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 چکیده

هعا از اهمیعت زیعادی     چگونگی پراکنش فضایی و میزان دسترسی به خدمات و تسهیالت شهری از جملعه بوسعتان  

الت و برابری اجتماعی و مکانی در هر جامعه دارد. در ایعن مقالعه،   برخوردار است و نقش اساسی در دستیابی به عد

های شهری شیراز بررسی شده است. از برخی ابزارهای  الگوی توزیع فضایی و میزان و سطح دسترسی به بوستان

هعای   ترین همسعایگی و برخعی از روش   تحلیل فضایی در سیستم اطالعات جغرافیایی مانند بافرینگ تحلیل نزدیک

مانند ضری  آنتروپی، منحنی لورنس، ضری  جینی، ضری  مکعانی، ضعری  توزیعع و روش سعنجش سعطح       کمی

های شعهری در سعطح منعاطق مختلعف شعهر شعیراز        گیری میزان تمرکز و نحوة توزیع بوستان تمرکز جهت اندازه

متعادل است و  نیمهها در شهر شیراز  بوستان شهری، توزیع کل بوستان 169  اساس بررسی استفاده شده است. بر

ویعژه   ای و بعه  ای، ناحیعه  هعای منطقعه   تفاوت کمی از این نظر در بین مناطق وجود دارد. با وجود این، توزیع بوستان

هعا دسترسعی    ( به ایعن نعوع بوسعتان   6شهری در سطح شهر متعادل نیست و بعضی از مناطق )برای مثال، منطقۀ 

هعای همسعایگی،    رغم کمبود دسترسی به انواع بوسعتان  داد که علی نیز نشان GISندارند. نتایج روش بافرینگ در 

از  8و  4، 2تعرین منطقعه اسعت و منعاطق      محعروم  6ای و شهری در بیشتر مناطق، منطقعۀ   ای، منطقه محلی، ناحیه

درصعد از   74ها در شعهر شعیراز    بهترین دسترسی برخوردارند. نتایج این روش همچنین نشان داد که همۀ بوستان

 ها مواجه است. درصد از کل شهر با کمبود دسترسی به بوستان 26دهند و فقط  را پوشش میشهر 

 

 شهری، توزیع فضایی، دسترسی، شهر شیراز.های  بوستان ها: کلیدواژه
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 مقدمه

اند و موجب تداوم  اند که در داخر محدودۀ شهر طراحی و ساخته شده های شهری بخشی از فضاهای سبز همگانی بوستان

 ,Ghorbani & Pormohammadi)شوند  اند و عنفر اصلی ساختار شهر محسوص می باط بین ساکنان و طبیعت شدهارت

ای  های سبز پایه که زیرساخت (Ruth, 2003 :3)اند  های شهری ترین کاربری ها همچنین یکی از مهم  . بوستان(3 :2011

ترین مراکز خدمات رفاهی و تفریحـی، نقـش اجتمـاعی،     مبه عنوان یکی از مهشوند و  در نواحی شهری در ن ر گرفته می

اقتفادی و اکولوژیک مهمی در شهرها دارند و محی، مطلوبی برای پرورش کودکان، حفظ آسایش و نیز شاخفـی بـرای   

(. افزون بر این، Balarm & Dragicevic, 2005: 149شوند ) ارتقای کیفیت فضای زندگی و توسعۀ جامعه محسوص می

و در تقویت  هـن   اند دهی به پایداری اجتماعی و همبستگی شهری ترین عوامر م ثر در شکر ی شهری از مهمها بوستان

 :Haiwei & Jiangang, 2009دهنـد )  هـا را تشـکیر مـی    و روان نقش مهمی دارند و اساس زندگی در شهرها و محله

 هرترسی مطلوص به آنها از نیازهای اساسی در گزینی مناسب این فضاها در شهر و دس بر این اساس، توزی  و مکان (.223

 و نقش مهمی در برآوردن برابری و عدالت اجتماعی و مکانی در بین شهروندان دارد. شهر است

ای باشد که بیشتر مردم  ها در سطح شهر باید به گونه با در ن ر گرفتن مفهوم عدالت و برابری اجتماعی، توزی  بوستان

: 1384مند شوند )بهـرام سـلطانی،    نی و مکانی ممکن و با کمترین هزینه بتوانند از وجود آن بهرهترین فاصلۀ زما در کوتاه

بـه   2«برابـری »های عمومی باید از مفهـوم   معتقد است که برای تحلیر توزی  فضایی بوستان 1(. چنانچه مک آلیستر144

تـر   هـای بـزرگ   وجود تعـداد کمتـری از بوسـتان   به معنای  3«کارایی»های کوچک، و  معنای وجود تعداد زیادی از بوستان

دانـد؛ زیـرا مفهـوم برابـری از      تـر از مفهـوم کـارایی مـی     ها را با اهمیت استفاده شود که البته وی برابری در تعداد بوستان

 ,Oh & Jeongحساسیت بیشتری نسبت به کارایی در انتخاص اندازه و مکان بوستان در ناحیـۀ معـین برخـوردار اسـت )    

2007: 26.) 

هـا، هـدف از انجـام ایـن      با توجه به اهمیت موضوع توزی  فضایی و میزان دسترسی به فضاهای عمـومی و بوسـتان  

های شهری و میزان دسترسی بـه آنهـا در سـطح شـهر شـیراز و شناسـایی        تحقیق، شناخت الگوی توزی  فضایی بوستان

ان رفـاه شـهروندان از لحـاظ دسترسـی بـه چنـین       ها و سـنجش میـز   رسانی بوستان های موجود از لحاظ خدمات نارسایی

 های شهری است. کاربری

 

 مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق

 ها توزیع فضایی فضای سبز و بوستان

( و توزیـ   4: جلـد  1377توزی  در لغت وابخشیدن چیزی میان یک گروه، پخش و تقسیم کردن معنا شده است )دهخـدا،  

طور کلی، دربارۀ نحوۀ توزی  فضاهای سبز در شهر دو نگـرش   در فضا است. بهفضایی به معنای پخش و پراکنش متعادل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mc Allister 

2. Equity 
3. Efficiency  
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شـود و   مـی  متفاوت وجود دارد؛ بر مبنای نگرش اول ساخت کالبدی شهر بـر اثـر تمرکـز و تـداوم فضـای سـبز تکمیـر       

صـورت   آیـد. در نگـرش دوم، فضـای سـبز بـه      ای سبز با محیطی آرام، در مقابر محی، شلوغ شهری فراهم مـی  مجموعه

شود، تا همگان بتوانند به سادگی بـه آن دسترسـی داشـته باشـند. از ایـن       قطعات کوچک در همۀ سطح شهر پراکنده می

با وجود این، تجارص شهرهای پیشرفتۀ جهـان بیـانگر    .شود دیدگاه، فضای سبز در زندگی شهری ادغام و جزئی از آن می

ریزی فضای سبز شهر، ضمن تأکیـد بـر قابـر     بدین معنا که در برنامهصورت مکمر هم است.  استفاده از هر دو دیدگاه به

ای با وسعت زیاد برای تأمین کمبودهای  دسترس بودن این فضا از داخر محالت و نواحی شهری، از فضاهای سبز حاشیه

 (.113: 1389شود )قربانی،  می داخر شهر، تعادل اکولوژیک و هدایت توسعۀ شهری استفاده

ها، وجود تأسیسات عمـومی   ترین شاخص المللی نیز یکی از مهم های بین سۀ شهرها با توجه به شاخصدر هنگام مقای

یـافتگی   این مهم بیانگر شـاخص توسـعه   های شهری است و های شهری و توان دسترسی شهروندان به پارک مانند پارک

های شهری باید  توزی  فضایی بوستان(. بنابراین Oh & Jeong, 2007: 27یک شهر در مقایسه با شهرهای دیگر است )

متـر   500تـا   400آسانی صورت گیرد. برخی زمان دسترسی را ده دقیقه که معـادل   ای باشد که دستیابی به آن به به گونه

(، 1986(. در حالی که برخی دیگـر ن یـر الکسـاندر )   28: 1388پور،  کنند )بهمن فاصله از نواحی مسکونی است، برآورد می

دانند. الکساندر معتقد است که زمـان سـه دقیقـه،     های محلی از محر سکونت را سه دقیقه می حداث بوستانحد مطلوص ا

کنـد   های تفریحی خویش طـی مـی   مدت مطلوبی است که هر کدام از ساکنان منزل برای دستیابی به بوستان و رف  نیاز

(Talen & Anselin,1998: 450). 

 

 عملکردی آنها های شهری و شعاع بندی بوستان طبقه

ها نقش مهـم   آورد، چرا که توسعۀ سیستم متعادلی از بوستان ها، توسعۀ یک جامعه متعادل را فراهم می بندی بوستان طبقه

و کلیدی در ایجاد یک جامعۀ متعادل داشته است و موجب افزایش و بهبود کیفیت زندگی سـاکنان شـهر از طریـق ارائـۀ     

 Park classification) شـود  از فضاهای باز و استفاده از منـاب  طبیعـی آن مـی    های تفریحی و فراغتی، حفایت فرصت

and standard, 2009: 1)هـای   هـا شـناخت عملکـرد آنهـا، شـناخت فعالیـت       بندی بوستان طور کلی، هدف از طبقه . به

وسـتان بـا جمعیتـی    رسانی و شعاع عملکرد و همبستگی فیزیکی هر ب تفریحی مربوط به هر بوستان، تعیین نواحی خدمات

 Park concepts, purpose and standards for the)کنـد   رسـانی آن زنـدگی مـی    اسـت کـه در ناحیـۀ خـدمات    

development, 2007: 1ها در بیشتر کشورها بـر اسـاس دسـتورالعمر پیشـنهادی سـازمان ملـی        بندی بوستان (. طبقه

 Park classification system and developmentرد )گی (، انجام می1996) NRPA1ها و فضاهای تفریحی   بوستان

guidelines, 2007: 1شوند: ها به چند دسته تقسیم می (. بر این پایه، بوستان 

 2های کوچک  . بوستان1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. National Recreation and Park Association 

2. Mini parks or Pocket parks 
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 1های همسایگی  . بوستان2

 2های محلی  . بوستان3

 3های بزرگ شهری  . بوستان4

 4های خطی  ها یا بوستان . سبزراه5

5ای ورزشی و نواحی با کاربری ویههه  . مجموعه6
 

هـای شـهری     هکتـار( و بوسـتان   80ای )کمتـر از    های منطقه  های بزرگ شامر بوستان  در بسیاری از شهرها، بوستان

هـای    انـد و مجموعـه   های با هدف ویهه قرار گرفتـه   هکتار( اند. همچنین نواحی طبیعی تحت عنوان بوستان 80)بیشتر از 

 Park classification system andگیرنـد )   هـا قـرار مـی    ای و متـرو بوسـتان    هـای منطقـه     بوسـتان ورزشی زیرگـروه  

development guidelines, 2007: 1).  دهد.  طور خالصه نشان می ها را به های هر یک از این بوستان  ویهگی 1جدول 

های شـهری بـه     شهرهای ایران بوستان ( درNRPAبندی سازمان ملی بوستان و فضای تفریحی ) در مقایسه با طبقه

  تقسـیم  2شـده در جـدول    های مشخص  ای و شهری با ویهگی  ای، منطقه ای، ناحیه های همسایگی، محله   چند نوع بوستان

 شوند. می

 های شهری در مقیاس جهانی  . انواع بوستان1جدول 

 شعاع عملکرد اندازۀ بوستان نوع بوستان

 متر 800کمتر از  هکتار 4/0کمتر از  ها( ی بوستانهای کوچک )مین    بوستان

 متر 1600تا  800 هکتار 2 – 4 های همسایگی   بوستان

 متر 4800تا  1600 هکتار 4 – 20 های محلی   بوستان

های بزرگ  بوستان

 شهری

 متر 16000 هکتار 20 – 80 ای منطقه

 شهری 

 )مترو بوستان(
 متر 16000ز بیشتر ا هکتار 80تر یا مساوی  بزرگ

 های خطی   بوستان
فوت با طولی  50حداقر پهنای 

 متغیر

یک چهارم شهر تا تمام 

 شهر

 

 بوستان با هدف خا 

 - هکتار 4تر یا مساوی  بزرگ نواحی طبیعی

 - هکتار( 2هکتار ) اغلب  4کمتر از  پالزا یا میدان

 - هکتار 10تر یا مساوی  کوچک فرهنگی یا تاریخی

 عات نگارندهمنب : مطال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.  Neighborhood parks 
2. Community parks   
3. Large urban parks 
4. Green way or Liner parks 
5. Sport complex and Spacial use Area 



 535 : شهر شیراز(ۀ موردیهای شهری ) مطالع تحلیل توزیع فضایی و میزان دسترسی به بوستان

 های شهری و شعاع عملکرد آنها در ایران  بندی بوستان . طبقه2جدول 

 شعاع عملکرد مساحت بوستان نوع بوستان

 متر 200 هکتار 5/0کمتر از  همسایگی

 متر 600تا  200 هکتار 2تا  1 ای محله

 متر 1200تا  800 هکتار 4تا  2 ای ناحیه

 متر 2500تا  1500 هکتار 10تا  4 ای منطقه

 دقیقه رانندگی 30تا  25 هکتار 10بیش از  ای منطقه -شهری 

 (112: 1389منب : )قربانی، 

 

 پیشینۀ تحقیق

های شهر شیراز و میزان دسترسی به آنها، تاکنون مطالعۀ اساسی صورت  با توجه به تحقیقات در زمینۀ توزی  فضایی پارک

در ایران و دیگر کشورها انجام گرفته است که برای جلـوگیری از اطالـۀ   نگرفته است، اما مطالعات متعددی در این زمینه 

 (.4و  3)جدول .شود ترین آنها اکتفا می کالم تنها به معرفی تعدادی از مهم

 

 . خالصۀ پیشینۀ تحقیق مطالعات خارجی3جدول 

 ها یافته روش عنوان سال محقق

Alsoheil, Abolaala 1992 

میزان دسترسی به 

می از تسهیالت عمو

ها در شهر   جمله پارک

 اربید اردن

منطقه از ن ر  17تقسیم شهر به 

ها و  خدمات عمومی، از جمله پارک

مشخص کردن دسترسی به 

نقر عمومی و تعیین مکان  و حمر

 مناسب برای آنها

بر  گیری توصیفی ترجیح اندازه

 ۀابطوجود ر گیری کمی و اندازه

دسترسی به خدمات  بین عکس

 معیتبا نیازهای ج

Pasaogullari, Doratli 2004 

گیری دسترسی و  اندازه

استفاده از فضاهای 

ها در   عمومی و پارک

 فاماگوستا

 باثر بر دسترسی  عوامر م تعیین

 نامه پرسش تهیه و تکمیر

قابر دسترس نبودن فضاهای 

عمومی برای همۀ افراد و 

خوبی استفاده  همچنین به

 نکردن از آنها

Ismaila Abubakar, 

Yusuf A. Ainaا 
2006 

دسترسی به  میزان

فضای سبز در بخش 

منطقه مادر شهر  دوها

 دامام عربستان

 Spaceتحلیر شبکه و بافر و 

Syntax 

نواحی سبز در  قرارگیری

هایی با قابلیت دسترسی  مکان

 برابر

Kyushik Oh, Seunghyun 

Jeong 
2007 

بررسی توزی  فضایی 

های شهری در  پارک

 سئول

 شبکهتحلیر 

های شهری  توزی  نابرابر پارک

های   رغم وجود پارک علی

 شهری با وسعت زیاد
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 . خالصۀ پیشینۀ تحقیق مطالعات خارجی3جدول ادامه 

 ها یافته روش عنوان سال محقق

Ze Liu, Feng Mao, 

Wensheng Zhou, Qiang 

Li, Jianxi Huang, 

Xianlong Zhu 

2008 

ارزیابی دسترسی به 

شهری در فضاهای سبز 

 شهر پکن چین

 

کنش فضایی، مدل جا به و   مدل میان

 ترین مسیر   تحلیر کوتاه

ارزیابی و محاسبۀ دسترسی به 

 فضاهای سبز شهری

Jing Dandan, Yin 

Haiwei 
2009 

دسترسی فردی و 

فضایی )دسترسی به 

 های شهری(   پارک

دهی  روش حداقر فاصله و روش وزن

 زمان –هزینه 

ردی و دسترسی ف تفاوت

 فضایی

Haiwie Yin, Jiangang 

Xu 
2009 

گیری دسترسی به  اندازه

ها در شانگهای  پارک

 چین

 حداقر فاصله و هزینۀ زمان سفر

تقسیم دسترسی به چهار سطح 

خیلی خوص، خوص، کم و خیلی 

 کم

Khan Rubayet Rahman, 

Md Salauddin 
2009 

تحلیر فضایی بر تهیۀ 

 خدمات عمومی شهر

و ریاضی از جمله  های کمی روش

های ضریب مکانی، ضریب  روش

 جینی و استاندارد همسایگی

از بین سه بلوک تحت مطالعه، 

یافته و  دو بلوک نسبتام توسعه

 نیافته یک بلوک توسعه

 منب : مطالعات نگارنده

 

 . خالصۀ پیشینۀ تحقیق مطالعات داخلی4جدول 

 یافته ها روش عنوان سال محقق

غالمرضا 

و زاده  کریم

 افسانه بردبار

1384 

کاربرد سامانه اطالعات 

ی کاربری ریز مکانی در برنامه

 فضای سبز

 ها در محدوده   توزی  نامناسب پارک بافرینگ

قربان اسالمی 

راد و یاسر 

 قاسمی

1386 

ارزیابی فضای سبز بر اساس 

های  تحقق پذیری طرح

 توسعه شهری

مقایسه جمعیت و 

 سرانه

هشهر با توجه فضای سبز ب کمبود سرانۀ

 به جمعیت آن

عیسی 

زاده و  ابراهیم

اسماعیر عبادی 

 جوکندان

1387 
–تحلیلی بر توزی  فضایی 

 مکانی فضای سبز

مقایسه جمعیت و 

 سرانه

کمبود سرانۀ فضای سبز نسبت به جمعیت 

 و توزی  نامتعادل آن

 اکبر علی

پرهیزگار و 

 مهدی محمدی

1388 
ها، در  توزی  فضایی پارک

 شهر زاهدان 2منطقۀ 

مدل همسایگی، 

 بافرینگ، تحلیر تیسن

ای و  های ناحیه پارک کافی بودن تعداد

شهری در منطقه و ناکافی بودن 

 یای و همسایگ های محله پارک



 537 : شهر شیراز(ۀ موردیهای شهری ) مطالع تحلیل توزیع فضایی و میزان دسترسی به بوستان

 . خالصۀ پیشینۀ تحقیق مطالعات داخلی4جدول ادامه 

 یافته ها روش عنوان سال محقق

صدیقه لطفی و 

محمدجواد 

 کوهساری

1387 
نی به امکانات دسترسی عی

 های همسایگی واحد

روش بافرینگ و 

تدوین و تکمیر 

 پرسشنامه

و  گیری دسترسی عینی تفاوت میان اندازه

 هنی و کمبود دسترسی به فضاهای 

 تهران 6 ۀهایی از منطق عمومی در بخش

حمیدرضا 

 رخشانی نسب

 

1388 

 

 فضایی، -تحلیر آماری 

فضای سبز  ۀنماگرهای توسع

 اصفهان شهری

کیب ده نماگر و تر

استخراج هفت نماگر 

موثر بر توسعه فضای 

سبز با استفاده از نرم 

 افزار

Arcview  وSPSS 

توزی  نامتعادل فضای سبز بین مناطق 

 شهری

راضیه تیموری، 

شهریور روستایی، 

اصغر اکبری 

زمانی و محسن 

 احدنهاد

 

1389 

 -ارزیابی تناسب فضایی 

های شهری  مکانی پارک

 یزتبر 2منطقۀ 

 

های  بکارگیری روش

تحلیر مکانی، شبکه، 

مجاورت و همروشانی 

 GISدر 

های   درصد از پارک 4/36سازگاری 

جوار  های هم   ای محدوده با کاربری  محله

های   درصد از پارک 4/64خود و نیز 

ای منطقه دو تبریز دارای تناسبات   محله

درصد دارای  3/27فضای باال،  -مکانی 

درصد دارای  1/9تنها تناسب متوس، و 

 اند.   تناسب پایین

 1389 رسول قربانی
ارزیابی کمبود پارک در 

 مناطق شهری تبریز

سرانه/پارک، روش 

 بافرینگ

ها با توجه به  نامناسب بودن توزی  پارک

 جمعیت شهر تبریز

رضا  حمید

تلخانی، علیرضا 

خواجه بهرامی و 

 اصغر پاشازاده

1391 

و بررسی نحوۀ توزی  فضایی 

شعاع عملکردی فضاهای 

 تهران 11سبز شهری منطقۀ 

بررسی سرانه و 

 بافرینگ

نامتوازن بودن توزی  فضای سبز در بین 

 تهران 11نواحی چهارگانۀ منطقۀ 

 1391 نسرین قبادی

بررسی نابرابری توزی  

ها در بین مناطق  پارک

شهری تهران بر اساس 

 شاخص تایر

بررسی میزان نابرابری 

های  پارکتوزی  سرانه 

شهری شهر تهران در 

گانه  22بین مناطق 

-1387های  طی سال

با استفاده از  1380

شاخص تایر و شاخص 

 متوس، سرانه پارک

ها در بین مناطق  توزی  مناسب پارک

های تحت بررسی و روند  شهری طی دوره

 نزولی شاخص تایر
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 . خالصۀ پیشینۀ تحقیق مطالعات داخلی4جدول ادامه 

 یافته ها روش وانعن سال محقق

ابوالفضر قنبری 

 و محمد قنبری
1392 

ارزیابی توزی  فضایی 

 های شهری تبریز  پارک
 تحلیر شبکه و بافر

دهی این  وجود تفاوت در مساحت سرویس

دو روش، یعنی اینکه با توجه به روش 

های  تحلیر شبکۀ سطح پوشش پارک

شهری تقریبام یک سوم روش بافرینگ 

 دست آمده است. به

محمود قدیری و 

 فرد زهرا کمالی
1392 

های  تحلیر فضایی پارک

شهری از طریق تلفیق با 

گیری  های تفمیم روش

چندشاخفه، مطالعۀ موردی: 

 GISشهر نورآباد ممسنی

مقایسۀ استانداردها و 

های شهری  سرانۀ پارک

و استفاده از تواب  تحلیر 

پوشش فضایی و 

و  GIS جمعیتی در

تحلیر تیسن و روش 

 لیر سلسله مراتبیتح

 ها توزی  نامناسب پارک

اسماعیر 

صالحی، مجید 

رمضانی مهریان، 

هادی افراسیابی، 

سید مجید 

داوودی و رضا 

 بثیری مهدهی

1392 

ارزیابی توزی  مکانی 

های شهری با استفاده  پارک

از تحلیر شبکه، مطالعۀ 

 موردی: شهر تهران

کارگیری تحلیر  به

با  GISشبکه در 

چهار  استفاده از

شاخص سرانۀ پارک، 

نسبت مساحت پارک، 

نسبت محدودۀ 

دهی و نسبت  سرویس

جمعیت تحت پوشش 

 خدمات پارک

درصد از مناطق  43براساس نتایج، 

مسکونی در محدودۀ تحت مطالعه خارج 

ها واق   دهی پارک از محدودۀ سرویس

 اند شده

صدیقه لطفی، 

علی مهدی و 

 صابر محمدپور

1393 

استانداردها بررسی پراکنش، 

و محاسبۀ سرانۀ فضای سبز 

شهری بر اساس مدل بهرام 

سلطانی، مورد شناسی: منطقۀ 

 یک شهر قم

مطالعه میدانی و توزی  

پرسشنامه در میان  380

ساکنین منطقه مورد 

مطالعه در ارتباط با 

سنجش میزان رضایت 

شهروندان منطقه از 

عملکرد و وضعیت 

موجود فضای سبز و 

ضای سبز تعیین سرانه ف

مناسب براساس مدل 

 بهرام سلطانی

وضعیت موجود فضای سبز، پراکنش و 

توزی  آن در منطقه هیچ سنخیتی با 

ویهه جمعیت  استانداردهای معمول، به

گرفته نشان داد  ندارد و محاسبۀ صورت

مترمرب  کمبود  8337293که منطقه با 

 رو است. به فضای سبز رو
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 حقیق مطالعات داخلی. خالصۀ پیشینۀ ت4جدول ادامۀ 

 یافته ها روش عنوان سال محقق

الهام یوسفی 

روبیات، فاطمه 

قسامی، اسماعیر 

صالحی و محسن 

 کافی

1393 

مکانی  –تناسب فضایی 

فضای سبز شهری در 

ای شهر   های منطقه پارک

 بیرجند

کارگیری روش  به

تحلیر تناسب مکانی 

فضایی سبز شهری در 

ای با  مقیاس منطقه

ترکیب  تأکید بر

های کمی و  م لفه

کیفی و با توجه به 

اصول اکولوژیک و با 

گیری از قابلیت  بهره

ارزیابی چندمعیاره در 

 GIS محی،

های  طور کلی وضعیت تناسب پارک به

ای در سطح قابر قبولی قرار دارد  منطقه

آل تفاوت زیادی  که البته با سطح ایده

 دارد.

پناه و  بختیار عزت

 افسانه کحگلو
1393 

بررسی الگوی توزی  و 

های  پراکنش فضایی پارک

شهری، مطالعۀ موردی  درون

 شهر ارومیه

های  با تکیه بر طرح

توسعۀ شهری و با 

های    استفاده از روش

های  آماری و مدل

کاربردی همچون 

ویلیامسون و تحلیر 

مکانی از طریق 

افزار  کارگیری نرم به

Arc View و بافرینگ 

بافر، شهر ارومیه به  بر اساس نتایج تحلیر

ها در برخی  لحاظ دسترسی به پارک

سطوح از وضعیت مناسبی برخوردار است، 

های کودک و  ولی شعاع عملکرد پارک

های شهری حاکی از عدم دسترسی  پارک

ای از ساکنان به این خدمات  قسمت عمده

است. نتایج حاصر از شاخص ویلیامسون 

بز نیز گویای توزی  ناعادالنۀ فضاهای س

 شهری در برخی از مناطق است.

 منب : مطالعات نگارنده

 

بنـدی کلـی در زمینـۀ بررسـی توزیـ  فضـایی و میـزان دسترسـی بـه           توان به یـک جمـ    با توجه به جدول فوق می

هـای موجـود در سـامانۀ اطالعـات مکـانی از       های شهری دست یافت؛ اول اینکه در بیشتر این تحقیقات از روش بوستان

رینگ، تحلیر شبکه، تیسن و تحلیر استاندار و سرانه استفاده شده است و به جز یکی دو نمونه، کمتر پهوهشـی  قبیر: باف

های موجـود   های کمی موجود در این زمینه بهره گرفته است. بنابراین در این پهوهش تفمیم گرفته شد از روش از روش

تری حاصر شود. البته به دلیـر در دسـترس نبـودن اطالعـات      تر و کاربردی زمان استفاده شود تا نتایج ملموس طور هم به

 GISهای این شهر، تنهـا از روش بافرینـگ در    الزم برای اجرای روش تحلیر شبکه، از جمله کامر نبودن شبکۀ خیابان

 روند تحلیر در زیر به صورت نمودار نشان داده شده است.. استفاده شده است
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 . فرایند تحقیق1شکل  

 ها ها و روش داده

های ریاضی و آماری متعددی وجـود    ها، روش های شهری، ن یر فضای سبز و بوستان  به من ور تحلیر پراکندگی کاربری

ررسـی  ها را در سطح یک منطقه یا پهنۀ سـرزمین مطالعـه و ب   توان وضعیت پراکنش بوستان  دارد که با استفاده از آنها می

، 1و ابزارهای موجود در آن از جمله روش تحلیـر فضـایی   (GIS)کرد. همچنین با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی 

ۀ انـواع  در ایـن تحقیـق از کـاربرد گسـترد    توان به آسـانی بـه ایـن مهـم دسـت یافـت.         و... می 3، بافرینگ2تحلیر شبکه

هـای    و از روشهـا   الیـه  5و تفریـق  4های تعیین حریم، ترکیب  ه قابلیتهای سیستم اطالعات جغرافیایی از جمل  توانمندی

برای سـنجش میـزان تمرکـز و     .استفاده شده است Arc mapافزار  در محی، نرم K functionترین همسایگی و  نزدیک

هـا بـا توزیـ      ها در مناطق مختلف، ضریب توزی  آنها در بین مناطق و میزان تفاوت توزی  بوسـتان  تعادل فضایی بوستان

های ریاضی و آماری موجود، مانند روش سنجش سـطح تمرکـز، ضـریب آنتروپـی، منحنـی لـورنز،         یکنواخت نیز از روش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Spatial Analyst  
2. Network Analyst  
3. Buffer  
4. Union   
5. Erase  

 ها شناخت شهر شیراز و آگاهی از تعداد، مساحت و محل قرارگیری پارک

 در ایران موجودهای   بر اساس معیارها  پارک بندی طبقه

 

 ها تحلیل میزان دسترسی به پارک

 

 ها تحلیل توزیع فضایی پارک

 

 ها شناخت الگوی توزیع پارک

 ها سنجش سطح تمرکز پارک

K function 

 ترین همسایگی نزدیک

 ها تعیین شعاع عملکرد پارک

تحلیل  برایاستفاده از روش بافرینگ 

 دسترسی

 راهکار ۀگیری و ارائ نتیجه

 سنجش تعادل فضایی برابری ۀسنجش درج تکنیک سنجش سطح تمرکز
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ها به تففیر توضیح داده شده است. شایان  کر اسـت   ضریب مکانی و... استفاده شده است. در ادامه هر یک از این روش

ای و شـهری، از   ای، منطقـه  هـای همسـایگی، محلـی، ناحیـه     بـه بوسـتان  های شـهری   بندی بوستان که با توجه به طبقه

 ها نیز استفاده شده است. هایی که در باال  کر شد، به من ور تحلیر توزی  فضایی هر یک از بوستان روش

 

 تکنیک سنجش سطح تمرکز

ه یا در پهنۀ سرزمین توزیـ   صورت یکسان در نقاط مختلف یک منطق دهد که یک فعالیت تا چه حد به  این تکنیک نشان می

ای از موقعیت نواحی یا مناطق تحت مطالعـه نسـبت     شده است، یا تا چه حد گرایش به تمرکز دارد. بنابراین، تفویری مقایسه

 گیرد:  دهد. سنجش میزان توزی  فضایی یک فعالیت یا کارکرد از طریق معادلۀ زیر انجام می  به همدیگر ارائه می

(1)      –  /C І x yІ  2 

 

سـهم   y و سهم درصدی مساحت هر منطقه یـا زیـر منطقـه    x ،میزان تمرکز یک فعالیت یا کارکرد Cدر این فرمول 

 درصدی یک فعالیت یا کارکرد در هر منطقه یا زیر منطقه است.

ر باشـد،  شـده بـاالت   محاسـبه  C تکنیک همواره بین صفر و صد در نوسان اسـت. هـر چقـدر میـزان     در این Cمیزان 

ریـزی   دهندۀ توزی  نامناسب یا تمرکز شدید آن فعالیت یا کارکرد در نقاط خاصی است )سـازمان مـدیریت و برنامـه    نشان

 (.106: 1385کشور، 

 

 1ضری  آنتروپی

ضریب آنتروپی معیاری برای سنجش یکنواخت بودن متغیر مورد ن ر، مثالم توزی  پارک در مناطق یک شهر است. به این 

 ای یـا ملـی پـی بـرد      ها در سطح شبکۀ شهری، منطقه توان به میزان تعادل فضایی پارک  و با کاربرد این مدل میترتیب 

 (. ساختار کلی مدل به شرح زیر است:79: 1382)فنی، 

H = - ∑ Pi Ln Pi 
(2) 

 

میـزان   G ،تغیر مـورد ن ـر  فراوانی م Pi، )آنتروپی مطلق( مجموع فراوانی در لگاریتم نرری فراوانی Hدر این فرمول، 

 تعداد طبقات است. K و لگاریتم نرری فراوانی LnPi ،آنتروپی نسبی

و باالتر از آن میر کنـد، نشـانۀ وجـود تعـادل و      1( به طرف عدد Gمطابق اصر تئوریک مدل، وقتی آنتروپی نسبی )

دهد. یعنی تمرکـز    الت را نشان میتوازن فضایی متغیر مورد ن ر در مناطق شهری است و کمتر از عدد یک، عکس این ح

 (.189-190: 1385نیا و موسوی،  بیشتر، یا عدم تعادل و توازن متغیر مورد ن ر در مناطق شهری )حکمت

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Entropy Index  

LnK 
G = H 
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 1منحنی لورنز

دهد. این منحنی یک منحنـی    های توزی  فضایی است و چگونگی توزی  متغیرها را نشان می  این تکنیک از جمله تکنیک

پردازد. در این   دهندۀ برابری است، می است و به مقایسۀ توزی  متغیر مورد ن ر با توزی  یکنواخت که نشانفراوانی تجمعی 

گیـرد    قـرار مـی  هـا   xها و نسـبت تجمعـی جمعیـت منـاطق بـر محـور        y منحنی نسبت تجمعی متغیر مورد ن ر بر محور

(Rahman & Salauddin, 2009: 125مطابق با این منحنی، هر چه م .)     نحنی با خ، توزیـ  اسـتاندارد فاصـله داشـته

 (.111: 1390پور و مولودی،  )داداش تر خواهد بود باشد، به همان نسبت توزی  متغیر مور ن ر در یک پهنه نامتعادل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . منحنی لورنز و ضری  جینی2شکل 

 Rahaman & Salauddin, 2009: 125 منب :

 2ضری  جینی

تـوان از ضـریب     نابرابری و توزی  امکانات در بین مناطق مختلف کشور، استان و سرزمین مـی  دست آوردن میزان برای به

 آید:  دست می گذاری شده است و از رابطۀ زیر به جینی استفاده کرد. ضریب جینی بر پایۀ منحنی لورنز پایه

 

(3) 

 عی جمعیت است.تجم نسبت X و نسبت تجمعی متغیر مورد ن ر Y، ضریب جینی Gدر این فرمول، 

آمده از این فرمول بین صفر و یک است و تحلیر آن به این صورت است کـه هـر چقـدر عـدد      دست مقدار شاخص به

تـر   دهندۀ توزی  بهینه و متعادل امکانات در بـین منـاطق اسـت. مقـادیر بـزرگ      تر باشد، نشان آمده به صفر نزدیک دست به

 :Rahaman & Salauddin, 2009نابرابری بیشتر در توزیـ  آن اسـت )  دهندۀ تمرکز امکانات در مناطق خا  و  نشان

125-126.) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Lorenz Curve  
2. Gini Coefficient  

G = 1 - ∑ ( Yi+1 + Yi ) ( Xi+1 – Xi ) 
k 

- 1 

i = 0 
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 L.Q 1روش ضری  مکانی 

توان به میزان توزیـ  متغیـر     آسانی می وسیلۀ این روش به سودمند است. به بسیار L.Qبرای محاسبۀ تمرکز فضایی روش 

معین کردن میزان تمرکز نسبی یک فعالیت در  شده برای معیاری طراحی L.Qمورد ن ر در مناطق شهری پی برد. روش 

گیری سهم نسبی یک منطقۀ ویهه نسبت به کر منـاطق   یک منطقه نسبت به دیگر مناطق است. یعنی روشی برای اندازه

 عبارت است از: L.Qاست. روش 

 (4)       L.Q = ( xi / ni ) / ( x / n ) 

جمعیـت کـر    nو  تعداد متغیر در کر شـهر  x، جمعیت منطقه ni، رمورد ن  ۀدر منطق iتعداد متغیر  xi در این فرمول،

 است.شهر 

است که تمرکز متغیر مورد ن ـر در یـک منطقـه کمتـر از کـر       اتر از یک به این معن کوچک L.Qه، جینتبا توجه به 

 LQو  ر مناطق است.دیگن ر نسبت به  تحت ۀی خودبسندگی منطقامساوی یا نزدیک به یک به معن L.Q. مناطق است

 & Rahamanدهندۀ تمرکز بیشتر متغیر مورد ن ر در یک منطقه نسـبت بـه کـر منـاطق اسـت )      تر از یک نشان بزرگ

Salauddin, 2009: 123 – 124.) 

 

 تکنیک ضری  توزیع

 توان از فرمول زیر استفاده کرد.  برای سنجش ضریب توزی  واحدهای تولیدی، خدماتی یا کارکردی خا  می

(5) 

 

سـهم درصـدی مسـاحت هـر ناحیـه       Xو  سهم درصدی واحد تولیدی هر ناحیه Y ،ضریب توزی  DQمعادله  در این

 است.

ساس محاسبات ضریب توزی ، تراکم واحدهای تولیدی یا فعالیت در نواحی وجود دارد که میزان ضریب آنها بیشتر ا بر

 (.107: 1385ریزی کشور،  از یک است )سازمان مدیریت و برنامه

 

 های آزمون آنها  ای توزیع فضایی و روشالگوه

ها است، چرا که مکان و موقعیت نقاط و  ای از مسائر اساسی در تحلیر فضایی پدیده  ن م و چیدمان مکانی ترکیبات نقطه

دهد. به طور کلی، سه الگـوی متفـاوت پـراکنش      نحوۀ قرارگیری آنها نسبت به هم فرایند ساخت فضایی آنها را شکر می

 وجود دارد. 4و الگوی تفادفی 3، الگوی پراکنده یا یکنواخت2ای از قبیر الگوی خوشهفضایی، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Location quotient  
2. Clustered 
3. Disperesed 
4. Random 

Y 

X 
DQ= 
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دهنـد، روش    های آماری که الگوی پراکنش نقاط را در واحد سطح، تحت آزمون و تحلیر قرار می  در میان همۀ روش

K function توان از طریـق    ها را می وششوند. این ر ها محسوص می ترین روش پرکاربرد 1ترین همسایگی و روش نزدیک

 (.115: 1389آسانی محاسبه کرد )آقاجانی و هاشمی،  به GISابزارهای موجود در 

ایـن روش   ترین همسایگی، یک روش م ثر تحقیق بر روی ساختار توزی  فضایی مجموع نقـاط اسـت.   تحلیر نزدیک

آورد که   دست می کند و نسبتی به مقایسه می شده را با متوس، فاصلۀ فرضی توزی  تفادفی متوس، فاصلۀ حقیقی مشاهده

ای نقاط است؛ زمانی که برابر بـا یـک     دهندۀ توزی  خوشه آمده کمتر از یک باشد، نشان دست بر اساس آن، اگر شاخص به

 , Xue -junدهندۀ توزی  تفـادفی نقـاط اسـت )    باشد، بیانگر توزی  یکنواخت نقاط و زمانی که بیشتر از یک باشد، نشان

2011: 372). 

 

 ها   تجزیه و تحلیل داده

 شهر شیراز و وضعیت پراکنش فضای سبز و بوستان در آن

هکتـار،   19322شهر مهم کشور است. این شهر بـا مسـاحتی حـدود     شهر شیراز، مرکز استان فارس و یکی از هفت کالن

سامانۀ اطالعات مکانی، شـهرداری   نفر است )مدیریت آمار فناوری و 1460665دارای جمعیت  1390مطابق با آمار سال 

 (.1393شیراز: 

هایی از منـاطقی کـه مناسـب     تدریج قسمت به، (1340-1350های   در شهر شیراز از حدود دهۀ پنجم سدۀ اخیر )سال

به دلیر شروع  برای ایجاد فضای سبز بود، انتخاص و به احداث فضای سبز عمومی اختفا  یافت. بعد از پیروزی انقالص

های احداثی از بدو انقـالص تـا     یلی، فرصت توسعۀ فضاهای سبز شهری پیش نیامد، به طوری که تعداد بوستانجنگ تحم

های انقالص، الله، ارغوان و شهدا   های بوستان  ای به نام  ای و منطقه  های ناحیه  بوستان در مقیاس 4تنها شامر  1367سال 

سازی نیز رو به افـزایش گذاشـت )مهندسـین     سازندگی، روند بوستانشد. پس از خاتمۀ جنگ تحمیلی و شروع دوران   می

(، در محدودۀ خـدماتی شـهر شـیراز،    1390طوری که با توجه به آخرین آمار موجود ) (؛ به52: 1382مشاور پویش جنوص، 

ن پـارک و  ای و شهری آماربرداری شده اسـت )سـازما    ای، منطقه ای، ناحیه های همسایگی، محله  بوستان در مقیاس 169

 (.1393فضای سبز، شهرداری شیراز: 

هکتـار بـوده اسـت     287/2190، مساحت کر فضای سبز شـهری در ایـن شـهر    1390بنا بر آمارهای موجود از سال 

مترمرب  فضای سـبز بـرای هـر     99/14ای معادل   )همان( که با توجه به جمعیت پراکنده در مناطق شهری، متوس، سرانه

گانـۀ شـهر شـیراز،     حاکی از این واقعیت است که در بین مناطق نُـه  90. اطالعات موجود از سال نفر در شهر موجود است

ترتیـب دارای   بـه  4و  1، 3، 9ترتیب دارای کمترین سرانۀ فضـای سـبز شـهری و در مقابـر، منـاطق       به 2و  7، 8مناطق 

مترمرب  را به  1709065ل مساحتی برابر با های شهری شیراز نیز در این سا  بوستان اند. بیشترین سرانۀ فضای سبز شهری

، در بین 3دهد. با توجه به شکر   درصد از فضاهای سبز شهری را تشکیر می 8اند که این مقدار حدود  خود اختفا  داده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nearest Neighbor Analysis  
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دارای  6و  3، 8ترتیب دارای بیشترین میـزان سـرانۀ بوسـتان و منـاطق      به 2و  5، 4، 1گانۀ شهر شیراز، مناطق  مناطق نُه

 اند. کمترین میزان سرانۀ بوستان

 30/10/1392رسد که بر اساس مفوبۀ شورای اسالمی شهر شـیراز در تـاریش    البته  کر این نکته ضروری به ن ر می

و با اضافه کردن دو روستای گویم و دوکوهک بـه   6و  1تعداد مناطق شهرداری در این شهر با ایجاد تغییراتی در مناطق 

بندی، آمار و اطالعات دقیقـی   ۀ شهرداری افزایش یافته است که با توجه به جدید بودن این تقسیممنطق 10این شهر، به 

از وضعیت فضای سبز و بوستان در این منطقه در دسترس نبوده است. بنـابراین در ایـن تحقیـق از آخـرین آمـار موجـود       

 (، استفاده شده است.1390)

 

 ستان در مناطق شهر شیراز. نابرابری در پراکنش فضای سبز و بو3شکل 

 

 های شهری شیراز و شعاع عملکرد آنها  بندی بوستان طبقه

هـا،   بوستان در طبقۀ مینی بوستان 100بوستان موجود در شهر شیراز،  169( از NRPAشده ) بندی ارائه مطابق با اولین تقسیم

هـای بـزرگ     بوستان در طبقۀ بوستان 1محلی و  های  بوستان در طبقۀ بوستان 8های همسایگی،   بوستان در طبقۀ بوستان 60

 50بوسـتان همسـایگی،    103های موجود در ایـران در ایـن شـهر،      بندی گیرند. در حالی که بر اساس تقسیم  شهری قرار می

 .(4بوستان شهری وجود دارد )شکر  3ای و   بوستان منطقه 6ای،  بوستان ناحیه 7ای،  بوستان محله

بنـدی   هـا از تقسـیم   پهوهش به من ور تحلیر توزی  فضایی و میزان دسترسـی بـه انـواع بوسـتان     گفتنی است که در این

هـای موجـود در شـهرهای ایـران       بندی با ویهگی متناسب با معیارهای موجود در ایران استفاده شده است. زیرا این تقسیم

 سازگاری بیشتری داشته و در شهر شیراز هر پنج نوع بوستان وجود دارد.
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 ایران و NRPA معیارهای با مطابق های شیراز  بوستان بندی طبقه .5 دولج

 NRPAهای   ها بر اساس معیار بندی بوستان طبقه ها بر اساس معیارهای ایران بندی بوستان طبقه مناطق

نوع 

 بوستان
 محلی همسایگی مینی شهری ای منطقه ای ناحیه محلی همسایگی

بزرگ 

 شهری
 خطی

 با بوستان

 هدف

 خا 

1 11 4 1 0 2 11 5 1 1 0 0 

2 10 3 1 3 0 10 4 3 0 0 0 

3 5 9 0 0 0 5 8 0 0 0 0 

4 9 12 1 1 1 9 13 2 0 0 0 

5 15 6 2 1 0 14 9 1 0 0 0 

6 8 9 0 0 0 7 10 0 0 0 0 

7 22 2 1 1 0 22 3 1 0 0 0 

8 13 1 0 0 0 13 1 0 0 0 0 

9 10 5 1 0 0 9 7 0 0 0 0 

 0 0 1 8 60 100 3 6 7 50 103 شیراز

 منب : مطالعات نگارنده

 

 های شهری شیراز مطابق با معیارهای موجود در ایران و جهان  بندی بوستان . طبقه4شکل 

بندیطبقه ایرانبندیطبقه

 جهان

 جهانبندیطبقه
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 ها در شهر شیراز  الگوی توزیع فضایی بوستان

 ی( از دو روشای یـا پراکنـده و تفـادف     هـا در شـهر شـیراز )خوشـه     چگونگی الگوی توزی  فضـایی بوسـتان   برای آزمون

K function ترین همسایگی استفاده شده است. نتایج در شکر زیر نشان داده شده که حاکی از پراکنش  و روش نزدیک

هـای    بینیم که منحنی داده  ( می5)شکر  K functionها در شهر شیراز است. در تفویر حاصر از روش  ای بوستان  خوشه

ها است و نشان  ای بودن توزی  بوستان  ورد انت ار قرار گرفته که این به معنای خوشههای م  ای، باالی منحنی داده  مشاهده

تـرین   گزینی در مجاورت هم دارند. نتـایج روش نزدیـک   شده ارتباط معناداری در تمایر به مکان دهد که نقاط مشاهده  می

 74/0آمـده   دسـت  کنیم، شاخص به  هده میمشا 6کند. در این روش چنانکه در شکر   همسایگی نیز این نتیجه را تأیید می

هـا در   ها در شهر شیراز است. به این معنا کـه نـواحی دارای تمرکـز بوسـتان     ای بوستان  دهندۀ توزی  خوشه بوده که نشان

 اند. مجاورت هم قرار دارند و همسایه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گانۀ شیراز ها در بین مناطق نه   سنجش سطح تمرکز بوستان

ها با توزی   ها و میزان تعادل فضایی آنها و همچنین مقایسۀ توزی  بوستان به من ور سنجش سطح تمرکز بوستاندر این بخش 

 شده است. یکنواخت، از چهار روش سنجش سطح تمرکز، ضریب آنتروپی، منحنی لورنز و ضریب جینی به شرح زیر استفاده

 

 روش سنجش سطح تمرکز

های شـهر شـیراز از ن ـر تعـداد و مسـاحت،        آمده برای کر بوستان دست به Cمحاسبۀ روش سنجش سطح تمرکز میزان 

گانۀ شیراز است. بـرای   ها در مناطق نُه را نشان داد که این مقادیر بیانگر سطح تمرکز پایین بوستان 5/23و 3/19ترتیب  به

های شیراز بیشـتر اسـت،     بوستانها و دانستن این موضوع که تمرکز در کدام دسته از  تر شدن تحلیر تمرکز بوستان روشن

ای و شـهری نیـز محاسـبه     ای، منطقـه  های همسایگی، محلی، ناحیه  طور جداگانه برای هر یک از بوستان این روش را به

ای بـا میـزان     هـای شـهری و منطقـه     ها نشان داد که بوسـتان  آمده برای هر یک از انواع بوستان دست به Cکردیم. میزان 

 29و  21، 31ای، محلی و همسایگی با میـزان تمرکـز    های ناحیه  صد دارای بیشترین تمرکز، و بوستاندر 60و  70تمرکز 

 (.6گانۀ شیرازند )جدول  درصد دارای کمترین سطح تمرکز در بین مناطق نُه

 ترین همسایگی روش نزدیک. 6شکل   K function.5شکل 
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 ها با استفاده از ضری  آنتروپی  سنجش تعادل فضایی بوستان

آمـد   دسـت   به 87/0و  98/0ها،  های شهر از ن ر تعداد و مساحت بوستان  نتایج محاسبۀ ضریب آنتروپی برای همۀ بوستان

 ها است. که این مقادیر بیانگر نابرابری بسیار کمی در توزی  بوستان

، 97/0ترتیـب   ای و شـهری نیـز بـه     ای، منطقـه  های همسایگی، محلی، ناحیه  ضریب آنتروپی برای هر یک از بوستان

های همسـایگی و محلـی     ست آمد. این مقادیر گویای این واقعیت است که توزی  بوستاند به 28/0و  57/0، 75/0، 90/0

های   شود. در عین حال توزی  بوستان  در مناطق شیراز تقریبام متعادل است و نابرابری بسیار کمی در این زمینه مشاهده می

 دهد.  نشان میویهه شهری در بین مناطق نابرابری بیشتری را  ای و به  ای، منطقه ناحیه

 های شهر شیراز با استفاده از روش سنجش سطح تمرکز و ضری  آنتروپی . سطح تمرکز بوستان6جدول 

 ها همۀ بوستان شهری ای منطقه ای ناحیه محلی همسایگی نوع بوستان

 %3/19 %70 %60 %31 %21 %29 روش سنجش سطح تمرکز

 98/0% 28/0% 57/0% 75/0% 90/0% 97/0% ضریب آنتروپی

 منب : مطالعات نگارنده

 

 ها درجۀ برابری یا اختالف فضایی در توزیع بوستان

ها در شهر شیراز با توزی  یکنواخت از منحنی لورنز استفاده کـردیم. سـرس بـا اسـتفاده از      به من ور مقایسۀ توزی  بوستان

درصد تجمعی جمعیت  هاxی محور صورت عددی نشان دادیم. برای ترسیم منحنی لورنز رو ضریب جینی این تفاوت را به

شـود، منحنـی لـورنز     طور که مشـاهده مـی   ها قرار داده شده است. همان درصد تجمعی بوستان هاyمناطق و روی محور 

دهد و گویای این حقیقت است   ها در شهر شیراز را نسبت به توزی  یکنواخت نشان می میزان تفاوت توزی  فضایی بوستان

 دهد.  شهر شیراز تقریبام متعادل است و با توزی  نرمال تفاوت اندکی را نشان می ها در که توزی  بوستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . منحنی لورنز7شکل 

ک ها
ی پار

جمع
صد ت

 در

 درصد تجمعی جمعیت
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هـای هـر منطقـه      و نسبت تجمعی تعداد و مساحت بوستانxi) با قرار دادن نسبت تجمعی جمعیت هر یک از مناطق )

(yi) آمـده از ایـن    دسـت  تلف شهر شیراز محاسبه کردیم. عدد بهدر فرمول ضریب جینی، ضریب جینی را برای مناطق مخ

 31/0هـا   و با در ن ر گرفتن نسبت تجمعی مساحت بوستان 19/0ها  فرمول با در ن ر گرفتن نسبت تجمعی تعداد بوستان

 گانۀ شیراز از ن ر تعداد و مساحت بوستان ها است. دهندۀ وجود نابرابری بسیار کم بین مناطق نُه بوده و نشان

 . ضری  جینی7جدول 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مناطق

 1 93/0 89/0 79/0 68/0 58/0 44/0 31/0 13/0 نسبت تجمعی جمعیت

 1 91/0 83/0 67/0 57/0 43/0 29/0 21/0 11/0 نسبت تجمعی بوستان )تعداد(

نســــبت تجمعــــی بوســــتان 

 )مساحت(
24/0 4/0 64/0 67/0 78/0 85/0 93/0 94/0 1 

 19/0 د(ضریب جینی )تعدا

 31/0 ضریب جینی )مساحت(

 منب : محاسبات نگارنده

 

 DQو  L.Qها با استفاده از روش   سنجش سطح تمرکز بوستان

دهنـدۀ   باالتر از یک بـوده و نشـان   9و  8، 7، 5شده در مناطق  محاسبه L.Qکنیم،   مشاهده می 8طور که در جدول  همان

این مقدار تقریبام برابر با یک بوده که  6و  4ه مناطق دیگر است. در مناطق ها در این مناطق نسبت ب تمرکز باالی بوستان

این مقدار کمتر از یک بوده و بیانگر عدم تمرکز ایـن کـاربری    3و  2، 1گویای تعادل در این دو منطقه است و در مناطق 

 در این مناطق نسبت به مناطق دیگر است.

های شهر شیراز مطابق با فرمول مذکور محاسـبه گردیـده     ی بوستان، روش ضریب توزی  براL.Qدر مقایسه با روش 

 برابر با سهم درصدی متغیر مورد ن ر در هر منطقه است. yبرابر با سهم درصدی مساحت هر منطقه و  xکه در آن 

ده و دسـت آمـ   بـاالتر از یـک بـه    7و  5، 4، 2ها در منـاطق   بینیم، ضریب توزی  بوستان  می 8طور که در جدول  همان

 (.8ها در این مناطق است ) شکر  دهندۀ تراکم بوستان نشان

 ها( . نتایج حاصل از ضری  مکانی و ضری  توزیع )از نظر تعداد بوستان8جدول 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مناطق

 16 14 26 17 24 24 13 17 18 بوستان تعداد

 99508 60692 138122 160727 146105 211200 194361 258890 193891 جمعیت

L.Q 80/0 57/0 58/0 98/0 42/1 91/0 63/1 99/1 4/1 

DQ 62/0 05/1 76/0 1/1 52/1 6/0 86/1 9/3 66/0 

 منب : محاسبات نگارنده
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 بیشتر از دیگر مناطق است. 7و  5ها در مناطق  توان نتیجه گرفت که تمرکز بوستان  با توجه به این دو روش، می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DQو  L.Qها در مناطق مختلف با استفاده از دو روش  تمرکز تعداد بوستان. مقایسۀ سطح 8شکل 

 

شود، نتایج روش ضریب مکانی و ضـریب توزیـ  در جـدول فـوق، تمرکـز فضـایی تعـداد          طور که مالح ه می همان

احت را نیـز  هـا، از ن ـر مسـ    توان سطح تمرکـز بوسـتان    دهد. در حالی که می  ها در هر یک از مناطق را نشان می بوستان

های هر یـک از منـاطق و     ها، مساحت بوستان محاسبه کرد. به این من ور در فرمول ضریب مکانی، به جای تعداد بوستان

از ن ـر مسـاحت    L.Qهـا را قـرار دادیـم. نتـایج روش      سهم درصدی مساحت بوستان yدر فرمول ضریب توزی  به جای 

 6، 3و عدم تمرکز در مناطق  9و  7، 2، تعادل در مناطق 5و  4، 1در مناطق ها  دهندۀ تمرکز زیاد بوستان ها، نشان بوستان

 است. 8و 

دسـت آمـده و    باالتر از یـک بـه   5و  1، 4، 2ها نیز در مناطق  شده از ن ر مساحت بوستان میزان ضریب توزی  حاصر

است  5و  4، 1ها در مناطق  تاندهندۀ تمرکز بوس ها در این مناطق است. اشتراک هر دو روش نشان گویای تمرکز بوستان

 (.9و شکر  9)جدول 

 ها( . نتایج حاصل از ضری  مکانی و ضری  توزیع )از نظر مساحت بوستان9جدول 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مناطق

L.Q 8/1 92/0 45/0 4/1 1/1 65/0 82/0 18/0 82/0 

DQ 4/1 7/1 59/0 6/1 2/1 44/0 94/0 35/0 39/0 

 رندهمنب : محاسبات نگا    
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 DQو  L.Qها در مناطق مختلف با استفاده از دو روش  . مقایسۀ سطح تمرکز مساحت بوستان9شکل 

 

هـا   هـا و هـم از ن ـر مسـاحت بوسـتان      در مجموع، نتیجۀ کلی از محاسبۀ این دو روش هـم از ن ـر تعـداد بوسـتان    

 است. 5ها در منطقه  دهندۀ تمرکز بوستان نشان

متعادل است  ها در شهر شیراز نیمه توان چنین نتیجه گرفت که توزی  کر بوستان  های فوق، می  وشبنا بر نتایج همۀ ر

ویهه شهری  ای و به  ای، ناحیه های منطقه  شود. با این حال، توزی  بوستان  و تفاوت کمی از این ن ر در بین مناطق دیده می

 ها است.  فاقد دسترسی به این نوع از بوستان 6در سطح شهر متعادل نیست و بعضی از مناطق، مثالم منطقۀ 

 

 ها و میزان دسترسی به آنها استفاده از روش بافرینگ برای تعیین کمبود بوستان

هـای    هـای شـهری همچـون کـاربری فضـای سـبز )پـارک         در مناب  شهرسازی برای شـعاع عملکـردی کـاربری   

شهری شعاع  های درون  مناب  مذکور برای انواع پارک های گوناگونی ارائه شده است. هر یک از  شهری( آمار درون

اند. در این پهوهش با استناد به این ارقام و با در ن ر گرفتن تراکم جمعیت و بافت کالبـدی   مختلفی را ارائه کرده

ها در ایـن   دهندۀ شعاع دسترسی و عملکردی هر یک از انواع پارک که نشان 10گانه، جدول  هر یک از مناطق نُه

 .دوده است، استنتاج شده استمح

 

 

 

 

L.Q 

 روش
DQ 

 روش

 مناطق از نظر مساحت پارک هاترین  متمرکز
L.Q روش 

DQ روش 
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 شهری شیراز به متر های درون  . شعاع عملکرد پارک10جدول 

 شهری ای منطقه ای ناحیه محلی همسایگی نوع پارک

 4000 2500 1200 600 200 شعاع عملکرد )متر(

 های میدانی نگارنده    و بررسی 1389منب : قربانی، 

 

 گانۀ شهر شیراز ها در مناطق نُه ان. درصد تحت پوشش انواع بوست11جدول 

 ها همۀ بوستان بوستان شهری ای بوستان منطقه ای بوستان ناحیه بوستان محلی بوستان همسایگی مناطق

1 1/3 5/14 4/9 3/3 81 86 

2 2/7 2/16 5/28 95 2/34 5/98 

3 1/6 7/34 0 2/55 3/63 2/76 

4 4 43 4/16 5/60 5/93 94 

5 10 31 7/44 4/57 3/22 2/85 

6 3 5/23 0 0 0 25 

7 12 1/16 2/23 2/74 8 5/79 

8 3/30 41 0 100 100 100 

9 1/5 3/18 7/17 5/15 6/47 62 

 منب : محاسبات نگارنده

 

های شهری را تعیین کرد. از این   توان دسترسی مناطق مختلف شهر، به بوستان  ها می به کمک شعاع عملکرد بوستان

هـای    (، حوزۀ نفو  )شعاع عملکرد( برای هر یک از بوستانBufferگیری از تاب  بافر ) و با بهره GISر افزا رو به کمک نرم

هـایی کـه بـه هـر یـک از       پوشانی با مناطق شهری، محـدوده  شهر شیراز به تفکیک سلسله مراتب مشخص شده و با هم

هـا درصـد    های تحت پوشش بوستان  سمتبا کم کردن مساحت هر منطقه از قها دسترسی داشتند، مشخص شد.  بوستان

شود، بیشتر مناطق با کمبود دسترسی بـه    مشاهده می 11طور که در جدول  نواحی دارای کمبود محاسبه شده است. همان

از بهتـرین   2و  8ای، منطقـۀ   های منطقـه   اند. از ن ر دسترسی به بوستان ای مواجه  های همسایگی، محلی و ناحیه  بوستان

درصد کمبود، از وضعیت بهتری نسبت  6با  4های شهری نیز منطقۀ   بین مناطق و از ن ر دسترسی به بوستانوضعیت در 

طور کامر تحت پوشش قرار گرفته و منطقۀ  به 8ها، منطقۀ  به دیگر مناطق برخوردار است. از ن ر دسترسی به کر بوستان

ها دارند. در این میان  یگر، دسترسی بیشتری به انواع بوستاندرصد کمبود نسبت به مناطق د 5/6و  5/1ترتیب با  به 4و  2

ها است. این منطقه با توجه به شعاع عملکرد هـر   ترین منطقه در دسترسی به بوستان درصد کمبود، محروم 75با  6منطقۀ 

 ای و شهری است.  ای، منطقه های ناحیه  ها، فاقد دسترسی به بوستان یک از بوستان

 

 

هرای   هرای   شعاع عملکررد پرارک  

  ای منطقه
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 های شهر شیراز عملکرد بوستان . شعاع10شکل 

 

( Unionهای مختلف را با هم یکی )  ها، شعاع عملکرد بوستان بعد از مشخص شدن الیۀ حوزۀ نفو  هر یک از بوستان

( الیـۀ شـعاع عملکـرد کلـی از الیـۀ منـاطق       Eraseدست آمد و با تفریق ) ها به کردیم و الیۀ شعاع عملکرد همۀ بوستان

 های شهری مشخص گردید.  ازمند به بوستانهای نی  شهری، محدوده

 

 ها در سطح شهر شیراز . درصد و مساحت تحت پوشش انواع بوستان12جدول 

 ها همۀ بوستان شهری ای منطقه ای ناحیه محلی همسایگی نوع بوستان

 8/73 7/46 37 5/15 2/23 1/6 درصد

 1/13202 2/8354 1/6619 8/2772 3/4150 2/1091 مساحت )هکتار(

 منب : محاسبات نگارنده

 

، بـا اسـتفاده از روش بافرینـگ نشـان داد کـه      GISها در محـی،   طور کلی، تحلیر شعاع دسترسی به انواع بوستان به

ای و شـهری    ای، منطقـه  هـای ناحیـه    درصد و بوستان 2/23های محلی   درصد، بوستان 1/6های همسایگی حدود   بوستان

درصد از شهر را  74ها حدود  دهند. با این وجود کر بوستان  از شهر شیراز را پوشش میدرصد  7/46و  37، 5/15ترتیب  به

 درصد از کر شهر با کمبود بوستان مواجه است. 26اند و فق،  پوشش داده
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 گیری نتیجه

دهنـدۀ   انها و توزی  فضایی آنها در سراسر مناطق شهری، نش ها، تعداد بوستان از دیدگاه جغرافیایی، شکر فضایی بوستان

هـا و   توان گفـت توزیـ  فضـایی بوسـتان      ها برای جمعیت ساکن در شهر است. چنانچه می توانمندی دسترسی به بوستان

ها در سطح شهر، موجب افزایش دسترسی افراد  میزان دسترسی به آنها دارای ارتباط مستقیم بوده و توزی  مناسب بوستان

ای بـرای    هـا پایـه   راین تحلیر توزی  فضایی و میزان دسترسی بـه بوسـتان  بناب (.Zhang & Lu, 2011: 2به آنها است )

 های جدید در بسیاری از مناطق شهری است.  آگاهی از کمبودهای موجود در این زمینه و ارزیابی نیازهای آینده به بوستان

ی و هم به لحاظ عـدالت  ها هم از بعد شهرساز بر این اساس و با توجه به اهمیت توزی  فضایی و دسترسی به بوستان

اجتماعی در این تحقیق، این دو موضوع بررسی و تحلیر شد. نتایج پهوهش نشـان داد کـه بـه موضـوع توزیـ  فضـایی       

هـای مختلـف بایسـتی توجـه و بررسـی شـود. تعـداد و         های شهری از جنبه فضاهای سبز عمومی و به بیان دیگر، پارک

که دسترسی همۀ شهروندان را در فواصر مناسبی تأمین کند. در این زمینـه،  ها باید به نحوی باشد  پراکنش فضایی پارک

هـا توجـه شـود. در بیشـتر       باید به معیارهای مختلفی از قبیر سطح سرانه، تعداد، مساحت، جمعیت و شعاع عملکرد پـارک 

هـر یـک از آنهـا بـه      های مختلف تحت آزمون قرار گرفته است و در ها به روش های پیشین هر یک از این معیار پهوهش

ارزیابی یک یا دو معیار اکتفا شده است. در این تحقیق سعی شده است تا از تمامی این معیارها برای تحلیر توزی  فضایی 

آزمون به عمر آید که البته نتایج  GISهای کمی مختلف و روش بافرینگ در  کارگیری روش زمان با به طور هم ها به پارک

هـا در   تـوان از ایـن روش   دهندۀ نتایج تقریبام مشابهی در این زمینه است و گویای این است که می ها نشان همۀ این روش

توان نتیجه گرفت کـه    های کمی، می کارگیری روش ها شهری استفاده کرد. با توجه به نتایج به تحلیر توزی  دیگر کاربری

شود. با این وجـود،    از این ن ر در بین مناطق دیده می متعادل است و تفاوت کمی ها در شهر شیراز نیمه توزی  کر بوستان

بـه   6ویهه شهری در سطح شهر متعادل نیست و بعضی از مناطق، مثالم منطقۀ  ای و به  ای، ناحیه های منطقه  توزی  بوستان

هـای    اع بوسـتان رغم کمبود دسترسی به انو ندارند. نتایج روش بافرینگ نیز نشان داد که علی ها دسترسی این نوع بوستان

از  8و  4، 2ترین منطقه است و مناطق  محروم 6ای و شهری در بیشتر مناطق، منطقۀ   ای، منطقه همسایگی، محلی، ناحیه

 74ها در شـهر شـیراز    بهترین دسترسی بین مناطق شیراز برخوردارند. نتایج این روش همچنین نشان داد که کر بوستان

ها مواجه اسـت. بنـابراین بـه     درصد از کر شهر با کمبود دسترسی به بوستان 26فق،  دهند و  درصد از شهر را پوشش می

 ها و رف  کمبودهای موجود در این زمینه، راهکارهای زیر را مطرح کردیم: من ور افزایش میزان دسترسی به بوستان

 هـا در سـطح    بوستان های شهری، ایجاد و گسترش  با توجه به اهمیت دسترسی در استفادۀ شهروندان از بوستان

 ها و در نهایت ارتقای کیفی زندگی آنان است. ها از عوامر افزایش استفادۀ افراد از بوستان محله

 هـای موجـود،     ها با توجه به نیازها و ضرورت یابی صحیح این کاربری ها و مکان یابی بوستان توجه به اصر مکان

 نه بر مبنای مقتضای مکانی، زمانی و اقتفادی.

 دهی به پـراکنش و   های بالقوۀ طبیعی مناطق در شکر  به عوامر محیطی، بستر جغرافیایی و وجود پتانسیر توجه

 ها در هر یک از مناطق شهری.   توزی  بهتر بوستان

 برند، عاملی در   های محلی و همسایگی در مناطقی که از کمبود بوستان رنج می  ریزی برای ساخت بوستان برنامه

 وندان به فضای سبز در حداقر زمان خواهد بود.جهت دسترسی شهر



 555 : شهر شیراز(ۀ موردیهای شهری ) مطالع تحلیل توزیع فضایی و میزان دسترسی به بوستان

ها و فضای سبز و توجه به  ویهه سازمان بوستان های متولی، به  شده از سوی سازمان ریزی های دقیق و برنامه  تهیۀ طرح

ها و انتخـاص الگوهـای مناسـب     مسائلی همچون معیارهای محیطی و مکانی و ن ام سلسله مراتب و دسترسی به بوستان

ها و توجه به تجهیزات و امکانات متناسـب بـا آن و    ۀ فضای سبز همچنین رعایت استانداردهای انتخاص نوع بوستانتوسع

 ها برای فراهم آوردن امکان دسترسی و استفادۀ همه ساکنان شهر. توزی  متناسب بوستان
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