتوان گفت توزی متوازن و متعادل این كاربر هدا
مي تواند در افزایش مطلوبيت سطح دسترسي اكثر شهروندان به این تسهيالت و باالرفتن كارایي آن
مؤ ر واق شود .از این رو ،جين جکوب ،1منتقد شهرساز معاصر ،این پرسش را مطرح ميكند كه
بهراستي چرا چنين است كه مردم اغلا در جایي هستند كده پدار نيسدت و پدار هدا در جدایي
هستند كه مردم نيستند؟ بدترین پار ها دارا مشکل ،آنهایي هستند كده در مکدانهدایي ایجداد
شد اند كه مردم از كنار آنهدا نمديگذرندد (سدعيدنيدا ،1919 ،ص .)79همچندين ،كداميلو سديت،2
اندیشمند اتریشي ،با تركيد بر ساخت پار ها وسي و بزرگ ،پيشنهاد ميكند فضاها سدبز بایدد
پراكندگي مناسا داشته باشند و بهتر است فضاها سبز و پار ها را داخل بافتها مستقر كنند تدا
جوار خيابانها ( .)Sitte, 1989عالو بر این ،در شهرساز پستمدرن ،برعکس مدرن كه اعتقاد بدر
منطقهبند و تفکيک كاربر ها بود ،اعتقاد بر اختالط كاربر ها و پفش كاربر هدا در همدة پهندة
شهر است كه این امر موجا امنيدت ،سدرزندگي و تدداوم حيدات در شدهر مديشدود (محمددزاد
تيتيکانلو ،1973 ،ص .)11در بحث توسعة پایدار شهر نيز تركيد زیاد بر نحوة توزی كاربر هدا
و اختالط كاربر ها از جمله كاربر فضا سبز مناسا با سطوح شهر شدد اسدت (محمددزاد
تيتيکانلو ،1971 ،ص.)92
معيارها عمد ا كه در مکانیابي فضاها سبز عمومي باید رعایت شوند ،به شرح زیر اسدت
(سعيدنيا ،1973 ،ص:)11
 مركزیت :كاربر فضا سبز عمومي باید در مراكز شهر  ،اعم از مراكدز محدالت ،مراكدزناحيه و مناطه شهر مکانیابي شوند؛

1. Jane Jacobs
2. Camillo Sitte
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 سلسلهمراتا :فضاها سبز عمومي باید متناسا با موقعيت كاركرد خود بر حسا واحدهمسایگي ،محله ،ناحيه و منطقه مکانیابي شوند و تا حد امکان از جانمایي پدار هدا بدا
مقيا

فرامحلها در محالت شهر جلوگير شود؛

 دسترسي :هر یک از پار ها شهر باید از چهار سو به شبکة ارتبداطي دسترسدي داشدتهباشد ،تا بدین طریه هم امکان جذب جمعيدت بيشدتر فدراهم شدود و هدم امکدان نظدارت
اجتماعي و امنيت پار افزایش یابد ،در عين حال ،امکان بهر بردار دیدار از جلو هدا
زیبا پار برا رهگذران از چهار سو فراهم باشد.
پيشينة تحقيق
در زمينة فضا سبز و پار ها شهر و توزی آنها در جهان و ایران پهوهشهایي انجام گرفتده
است كه به برخي از آنها اشار ميشود:
سالوادور و منندز ( )2117در مقالها با عنوان «برآورد مناف پار هدا شدهر  ،بدا اسدتفاد از
نظرسنجي عمومي» ،مزایا پار ها شهر والنسيا (اسپانيا) را بررسي كدرد اندد .نتدای پدهوهش
آنها نشان داد است مناف پار ها به شهروندان با نزدیکي به آنها افزایش ميیابد و كاربر هدا
مجاور پار ها جذابيت بيشتر دارند .كيوشيک و همکاران ( )2117در مقالها با عندوان «بررسدي
توزی فضایي پار ها شهر سئول با استفاد از  ،»GISو با ارزیابي دسترسي پياد به پدار هدا
شهر چنين نتيجه گرفتهاند كه توزی پار ها شدهر در سدئول در رابطده بدا توزید جمعيدت،
كاربر زمين و توسعة شهر بهطور ناكافي انجام گرفته است و اشار كرد اندد كده خددماتدهدي
پار ها قسمت شمالي این شهر با مشکل مواجه است .نسون و همکاران ( )2112در پهوهشي با
عنوان «هویت مکاني پار ها شهر در ساعات شا در شا علدم و پوتراجایدا مدالز » بدا ابدزار
پرسشنامه و بررسيها ميداني با اشار كردن به این موضوع كه پار ها عمدومي نقشدي مهدم در
زندگي ساكنان شهر ایفا ميكنند ،چنين نتيجه گرفتند كه برا طراحي پدار هدا شدهر بایدد بده
هویت مکان مورد نظر ،روند شهرنشيني ،اندازة جمعيت و نفوذ آن در واحددها همسدایگي بدرا
استفادة عموم مردم در ساعات مفتل

را مد نظر قرار گيدرد .حداتميندهاد و همکداران ( )1913در
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پهوهشي با عنوان «بررسي ،ارزیابي و پيشنهاد سرانة فضا سبز شهر  :نموندة مدورد كدالن شدهر
مشهد» ،بدا روش توصديفي  -تحليلدي و بدا آمدار و اطالعدات مفتلد  ،نشدان داد اندد بدرخالف
استانداردها ملي و بينالمللي ارائهشد برا كاربر و سرانة فضا سبز ،كالنشهر مشهد در ایدن
زمينه با كمبودها بنيادین مواجه است .در نهایت ،با به كارگير مدلي مطلوب ،سرانة فضدا سدبز
مناسبي برا شهر مشهد پيشنهاد شد است .محمد و همکداران ( )1931در پهوهشدي بدا عندوان
«تحليل مکاني -فضایي پار ها شهر شهر نورآباد» ،با به كارگير با  ،GISتحليل سلسلهمراتبدي
( )AHPو مدل همپوشاني شاخصها ( )IOزمينها شهر نورآباد را برا ایجاد فضا سبز جدیدد
اولویتبند كرد اند .نتای تحقيه آن ها نشاندهندة توانمند ها سيستم اطالعات جغرافيدایي در
مکانیابي انواع خدمات شدهر از جملده فضداها پدار اسدت .زیدار و همکداران ( )1931در
مقالها با عنوان «تحليلي بر بحران زیستمحيطي و توزی مکاني فضا سبز شهر تهدران» ،توزید
مکاني فضا سبز در شهر تهران را بررسي كرد اند .ایشدان ضدمن اشدار بده اینکده عملکردهدا
مفتل

فضا سبز ،تحليل توزی مکاني آن را در شهر تهران ضرور مديكندد ،نتيجده مدي گيرندد

سرانة فضا سبز در شهر تهران  3/2متر مرب است كه در همة منداطه نيدز یکسدان نيسدت و ایدن
مطلا نشاندهندة عدم تناسا توزی مکاني فضا سدبز در شدهر تهدران اسدت .قنبدر و قنبدر
( )1932در مقالها با عنوان «ارزیابي توزی فضایي پار ها شهر تبریدز بدا اسدتفاد از سيسدتم
اطالعات جغرافيایي» ،با استفاد از روش تحليل شبکه نحوة دسترسي معابر به پار ها شدهر را
تحليل كرد اند .نتای با روش تحليل بافرینگ در محيط  GISتحت

Analyzes

 Spatialمقایسه شد

است و نشان داد شد است مساحت سرویسدهي پدار هدا شدهر  11191هکتدار اسدت كده
حدود  71درصد از كل شهر را پوشش ميدهد.
با توجه به مطالعات انجامگرفته كه به برخي از آنها اشار شد ،مشفص ميشود پهوهشدي در
زمينة بررسي وضعيت شعاع عملکرد و پوششدهي پار ها شهر در محددودة مدورد مطالعدة
پهوهش حاضر انجام نگرفته است .همچنين ،به كارگير تحليدل شدبکه و تحليدل بيضدي انحدراف
معيار از جمله تفاوتها پهوهش حاضر با سایر پهوهشها انجامگرفته است.
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محدودة مورد مطالعه

شهر اردبيل یکي از كالنشهرها ایران است و با جمعيتي بالغ بدر  112129نفدر مركزیدت ادار -
سياسي استان اردبيل محسوب ميشود .این شهر در مفتصات جغرافيایي  11درجه و  12دقيقده تدا
 11درجه و  13دقيقة طول شرقي ،و  91درجه و  11دقيقه تا  91درجه و  17دقيقة عدر

شدمالي

واق شد است .از نظر موقعيت طبيعي ،شهر اردبيدل در دشدتي هدمندام خدود اسدتقرار یافتده و از
زیبایيها طبيعي مانند دریاچة شورابيل و رودخانة باليقلو (كه از مركز شهر گذر ميكند) بهر مندد
است .براسا

مصوبات طرح جام ( )1931شهر اردبيل به  1منطقة شهردار و  11ناحية شدهر

تقسيم شد است كه تعداد  11پار در مقيا ها همسایگي ،محلي ،ناحيها و شهر در سدطح
این نواحي و مناطه بهطور نامتوازن توزی یافتهاند .شایان ذكر است مساحت پار ها موجدود در
شهر اردبيل ،بدون احتساب فضاها سبز موجود در ميان ميدانهدا شدهر  ،كندارة خيابدانهدا و
رفوژها 111/29 ،هکتار است كه از این ميزان ،سرانها در حدود  2/12متدر مربد بده هدر یدک از
شهروندان ميرسد كه در اختصاص همين ميزان متوسط از سرانه فضا سدبز شدهر نيدز در بدين
مناطه مفتل

شهر ،نابرابر وجود دارد .عالو بر این ،با درنظرگرفتن كل فضداها سدبز شدهر

موجود در سطح مناطه شهر اردبيل ،سرانها در حدود  2متر مربد بدرا هدر یدک از شدهروندان
بهدست ميآید كه نسبت به سرانة پيشنهادشد از سو «شورا عالي شهرساز و معمار ایدران»
(( )1913حدود  1متر مرب برا هر نفر) پایينتر اسدت و بایدد در برنامدهریدز هدا آتدي بدرا
مرتف كردن این كمبود ،تالش كافي انجام گيرد .این موضوع را باید مد نظر قدرار داد كده بداالبودن
شاخص سرانة فضا سبز مبين پایدار شهر نيست ،اما ناعددالتي در تفصديص ایدن كداربر و
كاربر ها عمومي دیگر بين نواحي و محالت مفتل

شهر نيز ميتواند به مانعي بدزرگ بدر سدر

را توسعة پایدار شهر مبدل شود و كل سيستم شهر را از پایدار دور كند .از این رو ،رعایدت
عدالت در تفصيص كاربر هدا عمدومي ،بده ویده كداربر پدار
بددهوجودآمدددن احسددا

و فضدا سدبز مديتواندد از

اجحدداف بددين شددهروندان و بددروز شددکاف برخددوردار و در نتيجدده،

تفریاگرایي جلوگير كند و ضامن پایدار سيستم شهر شود .در شکل  1موقعيت جغرافيدایي
شهر اردبيل و پراكنش كاربر فضا سبز اردبيل نمایش داد شد است.
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شکل  .1نقشة موقعیت جغرافیایی محدودة مورد مطالعه و پارکهای موجود در آن مأخذ :نگارندگان1931 ،

روش تحقيق
پهوهش حاضر ،از لحاس هدف كاربرد و از لحاس ماهيت و روش از نوع توصيفي  -تحليلدي بدر
پایة روشها گرافيکمبناست .در تحقيه پديشرو ابتددا بده روش كتابفاندها و بدا بدهكدارگير
نقشهها كاربر اراضي ،منطقهبند و محلهبند شهر اردبيل كه حاصل مطالعات طرح جام این
شهر در سال  1931بود است و نقشة بلو ها آمار جمعيدت سدال  1931شدهر اردبيدل كده از
مركز آمار و اطالعات استاندار اردبيل دریافت شدد بدود ،اطالعدات مدورد نيداز اسدتفراج و در
تحليلها انجامگرفته بهكار گرفته شد .همچنين ،با توجه به مغایرتي كده در نقشدة كداربر شدهر
اردبيل نسبت به واقعيت وجود داشت ،نقشة پار ها موجود در سطح محدودة مدورد مطالعده بدا
بهكارگير تصاویر ماهوار ا

earth

 Googleكه مربوط به اواسط سال  2119بود ،تهيه شدد و بعدد

از منطبهكردن بر نقشهها موجود و اضافهكردن پار ها جدیداالحداث به نقشة كاربر پار و
فضا سبز ،در تحليلها نهایي بهكار گرفته شد .شایان ذكر است در تحقيده حاضدر سدعي شدد
است با سيستم اطالعات جغرافيایي و تواب تحليلي آن مانند تحليل بافرینگ ،تحليل پليگدونهدا
تيسن و تحليل شبکه ،توزی فضایي پار ها و مطلوبيت شعاع عملکدرد و سدرویسدهدي آنهدا
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بررسي و ارزیابي شد و با تحليلها آمار فضایي از جمله ،منحندي انحدراف اسدتاندارد (بيضدو
انحراف استاندارد) نيز جهت توزی فضایي پار ها در ارتباط با سطوح آبي شهر اردبيدل (دریاچدة
شورابيل و رودخانة باليقلو) تحليل شود .عالو بر این ،با توجه به كم و كاستيها مشاهد شد در
وض موجود ،الگو مناسبي از توزی فضایي پار ها پيشنهاد شد است.
تحليل شعاع عملكردی پارکها

در پهوهش حاضر برا سنجش مطلوبيت شعاع عملکرد پار ها شهر اردبيل از ابزار مربوط به
محاسبة پليگونها تيسن كه از تواب موجود در افزونة مجاورت بود  ،بهر گرفته شدد اسدت .در
تعيين شعاع عملکرد  ،پليگونها تيسن بهدليل بيتوجهي به موانعي مانندد اتوبدانهدا ،رودخانده،
مسيل و  ...دچار معایبي است و از نظر عدم همپوشي سطوح ایجادشد برا هر یدک از عدوار
(در اینجا پار ها) مزایایي دارد (محمد و پرهيزگار ،1911 ،ص .)21این تحليل را ميتوان بدرا
مشفصكردن مطلوبيت و عدم مطلوبيت شعاع عملکرد هر یک از عوار

مکداني درونشدهر

بهكار گرفت .با مشفص شدن شعاع عملکرد متوسط برا هر یدک از عناصدر مکداني ،مديتدوان
شعاع عملکرد متوسط كل عناصر را نيز محاسبه كرد .بدا تفاضدل شدعاع عملکدرد هدر یدک از
عناصر از شعاع عملکرد متوسط كل آنها ،اعداد مثبت ،نشاندهندة شدعاع عملکدرد مطلدوب و
اعداد منفي نيز نشاندهندة شعاع عملکرد نامطلوب است (انصار و همکاران ،1932 ،ص.)122
با توجه به اینکه تحليل پليگون هدا تيسدن یکدي از توابد تحليلدي موجدود در افزوندة آنداليز
مجاورت عوار

مکاني است ،ميتوان اذعان كرد كه نتای آن در موارد كه تمركدز عدوار

در

نقطها خاص از شهر بيشدتر باشدد ،مديتواندد دسدتفوش خطدا شدود .زیدرا ایدن تحليدل بددون
درنظرگرفتن مساحت پار ها انجام ميگيرد و تمركز بيش ازحدد ایدن عناصدر در بفشدي از شدهر
ميتواند نتای را به نف آن مناطه تغيير دهد .در نتيجده ،هدمجدوار و مجداورت ایدن عناصدر بده
مثبتشدن محاسبات پليگونها تيسن منجر خواهد شد .بهمنظدور پوشدشدادن ایدن خطدا ضدمن
محاسبة شعاع عملکرد برا هر یک از سطوح سلسلهمراتبي پار ها ،متعاقباً مساحت و سرانة هر
یک از آنها ،بهتفکيک مناطه شهر تحليل خواهد شد.
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تحليل شعاع پوششدهی پارکها

در پهوهش پيش رو به منظور بررسي ميزان سطح پوششدهي یا سرویسدهي خدماتي پدار هدا
شهر اردبيل تحليل شبکه بهكار گرفته شد است .در تحليلها مبتني بر شبکه ،معابر و خيابانها
شهر كه نقش حياتي و بنياد در جابهجایيها شهر ایفا ميكنند ،به صورت عدوار

خطدي

بهكار گرفته ميشوند و به همين دليل نتای آن درجة اطمينان بيشتر نسبت به تحليدلهدا سدادة
فضایي كه فقط به صورت فضایي نزدیکترین مسير بين دو نقطه را تعيين ميكنند ،دارند (محمد
و همکاران ،1931 ،ص .)111در تحليلها سادة مناطه شهر مانند سطحي صاف و بدون مدانعي
در نظر گرفته ميشود و محاسبات حریمها با روش فواصل اقليدوسي انجام ميگيرد .در این تحليل
برا محاسبات سطح پوششدهدي ،فاصدلة مسدتقيم بدين دو نقطدة (الد ) و (ب) در نظدر گرفتده
مي شود ،در حالي كه در تحليل شبکه این چنين نبود و محاسدبات فواصدل بدا روش منهدتن و بدا
درنظرگرفتن را ها ،شبکة معابر و موان موجود رو آن انجام ميگيرد و هميشه كوتا ترین فاصدله،
مطلوبترین فاصله نيست .با توجه به اینکه در محاسبات فني حملونقل ،سرعت حركت یک فدرد
در حالت پياد و بهطدور نرمدال بدين  1/72تدا  1/2متدر در انيده اسدت (قنبدر و قنبدر ،1932 ،
ص)271؛ در تحقيه حاضر ميانگين دو عدد یادشد  ،یعني  1/37متر بر انيه بهعندوان سدرعت پایده
برا محاسبات تحليل شبکه در نظر گرفته شد است (یعني سرعتي معادل  9/2كيلومتر بر ساعت).
با توجه به سرعت حركت یادشد و زمان  12دقيقها كه فرد پياد برا طيكردن مسير بين مندزل
خود و پار باید صرف كند ،ابتدا شعاع پوششدهي  177/2متدر بدرا همدة پدار هدا محاسدبه
ميشود تا سطوح شهر كه تحت پوششدهي خدماتي پار ها قرار مديگيرندد ،مشدفص شدود و
بعد از آن نوبت به تحليل یکبهیک پار ها براسا

سلسلهمراتا آنها ميرسد.

تحليل شبکه برا همة پار ها به صدورت یکجدا و بدا یدک مقيدا

پوشدشدهدي و مسدافت

مشفص ميتواند با معایبي همرا باشد ،یکي از این معایا درنظرنگرفتن سلسلهمراتا عملکدرد
پار ها در سطوح و مقيا ها مفتل

از جمله پار ها در مقيا

و شهر است .بنابراین ،در تحقيه حاضر براسا

همسایگي ،محلي ،ناحيدها

مطالعات انجامگرفته ،ابتددا مقيدا

پدار هدا و

بررسی وضعيت شعاع عملكردی و پوششدهی پارکهای شهری (مورد مطالعه :شهر اردبيل)

سپس ،تعداد و شعاع پوششدهي آنها مشفص شد .برا پار ها در مقيدا
شعاع پوششدهي  311متر ،برا پار ها در مقيا
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واحدد همسدایگي

محلي شعاع پوشدشدهدي  111متدر ،بدرا

پار ها ناحيها شعاع پوشدشدهدي  1511متدر و بدرا پدار هدا در مقيدا

شدهر شدعاع

پوششدهي  9211متر در نظر گرفتده شدد (محمدد  ،1912 ،ص91؛ زیدار و همکداران،1931 ،
ص.)113
آزمون بيضی انحراف معيار

بهمنظور تعيين جهتها توزی پار ها و آزمون اینکه آیا توزی پار ها در مجاورت سطوح آبدي
به صورت خوشها (متمركز ،فشرد ) بود است یا خير ،آزمون بيضو انحراف معيار بهكار گرفتده
ميشود .بيضي انحراف معيار برا سنجش گرایش به مركز ،پراكنددگي و جهدت توزید عدوار
مکاني در سطح محدود ا جغرافيایي بهكار گرفته ميشود .توزی بسيار از پدید هدا در فضدا بده
گونها هستند كه ممکن است جهتدار باشند و نتوان آنها را با دایدر نشدان داد .در ایدن مدوارد
ميتوان با محاسبة واریانس محورها  Xو  Yبهطدور جداگانده و مسدتقل ،روندد و جهدت توزید
پدید ها را در فضا نشان داد .ابزار توزی جهتدار (بيضي انحراف معيار) نشان ميدهد آیدا توزید
عوار

جغرافيایي در فضا بهطور جهتدار صورت پذیرفته است یا خير؟ (بلياني و حکيمدوست،

 ،1939ص .)217بيضي انحراف معيار ،با بهكارگير انحراف معيار فاصلة مکان هر عارضه تا مركدز
ميانگين ،پراكندگي ،جهت و موقعيت آن را مشفص ميكندد .تفداوت ميدان بيضديهدا نشداندهنددة
تفاوتها نسبي در الگوها پراكندگي و جهت آن در داد هدا مکداني اسدت (پيشدگاهيفدرد و
همکاران ،1931 ،ص .)12در ادامه نتای روشها پيشگفته بيان ميشود.
تحليل یافتهها و نتایج تحقيق

در این بفش از نوشتار حاضر ،سه مؤلفة اصلي تحقيه یعندي ،شدعاع عملکدرد پدار هدا ،شدعاع
سرویسدهي یا پوششدهي پار ها و جهتها توزی پار ها در شهر اردبيل تحليل شدد اسدت
كه در ادامه به توضيح تفصيلي آن ميپردازیم.
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تحليل شعاع عملكردی پارکها

نتای ارزیابي شعاع عملکرد پار ها موجود در سطح منداطه شدهر اردبيدل ،بيدانكننددة شدعاع
عملکرد مطلوب پار ها در جهت شمال شرقي ،جنوب غربي شهر اردبيل اسدت كده بدا فاصدله
گرفتن از مركز شهر از مطلوبيت آن كاسته ميشود .این كاهش مطلوبيت در سطح نواحي جندوبي و
شمالي شهر بهمراتا بيشتر از سایر نواحي شهر است .شدکل  2نشداندهنددة نقشدة تحليدل شدعاع
عملکرد به روش پليگونها تيسن برا پار ها شهر اردبيل است.

شکل  .2تحلیل شعاع عملکردی پارکهای شهر اردبیل به روش پلیگونهای تیسن (مطالعات نگارندگان)1931 ،

با درنظرگرفتن این كه تحليل پليگونها تيسن یکي از تواب تحليلي آناليز مجاورت عدوار
مکاني است ،نتای آن در موارد كه تمركدز عدوار

در نقطدها خداص از شدهر بيشدتر باشدد،

ميتواند دستفوش خطا شود .زیرا این تحليل بدون درنظرگرفتن مساحت پار ها انجام ميگيرد و
تمركز بيشازحد این عناصر در بفشي از شهر مي تواندد نتدای را بده نفد آن منداطه تغييدر دهدد.
همان طور كه تمركز بيشازحد پار ها همسایگي در بفش جنوب غربدي شدهر باعدث افدزایش
مطلوبيت شعاع عملکرد در آن بفش از شهر شد است.

بررسی وضعيت شعاع عملكردی و پوششدهی پارکهای شهری (مورد مطالعه :شهر اردبيل)
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شکلها ال  ،ب ،ج و د ،در شکل  ،9بهترتيا نقشهها شعاع عملکرد پار هدا در سدطح
واحد همسایگي ،پار ها محلي ،پار ها ناحيها و پار ها شهر موجود در سطح منداطه
شهر اردبيل ميباشند .با توجه به نتای تحليل تيسن برا پار ها ،ميتوان گفت كه مناطه مجداور
سطوح آبي ،همچنين ،نواحي مركز شهر نسبت به نواحي پيراموني آن از نظر شعاع عملکدرد در
سطح مطلوبي قرار دارند و اكثدراً در منداطه پيرامدوني و بدهویده منداطه شدمالي و جندوبي شدهر
مطلوبيت شعاع عملکرد كاهش ميیابد.
(ال )

(ج)

(ب)

(د )

شکل  .9تحلیل شعاع عملکردی پارکهای شهر اردبیل بر اساس سلسلهمراتب آنها و به روش پلیگونهای تیسن
(مطالعات نگارندگان)1931 ،
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با بررسي شعاع عملکرد پار ها در مقيا ها مفتل  ،مشفص شد در مقيا
همسایگي ،پار

و پار

فجر نامطلوبترین پار

شکوفه مطلوبتدرین آنهدا اسدت .در مقيدا

محلي نيز بوستان پليس از نظر شعاع عملکرد نامطلوبترین و پار فردو
بود است .اما شعاع عملکرد پار
مطلوبترین بود است .در مقيا

پدار هدا

فدد در مقيدا

مطلوبتدرین آنهدا

ناحيدها  ،ندامطلوبتدرین و پدار

كدو ر

شهر نيز باغ جيرال از نظر شدعاع عملکدرد ندامطلوبتدرین

پار و پار شورابيل مطلوبترین پار بود است.
با تفکيک پار ها براسا

مساحت و سلسلهمراتا موجود بين آنها و مشفصكدردن تعدداد،

مساحت و سرانة هر یک از آنها در سطح مناطه چهارگانة شهر اردبيل ،مشفص شد بدين منداطه
و فضا سبز را به خدود اختصداص داد

یادشد منطقة  2بيشترین سرانه و مساحت كاربر پار

است .مناطه یک ،سه و چهار شهردار اردبيل نيز بهترتيا ،در رتبههدا بعدد قدرار مديگيرندد.
تعداد ،سرانه و مساحت در سطح منداطه چهارگاندة

اطالعات بيشتر دربارة توزی پار ها براسا

شهردار شهر اردبيل در جدول  1بيان شد است.
ادامة جدول  .1توزیع پارکها براساس تعداد ،سرانه و مساحت در سطح مناطق چهارگانة شهرداری اردبیل

نوع پارك  /تعداد
 /مساحت  /سرانه
تعداد
پار
همسایگي

پار
محلي
پار
ناحيها

مساحت (متر
مرب )

منطقة 1

منطقة 2

منطقة 3

منطقة 4

12

11

17

3

27121/17 22512/11 12275/33 91119/92

سرانه (متر مرب )

1/23

1/21

1/92

1/21

تعداد

1

7

5

2

مساحت

22191/12 19511/11 32191/12 11119/37

سرانه

1/12

1/21

1/13

1/17

تعداد

9

9

1

2

مساحت
سرانه

111512/32 71311/15
1/51

1/95

1
1

مساحت و سرانة کل
پاركها در سطح شهر

151111/92

215131/12

2992111/33 51551/31
1/21

1/99

1/21

1/11
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ادامة جدول  .1توزیع پارکها براساس تعداد ،سرانه و مساحت در سطح مناطق چهارگانة شهرداری اردبیل

نوع پارك  /تعداد
 /مساحت  /سرانه
پار
شهر

تعداد
مساحت
سرانه

مساحت كل پار ها
موجود منطقه
سرانة كل از پار ها
موجود منطقه
جمعيت مناطه شهر

منطقة 1

منطقة 2

منطقة 3

منطقة 4

2

9

1

1

127117/73 222271/95 123112/51
1/95

9/11

1/31

1
1

مساحت و سرانة کل
پاركها در سطح شهر

212259/73

1112921/25 111921/29 235791/12 151231/13 211597/12

2/91

5/22

1/72

1/22

2/12

117111

71171

172222

111132

112592

1/12
جم كل
مساحت
سرانه كل
شهر
جمعيت كل
شهر

منب  :محاسبات نگارندگان1932 ،

با توجه به آخرین ستون جدول  1ميتوان دریافت كه بين سلسدلهمراتدا پدار هدا شدهر ،
پار ها در مقيا

شهر با مساحت  21/22هکتار و سرانة  1/12متر مرب برا هر نفر ،بيشترین

مساحت و سرانه را در سطح كل محدودة شهر به خود اختصاص داد اند و بعد از آن بدهترتيدا،
پار ها محلي با سرانة  1/21متر مرب  ،پار ها ناحيها با  1/11متر مرب سرانه و پار ها در
مقيا

واحد همسایگي با سرانها معادل  1/99متر مرب برا هر نفر از شهروندان در سطح شدهر،

در رتبهها بعد قرار گرفتهاند .همچنين شایان ذكر است از نظر تعداد پدار از بدين پدار هدا
موجود در شهر اردبيل پار ها در مقيا

واحد همسایگي با تعدداد  11پدار  ،بداالترین رتبده و

پار ها شهر نيز با تعداد  5پار پایينترین رتبه را در سطوح سلسلهمراتبي پار ها دارند.
تحليل شعاع پوششدهی پارکها

در تحليل شبکه كه برا كل پار ها و با شعاع دسترسي  12دقيقه پياد رو انجام گرفت ،سدطحي
به مساحت  9175/91هکتار بهدست آمد كه جمعيتي بالغ بر  952237نفر را در شعاع سرویسدهي
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خود قرار داد .این سطح  25درصد از مساحت شهر و  72درصد از جمعيدت آن را تحدت پوشدش
قرار ميدهد .شکل  1شعاع پوششدهي  12دقيقه را در تحليل شبکه نشان ميدهد.

شکل  .4تحلیل شعاع پوششدهی  11دقیقه پارکهای موجود در شهر اردبیل با استفاده تحلیل شبکه
(مطالعات نگارندگان)1931 ،

ولي در تحليل ساد بافرینگ كه بدون درنظرگرفتن شبکة معابر و بده صدورت محاسدبة فاصدلة
اقليدوسي (خط مستقيم بين عوار

) انجام ميگيرد ،سطحي به مسداحت  2111/13هکتدار تحدت

پوشش خدماتدهي پار ها موجود در شهر اردبيل قدرار گرفدت .شدایان ذكدر اسدت مسداحت
یادشد  12درصد از سطح شهر را با جمعيت  127711نفر آن كده در حددود  31درصدد از كدل
جمعيت شهر اردبيل را شامل ميشود ،تحت پوشش سرویسدهي قدرار مديدهدد .شدکل  2شدعاع
پوششدهي  12دقيقه را براسا

تحليل بافرینگ نمایش ميدهد.

بررسی وضعيت شعاع عملكردی و پوششدهی پارکهای شهری (مورد مطالعه :شهر اردبيل)
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شکل  .1تحلیل شعاع پوششدهی  11دقیقه پارکهای موجود در شهر اردبیل با تحلیل بافرینگ
(مطالعات نگارندگان)1931 ،

بعد از تعيين شعاع پوششدهدي مناسدا پدار هدا ،تحليدل شدبکه بدرا هدر یدک از سدطوح
سلسلهمراتبي آن انجام گرفت و نتای آن در قالا شکل  5نشان داد شد است .تصویر (الد ) در
شکل  5نشان دهندة شعاع پوششدهي پار ها در مقيا

همسایگي اسدت .نتدای محاسدبات در

این سطح نشان داد این نوع پار ها با  2771/97هکتار پوششدهي از سطح شهر بعد پار ها بدا
مقيا

شهر بيشدترین سدطح پوشدشدهدي را دارد و جمعيتدي بدالغ بدر  917231نفدر را تحدت

سرویسدهي خدماتي خود قرار ميدهد .در محاسبة شعاع پوششدهدي پدار هدا محلدي كده در
تصویر (ب) نشان داد شد اسدت ،سدطحي بده مسداحت  1117/21هکتدار تحدت سدرویسدهدي
خدماتي این پار ها قرار ميگيرد كه جمعيتي بالغ بر  122212نفر از شهروندان را تحدت پوشدش
قرار ميدهد .اما محاسبه شعاع پوششدهي  1511متر برا پار ها ناحيها  ،سطحي به مساحت
 1321/59هکتار را بهدست ميدهد كه جمعيتي بالغ بر  131195نفدر در ایدن سدطح پوشدشدهدي
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خدماتي قرار ميگيرند (تصویر ج در شکل  .)5پار ها شهر نيز كه شعاع پوشدشدهدي 9211
متر برا آنها محاسبه شد ،مساحتي بالغ بر  2119/21هکتدار را تحدت سدرویسدهدي خدود قدرار
داد اند .جمعيت برآوردشد ساكن در محدودة خدماتدهي پار ها شهر بالغ بر  111121نفدر
بود است كه بين همة پار ها موجود ،بهترین عملکرد را به خود اختصاص داد است.
(ب

(ال )

)

(د )

(ج)

شکل  .6تحلیل شعاع پوششدهی پارکهای شهر اردبیل براساس سلسلهمراتب آنها و به روش تحلیل شبکه
(مطالعات نگارندگان)1931 ،

با توجه به نتای تحليل شبکه برا سطوح مفتل

عملکرد پار ها ،ميتوان دریافت در همة

سطوح سلسلهمراتبي ،توزی پار ها به طور نامتوازن شکل گرفته اسدت و اكثدراً ندواحي پيرامدوني
شهر تحت پوشش خدماترساني این عناصر قرار نميگيرند .نواحي شمالي و جنوبي شهر در ایدن
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222 

بين جزء كمبرخوردارترین نواحي است و باید در مکانیابيها جدید سهم قابل تدوجهي را بدرا
این مناطه در نظر گرفت تا بتوان شکاف بهوجودآمد در بين مناطه را كم كرد.
تحليل جهت توزیع پارکها

با توجه به نتای تحليل پليگونها تيسن ميتوان دریافدت پدار هدا موجدود در سدطح منداطه
شهر اردبيل بهطور نامتوازن توزی یافتهاند .حال به منظور تعيين جهدتهدا توزید پدار هدا و
آزمون اینکه آیا توزی پار ها در مجاورت سطوح آبي به صورت خوشها (متمركز ،فشرد ) بود
است یا خير ،آزمون بيضو انحراف معيار بهكار گرفته شد .در شکل  7خروجي حاصل از تحليدل
بيضي انحراف معيار نشان داد شد است.

شکل  .7تحلیل جهت توزیع پارکهای شهر اردبیل در ارتباط با سطوح آبی (مطالعات نگارندگان)1931 ،

آزمون بيضي انحراف معيار نشان داد جهت توزی فضدایي پدار هدا شدهر اردبيدل ،شدمال
شرقي ،جنوب غربي و منطبه بر جهت رودخانه باليقلو و سواحل شمالي دریاچدة شدورابيل اسدت.

 222

آمایش سرزمين ،دورة  ،8شمارة  ،2پایيز و زمستان 5931

این امر یعني اینکه تعداد بيشتر از پار ها در مجاورت عناصر یادشدد قدرار گرفتده اسدت .بایدد
توجه كرد كه تمركز این عوار

در مکاني خاص باعث كمبود آن در سایر مناطه مديشدود و بده

توزی نامتوازن آنها منجر خواهد شد ،همانطور كه با نگاهي به نقشة توزی پار ها شهر اردبيل
ميتوان به وضوح دریافت كه گرایش پار ها به توزی در مجاورت سطوح آبي باعث كمبدود ایدن
كاربر ها در نواحي شمالي ،جنوبي و در كل مناطه پيراموني شهر شد است.
جمعبندی و نتيجه
تحقيه پيش رو تالشي بود در راستا ارزیابي مطلوبيت شعاع عملکرد و پوششدهي پدار هدا
موجود در سطح شهر اردبيل و بررسي ميزان برخوردار مناطه شهردار اردبيل از كاربر مدورد
نظر كه با بدهكدارگير قابليدتهدا ندرمافدزار

GIS

 Arcانجدام گرفدت .در مقالدة حاضدر تحليدل

پليگونها تيسن و تحليل شبکه به ترتيا برا سنجش شدعاع عملکدرد و شدعاع پوشدشدهدي
خدماتي پار ها به كار گرفته شد .همچنين ،تحليل بيضي انحراف معيار برا سنجش ارتباط جهت
توزی پار ها با سطوح آبي بهكار گرفته شد.
نتای پليگونهدا تيسدن و تحليدلهدا شدبکه نشداندهنددة مطلوبيدت شدعاع عملکدرد و
سرویسدهي پار ها و فضا سبز شهر اردبيل در مركز قل شهر و در نزدیکي رودخانة بداليقلو و
دریاچه شورابيل بود كه با فاصلهگرفتن از این عوار

و بدا نزدیدکشددن بده منداطه پيرامدوني از

مطلوبيت آن كاسته ميشد .همچنين ،آزمون بيضي انحراف معيار نيز حاكي از ایدن بدود كده جهدت
توزی پار ها موجود در شهر اردبيل شدمال شدرقي ،جندوب غربدي بدود و منطبده بدر جهدت
قرارگير رودخانه باليقلو و در ارتباط مسدتقيم بدا سدطوح آبدي مکدانیدابي و جانمدایي شدد اندد.
همچنين ،بررسيهایي كه در ارتباط با سرانه و مساحت اختصاصیافته از پار ها در سدطح منداطه
چهارگانه شهر اردبيل انجام گرفته بود ،مبين این امر است كه منطقة  2شهردار با سرانة  5/22متدر
مرب از پار ها و اختصاص  151231/13متر مرب از مساحت پار ها به خود حائز باالترین ميزان
برخوردار و بهترین رتبه ،و منطقه  1نيز با كسا سرانة  1/22متر مرب و اختصاص مساحتي بدالغ
بر  111921/29متر مرب از پار ها به خود ،حائز پایينتدرین رتبده بدين منداطه شدهر شدد اندد.

بررسی وضعيت شعاع عملكردی و پوششدهی پارکهای شهری (مورد مطالعه :شهر اردبيل)

222 

همچنين ،از انواع پار ها موجود در شهر اردبيل پدار هدا شدهر بدا سدرانة  1/12متدر مربد
باالترین رتبه و پار ها همسایگي با  1/99متر مرب پایينترین رتبه را به خود اختصاص داد اند.
با توجه به نتای تحقيه پيشرو ميتوان دریافت كه توزی فضایي پار هدا موجدود در شدهر
اردبيل در سطوح عملکرد مفتل  ،به طور نامتوازن و نامتعادل بود و بين مناطه مفتل

شدهر از

نظر ميزان تفصيص سرانه و مساحت كاربر ها پار و فضا سبز شدکاف زیداد وجدود دارد
كه باعث برخوردار بيشتر منطقة  2و نواحي مركز شهر شد است و كمبرخوردار سایر مناطه
و نواحي پيراموني را به همرا داشته است .این امر موجا بهترشدن شعاع عملکرد این عناصر و
در نتيجه ،دسترسي مطلوب شهروندان در بفش مركز شهر و نواحي پيرامدوني رودخاندة بداليقلي
چا و دریاچه شورابيل (كه مترتا بر موقعيت مکاني منطقة  2شهردار اردبيل است) به كداربر
پار و فضا سبز شد است .شایان ذكر است دو دليل اصلي و عمد برا توجيده شدکاف قابدل
ترمل در سرانه و مساحت اختصاصیافته به منطقة  2شهردار اردبيل وجود دارد؛ یکي آنکده ایدن
منطقه تعداد جمعيت كمتر نسبت به سایر مناطه شهر دارد و دیگر اینکه ،دریاچده شدورابيل در
این منطقه از شهر قرار گرفته است و وجود این عنصر طبيعي به تمركز فضاها سبز و پدار هدا
شهر در كرانهها ساحلي آن منجر شد است كه در نهایت ،موجا تمایز قابل توجه این منطقده
از سایر مناطه شد است .این وضعيت به تناقض و دوگانگي مناطه شهر منجر شد و بده نمدود
بارز شهر دارا و ندار تبدیل شد است .این مسئله در نهایت مديتواندد زميندهسداز تعارضدات بدين
شهروندان مناطه مفتل

شهر شود .در نهایت ،ميتوان گفت نتای تحقيه حاضر با یافتهها اكثدر

تحقيقات انجام گرفته در داخل و خدارج از كشدور همسدو بدود اسدت .بده طدور كده تحقيقدات
انجام گرفته توسط كيوشيک و همکداران ( )2117دربدارة خددماتدهدي پدار هدا شدهر سدئول،
حاتمينهاد و همکاران ( )1913دربارة سرانة فضا سبز شهر مشهد ،محمد و همکداران ()1931
دربارة پار ها شهر نورآباد ،زیار و همکاران ( )1931در زمينة توزی فضا سبز شهر تهدران و
تحقيقات قنبر و قنبر ( )1932نيز كه در ارتباط با توزی فضایي پار هدا شدهر تبریدز انجدام
گرفته بود ،همه بر نابرابر در دسترسدي بده خددمات پدار و فضدا سدبز شدهر در محددودة
مطالعاتي خود اشار دارند.
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پيشنهادها
با توجه به تحليلها انجام گرفته در تحقيه حاضر و نتای آنها پيشنهادهایي برا بهبود مددیریت
كاربر ها پار و فضا سبز و توزی بهينة آن ،به شرح ذیل بيان ميشود:
 .1برنامهریز برا ایجاد فضاها سبز در نواحي پيراموني شهر بهخصوص نواحي شدمالي آن
كه به لحاس دسترسي به پار ها و فضاها سبز شهر در وضعيت مناسبي قرار ندارند؛
 .2توجه به توزی متوازن و متعادل پار ها و فضاها سدبز شدهر اردبيدل در سدطوح مفتلد
سلسلهمراتبي آن در برنامهریز ها سالها آتي در راستا برخوردار برابدر شدهروندان
ساكن در نواحي مفتل

شهر ،بهخصوص نواحي پيراموني آن؛

 .9توجه به سرانهها استاندارد فضا سبز شهر و سعي در مرتف كدردن كمبودهدا موجدود
در سرانة فضا سبز مناطه و نواحي مفتل

شهر بهخصوص منطقة چهار؛

 .1توجه به نواحي پيراموني شهر در توزی و بازتوزی پار ها شهر و تسهيالت مربوط بده
آنها؛
 .2رعایت حریم  911متر از كرانهها ساحلي رودخانه باليقلو در طرحها توسدعة آتدي شدهر
اردبيل و اختصاص این حرایم برا احداث پار ها با كاركرد فراشهر ؛
 .5توجه بيشتر به احداث پار ها با مقيا

واحد همسایگي و محلي در سطح شهر بهمنظدور

پوششدهي خدماتي مطلوب به كل نواحي شهر و دسترسي برابر شهروندان.
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