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سخن نخست

عد الت فضایي د ر توزیع و تخصیِص تجهیزات و خد مات عمومي شهر طی سالیان اخیر ازجمله نیازهایی است 
که بیش ازپیش مورد توجه مد یریت شهری قرارگرفته است. د ر این راستا، یکی از مهمترین خد مات عمومِی قابل ارائه 
به شهروند ان، پارک ها و فضاهای سبز و بازی هستند  که باید  به نسبتی متعاد ل و متوازن د ر سطح شهر ایجاد  گرد ند . 

نتایج مطالعات و بررسی های صورت گرفته د ر حوزه فضای سبز شهری بیانگر عد م وجود  ساختاری نظام مند  و 
متوازن د ر جهت د هی توسعه فضاهای سبز د ر شهر تهران است. تهران د ر سابقه تاریخی خود  د ارای جایگاه ویژه ای 
ازنظر کیفیت فضای سبز و طبیعی بود ه، اما رشد  و توسعه این کالن شهر، ترد ید های زیاد ی را د ر خصوص انطباق 
کمی و کیفِی فضاهای سبز و باز شهری و الگوهای متوازِن پراکنش آنها د ر جهت ارضاِء نیازهای تمامِی ساکنین 

تهران به وجود  آورد ه است.

 گرچه رشد  و توسعه پارک ها و فضاي سبز و باز شهري د ر پایتخت از روند  رو به رشد ي به ویژه د ر یک د هه 
اخیر برخورد ار بود ه به نحوی که تعد اد  پارک ها د ر مقیاس همسایگي، محلي و منطقه اي افزایش یافته است، اما نکته 
قابل توجه توزیع و پراکنِش نامناسب فضاهاي سبز عمومي د ر سطح شهر تهران و عد م تناسب آن با توسعه شهر 
است که عد م توجه به توسعه پاید ار فضاي سبز شهري د ر تهران را نشان مي د هد . ازاین رو، مفهوم سرانه فضای 
سبز عمومی د ر شهر تهران و مهمتر از آن د ستیابی به الگویی متوازن از مکانیابی و پراکنِش چنین فضاهایی د ر کل 
سطح شهر، عامل حیاتی د ر افزایش زیست پذیری شهری، ترغیب کاربران به استفاد ه بیشتر از فضاهاي سبز، ارتقاء 

وضعیت سیما و منظر شهري، و کاهش مشکالت مربوط به حفظ و نگهد اری آنها می باشد .

د ر این خصوص، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران به عنوان بازوی مشورتی و علمی شهرد اری، گزارش 
پیش رو را باهد ف ارائه الگویی مناسب برای رشد  و توسعه همگون و متعاد ل پارک ها و فضاهای سبز د ر سطح شهر 
تهران تهیه نمود ه است. این مرکز امید وار است بتواند  با استفاد ه ازنظر مخاطبین فرهیخته، زمینه ای مناسب را برای 

تکمیل چرخه مد یریت د انش مد یریت شهری د ر شهر تهران ایجاد  نماید . 

بابک نگاهد   اری
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران



چکید   ه
با اد امه گسترش جمعیت و وسعت اراضی شهری، فضای سبز به عنوان تکیه گاه مهمی د ر کیفیت زند گی برای 
بخش بزرگی از بشریت بشمار می رود . گرچه مفاهیمی مانند  میزان سرانه فضای سبز عمومی، پارک های عمومی 
برای شهروند ان مطرح  زند گی، مطبوع و جذاب  قابل  به عنوان عامل مهمی د ر ساخت شهر  اغلب  تفرجگاه ها،  و 
بود ه اند ، اما تاکنون به مفهوم توسعه همگون فضاهای سبز بخصوص پارک ها )برابری فضایی خد مات شهری( کمتر 
پرد اخته شد ه است. موضوع برابري فضایي د ر تجهیزات و خد مات عمومي شهر د ر طي د و د هه گذشته بسیار مورد  
توجه قرارگرفته است. پراکنش عاد النه پارک ها به بررسي موقعیت هاي مکاني پارک ها و کشف فضاهاي خالي از 
پارک و نیازمند  توسعه با توجه به پراکند گي جمعیت د ر واحد  سطح محد ود ه شهر مي پرد ازد . توزیع مکاني پارک ها د ر 
شهر باید  به گونه ای باشد  که محد ود ه سرویس د هی پارک ها تمامي نقاط شهر را د ر برگیرد . تاکنون مطالعات کمي 
د ر زمینه چگونگي توزیع فضایي پارک ها صورت گرفته است. د ر مطالعاتي که تاکنون صورت گرفته براي تعیین 
میزان سرویس د هی پارک های شهري اغلب از شاخص هاي آماري مانند  مساحت کل پارک ها، مساحت پارک به 
ازاي هر نفر و تعد اد  پارک ها استفاد ه شد ه است. گزارش پیش رو سعی د ارد  ضمن ارائه روشی مناسب، جد ید  و کارآمد  
جهت ارزیابی پراکنش خد مات شهری، د ر راستای بهبود  وضعیت فضای سبز شهر تهران، به تحلیل پراکنش مکانی 
به کارگیری  از رویکرد  هزینه سفر و  استفاد ه  با  این مطالعه  بپرد ازد . د ر  از د ید گاه توسعه همگون  پارک های شهر 
روش تحلیل شبکه و تحلیل آمار فضایی، واحد هاي مسکوني شهر تهران که د سترسي پیاد ه مناسبي به پارک ند ارند  
پیاد ه پارک، بر اساس مساحت  از محد ود ه سرویس د هی  اولویت بند ی مناطق مسکونی خارج  مشخص شد ه است؛ 
پارک د ر شعاع 500 متری جهت راهنمای عمل میزان د ر تصمیم گیری توسعه پارک های محله ای انجام شد ه و نتایج 

به صورت نقشه و جد ول نشان د اد ه شد ه و همچنین پیشنهاد  هایی د ر این زمینه ارائه شد ه است.
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1- مقد مه

بیش ازحد   تراکم  و  د ور شد ه  طبیعت  از  به تد ریج  انسان ها  و گسترش شهرنشیني،  توسعه  افزایش جمعیت،  با 
جمعیت و د خالت د ر محیط طبیعي و ایجاد  محیط هاي انسان ساخت، نیازهاي زیست محیطی جسمي و روحي انسان 
را بیشتر بروز د اد ه است )تیموری و همکاران، 1387(. رشد  سریع جمعیت و به موازات آن گسترش غیرقابل کنترل 
شهرها، افزایش بد ون منطق قیمت زمین، آلود گي هوا و خاک، موجود یت فضاي سبز شهري را تهد ید  مي کند . از 
سوی د یگر، نیاز جامعه و آگاهي به لزوم تماس با فضاهاي سبز طبیعي و شبه طبیعي افزایش یافته است. ازاین رو چه 
پارک های شهري و چه فضاهاي سبز نزد یک به شهرها تحت فشار شد ید  جمعیتي قرار د ارند  )بهرام سلطاني،1371(. 
زند گي  به سوی  گرایش  و  جد ید   تکنولوژي  اساس  بر  حاکمیت صنعت  و  شهرنشیني  شتابان  رشد   هرچند   د رواقع 
ماشیني، همگام با آثار تخریبي و تباهي منابع طبیعي و پوشش گیاهي، تبد یل اراضي مزروعي، کشاورزي و باغ ها به 
تشکیالت ساختماني، همراه با افزایش رشد  جمعیت و آلود گي محیط زیست، باعث عد م تعاد ل سیستم اکولوژیکی و 
توان بهزیستي گرد ید ه است؛ از طرفي با افزایش د رآمد ها، بهبود  حمل ونقل، افزایش مالکیت خود رو، افزایش فراغت 

از کار و ... بر اهمیت پارک ها، تفریح گاه ها، تفرج گاه ها و فضاي سبز افزود ه شد ه است )لقایی، 1390(.

تراکم باالی انسان ها د ر شهرها و به د نبال آن احتیاجات جامعه به فضا برای مسکن و حمل ونقل و... نگهد اری 
منابع طبیعی و فضای سبز را د شوار ساخته است (Caula, Hvenegaard, & Marty, 2009). فضاي سبز شهری 
منافع  و  سرگرمی  شهرها،  ساکنان  برای  همچنین   ،(Chace & Walsh, 2006) د ارد   باالیی  اکولوژیک  ارزش 
جسمی و روحی بسیاری را مهیا می کند  (Attwell, 2000) و نقش بسیار مهمي د ر توانمند  ساختن شهرهای جد ید  و 
نیز ساکنان آن ها د ارد  (Ulrich, 1981). پارک ها و تفرجگاه ها به د الیل متعد د ، تأثیر به سزایی د ر سالمت اقتصاد ی 
شهرها و نیز د ر کیفیت زند گی شهروند ان د ارند . نخست احساسات و هیجانات برانگیخته شد ه د ر تفرجگاه ها که توسط 
مرد م د رک می شوند ، نقش مهمی د ر بهزیستی آنان د ارد . د وم پارک ها ارزش مهمی جهت سازگاری جمعیت شهری 
و همچنین کاهش تأثیر بصری محیط )که قیر و بتن بر آن مسلط شد ه است( د ارند . سوم پارک ها بخصوص آن هایی 
که د رختان بسیاری د ر آن ها وجود  د ارد ، به وسیله رفع یا کاهش آلود گی های جوی نقش عمد ه ای د ر سالمت عمومی 
د ارند  (Del Saz Salazar & García Menéndez, 2007). توانایی فضای سبز عمومی به عنوان مسکن های 
طبیعی د ر مناطق شهری که فشار و استرس به عنوان یکی از جنبه های عمومی و مهم د ر آنجاست، بسیار مفید  
می باشد  و برای کاهش پرخاشگری و رسید ن به آرامش روحی بسیار مؤثرند  (Chiesura, 2004). توجه به فضاي 
سبز شهري یا به عبارت د قیق تر توجه به سطوحي از کاربري هاي شهري با پوشش گیاهي انسان ساخت، با تولید  
اکسیژن، تعد یل د ماي محیط، جذب برخي از آالیند ه ها، تثبیت سطوح شیب د ار، افزایش رطوبت و د ر نهایت، بازد هي 
اکولوژیکي باعث ارتقاي کیفیت محیط زیست شهري مي شود  و فضاي جذاب و مناسب را براي برقراري تعامالت 
اجتماعي و گذران اوقات فراغت براي اقشار مختلف جامعه فراهم مي سازد . د ر بیشتر بحث ها بر پارک ها و فضاي سبز 
شهري به عنوان یک راهکار بسیار مهم که مي تواند  کیفیت زند گي اجتماعي شهري را باال ببرد ، تأکید  شد ه است؛ 
بنابراین با اد امه گسترش جمعیت شهری و وسعت اراضی شهری، فضای سبز به عنوان تکیه گاه مهمی د ر کیفیت 

.(Jim & Chen, 2008)  زند گی برای بخش بزرگی از بشریت بشمار می رود
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گرچه مفاهیمی مانند  میزان سرانه فضای سبز عمومی، پارک های عمومی و تفرجگاه ها اغلب به عنوان عامل 
مهمی د ر ساخت شهر قابل زند گی، مطبوع و جذاب برای شهروند ان مطرح بود ه اند  (Chiesura, 2004)؛ مکان یابي 
ناد رست فضاهاي سبز شهري د ر نهایت منجر به ایجاد  ناهنجاري هایي ازجمله: استفاد ه کم کاربران از فضاهاي سبز 
ایجاد شد ه، ایجاد  محد ود یت د ر ارائه طرح معماري مناسب، ایجاد  محد ود یت د ر انتخابات و چید مان گیاهي مناسب، 
آشفتگي د ر سیماي شهري، مشکالت مربوط به آبیاري و اصالح خاک، عد م تعامالت اجتماعي مناسب، مشکالت 

مد یریت و نگهد اري، کاهش امنیت رواني و اجتماعي و غیره شد ه است )رحماني،1382(.

و  انسان  د ید گاه هاي  از  برخاسته  واژه هایي  همگي  سالم،  شهر  و  سبز  شهر  پاید ار،  شهر  اکولوژیک،  شهر 
محیط زیست هستند  که معمواًل بار معنایي و اهد اف مشابهي د ارند  و د ستیابي به شهر پاید ار، نیازمند  شناسایي و 

تقویت شاخص هاي پاید اري است، از آن جمله می توان به کمیت و کیفیت فضاهاي سبز شهري اشاره کرد .

شهر تهران د ر طول د ویست سال از حد ود  5 کیلومترمربع به 750 کیلومترمربع رسید ه است، یعني 150 برابر 
بزرگ تر شد ه است. جمعیت آن نیز از 15 هزار نفر به بیش از 7 میلیون نفر رسید ه، که رشد ي400 برابري را نشان 
می د هد  (Faryadi & Taheri, 2009). توسعه فضاي سبز شهري د ر تهران اگرچه از روند  رو به رشد ي برخورد ار 
بود ه است، به طوری که تعد اد  پارک ها د ر مقیاس همسایگي، محلي و منطقه اي افزایش یافته است، اما نکته قابل توجه، 
توزیع و پراکنش نامناسب فضاهاي سبز عمومي د ر سطح شهر تهران و عد م تناسب آن با توسعه شهر است، مسئله 

.(Salehi, et al., 2013)  مهمي که عد م توجه به توسعه پاید ار فضاي سبز شهري د ر تهران را نشان مي د هد

گزارش پیش رو سعی د ارد  د ر راستای بهبود  وضعیت فضای سبز شهر تهران به تحلیل پراکنش مکانی پارک های 
شهر از د ید گاه توسعه همگون و با استفاد ه از ابزارهای مناسب بپرد ازد .

2- فضای سبز شهری و شاخص های توسعه آن

بر اساس استاند ارد هاي جهاني ، سرانه فضاي سبز بین 25-20 مترمربع براي هر شهروند  است )سوزنچی و 
بهروز فر، 1380(. د ر ایران معیار سرانه پیشنهاد ی پارک ها و فضای سبز سطح شهرها بر اساس نظر وزارت مسکن 
امکان  باید   سرانه ها  بر  1380(. عالوه  معیارها،  تد وین  فنی  امور  )د فتر  می باشد   مترمربع  بین7-12  و شهرسازی 
د سترسی به فضای سبز د ر مد ت زمان 15 د قیقه پیاد ه روی از د ورترین بخش مسکونی امکان پذیر باشد . طبق نتایج 
ارزیابی های وسیع د ر اروپا برای تمام شهروند ان د ر بروکسل، کپنهاگ، گالسکو، گوتنبرگ، ماد رید ، میالن و پاریس 
 ،(Stanners & Bourdeau, 1995) د ر مد ت زمان 15 د قیقه پیاد ه روی، د سترسی به فضای سبز امکان پذیر است
د ر مکان یابي فضاهاي سبز  بسیار مهم  نکته  است.  د ر سطح شهر  پارک ها  بهینه  امر مستلزم مکان یابی  این  که 
عمومي ضرورت هاي اجتماعي ایجاد  پارک است؛ ازاین روست که، جین جیکوبز منتقد  شهرسازي معاصر، معتقد  است 
که: »پارک باید  د رجایی باشد  که زند گي د ر آن موج مي زند ، جایي که د ر آن کار، فرهنگ و فعالیت هاي بازرگاني 
از بخش هاي شهري د اراي چنین نقاط کانوني ارزشمند  هستند  که براي ایجاد   و مسکوني وجود  د ارد .« تعد اد ي 
پارک هاي محلي یا میاد ین عمومي، مناسب به نظر مي رسند  )سعید نیا، 1379(. جین جیکوبز پس از توصیف چند  
پارک خالي از جمعیت )با تعد اد  معد ود ي استفاد ه کنند ه( این سؤال را مطرح مي کند : »به راستی چرا این چنین است که 
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مرد م اغلب د رجایی هستند  که پارک نیست و پارک ها د رجایی هستند  که مرد م نیستند ؟« بد ترین پارک ها آن هایی 
هستند  که د ر مکان هایي که مرد م از کنار آن ها نمي گذرند  و تمایل به چنین کاري نیز ند ارند ، قرار د ارند .

فضاهاي سبز و باز شهري د اراي د سته بند ي متنوعي مي باشند ، د ر جد ول 1 به انواع فضاهای سبز و باز و عملکرد  
آن ها د ر فضاهای شهری اشاره شد ه است )مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1392(.

جد ول 1: د سته بند ی فضاهای سبز و باز شهری

د سته بند ی فضاهاي سبز و باز شهري

فضاهاي سبز و باز شهري

پارک و بوستان
• فراغت عمومي	
• محل اجتماعات عمومي	

فضاي سبز طبیعي
• حفاظت حیات وحش	
• تنوع زیستي	
• آموزش ها و اطالع رسانی های زیست محیطی	

رود  د ره ها
• پیاد ه روی، د وچرخه سواری، و سوارکاري	
• اهد اف تفرجي و پیک نیکی	

حرائم سبز
• فعالیت های استراحتي معمول د ر نزد یک محل کار و یا خانه	
• زیباسازي منظر فضاهاي سکونتي	

مکان مناسب بچه ها و نوجوانان
• مکان های بازي تجهیز شد ه	
• زمینه ای ورزشي اعم از زمین اسکیت، بسکتبال و... 	
• فضاها و پاتوق های نوجوانان	

باشگاه های ورزشي

• زمین های تنیس	
• زمین گلف	
• بد ن سازی	
• سایت های ورزشي شامل سایت بازي مد ارس	
• ورزش های آبي	

•باغات و مزارع پرورش گیاهان و محصوالت کشاورزي	

•مسجد  و اماکن مذهبی فضاي مراقبه و آرامش	

•قبرستان محل د فن و برگزاري مراسم	

پیش از هر نوع برنامه ریزي براي توسعه فضاهاي سبز شهري باید  شاخص هاي مورد  ارزیابي آن مشخص گرد د . 
این شاخص ها به طور خالصه شامل موارد  زیر است )وارثی و همکاران، 1387(:

استاند ارد ها- 

استاند ارد ها و سرانه هاي مختلفي که براي هر یک از کاربري هاي شهري به کاربرد ه مي شود ، با توجه به موقعیت 
جغرافیاي شهر، ویژگي هاي کالبد ي، شرایط اقلیمي، عوامل اقتصاد ي، اجتماعي و فرهنگي از شهري به شهر د یگر 
متفاوت بود ه و نمي توان یک سرانه و استاند ارد  مشخص براي شهرهاي کشور د ر نظر گرفت. هر شهري با توجه به 
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شرایط خود  نیاز به سرانه هاي متفاوتي د ارد .

معیارهاي محیطي- 

د ر مکان یابی فضاي سبز عمومي ضرورت های اجتماعي مورد  توجه است. جین جیکوبز از پژوهشگران شهرسازي، 
معتقد  است پارک ها باید  د رجایی باشند  که زند گي د ر آن موج مي زند ، جایي که د ر آن کار، فرهنگ، فعالیت هاي 

بازرگاني و مسکوني د ر جریان باشد .

مرکزیت- 

از مراکز محله ها، ناحیه ها و منطقه هاي  باید  د ر مراکز شهري، اعم  کاربري فضاي سبز عمومي حتی المقد ور 
شهري مکان یابی گرد د .

سلسله مراتب- 

به  با توجه  انطباق  این  با ساختار فضایي شهر است.  انطباق ساختار کارکرد ي فضاهاي سبز عمومي  منظور، 
مقیاس عملکرد ي فضاهاي سبز د ر شهر تعریف مي گرد د .

د سترسي- 

هر یک از پارک هاي شهري باید  از چهار طرف به شبکه هاي ارتباطي د سترسي د اشته باشند  تا بد ین طریق 
هم امکان جذب جمعیت بیشتر فراهم گرد د  و هم امکان نظارت اجتماعي و امنیت پارک افزایش یابد  و د رعین حال 

امکان بهره برد اری د ید اري از جلوه هاي زیبایي پارک براي رهگذران فراهم باشد  )سعید نیا، 1379(.

3- پارک ها

پارک ها بخشي از فضاهاي سبز و باز عمومي شهر محسوب می شوند  که به منظور فعالیت و حضور شهروند ان د ر 
یک فضاي عمومي سبز، مکان یابی، طراحي و اجرا مي گرد د . د ر یک د سته بند ی کلي فعالیت هاي جاري د ر پارک ها 

به صورت فعالیت هاي گرد شگري و اوقات فراغت د سته بند ی می شوند .

 مهم ترین فاکتورهاي د سته بند ی پارک ها، اند ازه، پوشش گیاهي و نوع فعالیت است. که د و عامل اند ازه و پوشش 
گیاهي شرط الزم، و فاکتور فعالیت، شرط کافي براي مقیاس بند ی  و موضوع بند ی پارک ها مي باشند . نقش و جایگاه 
پارک ها د ر برنامه ریزي شهري و منطقه اي بر اساس د و مفهوم سرانه و شعاع عملکرد  مورد  بررسی است. بسیاري از 
شهرها به د الیلي چون تراکم باالي جمعیت، عد م انتظام د ر استقرار و مکان گزیني و عد م توجه به شعاع د سترسي 
و آستانه هاي جمعیتي، قاد ر به ارائه خد مات مطلوب به شهروند ان نمي باشند . د ر خد مات رسانی شهري افزایش مراکز 

خد ماتي معیار نبود ه بلکه توزیع بهینه این مراکز معیار است )مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1392(.

3-1- الگوهای پارک های د رون شهری

پارک شهری د ر مقیاس واحد  همسایگی: عبارت است از پارکی که د ر یک واحد  همسایگی قرارگرفته، مساحتی . 1
کمتر از نیم هکتار د اشته باشد  و طبق استاند ارد ، د سترسی به پارک برای کود ک 9 ساله از د ورترین نقطه واحد  
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مسکونی تا پارک با پای پیاد ه مقد ور باشد  و از مسیر خیابان سریع شریانی و بزرگراه عبور نکند .

پارک شهری د ر مقیاس محله : به پارکی که د ر محله ای قرار د ارد  و مساحت آن د و برابر مساحت پارک د ر . 2
مقیاس همسایگی است )یک هکتار( گفته می شود  و د سترسی به پارک برای کود ک 9 ساله از د ورترین نقطه 
محل تا پارک باید  به حد ود  د و برابر معیار واحد  همسایگی برسد  و کود ک طی مسیر بتواند  از خیابان کند رو 

شبکه د سترسی محلی عبور کند .

پارک شهری د ر مقیاس ناحیه: به پارکی گفته می شود  که د ر یک ناحیه مسکونی قرار د اشته و مساحت آن د و . 3
تا چهار برابر مساحت پارک د ر مقیاس محله )4 هکتار( باشد  و د سترسی با پای پیاد ه برای ساکنان از نیم ساعت 

تجاوز نکند .

پارک شهری د ر مقیاس منطقه: د ر یک منطقه مسکونی قرارگرفته، مساحت آن حد اقل د و برابر اند ازه حد اکثر . 4
پارک ناحیه )8 هکتار( باشد ، و مراجعه کنند ه بتواند  از د ورترین منطقه با وسیله نقلیه د ر مد ت زمانی از یک چهارم 

ساعت یا بیشتر، خود  را به پارک یاد شد ه برساند  )مجنونیان، 1374(.

پارک فرا شهری: این پارک ها د اراي مساحت بیش تر از 20 هکتار هستند  و حوزه ی نفوذ آن ها می تواند  بخشي . 5
از شهر یا تمام آن باشد . این پارک ها به منظور تفرج و گریز مرد م از آلود گي هوا و شلوغي شهر مورد  استفاد ه 
قرار مي گیرند . د سترسي به این پارک ها با استفاد ه از وسایل نقلیه امکان پذیر است. بخش هایی از این پارک ها 
همچنین، د ر صورت نیاز مرد م به جابه جایی، می توانند  به جاد ه د سترسي د اشته باشند . به طورکلی، به ازای هر 
50 هزار نفر جمعیت، یکي از این نوع پارک مورد  نیاز است )مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1392(.

3-2- معیارهای مکان یابی پارک های د رون شهری

معیارهاي مکاني یابي پارک های شهري د ر مقیاس محله

ارزیابی کاربری ها: 1( ماتریس سازگاري؛  از چهار ماتریس   معمواًل برای مکان یابی پارک ها د ر مقیاس محله 
2( ماتریس مطلوبیت؛ 3( ماتریس ظرفیت؛ و 4( ماتریس وابستگي؛ استفاد ه می شود . ماتریس هاي چهارگانه فوق 
عمد تًا به ارزیابي کیفي کاربري ها مي پرد ازند  )بحریني، 1382(. بر اساس این چهار نوع ماتریس معیار هایی از قبیل 
اولویت اراضی، نزد یکی به مراکز آموزشی و فرهنگی، نزد یکی به مرکز جمعیتی، د سترسی به شبکه ارتباطی فرعی و 
اصلی، فاصله از کاربری های ناسازگار، وضعیت موجود  پارک ها و تراکم محله برای مکان یابی پارک هایی د ر مقیاس 
محله استفاد ه می شود . ارزیابي کاربري هاي مختلف شهري اساسًا به منظور اطمینان خاطر از استقرار منطقي آن ها و 

رعایت تناسبات الزم به د و صورت کمي و کیفي صورت مي گیرد .

برای یافتن مکان بهینه احد اث پارک، وجود  زمین مناسب برای این کار از اهمیت بسیاری برخورد ار است. باید  
توجه د اشت که احد اث پارک مستلزم تغییر کاربری و تملک زمین است، عاملی که اغلب باعث شکست طرح های 
شهری بود ه است. هرچند  اراضی موجود  با کاربری فضای سبز مانند  باغ ها، اراضی کشاورزی و گل کاری ها که قابلیت 

تبد یل به فضای سبز عمومی راد ارند ، بخصوص اگر کاربری د ولتی د اشته باشند  د ر این زمینه د ر اولویت هستند .
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با یکد یگر منطبق  ازنظر سنخیت و همخواني فعالیت  باید   کاربري هایي که د ر حوزه نفوذ یکد یگر قرار د ارند  
بود ه و موجب مزاحمت یا مانع انجام فعالیت های د یگر نگرد د . این سنخیت و همخوانی از حالت سازگاری کامل تا 

ناسازگاری کامل متغیر است )بحرینی، 1382(.

یکي از مهم ترین عوامل د ر تعیین مکان بهینه جهت احد اث پارک د ر مقیاس محله، توجه به د سترسي عاد النه 
براي تمام اقشار است. به طوری که پارک د رجایی از محله واقع شود  که امکان د سترسي آسان براي ساکنان محله 
فراهم باشد . د ر تحقیقاتی که د ر این زمینه تاکنون صورت گرفته اغلب برای تحلیل این معیار از عامل مرکزیت 
پارک نسبت به محله استفاد ه می شود  که بد ون د ر نظرگیری شبکه د سترسی و صرفًا بر اساس شعاع عملکرد ی 
است (Oh & Jeong, 2007). پس ازآنکه بر اساس معیار هاي موجود ، محله بند ی مشخص گرد ید ، با تعریف نقاطي، 
مرکز محالت موجود  تعیین مي گرد د ، سپس با تعریف بافر از مرکز هر یک از محالت، میزان سازگاري و ناسازگاري 

مشخص می شود .

هم  طریق  بد ین  تا  باشند   د اشته  د سترسي  ارتباطي  شبکه  به  چهارسو  از  باید   شهري  پارک هاي  از  یک  هر 
امکان جذب جمعیت بیشتر فراهم گرد د  و هم امکان نظارت اجتماعي و امنیت پارک افزایش یابد . از طرف د یگر 
د سترسي هاي اصلي شامل شریان ها و خیابان هاي اصلي نیز به جهت آنکه کاماًل مغایر با مکان یابی فضاي سبز 
شهري است باید  مورد  توجه واقع شود . د ر سلسله مراتب فضاي سبز و پارک های شهري، تعیین نوع د سترسي مناسب 
از مهم ترین معیارها د ر مکان یابی مي باشد . چراکه با تعیین نوع د سترسي متناسب با هر نوع پارک د ر مقیاس هاي 
واحد  همسایگي، محله، ناحیه و پارک شهري موجبات استفاد ه بهینه از این سلسله مراتب فراهم مي شود . بر اساس 
ضوابط و مقررات مربوط به تفکیک زمین د ر طرح جامع شهر تهران، د سترسي هاي مجاز براي انواع پارک ها د ر 

سلسله مراتب خد مات شهري به شرح زیر می باشد :

از  حوزه ها،  و  مناطق  مراکز  د ر  سه،  د رجه  خیابان های  از  ناحیه،  و  محالت  مراکز  د ر  پارک ها  به  د سترسی 
خیابان هاي د رجه د و د ر رد ه شهر، از خیابان های د رجه یک )سعید  نیا، 1379( صورت می پذیرد . بر این اساس نزد یکي 
و مجاورت با د سترسی های د رجه سه و د سترسی های فرعي بهترین گزینه براي مکان یابی پارک د ر مقیاس محله 

می باشد  )قریب، 1375(.

شعاع عملکرد ي مفید  پارک د ر مقیاس محله د ر نظام سلسله مراتبي کاربري هاي شهري فضاي سبز د اراي 
جایگاه خاصي است. به این صورت که هرکد ام از انواع فضاي سبز با د اشتن شعاع عملکرد ي مشخص د ر قالب 

تقسیمات کالبد ي شهري ، جوابگوي نیازهای شهروند ان می باشد .

4- توسعه همگون پارک های شهری

تأثیرگذار د ر میزان عملکرد  پارک ها است. به د لیل  از فاکتورهاي مهم و  وضعیت د سترسي به پارک ها یکي 
یکي  گرفته شود .  نظر  د ر  پارک ها  مکاني  توزیع  باید   بهتر  مد یریت  کنوني، جهت  د ر شهرهاي  د سترسي  مشکل 
ارتباط  به ویژه  پارک ها،  فضایي  توزیع  به  توجه  جیکوبز ضرورت  جین  توسط  مطرح شد ه  هنجارهاي  مهم ترین  از 
خد مات  و  تجهیزات  د ر  فضایي  برابري  موضوع   .(Jacobs, 1961) پارک هاست  مکاني  موقعیت  و  تنوع  میان 



15تحلیل پراکند گی پارک  ها و بوستان  ها، مکان یابی آن ها د ر سطح شهر تهران با رویکرد  توسعه همگون

یکسان  د سترسي  مکاني  فضایي  برابري  است.  واقع شد ه  توجه  مورد   بسیار  گذشته  د هه  د و  د ر طي  عمومي شهر 
ساکنان شهر به تجهیزات و خد مات عمومي را شامل مي شود  (Tsou, Hung & Chang, 2005)، بر این اساس 
مي طلبد   را  پارک ها  فضایي  توزیع  به چگونگي  توجه  که  است  مؤلفه ای  برنامه ریزي شهري  د ر  اجتماعي   عد الت 
(Boone, Buckley, Grove & Sister, 2009). پراکنش عاد النه پارک ها به بررسي موقعیت هاي مکاني پارک ها 

و کشف فضاهاي خالي از پارک و نیازمند  توسعه با توجه به پراکند گي جمعیت د ر واحد  سطح محد ود ه شهر مي پرد ازد .

توزیع مکاني پارک ها د ر شهر باید  به گونه ای باشد  که محد ود ه سرویس د هی پارک ها تمامي نقاط شهر را د ر 
برگیرد . تاکنون مطالعات کمي د ر زمینه چگونگي توزیع فضایي پارک ها صورت گرفته است (Talen, 2010). د ر 
مطالعاتي که تاکنون صورت گرفته براي تعیین میزان سرویس د هی پارک های شهري اغلب از شاخص هاي آماري 
.(Oh & Jeong, 2007) مانند  مساحت کل پارک ها، مساحت پارک به ازاي هر نفر، تعد اد  پارک ها استفاد ه شد ه است

د ر بحث توزیع فضایي پارک ها د ر برنامه ریزي شهري سه تئوري هنجاري وجود  د ارد : د سترسي، تنوع و نیازهاي 
اجتماعي. د ر علوم اجتماعي بررسي د و بعد  کالبد ی و اجتماعي فضاي سبز مستلزم ارزیابي میزان نزد یکي و یا د سترسي 
به پارک است. محققان بر این باورند  که میان د سترسي به پارک ها، میزان پیاد ه روي د ر شهر، کیفیت محله و سالمت 
عمومي رابطه اي مستقیم وجود  د ارد  (Talen, 2010). این موضوع د ر تحقیقاتي که د ر زمینه تأثیر نزد یکي به پارک ها 

.(Roman & Chalfin, 2008) بر میزان فعالیت فیزیکي و وضعیت سالمت عمومي است به خوبی واضح است

افزایش بیماري هاي ناشي از کم تحرکی د ر جوامع انساني و همچنین افزایش هزینه هاي مراقبت هاي پزشکي 
لزوم توجه فوري به میزان تحرک فیزیکي و رژیم غذایي سالم را مي طلبد . ارتقاء تحرک فیزیکي یکي از مهم ترین 
رویکرد ها د ر مباحث سالمت عمومي جامعه بشمار مي رود  (Wakefield, 2004). د ر این راستا وجود  پارک های 
همسایگي د ر محله ها عنصر کلید ي است. پارک های همسایگي، فضاي باز مطلوبي را براي گذراند ن اوقات فراغت 
و افزایش سرانه تحرک ساکنان شهرها فراهم مي آورند . محد ود یت د سترسي به پارک ها تحرک فیزیکي ساکنان 
راه  پارک ها د ر محیط هاي شهري  به ویژه  باز  به فضاهاي  را محد ود  مي کند . فراهم سازی د سترسي مناسب  شهر 
.(Coombes, Jones & Hillsdon, 2010) مناسبي براي افزایش فعالیت هاي بد نی و بهبود  سالمت عمومي است

به عقید ه حامیان رشد  هوشمند  و طرفد اران توسعه پاید ار و همچنین بر پایه رهیافت هاي جنبش نوشهر گرایی1، 
باید  د سترسي میان محل سکونت و کاال یا خد مات مورد  نیاز براي کیفیت باالي زند گي بهبود  یابد . پارک ها به عنوان 
فضاهاي باز و سبز عمومي یکي از مهم ترین خد ماتي است که باید  د ر سطح شهر توزیع شود . ازاین رو، توزیع مناسب 
پارک ها گامي د ر راستاي د ستیابي به اهد اف توسعه پاید ار است. تفاوت میان شکل متراکم و شکل پراکند ه شهر 
د ر میزان د سترسي به خد مات مانند  پارک ها است: د ر شکل شهر پراکند ه و کم تراکم د سترسي به خد مات کاهش 
مي یابد  زیرا فاصله تا خد مات زیاد  شد ه و جد اسازي کاربري ها صورت مي پذیرد  (Ewing, 1997). د سترسي به منابع 

به ویژه پارک ها د ر شهرها جایگاه مهمي د ر مباني نظري مربوط به شکل مناسب شهر د ارد .

د سترسي پارک، تابع عوامل متعد د ي چون نزد یکي به محله ها، اند ازه پارک، سطح ایمني پارک و جذابیت هاي 
موجود  د ر پارک است (Zhang, Lu & Holt, 2011). همین عوامل یعني وجود  عوامل متعد د  تأثیرگذار منجر به 

1. New urbanism
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پیچید گي و تنوع روش هاي سنجش د سترسي به پارک شد ه است.

از د ید گاه جغرافیایي، تعد اد  و توزیع فضایي پارک ها د ر واحد هاي همسایگي یا مقیاس محلي نمایانگر میزان 
د سترسي به پارک بشمار مي رود . همچنین مي توان گفت تعیین میزان د سترسی فضایي به پارک های همسایگي راه 

مناسبي براي ارزیابي میزان تأثیرگذاری پارک ها د ر افزایش تحریک فیزیکي شهروند ان است.

پراکنش عاد النه پارک ها به بررسي موقعیت هاي مکاني پارک ها و کشف فضاهاي خالي و نیازمند  توسعه با توجه 
به پراکند گي جمعیت د ر واحد  سطح محد ود ه شهر می پرد ازد .

5- ارزیابي سرانه فضاي سبز شهر تهران

بر پایه آمارهاي ارائه شد ه از سوي سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرد اري تهران، سرانه فضاي سبز د رون شهری 
تهران  اقلیمي  شرایط  که  است  حالي  د ر  این  می باشد .  مترمربع   21 برون شهری  و  مترمربع   13/6 نفر  هر  برای 
نیمه خشک است و ازنظر تأمین آب و سایر مؤلفه ها توسعه این فضاها با محد ود یت هاي طبیعی روبرو است. طبق 
شکل شماره 1 بر پایه استاند ارهای اعالم شد ه توسط سازمان ملل و سایر مراکز رسمی جهانی میزان سرانه فضاي 
سبز د ر شهر تهران د ر مقایسه با آن ها د ر حد  پایین تري قرار د ارد  )مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1392(.

اگرچه سرانه به د ست آمد ه از سرانه فضاي سبز د ر سال 1390 د ر مقایسه با سرانه مطلوب جهاني پایین تر مي باشد  
اما د ر مقایسه با طرح جامع تهران )معاد ل با 10 مترمربع براي هر نفر( از میزان مطلوبي برخورد ار بود ه است. این 
مطلوبیت به این معنا نیست که همه مناطق از میزان مطلوبي از سرانه فضاي سبز بهره مند ند ؛ زیرا نحوه پراکنش 
نامناسب فضاي سبز د ر سطح شهر تهران مانع از استفاد ه مطلوب آن براي تعد اد ي از شهروند ان است. البته قابل ذکر 
است که تعد اد ي از مناطق شهر تهران نیز از رشد  سرانه باالیي برخورد ار بود ه اند  . این امر باعث نزد یک شد ن و یا 

رسید ن آن ها به استاند ارد هاي جهاني د ر سرانه فضاي سبز شد ه است.

شکل 1: مقایسه استاند ارد های فضای سبز )مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1392(

د ر بررسي هاي فضاهاي سبز شهري تهران مسئله عد م تعاد ل د رروند  گسترش این فضاها د ر بین مناطق مختلف 
تهران د ید ه مي شود  به طوری که میزان سرانه فضاي سبز د ر 14 منطقه از مناطق فعلي شهر کمتر از میانگین کل 
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این واقعیت است که پراکند گي فضاهاي سبز د ر سطح مناطق به طور عاد النه صورت  بیانگر  ارقام  این  مي باشد . 
نپذیرفته است )Salehi, et al., 2013؛ لطفی و همکاران، 2013(.

سرانه فضاي سبز با توسعه فضاي سبز همگام با تحوالت جمعیتي که از سال هاي 66-1365 با سرعت بیشتری 
افزایش یافت، از سرانه 6/2 متر د ر سال 65 به 13/68 د ر سال 1390 افزایش پید ا کرد . امروزه این فضاها 16 د رصد  

از مساحت شهر را پوشش می د هد  )مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1392(.

بااین حال بر اساس آمارهای به د ست آمد ه توسط مهند سان مشاور گزینه مناطق 10، 17، 7، 8، 11 که غالبًا د اراي 
بافت فشرد ه و تراکم جمعیتي باال هستند ، با کمبود  فضاي سبز مواجه اند . با توجه به اینکه فضاهاي سبز د ر این 
مناطق باوجود  مشکالت و چالش هاي متعد د  از کاربري هاي سازگار و مورد  نیاز مناطق مسکوني و تجاري محسوب 
می شود  و باید  د ر نزد یکي این مناطق قرار د اشته باشد ، فراهم نمود ن بستر الزم براي توسعه فضاهاي سبز د ر این 
مناطق، امري بسیار ضروري محسوب مي شود . باوجود  مشکالت اساسي د ر نبود  زمین و د ر نتیجه کاشت د رختان و 

ایجاد  پارک د ر مناطق پرتراکم، سیاست حفاظت از فضاي سبز نیز امري مهم به شمار مي آید .

د ر مقابل، مناطق 19، 22، 21، 2، 1، 20 د ارای مازاد  سرانه می باشند  حتی د ر برخی از این مناطق، سرانه فضای 
سبز بسیار بیشتر از سرانه جهانی بود ه که به د لیل گسترد گی این مناطق و جمعیت کم آن ها این امکان میسر گرد ید ه  

است )مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1392(.

سرانه فضای سبز منطقه 19 د ر سال 90، 63/98 مترمربع برای هر نفر می باشد  که د ر مناطق 22 گانه شهر 
تهران باالترین سرانه فضای سبز به خود  اختصاص د اد ه است )مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1392(. 
د ر این منطقه به د لیل وجود  فضاهاي باز، سرانه آن همچنان د ر حال افزایش مي باشد . یکي از د الیل اصلي افزایش 
سرانه د ر این مناطق نسبت به سال های گذشته، تبد یل پاد گان قلعه مرغي به بوستان والیت و کاشت د رختان و 

د رختچه های انبوه د ر این مکان بود ه است.

بعد  از منطقه 19، منطقه 22 با د اشتن سرانه 32/25 مترمربع برای هر نفر، بیشترین سرانه را د ارد . می توان گفت 
مناطق 19، 22، 21 د ر سرانه پارک ها جنگل کاری د رون شهری و کاشت گونه های گیاهی سرآمد  مناطق 22 گانه 

می باشند  )مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1392(.

بر اساس منابع آماری موجود  61 عد د  بوستان د ر منطقه 19 قرار د ارد  و سرانه بوستان آن 11/53 می باشد  که عد د  
قابل توجهی است. الزم به ذکر است منطقه 19 با این سرانه پارک رتبه د وم را بعد  از منطقه 22 )با سرانه 13/56( تا سال 
1390 د ارد . ازنظر فراوانی تعد اد  پارک ها )صرف نظر از مساحت آن ها( منطقه 4 با د اشتن 218 پارک د ر مرتبه نخست و 
بعد ازآن منطقه 5 )با 187 پارک( و منطقه 2 )با 154 پارک( به ترتیب رد ه های بعد ی را به خود  اختصاص د اد ه است و 
این د ر حالي است که منطقه 9 )با 25 پارک( و بعد ازآن منطقه 11 و 21 د ر زمره کم ترین ازلحاظ تعد اد  پارک به شمار 
مي آیند . د ر مقابل، سرانه فضاي سبز منطقه 10، به علت تراکم باالي بافت مسکوني، پایین ترین سرانه فضاي سبز را 
د ر مناطق 22 گانه، به خود  اختصاص د اد ه است، که 1/89 مترمربع برای هر نفر د ر سال 1390 می باشد . بعد  از منطقه 

10، منطقه 17 با د اشتن سرانه 3/18 مترمربع برای هر نفر، کمترین سرانه را د ارا می باشد .
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مساحت کل فضای سبز منطقه 10، 60/2 هکتار می باشد  که 22/8 هکتار از آن شامل بوستان های این منطقه 
بود ه است. با توجه به مساحت بوستان ها و جمعیت این منطقه که به طور تقریب 302852 نفر می باشد ، سرانه پارک 
د ر این منطقه بالغ بر 0/72 بود ه که د ر نتیجه آن این منطقه د ارای 47 عد د  بوستان است که بزرگ ترین آن پارک 

بیست ود و بهمن با مساحت 23148 می باشد  )مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1392(.

 به طور خالصه مي توان گفت که آمارهاي سال 1390 نشان مي د هد  کمترین سرانه فضاي سبز را منطقه 10 
)با سرانه 1/89( و به د نبال آن منطقه 17 )با سرانه 3/18( و بیشترین آن را منطقه 19 )با سرانه 63/98( و به د نبال 
آن منطقه 22 )با سرانه 33/25( د ارا مي باشد . شکل 2 سرانه فضای سبز را به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران 

د ر سال 1390 نشان می د هد  )مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1392(.

شکل 2: سرانه فضاي سبز شهروند ان تهراني به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران د ر سال 1390

مي توان نتیجه گرفت مناطق با تراکم باالي جمعیتي از سرانه فضاي سبز کمتر و مناطق کم تراکم از سرانه 
باالیي برخورد ار هستند  و یک همبستگي منفي بین این د و وجود  د ارد . هنوز مناطق بسیاري تا رسید ن به وضعیت 
مطلوب فاصله د اشته و متأسفانه مناطق محد ود ي نزد یک به وضعیت مطلوب و یا د اراي وضعیت مطلوب مي باشند .

یکي از اهد اف اصلي براي نیل به سرانه مطلوب د ر همه مناطق، توزیع عاد النه فضاي سبز به طور یکسان بر 
با تملک  اساس استاند ارد هاي بین المللی د ر همه ناحیه ها و محله هاي شهر تهران مي باشد ، به طوری که مي توان 
بافت های فرسود ه، سرانه فضاي سبز د ر مناطق د اراي فقر سرانه را مطابق با استاند ارد هاي بین المللی افزایش د اد . 

همچنان که افزایش فضاي سبز یکي از اهد اف اصلي د ر طرح جامع تهران مي باشد .

با توجه به جمعیت کل شهر تهران د ر سال 1390 که بالغ بر 8 میلیون نفر می باشد  و با توجه به مساحت کل 
فضای سبز و مساحت کل پارک ها، سرانه کل فضای سبز د ر سال 1390 برابر با 13/63 و سرانه کل پارک ها برابر 
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با 3/82 مترمربع است )مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1392(. شکل 3 سرانه پارک را به تفکیک مناطق 
22 گانه شهر تهران نمایش می د هد .

نسبت سطح فضای سبز نیز شاخصی است که به وضعیت کمی فضای سبز د ر یک منطقه شهری می پرد ازد . 
شکل 4 این شاخص را به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران نشان می د هد .

شکل 3: سرانه پارک به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران د ر سال 1390

شکل 4: نسبت سطح فضای سبز به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران د ر سال 1390
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6- تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود  پراکند گی پارک های شهر تهران
6-1- مواد  و روش ها

تاکنون مطالعاتي پیرامون ارزیابي توزیع فضایي و روش های مکان یابی خد مات عمومي بخصوص پارک های 
استاند ارد هاي  تعیین  جهت  را  برابري  مفهوم   )1976( آلیستر1  مک  مثال،  به عنوان  است.  گرفته  صورت  شهري 
پیشنهاد   را  کوچک مقیاس  پارک های  باالي  تعد اد   وجود   اساس  این  بر  و  برمی گزیند   عمومي  خد مات  مکان یابی 
می د هد . باچ2 )1980( با استفاد ه از مفهوم فرصت د سترسي و میزان هم جواری مد لي را براي ارزیابي توزیع پارک ها 

د ر سئول پیشنهاد  د اد ه، که د ر آن مد ت زمان مورد  نیاز براي د سترسي به پارک از اهمیت باالیي برخورد ار است.
پنج عامل  به  توجه  او  تأکید  مي کند ،  استقرار خد مات عمومي  د ر  برابري  بر مفهوم  لوسي3 )1981( همچنین 
مساوات، نیاز، تقاضا، اولویت و تمایل به پرد اخت را د ر این مورد  الزم مي د اند . د ر اصل مساوات د ر استقرار خد مات 

شهري توجه به فاصله ها امر مهمي بشمار مي رود .
آن و همکارانش4 )1991( با استفاد ه از سیستم اطالعات جغرافیایي (GIS) د سترسي مناطق شهري به فضاهاي 
باز )کمربند هاي سبز، رود خانه ها و د ریاچه ها( را مورد  تحلیل قرار د اد ه اند . آن ها د ر این مطالعه فاصله مستقیم از 
فضاهاي باز را د ر نظر گرفته بود ند  و ازآنجاکه مد ل آن ها توانایي اند ازه گیري مسیر هاي واقعي پیاد ه روی را ند اشت 

می توان گفت محد ود ه هاي سرویس د هي به د ست آمد ه د ر این مطالعه فاقد  اعتبار است.
د ر مطالعه نیکلس و شافر5 )2001( د ر زمینه مطالعه پارک های شهري و خد مات تفریحي از GIS براي ارزیابي 
میزان د سترسي و مساوات د ر سیستم پارک های محله ای استفاد ه شد ه است. آن ها نیز روش میانگیري ساد ه را براي 
تعیین محد ود ه سرویس د هي پارک ها بکار گرفته اند . همچنین وان هرزل و وید من6 )2003( با استفاد ه از تحلیل هاي 
کیفي و کمي و استفاد ه از نقشه هزینه سفر با د ر نظر گرفتن موانع فیزیکي د ر محیط رستر نرم افزار GIS توزیع 

فضاي سبز چهار شهر بلژیک را مورد  ارزیابي قرار د اد ه اند .
روش هاي موجود  براي سنجش د سترسي فضایي به پارک را مي توان د ر سه د سته کلي قرارد اد : 1(  نزد یکي 
فضایي پارک، که د ر آن هزینه هاي سفر از محل سکونت شهروند ان تا پارک د ر نظر گرفته مي شود ؛ 2(  رویکرد  
مي گیرد ؛  قرار  سنجش  مورد   مشخص  جغرافیایي  محد ود ه  یک  د ر  پارک ها  تراکم  و  تعد اد   آن  د ر  که   محتوایي، 
و 3( رویکرد  مد ل سازی برهمکنش فضایي، یا رویکرد  مد ل جاذبه که د ر آن د سترسي فضایي بالقوه با استفاد ه از د و 

.(Zhang, Lu & Holt, 2011)  مؤلفه اند ازه پارک و فاصله از آن مورد  سنجش قرار مي گیرد
این مطالعه سعي بر آن د ارد  تا با استفاد ه از رویکرد  هزینه سفر و به کارگیری روش تحلیل شبکه واحد هاي 
مسکوني شهر تهران را که د سترسي پیاد ه مناسبي به پارک ند ارند  مشخص کند  و با استفاد ه از رویکرد  محتوایي 

وضعیت موجود  مناطق مختلف شهر تهران را از این لحاظ مورد  مقایسه قرار د هد .
 GIS نرم افزار  د ر محیط  تهران  ابتد ا شبکه د سترسی شهر  نشان می د هد .  را  ارزیابی  این  انجام  شکل 5 روش 
مد ل سازی می شود . ورود ی پارک ها به عنوان مرکز خد مات موجود  بر روی این شبکه د سترسی به مد ل اضافه می شود  

1. McAllister
2. Bach
3. Lucy
4. Ahn et al
5. Nicholls and Shafer
6. Van Herzele and Wiedeman
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)شکل 6 اجزای این مد ل را به صورت مورد ی نشان می د هد (. محد ود ه سرویس د هی هر پارک )به عنوان محد ود ه ای که 
د ر آن د سترسی پیاد ه به پارک د ر 10 د قیقه یا کمتر برآورد ه شود ( بر روی نقشه تعیین می شود ؛ و د ر پایان با استفاد ه از 

شاخص های مناسب پراکنش پارک های مناطق مختلف شهر تهران مورد  ارزیابی و مقایسه قرار می گیرند .
محد ود ه  نسبت  شاخص  از  پارک ها  سرویس د هی  میزان  ازلحاظ  تهران  شهر  گانه   22 مناطق  مقایسه  براي 
سرویس د هي1 استفاد ه می شود  (Oh & Jeong, 2007). نسبت محد ود ه سرویس د هي د رصد ي از محد ود ه مورد  

نظر است که د ر محد ود ه سرویس د هی پارک واقع شد ه باشد :

استفاد ه از شاخص نسبت سطح محد ود ه سرویس د هی د ر موارد ی که پراکنش مناطق مسکونی یکنواخت نیست 
می تواند  گمراه کنند ه باشد ، بنابراین جهت باال برد ن د قت تحلیل می توان از شاخص نسبت سطح کاربری مسکونی 

د ر محد ود ه سرویس د هی پارک استفاد ه کرد .

واحد  مطالعه د ر این تحقیق محله است و ازآنجاکه هد ف، ارزیابي توزیع پارک ها بر اساس د سترسي پیاد ه است 
تنها عملکرد  محله اي پارک ها د ر نظر گرفته شد ه است.

شکل 5: مد ل مفهومی ارزیابی و تحلیل پراکنش پارک ها د ر این تحقیق

1.Service area ratio
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شکل 6: عناصر کلید ي موجود  د ر تحلیل شبکه

6-2- ارائه نتایج و بحث

مطالعات انجام شد ه د ر مورد  فضاي سبز تهران نشان مي د هد  که نحوة ترکیب و توزیع فضایي پارک هاي موجود  
که بخش مهمي از فضاهاي سبز و باز شهر تهران را شامل مي شوند  د اراي شرایط مطلوبي نبود ه و باوجود  افزایش 
توزیع مکاني پارک ها، همچنان عد ه بسیاري از شهروند ان تهراني با د ارا بود ن مساحت قابل توجهی سرانه فضاي 
سبز امکان د سترسي به پارک هاي محلي و همسایگي را ند ارند ؛ بنابراین صرف د اشتن سرانه مطلوب نمي تواند  به 

معناي بهره مند ي از پارک ها و حتي سایر خد مات شهري باشد .

 .(Vigar, 2002)  د ر سال هاي اخیر، برنامه ریزان شهري به میزان د سترسي1 بیش تر از توان جابجایي2 توجه د ارند
اینکه یک برنامه ریز مد ام د ر حال افزایش خد مات حمل ونقل و توسعه میزان تحرک ماشیني د ر شهر باشد  رویکرد ي 
است که باید  مورد  مد اقه و بازبیني قرار گیرد . رویکرد  جد ید  یعني توجه بیشتر به میزان د سترسي پیاد ه به خد مات 
پاید ار شکل گرفته است  ایجاد  شبکه حمل ونقل  براي  پاید اري د ر شهرها و تالش  اهد اف  نتیجه توسعه   شهري د ر 

.(Curtis & Scheurer, 2010)

افزایش میزان د سترسي پیاد ه به خد مات شهري نیاز به تمرکز بیشتر بر روي توزیع مکاني کاربري ها و شبکه د سترسي 
د ارد . راه حل های کلید ي شامل جلوگیري از گسترد گي فضایي شهرها، تمرکززد ایي خد مات و افزایش گزینه هاي جانشین 
حمل ونقل ماشیني است (Curtis & Scheurer, 2010). تمرکز زد ایي خد مات د ر شهر به منظور افزایش د سترسي به 

خد مات و همچنین افزایش پیاد ه روی به عنوان جانشین حمل و نقل ماشیني د ر شهرها صورت مي پذیرد .

با تعیین محد ود ه سرویس د هی پارک های یک شهر و تحلیل آن ها د ر کنار هم می توان به ارزیابی پراکنش پارک ها 
پرد اخت و همچنین می توان با تعریف شاخص هایی آن را به تفکیک مناطق مختلف به صورت کمی بیان کرد .

بر اساس استاند ارد هاي موجود  شعاع عملکرد  پارک های محله اي 600 الي 800 و گاهي تا 1000 متر مي باشد  که 
این استاند ارد  بر اساس د سترسي پیاد ه مشخص شد ه است. با رویکرد  افزایش پیاد ه روی به عنوان جانشین حمل ونقل 
پیاد ه بهتر است تحلیل پراکنش پارک ها بر مبنای د سترسی پیاد ه به نزد یک ترین پارک صورت پذیرد . به این معنی 

1. Accessibility
2. Mobility
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که د ر حین تحلیل محد ود ه سرویس د هی سایر پارک ها )محله ای، ناحیه ای، منطقه ای و ...( نیز بر اساس د سترسی 
پیاد ه تعیین شود . د ر این گزارش فاصله زمانی 10 د قیقه )معاد ل 500 متر( از نواحی مسکونی به عنوان حد  فاصله ای 
که شهروند ان حاضرند  پیاد ه طی کنند  تا به پارک برسند  عامل تعیین کنند ه محد ود ه سرویس د هی پارک ها د ر نظر 

.(Oh & Jeong, 2007) گرفته شد ه است

د ر اغلب مطالعات براي تعیین محد ود ه سرویس د هي خد مات به خصوص پارک ها از روش میانگیري استفاد ه 
مي شود . به این صورت که به عنوان مثال محد ود ه سرویس د هي هر پارک تا شعاع 1000 متري آن )فاصله زمانی 15 
د قیقه پیاد ه روی( د ر نظر گرفته می شود (Nicholls & Shafer, 2001).   این یک فاصله مستقیم از محل سکونت 
د سترسي  شبکه  از طریق  خد مات  به  د سترسي شهروند ان  د رحالی که  است،  موانع  گرفتن  نظر  د ر  بد ون  پارک  تا 
امکان پذیر است. بنابراین تعیین محد ود ه سرویس د هي خد مات باید  از طریق تحلیل شبکه د سترسي صورت پذیرد .

محد ود ه های سرویس د هی با استفاد ه از تحلیل شبکه د ر محیط نرم افزار GIS تعیین مي شوند . براي انجام این 
تحلیل به د اد ه هاي مربوط به شبکه د سترسي شهر تهران و موقعیت مکاني ورود ي پارک های موجود  د ر شهر نیاز 
است. با استفاد ه از تحلیل شبکه مي توان به سؤاالت متعد د  مربوط به د سترسي پاسخ د اد . این روش، تحلیل فضایي 
د اد ه هاي مربوط به شبکه )معمواًل عوارض خطي( را براي محاسبه فواصل بین نقاط یا گره هاي موجود  د ر شبکه 

بکار مي گیرد .

شکل 7 نقشه پارک های شهر تهران را به تفکیک مناطق 22 گانه تا به امروز نشان می د هد . شکل 8 محد ود ه 
سرویس د هی پارک های موجود  د ر مناطق 22 گانه شهر تهران را نشان مي د هد . این محد ود ه ها با استفاد ه از تحلیل 

شبکه تعیین شد ه اند  و فاصله زمانی کمتر از10 د قیقه پیاد ه روی تا پارک را ارائه می د هند .

شکل 7: پراکنش پارک های شهر تهران
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شکل 8: محد ود ه سرویس د هی پارک های موجود  د ر مناطق 22 گانه شهر تهران

اطالعات شاخص نسبت محد ود ه سرویس د هی به تفکیک مناطق 22 گانه د ر جد ول 2 ارائه شد ه است. همان گونه 
که د ر این جد ول ارائه شد ه است، منطقه 19 با 82 د رصد  باالترین سطح تحت پوشش خد مات پارک راد اراست و 
بعد ازآن مناطق 17، 16 و 14 به ترتیب با 70، 64 و 63 د رصد  د ر رد ه های بعد  قرار می گیرند . مناطق 21 و 22 با 
سطح به نسبت باالی پارک از توزیع مناسبی برخورد ار نبود ه و د ارای کمترین سطح پوششی از خد مات پارک هستند .

ازآنجاکه پراکنش مناطق مسکونی د ر این مطالعه یکنواخت نیست، از شاخص نسبت سطح کاربری مسکونی 
از تقسیم سطح مسکونی موجود  د ر محد ود ه  این شاخص  نیز استفاد ه شد ه است.  د ر محد ود ه سرویس د هی پارک 
سرویس د هی پارک به کل سطح مسکونی موجود  به د ست می آید . با استفاد ه از نقشه محد ود ه سرویس د هي پارک 
)که با استفاد ه از تحلیل شبکه تهیه شد ( و نقشه واحد  هاي ساختماني مي توان آن د سته از مناطق مسکوني  را که 
خارج از محد ود ه سرویس د هي پارک ها هستند  مشخص کرد . شکل 9 نقشه اي را نشان مي د هد  که د رآن واحد های 
مسکوني د اخل و خارج از محد ود ه سرویس د هي پارک شهر تهران متمایز شد ه است. بر اساس این نقشه 49 د رصد  
از کل کاربری مسکونی شهر تهران د ر محد ود ه سرویس د هی 10 د قیقه ای پارک واقع شد ه است. جد ول 3 این نسبت 

را به صورت کمی و به تفکیک مناطق نشان می د هد .
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جد ول 2: نسبت محد ود ه سرویس د هی به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران

نسبت محدوده سرویس دهی (%)مساحت کلمنطقه

191149350082
17827425070
161644980064
141456000063
152845540060
24956410060

202028280056
121356040054
62144320051
81323940048
32938090048
13453980047

10805998047
55901120047
71536820046
47243470044

131388580039
183785130031
111186640027
91955410019

226140200016
215196000015

شکل 9: نواحی مسکونی د اخل و خارج از محد ود ه سرویس د هی پارک به تفکیک مناطق 22 گانه
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جد ول 3: نسبت سطح مسکونی موجود  د ر محد ود ه سرویس د هی پارک به سطح مسکونی خارج از پارک به تفکیک مناطق 22 گانه شهر تهران

نسبت سطح مسکونی در محدوده سرویس دهی پارك (%)سرانه پارك مساحت پارك (m2)مساحت کل (m2)جمعیتمنطقه

1924435011493500288093211.7978
183913683785130018072664.6271
162878031644980017299896.0170
1724858982742504277071.7267
26329174956410017629212.7963
57937505901120021727712.7461

12240720135604006070452.5258
203408612028280015008364.4056
9158516195541001783361.1356

14484333145600008779341.8155
156387402845540039567336.1955
6229980214432007751123.3752
33141122938090012606894.0150
7309745153682002624700.8547
14394673453980013764033.1344

1030285280599802288750.7644
8378118132394003244070.8644

13276027138858006146672.2341
48612807243470017074751.9837

2212895861402000158500512.2925
21162681519600006355833.9123
11288884118664005147111.7815

بر اساس تحلیل های انجام شد ه د ر منطقه 11 تنها 15 د رصد  از سطح کاربری مسکونی د ر محد ود ه 10 د قیقه ای 
پارک واقع شد ه است و بعد ازآن مناطق 21 و 22 کمترین مطلوبیت د ر توزیع پارک ها را د ارا هستند . منطقه 19 با 78 

د رصد  و منطقه 18 با 71 د رصد  باالترین نسبت سطح کاربری مسکونی د ر محد ود ه خد مات پارک راد ارند .

د ر تحلیل های انجام شد ه با استفاد ه از تحلیل شبکه، تحلیل توزیع پارک ها بد ون توجه به اند ازه پارک ها انجام شد ه 
)عملکرد   پیاد ه  سرویس د هی  محد ود ه  پارک،  مساحت  و  عملکرد   مقیاس  نظر گیری  د ر  بد ون  اینکه  یعنی  است؛ 
همسایگی( برای تمامی پارک ها مالک تعیین محد ود ه سرویس د هی قرارگرفته است. د لیل استفاد ه از این رویکرد  
پراکنش  تحلیل  اما جهت  است؛  استوار  تمامی ساکنان شهر  برای  پارک  به  پیاد ه  د سترسی  فراهم سازی  برفرض 
فضایی پارک ها بد ون توجه به معیار د سترسی و صرفًا بر اساس مساحت پارک د ر محد ود ه همسایگی )شعاع 500 
متری( می توان از آمار فضایی از نوع کانونی (Focal Statistics) استفاد ه کرد . بد ین صورت که د ر هر نقطه از 



27تحلیل پراکند گی پارک  ها و بوستان  ها، مکان یابی آن ها د ر سطح شهر تهران با رویکرد  توسعه همگون

از آن نقطه  محد ود ه مورد  مطالعه یک شاخص آماری مانند  مجموع مساحت پارک های موجود  د ر شعاعی معین 
محاسبه و به آن نقطه اختصاص د اد ه شود . اگر برای ای محاسبات تمامی نقاط موجود  د ر یک شبکه رستری منطبق 
با محد ود ه مورد  مطالعه و با توان تفکیک معین انجام شود ، می توان با استفاد ه از نتایج آن به تحلیل پراکنش پارک ها 
)با توجه به مساحت پارک د ر محد ود ه معین( پرد اخت، شکل 10 مراحل استفاد ه از این تحلیل و چگونگی تلفیق آن 

با نتایج حاصل از تحلیل شبکه و محد ود ه های سرویس د هی پیاد ه را نشان می د هد .

شکل 10: مد ل مفهومی تحلیل فوکال استاتیستیک پارک ها و ترکیب نتایج حاصله د ر نتایج تحلیل د سترسی پیاد ه و ارائه نقشه نهایی

 شکل 11 مساحت پارک تا شعاع 500 متری را برای سطح شهر تهران به صورت نقشه نشان می د هد . د اد ه های 
بکار رفته د ر این نقشه شامل یک الیه رستری با اند ازه پیکسل 10 متر است که ارزش هر پیکسل د ر این الیه 
نشان د هند ه مجموع مساحت پارک د ر محد ود ه ی د ایره ای )با شعاع 500 متر( اطراف آن پیکسل )مرکز د ایره( است. 
اطالعاتی  این الیه  د ر  ارزش های موجود   با طبقه بند ی  است.  متغیر  متر  از صفرتا 784500  ارزش ها  این  گستره 
می توان نواحی ای از شهر را که از فقر فضای پارک رنج می برند  مشخص کرد . شکل 12 نقشه طبقه بند ی شد ه الیه 
اطالعاتی موجود  د ر شکل 11 را نشان می د هد . کمیت های موجود  د ر این الیه اطالعاتی د ر چهار طبقه صفر تا 
1000، 1000 تا 5000، 5000 تا 10000 و باالتر از 10000 مترمربع طبقه بند ی  شد ه اند . نواحی تیره رنگ موجود  د ر 
این نقشه از کمترین میزان مساحت پارک د ر شعاع 500 متری برخورد ارند . می توان گفت این نواحی از شهر تهران 

از کمبود  فضای پارک رنج می برند .
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جهت ارائه یک نقشه خروجی مناسب د ر راستای حمایت تصمیم گیران حوزه توسعه پارک های شهر تهران از 
تلفیق نتایج حاصل از تحلیل شبکه و محد ود ه های سرویس د هی پیاد ه پارک ها و نتایج به د ست آمد ه از تحلیل فوکال 
پیاد ه  سرویس د هی  محد ود ه  از  خارج  مسکونی  مناطق  متری   500 شعاع  د ر  پارک  مساحت  نقشه  استاتیستیکس 
پارک ارائه می شود  )شکل 13 نتایج به تفکیک مناطق؛ شکل 14 نتایج به تفکیک محل ها(. د ر این نقشه مناطق 
مسکونی خارج از محد ود ه سرویس د هی پیاد ه پارک د ر چهار طبقه جای گرفته اند : )1( مناطق مسکونی خارج از 
محد ود ه سرویس د هی پیاد ه پارک که د ر شعاع 500 متری آن ها کمتر از 1000 مترمربع پارک وجود  د ارد ؛ )2( مناطق 
مسکونی خارج از محد ود ه سرویس د هی پیاد ه پارک که د ر شعاع 500 متری آن ها از 1000 تا 5000 مترمربع پارک 
وجود  د ارد ؛ )3( مناطق مسکونی خارج از محد ود ه سرویس د هی پیاد ه پارک که د ر شعاع 500 متری آن ها از 5000 
تا 10000 مترمربع پارک وجود  د ارد ؛ )4( مناطق مسکونی خارج از محد ود ه سرویس د هی پیاد ه پارک که د ر شعاع 
500 متری آن ها بیشتر از 10000 مترمربع پارک وجود  د ارد . د ر این نقشه عالوه بر مشخص سازی مناطق مسکونی 
خارج از محد ود ه سرویس د هی پیاد ه پارک اولویت بند ی بر اساس تحلیل فوکال استاتیستیک د ر شعاع 500 متر نیز 

صورت پذیرفته است.

شکل 11: تحلیل توزیع فضایی پارک ها بر اساس مساحت پارک موجود  د ر شعاع 500 متری
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شکل 12: طبقه بند ی فضایی د اد ه های حاصل از تحلیل توزیع فضایی پارک ها بر اساس مساحت پارک موجود  د ر شعاع 500 متری

شکل 13: نقشه نهایی حاصل از ترکیب نتایج تحلیل سرویس د هی پیاد ه پارک ها و تحلیل فوکال استاتیستیکس به تفکیک مناطق جهت حمایت 
تصمیم گیری د ر راستای توسعه پارک ها
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شکل 14: نقشه نهایی حاصل از ترکیب نتایج تحلیل سرویس د هی پیاد ه پارک ها و تحلیل فوکال استاتیستیکس به تفکیک محله ها جهت حمایت 
تصمیم گیری د ر راستای توسعه پارک ها

7- جمع بند ی

بر مبناي آمار د ریافتي از سازمان پارک ها و فضاي سبز شهر تهران طي د هه 70 )سال های 1370 تا 1379(، 
بالغ بر 555 پارک با مجموع مساحت 6033504 مترمربع ایجاد  گرد ید ؛ و د ر پي آن با افزایش توسعه فضاي سبز د ر 
د هه 80 )سال های 1380 تا 1389( بالغ بر 975 پارک با مجموع مساحت 10554952 مترمربع و هم چنین د ر سال 
90 به طور تقریبی 120 پارک با مجموع مساحت 2849993 ساخته شد  )مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 
1392(. می توان گفت طي این روند ، افزایش چشمگیري د ر سرانه پارک ها قابل مشاهد ه مي باشد . به طورکلی تعد اد  
پارک ها از 241 عد د  با مجموع مساحت 678 هکتار د ر سال 1369 به 1888 عد د  با مساحت 2721 هکتار د ر سال 

1390 رسید ه است )مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 1392(.

علیرغم افزایش تعد اد  پارک ها ارزیابی پراکند گی پارک های شهر تهران، پراکنش نامناسب آن ها و عد م تعاد ل 
د رروند  این گسترش د ر سطح شهر تهران را به خصوص د ر نواحی مرکزی شهر آشکار می سازد . توزیع مکاني فضاي 
سبز باید  به گونه ای باشد  که د ستیابي به آن به آسانی صورت پذیرد  و زمان د سترسي به آن حد اکثر 15 د قیقه از 

نواحي مسکوني باشد .

با توجه به اینکه توزیع مناسب فضاي سبز عمومي و تراکم پوشش گیاهي یکي از شاخصه های اصلي تأثیرگذار 
این معضل د ر  ناگزیرند  که براي رفع  آلود گي هوا و کیفیت زیست محیطی می باشد  مد یران شهر تهران  بر روی 
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را  ایجاد  فضاي سبز  و  زیستي  تد ابیر محیط  نامناسب می باشند ،  توزیع  و  باال  تراکم  د اراي  که  تهران  از  مناطقی 
برنامه ریزی نمایند . د ر این راستا مد یران شهر تهران د ر سال های اخیر اقد امات مثبتي د ر جهت افزایش فضاي سبز 
مناطق مرکزي شهر که نسبتًا د اراي بافت فشرد ه و فرسود ه می باشند ، انجام د اد ه اند . به طور نمونه تغییر کاربري برخي 
از پاد گان ها به کاربري فضاي سبز مانند  تبد یل پاد گان قلعه مرغي به بوستان بزرگ والیت د ر منطقه 19 شهر تهران 
که باعث افزایش چند  برابري سرانه آن منطقه شد ه است و یا تبد یل زند ان قصر به باغ موزه قصر د ر منطقه 7 شهر 
تهران. نکته قابل توجه عد م توجه به پراکنش مناسب پارک ها د رروند  توسعه شهر تهران است. افزایش د سترسی 
پیاد ه به خد مات به خصوص پارک ها و توسعه همگن  آن ها د ر تمامی سطح شهر از الزامات نگاه نو د ر برنامه ریزی 

فضای سبز محسوب می شود .

د ر این گزارش ضمن ارائه مبانی نظری وضعیت موجود  فضای سبز به خصوص پارک ها تشریح شد  و با استفاد ه از 
روش های نوین تحلیل مکانی پارک های شهر تهران انجام شد . با توجه به نتایج تحلیل پراکنش فضایی پارک های 
شهر تهران د ر این گزارش ارائه شد ه می توان اولویت های توسعه پارک را مناطقی از شهر د انست که د ر محد ود ه 
سرویس د هی پارک قرار ند ارند  و یا اینکه مجموع مساحت پارک د ر شعاع همسایگی آن ها کم است. اطالعات حاصل 

از این تحلیل ها می تواند  برای مد یران شهر تهران مالک عمل قرار گیرد .

8- پیشنهاد  ها

y  د ر راستای تحقق اهد اف توسعه پاید ار و رویکرد های جد ید  د ر برنامه ریزی های کاربری زمین مد یران توجه
ویژه ای به توسعه همگون خد مات شهری و عد الت اجتماعی د اشته باشند .

y  و شبکه  تحلیل  مانند   جد ید   روش های  از  شهر  سطح  د ر  خد مات  پراکنش  موجود   وضعیت  تعیین  جهت 
تحلیل های آماری ارائه شد ه د ر این گزارش استفاد ه شود .

y  د ر محله ای(  پارک های  )بخصوص  تهران  پارک های شهر  توسعه  زمینه  د ر  گزارش  این  از  حاصل  نتایج 
مراحل مکان یابی می تواند  پشتیبان تصمیم گیری باشد .

y  د ر مراحل بعد ی مکان یابی و توسعه فضای سبز شهری بخصوص پارک ها سایر شاخص ها )ارائه شد ه د ر
بخش مبانی نظری گزارش( مورد  توجه قرار گیرد .

y  اولویت مد یران د ر زمینه توسعه سطح پارک های محله ای شهر تهران، مناطق مسکونی خارج از محد ود ه
سرویس د هی پیاد ه پارک باشد ؛ که د ر شعاع 500 متری آن ها مساحت پارک کمتر از 1000 متر موجود  است.

y  د ر مناسب(  روش های  با  شهری  خد مات  پراکنش  ارزیابی  و  تحلیل  )یعنی  رویکرد   این  می شود   توصیه 
خصوص تمامی خد مات شهری د ر سطح تمامی شهرهای کشور مورد  توجه قرارگرفته و مالک عمل باشد .



مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران 32

منابع
بحریني، سید  حسین. )1382(. فرایند  طراحي شهري، انتشارات د انشگاه تهران، تهران.- 
بهرام سلطاني، کامبیز. )1371(. مجموعه مباحث و روش های شهرسازی؛ محیط زیست، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و - 

معماري ایران، تهران.
تیموری، سارا، فقهی، جهانگیر، شریفی، مرتضی. )1387(. برآورد  سرانه فضای سبز با استفاد ه از تصاویر IKONOS. تحقیقات - 

جنگل و صنوبر ایران. جلد  16، شماره 2. صفحات 292-303.
سعید  نیا، احمد . )1379(. کتاب سبز شهرد اری ها؛ فضاي سبز شهري، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهري وزارت کشور، تهران.- 
سوزنچي، کیانوش و بهروزفر. فریبرز. )1380(. جایگاه فضاي سبز د ر برنامه ریزی شهری. د فتر فني معاونت هماهنگي امور عمراني - 

وزارت کشور،1380، تهران.
د فتر امور فنی تد وین معیارها )1380(، ضوابط طراحی فضای سبز شهری، سازمان مد یریت و برنامه ریزی کشور، نشریه شماره 203، - 

تهران، مرکز مد ارک علمی و انتشارات.
رحماني، محمد جواد . )1382(. بررسي روند  تصمیم گیری د ر مکان یابی پارک ها و فضاي سبز عمومي و تأثیر آن بر ایمني. سبزینه شرق.- 
قریب، فرید ون. )1383(. شبکه ارتباطي د ر طراحي شهري، انتشارات د انشگاه تهران، تهران.- 
لطفی، صد یقه، جوکار سرهنگي، عیسي، عثمان پور، هیرش و عظیمي، سیوان. )1392(. تحلیل توزیع فضایی پارک های محله ای - 

منطقه 3 تهران. جغرافیا و توسعه شهری.
لقایی، حسنعلی، بهمن پور، همومن، حکیمی عابد ، مهسا. )1390(. ارزشیابی کمی و کیفی پارک ها و فضاهای سبز شهری د ر تهران. - 

مجله علوم زیستی واحد  الهیجان، سال پنجم، شماره سوم. صفحات 121-134.
مجنونیان، هنریک. )1374(. مباحثی پیرامون پارک ها، فضای سبز و تفرجگاه ها، انتشارات سازمان پارک وی سبز شهر تهران، تهران.- 
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران. )1392(. طرح ساماند هی و توسعه پارک ها و فضای سبز و باز شهر تهران. تهران: مهند سان - 

مشاور گزینه.
وارثی، حمید رضا، محمد ی، جمال، شاهیوند ی، احمد  )1387(. مکان یابی فضای سبز شهری با استفاد ه از سیستم اطالعات جغرافیایی - 

)نمونه مورد ی شهر خرم آباد (. جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره د هم. صفحات 103-83.
 - Ahn, T.M., Choi, H.S., Kim, I.H., Cho, H.J. (1991). A study on the method of measuring 

accessibility to urban open spaces. J. Korean Instit. Landscape Architect. 18 (4), 17–28.
 - Attwell, Karen. (2000). Urban land resources and urban planting—case studies from Denmark. 

Landscape and Urban Planning, 52(2), 145-163.
 - Bach, L. (1980). Locational models for systems of private and public facilities based on concepts 

of accessibility and access opportunity. Environ Planning A 12, 301–320.
 - Boone, Christopher G, Buckley, Geoffrey L, Grove, J Morgan, & Sister, Chona. (2009). Parks 

and people: An environmental justice inquiry in Baltimore, Maryland. Annals of the Association 
of American Geographers, 99(4), 767-787.

 - Caula, S, Hvenegaard, GT, & Marty, P. (2009). The influence of bird information, attitudes, 
and demographics on public preferences toward urban green spaces: The case of Montpellier, 
France. Urban forestry & urban greening, 8(2), 117-128.

 - Chace, Jameson F, & Walsh, John J. (2006). Urban effects on native avifauna: a review. Landscape 
and urban planning, 74(1), 46-69.

 - Chiesura, Anna. (2004). The role of urban parks for the sustainable city. Landscape and urban 
planning, 68(1), 129-138.



33تحلیل پراکند گی پارک  ها و بوستان  ها، مکان یابی آن ها د ر سطح شهر تهران با رویکرد  توسعه همگون

 - Coombes, Emma, Jones, Andrew P, & Hillsdon, Melvyn. (2010). The relationship of physical 
activity and overweight to objectively measured green space accessibility and use. Social science 
& medicine, 70(6), 816-822.

 - Curtis, Carey, & Scheurer, Jan. (2010). Planning for sustainable accessibility: Developing tools 
to aid discussion and decision-making. Progress in Planning, 74(2), 53-106.

 - Del Saz Salazar, Salvador, & García Menéndez, Leandro. (2007). Estimating the non-market 
benefits of an urban park: Does proximity matter? Land Use Policy, 24(1), 296-305.

 - Ewing, Reid. (1997). Is Los Angeles-style sprawl desirable? Journal of the American planning 
association, 63(1), 107-126.

 - Faryadi, S., & Taheri, S. (2009). Interconnections of urban green spaces and environmental 
quality of Tehran. International Journal of Environmental Research, 3(2), 199-208.

 - Jacobs, Jane. (1961). The death and life of great American cities: Random House LLC.
 - Jim, Chi Yung, & Chen, Wendy Y. (2008). Pattern and divergence of tree communities in Taipei’s 

main urban green spaces. Landscape and Urban Planning, 84(3), 312-323.
 - Lucy,W.H. (1981). Equity and planning for local services. J. Am. Planning Assoc. 47, 447–451.
 - McAllister, D.M. (1976). Equity and efficiency in public facility location. Geograph. Anal. 8, 47–63
 - Nicholls, S., Shafer, C.S. (2001). Measuring accessibility and equity in a local park system: the utility 

of geospatial technologies to park and recreation. Prof. J. Park Recreat. Admin. 19 (4), 102–124
 - Oh, Kyushik, & Jeong, Seunghyun. (2007). Assessing the spatial distribution of urban parks 

using GIS. Landscape and urban planning, 82(1), 25-32.
 - Roman, Caterina G, & Chalfin, Aaron. (2008). Fear of walking outdoors: a multilevel ecologic 

analysis of crime and disorder. American journal of preventive medicine, 34(4), 306-312.
 - Salehi, Esmail, Ramezani Mehrian, Majid, Afrasyabi, Hadi, Davoodi, Majid, & Basiri Mojdehi, 

Reza. (2013). Assessing the spatial distribution of urban parks using network analysis (Case 
study: Tehran, Iran). 2, 11(32), 185-196.

 - Stanners, David, & Bourdeau, Philippe. (1995). Europe’s environment: the Dobris assessment 
Europe’s environment: the Dobrís assessment: Office for Official Publication of the European 
Communities.

 - Talen, Emily. (2010). The spatial logic of parks. Journal of Urban Design, 15(4), 473-491.
 - Tsou, Ko-Wan, Hung, Yu-Ting, & Chang, Yao-Lin. (2005). An accessibility-based integrated 

measure of relative spatial equity in urban public facilities. Cities, 22(6), 424-435.
 - Ulrich, Roger S. (1981). Natural versus urban scenes some psychophysiological effects. 

Environment and behavior, 13(5), 523-556.
 - Van Herzele, A., Wiedemann, T. (2003). A monitoring tool for the provision of accessible and 

attractive urban green spaces. Landscape Urban Planning 63, 109–126.
 - Vigar, Geoff. (2002). The politics of mobility. London: Spon.
 - Wakefield, Julie. (2004). Fighting obesity through the built environment. Environmental health 

perspectives, 112(11), A616.
 - Zhang, Xingyou, Lu, Hua, & Holt, James B. (2011). Modeling spatial accessibility to parks: a 

national study. International journal of health geographics, 10(1), 31.



عناوین انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران سال 1393: 
کتب: 

مبانی نظری حسابد                 اری و گزارشگری مالی شهرد                 اری  ها؛ جلد                  اول و د                 وم	 
طرح جامع شهر تهران	 
 -Strategic-structure comprehensive plan of Tehran city
مجموعه قوانین و مقررات شهرد                 اری تهران؛ حوزه تخصصی خد                 مات شهری جلد                  1	 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد                 اری تهران؛ حوزه تخصصی فرهنگی اجتماعی جلد                  2	 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد                 اری تهران؛ حوزه تخصصی حمل و نقل و ترافیک جلد                  3	 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد                 اری تهران؛ حوزه تخصصی فنی و عمرانی جلد                  4	 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد                 اری تهران؛ حوزه تخصصی مالی و اد                 اری جلد                  5	 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد                 اری تهران؛ حوزه تخصصی شهرسازی، معماری، اراضی و امالک جلد                  6	 
مجموعه قوانین و مقررات شهرد                 اری تهران؛ حوزه تخصصی بود                 جه جلد                  7	 
قانون خود                 گرد                 انی محلی کالن شهر توکیو	 
قوانین مد                 یریت شهری ترکیه و جمهوری کره	 
قوانین شهرد                 اری کالن شهر لند                 ن	 
مد                 یریت محلی و حکمروایی شهری	 
ج هان مسطح است	 
ج هان شهر ها	 
تولید                  فضا	 
چکید                 ه مقاالت همایش ملی شهر ج هانی	 
حسابد                 اری محیط زیست د                 ر شهر تهران	 
 	(SOE) گزارش وضعیت محیط زیست شهر تهران
مبانی توسعه پاید                 ار با تاکید                  بر محیط زیست شهری	 
د                 ستورالعمل پایش تونل  های شهر تهران د                 ر زمان بهره برد                 اری	 
د                 ستورالعمل پایش تونل  های شهر تهران د                 ر زمان ساخت	 
سند                  راهبرد                 ی بحران و پد                 افند                  غیرعامل شهر تهران	 
سیاست گذاری اجتماعی د                 ر خاورمیانه د                 ینامیسم  های اقتصاد                 ی، سیاسی و جنسیتی	 
توسعه اجتماعی د                 ر شهر تهران	 
نرخ سفرسازی کاربری  های شهر تهران	 
گزارش تحوالت اقتصاد                 ی ایران و ج هان )19 جلد                 (	 
اولین نمایشگاه فناوری  های نوین مد                 یریت شهری؛ پاید                 اری شهری و شهر آیند                 ه )2 جلد                 (	 
ابرشهر ها فرم شهری حکمروایی و پاید                 اری	 
الگوی مد                 اخله د                 ر منطقه 12 مبتنی بر طرح توسعه و تعالی فرهنگی و اجتماعی	 
مجموعه مقاالت د                 ر موضوع ج هانی شد                 ن، شهر های ج هانی و نقش فراملی شهر ها	 
مجموعه مقاالت برنامه ریزی و مد                 یریت ریسک، سوانح و شرایط اضطراری شهری	 
نقشه راه تحول گروه اقتصاد                  شهری و د                 رآمد                  پاید                 ار	 
نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )د                 یپلماسی عمومی(	 
نقشه راه تحول گروه اد                 اری و سرمایه انسانی شهرد                 اری تهران	 
نقشه راه تحول به سوی تعالی	 
نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )رسانه(	 
تحول جامع مد                 یریت شهری؛ توسعه و تعالی فرهنگی اجتماعی	 
نقشه راه شهر اسالمی - ایرانی	 
نقشه راه اقتصاد                  مقاومتی و راهبرد                  های اجرایی آن د                 ر شهرد                 اری تهران	 
نقشه راه ج هان شهر تهران	 
مجموعه نشست  های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران )3 جلد                 (	 
بازآرایی مناسبات مالی د                 ولت و شهرد                 اری )2 جلد                 (	 
مطالعات پشتیبان نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )حوزه د                 یپلماسی عمومی( 	 
مطالعات پشتیبان نقشه راه تحول گروه فرهنگی اجتماعی )حوزه رسانه( 	 
مطالعات پشتیبان نقشه راه تحول گروه اد                 اری و سرمایه انسانی شهرد                 اری تهران	 
زنان و زند                 گی شهری )8 جلد                 (	 

گزارش  های د                 انش شهر: 
رفتار ها و واکنش  های اجتماعی تجربه شد                 ه د                 ر هنگام وقوع سوانح	 
ارائه چارچوب مد                 یریت بصری د                 ر شهر تهران	 
نقش حاکمیتی شهرد                اری د                ر مد                یریت و اولویت بند                ی پروژه  های شهری )روش  ها و ابزار ها(	 
آسیب شناسی د           فاتر خد           مات نوسازی محله	 
الزامات شناسایی نقاط پر تصاد     ف شبکه معابر شهر تهران	 

گزارش  های مد                 یریتی: 
راهکار های ترویج محصوالت کشاورزی ارگانیک د                 ر شهر تهران	 
آسیب  های اجتماعی کارگران میاد                 ین میوه و تره بار د                 ر شهر تهران: با تاکید                  بر تجربه زند                 گی روزمره	 



بررسی شاخص  های توسعه پاید                 ار شهری د                 ر شهر تهران )با تاکید                  بر رویکرد                  اجتماعی( 	 
بررسی پتانسیل آب گرفتگی معابر و سیل خیزی شهر تهران و راه  های کنترل آن 	 
مطالعه و تعیین نظام محاسبه تعرفه بهینه و متناسب عوارض مالکیت خود                 رو تهران بزرگ	 
فرصت  ها و تهد                 ید                  ها د                 ر انتخاب شیوه حمل ونقل سفر های تحصیلی	 
مقد                 م های بر شناخت تحوالت الگوی محله د                 ر قرن بیستم و چشم اند                 از آن د                 ر قرن حاضر	 
بررسی عوامل موثر د                 ر طراحی المان  ها و مجسمه  های شهری د                 ر فضا های عمومی شهر تهران- 
مطالعه و بررسی نقش پایش تونل  ها د                 ر مراحل طراحی، اجرا و بهره برد                 اری- 
نقش ژئوسنتتیک  ها د                 ر کاهش ترک و روکش  های آسفالتی- 
ارزیابی خطر سیل خیزی شهر تهران و ارائه راهکار های مد                 یریتی- 
جایگاه روش فعالیت مبنا د                 ر برنامه ریزی شهری- 
مطالعه و بررسی ابعاد                  زیباشناختی نقاشی  های د                 یواری د                 ر سطح شهر تهران- 
مجموعه عملیات حفاظتی پیشنهاد              ی برای زمان وقوع بحران- 
جایگاه علم جامعه  شناسی د                 ر تبیین مسائل و مد                 یریت زیست محیطی شهر تهران- 
بررسی انطباق سند                  طرح جامع شهر تهران با اصول ارتقای کیفیت زند                 گی شهری- 
 -(EOC) الزامات تعیین معیار های طراحی فیزیکی مراکز عملیات شرایط اضطراری
هد                 ف گذاری اقتصاد                 ی کالن شهر ها، نگاهی مقایس های به تجارب ج هانی و تهران- 
رهیافتی بر شناخت مد                 ل  ها و تکنیک  های مکان یابی ارائه خد                 مات شهری- 
وند                 الیسم؛ زمینه  های ایجاد                  و پیامد                  های آن د                 ر محیط شهری- 
مطالعه و بررسی الگو های مناسب رفتاری شهروند                 ان د                 ر برابر زلزله )با تاکید                  بر پناه گیری(- 
مفاهیم و اصول مد                 یریت منابع د                 ر بالیا و حواد                 ث طبیعی- 
ایمنی د                 ر زمین بازی- 
بازیافت ضایعات الستیک- 
بررسی و آسیب  شناسی اختیارات شورا ها و شهرد                 اری  ها د                 ر وضع و وصول عوارض محلی- 
روش  های نوین مد                 یریت رواناب  های سطحی شهری- 
بررسی علل ترافیک د                 ر روز های بارانی و برفی و راهکار های کاهش آن- 
بررسی تمایل به مشارکت شهروند                 ان د                 ر مد                 یریت و توسعه ی فضای سبز پارک های محل های شهر تهران- 
خاطره ی جمعی د                 ر شهر تهران )تحلیل فضای گورستان: هتراتوپیا و مکان خاطره(- 
ساماند                 هی و توسعه ی میاد                 ین میوه و تره بار شهر تهران- 
ساماند                 هی و مکان یابی ایجاد                  و توسعه مراکز سوخت رسانی- 
واکاوری مفهوم عد                 الت د                 ر توسعه و بهره برد                 اری از پروژه  های حمل ونقل شهری- 
مطالعه ی جایگزینی روسازی بتنی د                 ر ساخت معابر شهری به جای روسازی آسفالتی- 
پیامد                  های زیست محیطی ناشی از فعالیت  های عمرانی با نگاه ویژه به ژئوتکنیک- 
نقش احد                 اث و توسعه ساختمان  های سبز و بهبود                  وضعیت محیط زیست شهری- 
آشنایی با توسعه شهری بد                 ون خود                 رو )نمونه مورد                 ی: محله کن(- 
خورد                 گی مواد                  د                 ر هوای شهری روش  های مطالعه خورد                 گی و پایش د                 ر کالن شهر تهران )فاز سوم(	 
تحلیل نقش و عملکرد                  فروشگاه شهروند                  د                 ر فرآیند                  مشتري مد                 اري	 
الزامات اقلیمي د                 ر برنامه ریزي و طراحي شهر ها و ارائه راهکار براي شهر تهران	 
تحلیل ترافیک تهران از منظر جامعه شناختی	 
مقد                م های بر الگوی کاربری زمین د                ر راستای کاهش مصرف انرژی	 
 امنیت اجتماعی د                ر شهر تهران )مرور نظام مند                 تحقیقات انجام شد                ه د                ر موضوع امنیت اجتماعی شهر تهران(	 
 رویکرد                 های کنترل رشد                 افقی شهر ها؛ نمونه مورد                 مطالعه: تهران	 
بررسی فناوری  های نوین د                ر ساخت و بهره برد                اری از پیاد                ه رو های شهری- 
طراحی مد            ل مفهومی د            یپلماسی شهری -
کاربرد             بتن  خود             تراکم (SCC) د            ر پروژه  های عمرانی شهری -
مقایسه تطبیقی سند            طرح جامع شهر تهران با اصول و ویژگی  های رهیافت اند           ک افزای برنامه ریزی شهری -
بررسی و امکان سنجی تأسیس مجتمع  های خد           ماتی د           ر د           روازه  ها و مباد           ی ورود           ی شهر تهران- 
معرفی روش  های ارزیابي پس از اجرا برنامه  های توسعه شهري )با تأکید           بر سند           طرح جامع تهران( -
نقش شبکه پایش د   ر مد   یریت کمیت و کیفیت آب های سطحی شهری -
شهرسازی اسالمی »روش شناسی و طرح مسئله« -
تبیین اجتماع محوری د  ر مد  یریت بحران با تأکید   بر زلزله -




