پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،4زمستان 1395
ص 715-691

تحلیل توزیع فضای سبز شهری با رویکرد عدالت فضایی
(مطالعۀ موردی :شهر اردبیل)

حسن محمودزاده  - استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تبریز
رقیه عسکرنژاد ـ دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و  ،GISدانشگاه تبریز
زهرا رضازاده ـ دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و  ،GISدانشگاه تبریز

پذیرش مقاله 1395/4/13 :تأیید مقاله1395/12/9 :

چکیده
آنچه در برنامهریزی شهری اهمیت دارد ،ایجاد برابری بین نواحی مدنظر در برخورداری از مواهب توسعه است .این
امر به تحققپذیری عیدالت شیهری کمیی مییکنید .در ایین مییان ،برنامیهرییزی در راسیتای برقیراری تعیادل
زیست محیطی در شهرها ،یکی از ضروریات رویکرد عدالت فضایی است .فضای سبز شیهری بیا ایجیاد تعیادل در
ارکان توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی ،ما را در رسیدن به شهری عدالت محور یاری می کنید .شیهر اردبییل ازنظیر
توسعۀ کالبدی شهر ،تخریب فضاهای سبز ،رشد محالت حاشیه ای و افزایش جمعیت با معضل جدی روبه رو بوده و
به همین منظور ،بهعنوان پایۀ مطالعاتی با هدف تحلیل توزیع فضای سبز با رویکرد عیدالت فضیایی انتخیاخ شیده
است .نوع تحقیق مدنظر براساس هدف ،کاربردی و ازنظر ماهیت و روش ،علمی محسوخ میشود .در این مقاله ،بیا
استفاده از معیارهای مناسب (آسایش ،هم جواری با کاربری مسکونی ،تراکم جمعیت ،بعد خانوار ،هم جواری با معابر
اصلی ،هم جواری با کاربری آموزشی ،مساحت ،سازگاری ،شییب ،میدل رقیومی ارتفیاع ،لیتولیوژی ،دسترسیی بیه
تأسیسات و تجهیزات) الیههای مدنظر در محییط  Arc Mapآمیادهسیازی شید و بیا اعمیال وزنهیای حاصیل از
فرایندهای وزندهی در نرمافزار  Expert Choiceبه روش  AHP1در یی مدل فراهم آمد .سیسس ایین الییههیا در
محیط نرمافزار  IDRISIاستانداردسازی شدند .نتایج نشان داد بین پراکنش فضیای سیبز شیهر اردبییل و توزییع
جمعیت رابطه ای وجود ندارد و تحلیل شاخص سرانۀ فضای سبز مؤید رقم بسیار اندک سرانۀ فضیای سیبز اسیت.
مناطق  1و  3با کمبود حدود  16مترمربع فضای سبز برای هر نفر و منطقۀ  4نیز با کمبود حدود  15مترمربع فضیای
سبز برای هر نفر روبهرو است .در کل ،از بین مناطق اردبیل ،منطقۀ  2فضای سبز بیشتری از سایر منیاطق دارد؛ امیا
همین فضای سبز نیز متناسب با عدالت فضایی توزیع نشده است.

کلیدواژهها :تحلیل سلسلهمراتبی ،شهر اردبیل ،عدالت فضایی ،فضای سبز ،منطق فازی.
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مقدمه
از مهمترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی ،نابسامانی در نظام توزیع خدما و تمرکـز مراکـز خـدما رسـانی در هـر
مکان خاص شهری است که ضمن ایجاد مناطق دوقطبی در شهرها ،هجوم جمعیت مصرفکننده را بـه ایـن منـاطق بـه
دنبال داشته است بهطوری که ازسویی سبب ایجاد فشار زیستمحیطی ،ترافیکی و آلودگیهایی اعم از صـوتی ،هـوا و...
شده است و از سوی دیگر ،به جذب کاربریهای مکمل ،موازی و تشدید قطبیشدن فضایی در شهرها منجر شـده اسـت
(داداشپور و رستمی .)2 :1390 ،از بین خدما و تسهیال شهری ،فضای سبز شهری بهعنـوان بازمانـدگان طبیعـت در
شهرها به علت نقش مهمی که در حفظ تعادل محیط زیست شهری و تعدیل آلودگی هوا ،کاهش تراکم و پرورش روحـی
و جسمی شهروندان دارند ،کانون توجه هستند (محمدی )15 :1381 ،که درنتیجۀ توسعۀ بیرویۀ شـهری ،دچـار تغییـرا
کمی و کیفی شدهاند و این تحوال اثرهای اکولوژیکی ،اقتصادی و اجتماعی زیادی بههمراه داشته است
( .)Jim, 2004 Jim & Chen, 2003تغییرا کمّی فضای سبز شامل کاهش فضای سبز درنتیجۀ تغییر کـاربری و
تکهتکهشدن سطو بزرگ آن است ) .)Kong & Nakagoshi, 2005عدالت بـه مفهـوم توزیـع عملکردهـا ،خـدما و
امکانا  ،دسترسی مناسب به مراکز خدما دهی و فعالیتها و فعالیتی (مکان تسهیال ) بدون تبعیض و تفاو گذاری بین
ساکنان یک شهر و مناطق شهری است (بهروانفر .)15 :1385 ،بیعدالتی فضایی مفهـومی چندبعـدی و پیچیـده اسـت
ولی دو محور برجسته که در تمامی تحقیقا انجامشده در این زمینه بررسی شده است ،شامل بررسی کیفیت زنـدگی (از
دو بعد اجتماعی و کالبـدی) و توزیـع فرصـتهـا (دسترسـی بـه زیرسـاختهـای اجتمـاعی ،فیزیکـی و مجـازی) اسـت
(.)Martinez, 2009: 390
در این بین ،شهر مکانی است که فرصتها را در اختیـار سـاکنان مـیگـذارد و معیـار عـدالت مـیتوانـد بـا تضـمین
مساویبودن این فرصتها و توزیع مناسب عملکردها ،خدما و دسترسی مناسب به مراکز خدما دهی و فعالیتی ،بـدون
تبعیض و تفاو گذاری بین ساکنان یک شهر ،نقشی تعیینکننده داشته باشد (طبیبیان .)7 :1386 ،دسترسـی عادالنـه بـه
فضاهای سبز شهری و حفظ و نگهداری آن ،از مؤلفههای اساسی توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی است .امروزه با افـزایش
جمعیت شهری و روند رو به رشد ساختوسازهای شهری ،شاهد کاهش سرانههای فضای سبز و بروز مشکال ناشـی از
آن هستیم (حیدری بخش .)5 :1387 ،فضاهای سبز شهری به سه دسـته تقسـیم مـیشـود .1 :فضـاهای سـبز عمـومی:
فضاهای سبز شهری هستند که واجد بازدهی اجتماعیاند .درواقع ،فضاهای سـبز اجتمـاعی شـامل همـۀ فضـاهای سـبز
عمومی مجهز به خدما و تسهیال میشود  .2فضاهای سبز نیمهعمومی :فضـاهای سـبزی کـه بـازدهی اکولـوژیکی
دارند لیکن استفادهکنندگان آنها از فضاهای سبز عمومی محدودترند مانند محوطههای باز بیمارستانها ،پادگانهـا و...
 .3فضاهای سبز خیابانی :نوعی از فضاهای سبز شهری هستند که بهطور معمول ،درخـتکـاریهـای حاشـیۀ مسـیرهای
پیادهرو و سوارهرو و فضاهای نسبتاً کوچک میدانها را تشکیل میدهند .توجه به این نکته ضروری است که در این مقاله،
فضاهای سبز عمومی و فضاهای سبز خیابانی بررسی شده است (سـعیدنیا .)32 :1379 ،شـهر اردبیـل بـهعنـوان یکـی از
شهرهای پرجمعیت کشور ،طی چند دهۀ اخیر رشد فزایندهای داشته و بدون درنظرگرفتن نیاز شهروندان به فضـای سـبز،
گسترش شتابانی یافته است .در همین راستا ،هدف از این پژوهش ،تحلیل و بررسی کاربری فضای سـبز و نحـوۀ توزیـع

تحلیل توزیع فضای سبز شهری با رویکرد عدالت فضایی (مطالعۀ موردی :شهر اردبیل)

693

این کاربری در مناطق چهارگانۀ شهر اردبیل و ارائۀ پیشنهادهای مناسب در جهـت تعـادلبخشـی بـه سـاختار کالبـدی و
اجتماعی شهر از طریق آن است.
با توجه به مطالبی که گفته شد ،این پژوهش در پی پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
 .1آیا فضای سبز موجود در شهر با سرانۀ استاندارد مطابق است؟
 .2آیا توزیع فضای سبز بین مناطق چهارگانۀ شهر با رویکرد عدالت فضایی مطابقت دارد؟

فرضیات پژوهش
 .1به نظر میرسد فضای سبز موجود در شهر مطابق با سرانۀ استاندارد نیست.
 .2به نظر میرسد توزیع فضای سبز بین مناطق چهارگانۀ شهر با رویکرد عدالت فضایی مطابقت ندارد.

مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
عدالت فضایی
بهطور کلی ،عدالت اجتماعی به ایجاد جامعه ای عادالنه یا نهـادی کـه متکـی بـر اصـول برابـری و هـمبسـتگی و درک
ارزشهای حقوق بشر است کمک میکند که در این جامعه شأن و منزلت هر انسان به رسمیت شناخته میشود.
( .)Zajda et al., 2006 & Butts et al., 2005رابر پاتنام عدالت اجتماعی را برابری تعهـدا و مسـئولیتهـای
مدنی و برابری گستردگی مشکال در میان گروههای مختلـ تعریـ مـیکنـد ( .)Prange, 2009از ایـن رو ،عـدالت
اجتماعی میتواند توزیع برابر منابع و خدما تعری شود که به برقراری تعادل بر مبنای چه کسی چهچیزی را چگونه بـه
دست میآورد؟ اشاره دارد ( .)Fainstein, 2005: 129یانگ ،فیلسوفی است که شهر را یکی از دغدغههای اصلی فکری
خود قلمداد کرده و کوشیده است رهنمودهایی در این زمینه ارائه دهد .اندیشههای وی در بین نظریهپردازان برنامهریـزی
نفوذ فراوانی یافته است .دیدگاه آیریس ماریون یانگ دربارۀ عدالت اجتماعی بهعنوان شـرایط نهـادی زیـر شـکل گرفتـه
است .1 :زمینۀ مشارکت را فراهم میکند  .2با ظلم مقابله میکند  .3از طریق دستاوردهای توسعۀ درونی و خودمختاری
بر امور مسلط میشود ( .)Cardoso & Va′zquez, 2007: 384تراول معتقد است عدالت فضایی ،عدالت اجتماعی است
و عـدالت محیطـی عنصـر جدانشـدنی از عـدالت اجتمـاعی (.)Cardoso, 2007: 390; Brown & et al., 2007: 27
عدالت فضایی طبق ایدهای که از عدالت اجتماعی گرفته شده ،به این معناست که باید با ساکنان در هر جایی که زنـدگی
میکنند ،بهطور برابر رفتار شود ( .)Tsou et al., 2005: 425در پژوهشهای تجربـی دربـارۀ مفهـوم عـدالت در توزیـع
خدما عمومی بر مشخصکردن و اندازهگرفتن اینکه عدالت چیست و تعیین فاکتورهای علمی در توزیع خـدما تأکیـد
شده است .برای بعضیها ،عدالت فضایی تنها دسترسی برابر به امکانا عمومی پایه و اندازهگیریشـده براسـاس فاصـله
وجود دارد ( )Talen & Anselin, 1998: 596مانند دسترسی به مدرسه ،امکانا سالمتی و خـدما فرهنگـی .بـرای
عدهای دیگر ،عدالت فضایی شامل انتخاب شغل و انتخاب مؤسسا
) .425برای تعری

آموزشی در دسـترس اسـت (Tsou et al., 2005:

عدالت فضایی ،این مقاله بر توزیع فضای سبز در شهر تمرکز دارد.
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رویکرد عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهری
عدالت فضایی ارتباطدهندۀ عدالت اجتماعی و فضاست .درنتیجه ،هم عدالت و هم بیعـدالتی در فضـا نمایـان مـیشـود.
عدالت و بیعدالتی فضایی بر جنبههای جغرافیایی یا فضایی عدالت تأکید دارد و شامل توزیع منصفانه و متساوی منـابع و
فرصتها در فضای اجتماعی است ( .)Soja, 2006: 2مفهوم عدالت فضایی بـه ظهـور چنـدین دیـدگاه در حـوزۀ علـوم
اجتماعی منجر شده است .بنا بر کاری که چندین فیلسوف مشهور عدالت (جان رالز  1971اریش ماریان یونـگ  1990و
 )2000انجام دادهاند ،دو دیدگاه متقابل عدالت ،بحثهای مربوط به این موضوع را دوقطبی کردهاند :یکی بر روی موضوع
توزیع مجدد متمرکز میشود و دیگری روی فرایندهای تصمیمگیری ( .)Dufaux, 2008: 2از این رو ،دو محور برجسـته
در عدالت فضایی که بر آنها تأکید میشود ،چگونگی وضعیت زندگی (هم محیط اجتماعی و هم محیط فیزیکی) و توزیع
فرصتها (دسترسی به زیرساختهای اجتماعی ،فیزیکی و مجازی) است (.)Martinez, 2009: 390
اما ،از آنجا که تسهیال و خدما بهصور واحدهای مجزا مکانیابی میشـوند ،در حـالی کـه مردمـی کـه از آنهـا
استفاده میکنند ،بهطور فضایی پیوسته هستند ،بهناچار موجب دسترسیهای مغایر درونشهری میشوند .بهعبار دیگـر،
صرفنظر از جایی که تسهیال مکانیابی میشوند ،همیشه افرادی هستند که از دیگران به آنها نزدیـکترنـد بنـابراین
برنامهریزان باید در پی این مسئله باشند که در الگوی مکانیابی خدما و تسهیال ایجادشده و نحوۀ توزیـع آنهـا ،چـه
میزان نابرابری به وجود آمده و چه گروههایی بیشتر محـروم شـدهانـد ( .)Hewko, 2001: 5درخصـوص عادالنـهبـودن
برنامهریزی توزیع خدما  ،کراپتون و ویک  1سه اصل بنیادی پیشنهاد میکنند .1 :قبل از هر کاری در توزیع خدما باید
برابری فرصتها برای همۀ افراد به رسمیت شناخته شود  .2هرگونه انحرافی در صورتی حمایت میشود که محرومترین
افراد از آن سود ببرند  .3همواره باید سط حداقلی ،چه ازلحاظ کمی و چه کیفی ،برای توزیع خـدما و دسـتیابی افـراد
وجود داشته باشد بهطوری که افراد و خدما در باالتر از آن قرار داشته باشند (رستمی.)36 :1389 ،
الزمۀ ورود مفهوم عدالت در محتوای برنامهریزی شهری ،شناسایی معیارهای این مفهوم است .با توجـه بـه اصـول و
آموزههای مکاتب بشری ،شش معیار مناسب برای عدالت فضایی عبار اند از .1 :برابـری فرصـتهـا :بـرای رسـیدن بـه
عدالت در جامعه باید فرصت برابر برای همۀ آحاد جامعه در دسترسی به منابع و خدما شهری تـأمین شـود تـا هـرکس
براساس توانایی و لیاقت خـود از آنهـا برخـوردار شـود  .2آزادی :ایـن معیـار بـر مشـارکت فعـال شـهروندان در هنگـام
تصمیمگیری و تصمیمسازی در برنامهریزی شهری و داشتن حق انتخابهای برابر شهروندان در فعالیتهـای روزمـره در
شهرها تأکید میکند  .3اصل تفاو  :این معیار بر این نکته تأکید دارد که عدالت مسـتلزم دفـاع از تفـاو هـا در جامعـه
است تفاو خیرهایی که به دالیل متفاو  ،بین گروههای مختل توزیع شده است  .4نیاز :این معیار بدین معنـی اسـت
که برای رسیدن به برنامهریزی شهری عدالتمحور ،توزیع منابع و خدما شهری بایـد متناسـب بـا نیازهـای محـال و
مناطق در شهرها صور پذیرد  .5استحقاق :این معیار در ساحت اجتماعی به لیاقتها و تواناییهـای افـراد و در سـاحت
محیط جغرافیایی به پتانسیلها و توانهای محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگـی شـهر اشـاره دارد  .6بهـرهمنـدی از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kropton and Wake
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منفعت عمومی :این معیار بر دسترسی افراد به خدما براساس مشارکت آنها در برنامهریزی شهری تأکید دارد و هـدف
اصلی از این معیار در برنامهریزی شهری عدالتمحور ،اجازۀ تجلی به آزادی تفاو های گروهی در شهرهاست (داداشپور
و همکاران.)79-81 :1394 ،

فضای سبز
اصطال فضای سبز ،بهوسیلۀ برخی از دستاندرکاران برای مفهوم پوشش گیاهی شهرها به کار گرفته شده است .گـاری
مول 1اصطال منطقۀ سبز 2را برای بیان پوشش سبز شهرها به کار میگیرد .سعیدنیا در کتاب سبز شـهرداری ،فضـاهای
سبز شهری را نوعی از سطو کاربری زمین شهری با پوششهای گیاهی انسانساخت معرفی کرده است کـه هـم واجـد
«بازدهی اجتماعی» و هم واجد «بازدهی اکولـوژیکی» هسـتند .وی از دیـدگاه شهرسـازی نیـز فضـای سـبز شـهری را
دربرگیرندۀ بخشی از سیمای شهر میداند که از انواع پوششهای گیاهی تشکیل شده اسـت و بـهعنـوان عـاملی زنـده و
حیاتی در کنار کالبد بیجان شهر ،تعیینکنندۀ ساخت مرفولوژیک شهر است (سعیدنیا.)29 :1379 ،
سعیدی آشتیانی فضای سبز را منطقهای پوشیده از گیاهان در داخل و اطراف شـهرها مـیدانـد کـه بیشـتر دارای دو
کارکرد مهم برای شهرهاست :تعدیل دما و تلطی هوا و زیباییآفرینی .واژۀ فضای سبز عبارتی است تازه که بـهتـازگی و
کمتر از نیمقرن ،در منابع شهرسازی جهان به کار برده میشود .عبار فضای سبز معانی و مفاهیم متعدد و وسـیعی را در
بر میگیرد و بهطور کلی میتوان گفت شامل آن بخش از مناطقی می شـود کـه گیاهـان یـا هرگونـه سـبزینگی اعـم از
درختان ،درختچهها ،گلها و چمنها را در بر داشته باشد .البته فضای سبز وقتی در کالبد شهری قرار مـیگیـرد ،گـرایش
سلسلهمراتب شهری پیدا میکند و به مقیاسهای متفاوتی در شهر تقسیم میشـود بـهطـوری کـه همـین تفـاو هـای
سلسلهمراتبی شهری در بین سرزمینهای گوناگون و در فرهنگهای مختل  ،ابعاد متغیری از هنجارهـا و اسـتانداردها را
به دست میدهد (سازمان پارکها و فضای سبز تهران.)1371 ،

پیشینۀ تحقیق
عدالت اجتماعی اولین بار در دهههای  60و  70میالدی توسط هنری لوفور ،3مانوئل کاستلز ،4دیوید هاروی 5و جان رالـز

6

کانون توجه قرار گرفت .دیوید هاروی اولین جغرافیدانی بود که در کتاب ارزشمند خود با عنوان عدالت اجتماعی و شـهر،
مفهوم عدالت اجتماعی را در کمک به خیر و صال همگانی ،مالک توزیع درآمد در مکانها ،تخصیص عادالنـۀ منـابع و
رفع نیازهای اساسی مردم به کار گرفت .او معتقد است منابع اضافی باید در جهت ازمیانبرداشتن مشکال ویژۀ ناشـی از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gary Mull
2. Green Area
3. Henri Lefebvre
4. Manuel Castells
5. David Harvey
6. John Rawls
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محیطهای اجتماعی و طبیعی مطر شود (شکویی .)141 :1378 ،پیگیری سیر تطور مفهوم عدالت در برنامهریزی شهری
نشان از حرکت عدالت از جنبۀ اجتماعی به جنبۀ توزیعی و درنهایت ،جنبۀ فضایی آن دارد (داداشپور و همکـاران:1394 ،
 .)81محققان بسیاری درزمینۀ عدالت فضایی و توزیع خدما هم در سط جهانی و هم در سط داخلـی پـژوهشهـایی
ارائه کردهاند که در این بین ،توزیع فضای سبز شهری و نحوۀ دسترسی عادالنه به آن ،به دلیـل اهمیتـی کـه در زنـدگی
شهری دارد ،همواره کانون توجه برنامهریزان شهری بوده که در جدول ذیل چند نمونه از آنها آورده شده است.
جدول  .1پیشینۀ تحقیق

ردی
1

عنوان پژوهش
ســــنجش دسترســــی و
اســــتفاده از فضــــاهای
عمومی در فاماگوستا

2

مؤل

سال

معیارهای تأثیرگذار بـر اسـتفاده و دسترسـی بـه

نیل پاساگوالری و
ناسیه داراتلی

2004

1

ارزیــابی توزیــع فضــایی
پــارکهــای شــهری بــا
استفاده از GIS2

نتیجه/توضی
فضاهای عمومی
توزیع ناکافی پارکهای شهری سئول در ارتبـاط

کیوشیک اوه
وسیونگیون جاونگ

3

2007

بــا جمعیــت ،کــاربری و تــراکم .ایــن مشــکل
بهخصوص در سرویسدهی پـارکهـای بخـش
شمالی شهر بیشتر وجود دارد.

3

ساختار شهرستان و عدالت

کودکــان کمتــر از  18ســال بــه میــزان درخــور

زیســــــتمحیطــــــی:

توجهی در مناطقی حضور دارند که دسترسی بـه

تجزیـــهوتحلیـــل موانـــع

بتانی بی کاتز 4و

فیزیکـــی و اجتمـــاعی و

همکاران

2009

پارک بهصور پیاده است.

دسترســیهــای پیــاده بــه
پارک
4

فقـــــــر و عـــــــدالت

گروهــی کــه بــیش از بقیــه محرومیــت داشــت،

زیســــــتمحیطــــــی:

برخالف انتظار ،بـه میـزان درخـور تـوجهی بـه

تجزیهوتحلیـل  GISای از
نحوۀ دسترسی بـه فضـای
ســــبز شــــهری بــــرای

فریبا ستودهنیا و
الکسیس کامبر

5

فضای سبز دسترسی داشت .با این حـال ،دیگـر
2010

گــروه انتخــابی (متوســط و حــداقل محــروم) در
مقایسه بـا آنچـه بـر مبنـای دسترسـی مسـاوی

گـــروههـــای مختلـــ

فیزیکی انتظار مـی رفـت ،از دسترسـی کمتـری

اقتصادی

برخوردار بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nill Pasaogullari and Naciye Daratli
2. Geographic information system
3. Kyushik Oh and Seunghyun Jeong
4. Bethany B Cutts
5. Alexis Comber
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ادامه جدول  .1پیشینۀ تحقیق

ردی
5

عنوان پژوهش

مؤل

نتیجه/توضی

سال

بررسی مدل یکپارچه برای

توسعۀ فضایی نابرابر منطقه ای اثرهای سوئی در

اندازه گیری عدالت فضایی

میان خدما پارک شهری می گذارد .هزینه های

امکانــا عمــومی شــهری
درزمینۀ پارکهای شهری

چانگ و لیاو

1

2011

انباشتۀ زمان سـفر همـراه بـا تحـرک ترافیکـی
متفاو ساکنان و الگوهای قرارگیری پارکهای
شهری ،بر فرصت هـای دسترسـی سـاکنان اثـر
میگذارد.

6

ارتباط منفی بین سـطوحی از فقـر و قومیـت بـا

نابرابری فضایی در توزیـع
پارکها و فضـای سـبز در مینگ ون 2و همکاران

7

2013

دسترسی فضایی به پارک هـا و فضـای سـبز در

ایاال متحدۀ آمریکا

مناطق شهری و حومۀ شهری وجود دارد.

بررســی روابــط بــین در

شناسایی و اصـال نـابرابری در کیفیـت پـارک

دسترس بودن پـارکهـا و

ممکن است بهصـور جـداییناپـذیر بـه ایجـاد

شـــاخصهـــای کیفیـــت،
نقطۀ ضع محله و ترکیب
نژادی /قومی با استفاده از

اس مورگان هوگی 3و
همکاران

محیطهای پارک عادالنه در سراسر محلـههـای
2016

گوناگون بینجامد.

روش عــــــــــــــدالت
زیستمحیطی
8

به نحوۀ اجرای طـر سـازمان نوسـازی تهـران

ارزیابی عدالت اجتماعی در
طر منظر شـهری محلـۀ

منوچهر طبیبیان و

خــوب بخــت ،منطقــۀ 15

همکاران

1389

میپردازد و نتیجه میگیرد مغایر با عدالت است.

شهرداری تهران
9

پــایینبــودن ســرانۀ فضــای ســبز در عــین

تحلیــل پــراکنش فضــایی
پارکهای منطقـۀ  1شـهر

مسلم رستمی و

کرمانشــاه بــا اســتفاده از

همکاران

1390

مناسببودن دسترسی

GIS

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chang And Liao
2. Ming Wen
3. S. Morgan Hughey
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ادامه جدول  .1پیشینۀ تحقیق

ردی
10

عنوان پژوهش

مؤل

نتیجه/توضی

سال

ســنجش عــدالت فضــایی

ضریب جینی بیـانگر نـابرابری توزیـع در میـزان

یکپارچۀ خـدما عمـومی

دستیابی سـاکنان بـه خـدما شـهری اسـت و

شــهری براســاس توزیــع

ضریب موران ،بیانگر معناداری الگوی توزیع این

جمعیت ،قابلیت دسترسـی
و کارایی در شهر یاسوج

هاشم داداشپور و
فرامرز رستمی

1390

بیعدالتیها در میان بلوکهـای شـهری اسـت.
نسبت برخورداری از خـدما در بخـش درخـور
تــوجهی از شــهر ،کمتــر از نســبت جمعیتــی آن
است.

11

نداشتن تعـادل و تمرکزگرایـی در سـازمانیـابی

ارزیــابی عــدالت فضــایی
مراکــز آموزشــی در شــهر

مریم کریمیان بستانی

زاهدان با استفاده از GIS

و نصراهلل موالیی

امکانـــا آموزشـــی در منطقـــۀ  2و تشـــدید
1391

نابرابریها و گسستگی بیشتر عدالت فضایی

هشجین
12

بررســی توزیــع فضــایی
کاربری های فضـای سـبز
شــهری از منظــر عــدالت
اجتمـــاعی در منطقـــۀ 3

محال  6و  12به فضای سبز دسترسی ندارنـد
بختیار عز پناه و
فرشته بابا اوغلی

در حالی که تعدادی از محال دیگر در وضعیت
1392

مناسبی قرار دارند.

شهرداری تبریز
13

رعایتنکردن عدالت در توزیع فضـایی و توسـعۀ

مدلسازی کمی دسترسـی
با پـارک هـای شـهری بـا

سیدعلی علوی و

رویکــرد عــدالت فضــایی،

فرزانه احمدی

1393

پارکها ،دسترسی متوسط رو به ضعی به پارک
در اکثر قسمتهای منطقه

پارکهای منطقۀ  6تهران
14

ســــنجش برخــــورداری

تفاو های جدی با سرانه و رعایتنکردن عدالت

ســاکنان از پــارکهــای

فضایی در مکانیابی پارکها

محلـــی بـــا اســـتفاده از

عماد ابراهیمی ثانی و

شاخص دسترسی در بستر

همکاران

عدالت فضـایی ،منطقـۀ 7
مشهد
منبع :مطالعا نگارندگان

1393
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با توجه به بررسی پیشینۀ تحقیق در مطالعا داخلی و خارجی ،استفاده از متغیرهـای بیشـتر و ارتبـاط آن بـا عـدالت
فضایی با استفاده از روشهای چندمتغیرۀ مزیت و نوآوری تحقیـق (عمـاد ابراهیمـی ثـانی و همکـاران) نسـبتبـه سـایر
تحقیقها را نشان میدهد.

روش پژوهش
معرفی محدودۀ موردمطالعه
شهر اردبیل در میان دشتی با همین نام در ارتفاع 1500متری از سط دریا و در میان کوه های باغرو (تالش) و سبالن در
شمال غرب فال ایران در بین عرضهای شمالی  2دقیقه و  38درجه الی  8دقیقه و  38درجـه و طـولهـای شـرقی 5
دقیقه و  48درجه الی  20دقیقه و  48درجه جای گرفته و دارای زمستانهای سرد و تابستانهای معتـدل اسـت .جمعیـت
اردبیل در سال  1390خورشیدی بالغ بر  482623نفر بود که این رقم با احتساب جمعیت ساکن در حومۀ شهر ،به بـیش از
 580000نفر میرسد .در شکل  ،1موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل نشان داده شده است.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی شهر اردبیل
منبع :نگارندگان

با توجه به هدف تحقیق که بررسی فضای سبز با رویکرد عدالت فضایی است ،با مطالعـۀ پیشـینۀ تحقیـق ،اقـدام بـه
مشخصکردن معیارها (آسایش ،سازگاری ،شیب و )...کردیم .با توجه به اینکه متغیرها دارای واحدهای مختل هسـتند و
مقایسۀ آنها با همدیگر در یک مدل ممکن نیست ،اقدام به بیمقیاسکردن آنها براساس روش فازی کردیم کـه تمـام
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متغیرها از فضای اصلی خود به فضای فازی تبدیل شدند .با توجـه بـه نقـش متفـاو متغیرهـا در ایجـاد منـاطق بهینـۀ
دسترسی به فضای سبز ،از طریق پرسشگری از محققان فضـای سـبز ،اوزان مختلفـی بـه هریـک از متغیرهـا اعمـال و
درنهایت ،با روش ترکیب خطی وزنی ( )WLC1نقشۀ مطلوبیت توزیع فضای سبز تهیه شد .شکل  ،2فرایند روش تحقیق
پژوهش را نشان میدهد.

شکل  .2فرایند روش تحقیق پژوهش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Weighted Linear Combination
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معیارهای ارزیابی تناسب فضای سبز شهری
برای ارزیابی تناسب فضای سبز شهری شاخصها و معیارهای مختل محیطی ،اجتمـاعی ،اقتصـادی ،فیزیکـی و ...بایـد
مدنظر قرار گیرد .در این پژوهش ،مهمترین معیارهای ارزیابی تناسب فضایی– مکانی فضـای سـبز شـهری ازنظـر ابعـاد
کالبدی (فیزیکی) و اجتماعی بررسی میشود .در شکل  ،3معیارهای تحقیق و نحوۀ دستهبندی آنها آورده شده است.

شکل  .3معیارهای ارزیابی تناسب فضای سبز

منبع :مطالعا نگارندگان

ابعاد کالبدی
بررسی و تحلیل شاخصهای سازگاری ،آسایش ،مطلوبیت و همجواری برای ارزیابی توزیع فضای سبز با رویکـرد عـدالت
فضایی در این پژوهش مدنظر است.

سازگاری
قرارگیری کاربریهای سازگار در کنار هم و ناسازگار دور از یکـدیگر بـهطـوری کـه مـثالً کـاربریهـای مـزاحم ماننـد
تعمیرگاهها ،کاربریهای آالینده و ...از واحدهای مسکونی دور شوند و در عوض ،کاربریهای سازگار با محـیط مسـکونی
مثل فضای سبز جایگزین آن شوند .بر این اساس ،کاربریها ازنظر سازگاری ممکن است حالتهای زیر را داشته باشند:
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جدول  .2سازگاری سایر کاربریها نسبتبه فضای سبز

نوع کاربری

نسبت سازگاری

نوع کاربری

نسبت سازگاری

مسکونی

کامالً سازگار

اداری و انتظامی

نسبتاً ناسازگار

آموزشی

کامالً سازگار

فرهنگی

نسبتاً سازگار

معابر

نسبتاً سازگار

ورزشی

نسبتاً سازگار

فضای سبز

کامالً سازگار

بهداشتی و درمانی

بیتفاو

تجاری

نسبتاً سازگار

فضای باز و بایر

کامالً سازگار

صنعتی

ناسازگار

تأسیسا و تجهیزا شهری

ناسازگار

مذهبی

نسبتاً سازگار

منبع :پورمحمدی111 :1392 ،

آسایش
میزان آسایش و راحتی شهروندان به فاصله و زمان دسترسی آنان به خدما شهری ازجمله فضاهای سبز شهری بستگی
دارد برای تأمین آسایش شهروندان و بهرهگیری در اوقا فراغت ،فضای سبز شـهری و چگـونگی دسترسـی بـه آنهـا
اهمیت بسزایی دارد .توزیع مکانی فضاهای سبز شهری باید بهگونهای باشد که دستیابی به آن بـهآسـانی صـور گیـرد.
آنچه در این مقاله در نظر گرفته شده ،میزان فاصله با فضای سبز است.

مطلوبیت
براساس این عامل ،مطلوبیت بین کاربری و محل استقرار آن ارزیابی میشود .میتوان گفـت هـر کـاربری بـا توجـه بـه
خصوصیا خاص آن برای محل خاصی مناسب است و هر محل نیز با توجه به خصوصیاتی که دارد ،کاربریهای خاصی
میطلبد .برای ارزیابی این عامل باید خصوصیا و نیازهای هر کاربری با خصوصـیا محـل اسـتقرار آن مقایسـه شـود.
خصوصیا محل استقرار ممکن است شامل اندازه و ابعاد زمین ،موقعیـت ،شـیب ،خصوصـیا فیزیکـی (جـنس خـاک،
توپوگرافی و )...باشد .در این پژوهش برای تحلیل مطلوبیت فضای سبز شهر اردبیل از پـنج ویژگـی شـیب ،ابعـاد زمـین،
لیتولوژی ،مدل رقومی ارتفاع و دسترسی به تأسیسا و تجهیزا استفاده شده است.

همجواری (نزدیکی)
نزدیکی معیاری است دربارۀ فاصلۀ بین عوارض و این معیار ،معموالً با واحد طول اندازهگیری میشود اما ممکن است بـا
واحدهای دیگری نظیر زمان سفر یا میزان انتشار صدا نیز به کار رود .در این پژوهش سعی شده اسـت هـمجـواری کـاربری
فضای سبز منطقۀ موردمطالعه با سه نوع کاربری (مسکونی ،آموزشی و معابر اصلی) که سازگاری بیشتری با موضوع مطالعـه
دارند ،ارزیابی و سنجیده شود تا توزیع فضای سبز در رابطه با نزدیکی به این سه کاربری مهـم بررسـی شـود .درواقـع ،بایـد
فضای سبز موجود در شهرها بهگونهای توزیع شوند که به مناطق مسکونی ،آموزشی و معابر اصلی نزدیک باشند.
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ابعاد اجتماعی
با توجه به گستردگی ابعاد اجتماعی برای ارزیابی توزیع فضای سبز ،در این پژوهش فقط از شاخصهای زیر استفاده شده است.

تراکم جمعیت
از آنجایی که فضای سبز برای استفادۀ شهروندان و بهرهگیری هرچه بیشتر افراد انسانی ایجاد میشـود ،دسترسـی تعـداد
بیشتری از شهروندان به این کاربری و توجه به مکانهای پرتراکم به لحـاظ جمعیـت شـهری مـیتوانـد معیـاری بـرای
سنجش تناسب حضور کاربری فضای سبز در نظر گرفته شود.

بعد خانوار
بعد خانوار نیز از معیارهای جمعیتی مهم برای ارزیابی تناسب کاربری فضای سبز به شمار میآید .بعـد خـانوار بـا تقسـیم
تعداد خانوار موجود در هر بلوک بر مساحت بلوکهای شهری محاسبه شده و بهصور الیهای مؤثر در این تحلیل به کار
گرفته شده است .درنهایت ،معیارهای یادشده بهصور کمی به متغیرهایی تبدیل شدند که در جدول  3آورده شده است.

جدول  .3الیه ها و منابع مورد استفاده

الیه

منبع و مأخذ استفادهشده

سازگاری

نقشۀ کاربری اراضی (شهرداری اردبیل) و تابع Proximity

آسایش

نقشۀ کاربری اراضی شهری (شهرداری اردبیل) و تابع Distance

شیب

نقشۀ مدل رقومی ارتفاع

مساحت (سطو فضای سبز)

نقشۀ کاربری اراضی شهری (شهرداری اردبیل) و تابع Select

لیتولوژی

پایگاه ملی دادههای علوم زمین کشور

مدل رقومی ارتفاع

SRTM1 DEM2

دسترسی به تأسیسا و تجهیزا

نقشۀ کاربری اراضی شهری (شهرداری اردبیل) و تابع Distance

همجواری با کاربری مسکونی

نقشۀ کاربری اراضی شهری (شهرداری اردبیل) و تابع Distance

همجواری با کاربری آموزشی

نقشۀ کاربری اراضی شهری (شهرداری اردبیل) و تابع Distance

همجواری با کاربری معابر اصلی

نقشۀ کاربری اراضی شهری (شهرداری اردبیل) و تابع Distance

تراکم جمعیت

سازمان مسکن و شهرسازی اردبیل

بعد خانوار

سازمان مسکن و شهرسازی اردبیل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Shuttle RADAR Topography Mission
2. Digital Elevation Model
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تعیین بردار وزن معیارها
برای بیان اهمیت نسبی معیارها الزم است وزن نسبی آنها تعیین شـود بـدین منظـور ،از روش تحلیـل سلسـلهمراتبـی
( )AHPبرای تعیین وزن معیارها استفاده شد .این مدل یکی از ابزارهای مؤثر در تصمیمسازی بهویژه در زمانی است کـه
هدف موجود و مشخص باشد و میتوان از آن برای حل مشکال خاص مالکهای تصمیمگیری استفاده کرد که در یک
سلسلهمراتب تا پایین مرتب شدهاند ( .)Semih & Seyhan, 2011: 15نرمافزار  Expert Choiceبـرای رتبـهبنـدی در
مدل تحلیل سلسلهمراتبی به کار میرود .مقیاس دودویی در این روش بهوسیلۀ مکانیسم پیشـنهادی ال سـاعتی (،)1980
برای محاسبۀ اهمیت و وزن معیارها به کار گرفته میشود ( .)Gorener et al., 2012: 527در این مقاله ،بـا اسـتفاده از
نرمافزار  Expert Choiceبرای تعیین ارجحیت الیهها نسبتبه یکدیگر که طی پرسشنامهای در قالب ماتریس مقایسـۀ
زوجی به تعداد  15نفر از کارشناسان سازمان پارکها و فضای سبز اخذ شد ،وزن نهـایی هـر الیـه بـا ضـریب ناپایـداری
 0/00164به دست آمد .چنانچه ضریب ناپایداری معادل  0/1یا کمتر از آن باشد ،وزندهی صحی اسـت و در غیـر ایـن
صور  ،وزنهای نسبی دادهشده به معیارها باید تغییر یابند و وزندهی مجـدد انجـام شـود .بـا توجـه بـه اینکـه ضـریب
ناپایداری کمتر از  0/1به دست آمد ،این وزنها در این مقاله استفاده شد.
برای درجهبندی اولویتهای نسبی معیارها از یک مقیاس پایهای برابر  1تا ( 9اهمیت برابر ،اهمیت برابر تـا متوسـط،
اهمیت فوقالعاده قوی) در قالب پرسشنامه ( )AHPاستفاده شد بدین گونه که کارشناسان با مقایسۀ دوبهدوی معیارهـا،
اهمیت آنها را نسبتبه یکدیگر مشخص کردند .با درنظرگرفتن میانگین نظر کارشناسان ،معیار آسـایش و مـدل رقـومی
ارتفاع بهترتیب بیشترین و کمترین اهمیـت را کسـب کردنـد .سـپس بـرای محاسـبۀ وزن هریـک از معیارهـا براسـاس
درجهبندی که صور گرفته بود ،از نرمافزار  Expert Choiceاستفاده شد که در شکل  ،4بردار وزنی هریـک از معیارهـا
نشان داده شده است .طبق این شکل ،معیار آسایش با اختصاص وزن  0/170و معیار مدل رقومی ارتفاع با اختصاص وزن
 0/015به خود ،بهترتیب بیشترین و کمترین وزن نهایی را به دست آوردند .بقیۀ معیارها نیز وزنی بین این دو را بـه خـود
اختصاص دادند.

شکل  .4بردار وزنی
منبع :نگارندگان
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استانداردسازی نقشههای معیار
در منطق فازی ،هر نقطه با توجه به مقداری که معیار مدنظر را رعایت میکند ،مقدار عضویتی میگیـرد کـه بیـانکننـدۀ
میزان مطلوبیت آن ناحیه است .به این معنی که هر ناحیه ،با مقدار عضویت بیشتر ،از مطلوبیت بیشتری برخـوردار اسـت.
در منطق فازی ،مسئلۀ قطعیت موجود در منطق اولین وجود ندارد و هر الیه در مقیاسـی بـین صـفر و یـک درجـهبنـدی
میشود .در این مقیاسها ،اعداد بزرگتر مطلوبیت بیشتری خواهند داشت یعنی عدد یک از بیشترین مطلوبیت برخـوردار
است و عدد صفر فاقد مطلوبیت است و طیفی از رنگها بین این دو عدد قـرار مـیگیرنـد (.)Malczewski, 1999: 47
عالوه بر مسئلۀ انتخاب مقیاس برای تهیۀ نقشههای فازی ،باید نوع تابع فازی را نیز بررسی کرد و تابع مناسبتر را برای
معیار مدنظر انتخاب کرد .از توابع مشهوری کـه در نـرمافـزار  IDRISIبـهصـور آمـاده وجـود دارد ،مـیتـوان از تـابع
 User defind،Linear،Sigmodialنام برد .همچنین یکی از نکاتی که در استانداردسازی نقشههای فازی بایـد مـدنظر
قرار داد ،تعیین حد آستانه است که به آن نقاط کنترل نیز گفته میشود ( .)Valizadeh & Shahabi, 2009: 372جدول
 4مقادیر آستانه و نوع تابع فازی برای استانداردسازی نقشههای معیار در منطق فازی را نشان میدهد.

جدول  .4مقادیر آستانه و نوع تابع فازی

الیۀ نقشه

حد آستانه

نوع تابع فازی

نام تابع فازی
Linear

b

a

1

آسایش

2180/73

0

کاهشی

2

همجواری با کاربری مسکونی

2336/34

0

کاهشی

Linear

3

تراکم جمعیت

-

-

-

User defined

4

بعد خانوار

-

-

-

User defined

5

همجواری با معابر اصلی

2016/93

0

کاهشی

Linear

6

همجواری با کاربری آموزشی

2753/63

0

کاهشی

Linear

7

مساحت

-

-

-

User defined

8

سازگاری

-

-

-

User defined

9

شیب زمین

82/2872

0

کاهشی

Sigmoidal

10

مدل رقومی ارتفاع

1482

1318

کاهشی

Linear

11

لیتولوژی

-

-

-

User defined

3652/73

0

کاهشی

Linear

12

دسترسی به تأسیسا و تجهیزا

منبع :نگارندگان
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یافتههای پژوهش
با اعمال توابع مناسب ،هریک از نقشههای معیـار استانداردسـازی شـدند .هـدف از ایـن استانداردسـازی ،یکسـانسـازی
نقشههاست که دارای واحدهای مختل اند .همچنین ارزشگذاری خود الیه که بهصور طی های رنگی ( )0-255نشان
داده شده است.

شکل  .5الیه فازی آسایش

شکل  .7الیۀ فازی شیب

شکل  .6الیه فازی سازگاری

شکل  .8الیۀ فازی مساحت

تحلیل توزیع فضای سبز شهری با رویکرد عدالت فضایی (مطالعۀ موردی :شهر اردبیل)

شکل  .9الیۀ فازی لیتولوژی

شکل  .10الیۀ فازی مدل رقومی ارتفاع

شکل  .11الیۀ فازی دسترسی به تأسیسات و تجهیزات

شکل  .12الیۀ فازی همجواری با کاربری مسکونی

شکل  .13الیۀ فازی همجواری با کاربری آموزشی

شکل  .14الیۀ فازی همجواری با معابر اصلی
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شکل  .15الیۀ فازی تراکم جمعیت

شکل  .16الیۀ فازی بعد خانوار

شکل  :5زمان دسترسی افراد به خدما شهری ،ازجمله فضای سبز ،در راحتی و آسایش شهروندان دخیل اسـت کـه
هرچقدر نزدیکتر باشد ،بهمراتب راحتی را به دنبال خواهد داشت .محدودههای موجود در این نقشه که بـهصـور طیـ
رنگی نشان داده شده است ،فاصلههای این دسترسی را نشان میدهند.
شکل  :6براساس ماتریس سازگاری که در کتاب دکتر پورمحمدی آورده شده ،سازگاری کاربریها نسـبتبـه فضـای
سبز مشخص شده است .طبق این نقشه ،رنگ بنفش که دارای ارزش بیشتر است ،به معنای سازگاری بیشتر آن کـاربری
با کاربری فضای سبز و رنگ سیاه نشاندهندۀ ناسازگاری آن کاربری با فضای سبز و دارای ارزش کمتر است.
شکل  :7در این نقشه ،شیبهای کمتر که به رنگ صورتی نشان داده شدهاند ،بهترین مکان برای ایجاد فضای سبز و
دارای ارزش بیشترند.
شکل  :8رنگ بنفش در نقشه نشانگر این است که در این مکان فضای سبز بیشتری وجـود دارد و رنـگهـای زرد و
سیاه بهترتیب فضای سبز متوسط تا کمترین را دارند.
شکل  :9جنس خاک برای ایجاد فضای سبز از مقولههای مهم به شمار میرود .بیشتر قسمت شهر دارای جنس خاک
دشتی است و این نوع جنس خاک ،مناسبترین خاک برای ایجاد فضای سبز است که در نقشـه بـه رنـگ بـنفش دیـده
میشود .رنگ زرد موجود در نقشه ،خاک نسبتاً مناسب و رنگ سیاه ،خاک نامناسب را نشان میدهد.
شکل  :10رنگ قرمز در نقشه بیانگر ارتفاعا پایینتر و رنگ سیاه نشانگر ارتفاعا باالتر است که بـهترتیـب بـرای
ایجاد فضای سبز محلهای مناسب و نامناسبی هستند.
شکل  :11یکی از عوامل مطلوبیت برای کاربری فضای سبز ،داشتن دسترسی به تأسیسا و تجهیزا است .در ایـن
نقشه ،نزدیکی و دوری به این ویژگی نشان داده شده است .رنگ بـنفش نمایـانگر دسترسـی بهتـر اسـت و رنـگ سـیاه
دسترسی کمتر را نشان میدهد.
شکل  :12مناطق مسکونی معموالً بیشترین استفاده و بهره را از فضای سبز دارند پس بهتر است کمترین فاصله را با
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این کاربری داشته باشند که در این نقشه این فاصله نشان داده شده است بدین گونه که رنگ بنفش بیشترین نزدیکی و
رنگ سیاه کمترین نزدیکی را دارد.
شکل  :13در این نقشه نزدیکی و دوری کاربری آموزشی از فضاهای سبز نشـان داده شـده اسـت کـه رنـگ بـنفش
نزدیکی کمتر و رنگ سیاه نزدیکی بیشتر را نشان میدهد.
شکل  :14نزدیکبودن فضای سبز به معابر اصلی به دلیل راحتی رفتوآمد شهروندان بسیار مهـم اسـت کـه در ایـن
نقشه نزدیکی معابر اصلی به فضای سبز و دوری از آن نشان داده شده است.
شکل  :15مکانهایی که تراکم جمعیت بیشتری دارند ،برای هدف تحقیق مهم هستند بنـابراین ارزش بیشـتری بـه
خود اختصاص میدهند که رنگ بنفش این ارزش را نشان میدهد.
شکل  :16بعد خانوار بیشتر دارای ارزش بیشتر و بعد خانوار کمتر دارای ارزش کمتر است که در این نقشه بهترتیب به
رنگهای بنفش و سیاه نشان داده شده است.
در این پژوهش با استفاده از  12معیار انتخابشده (سازگاری ،آسایش ،شیب ،مساحت ،لیتولوژی ،مدل رقومی ارتفـاع،
دسترسی به تأسیسا و تجهیزا  ،همجواری با کاربری مسکونی ،همجواری با کـاربری آموزشـی ،هـمجـواری بـا معـابر
اصلی ،تراکم جمعیت و بعد خانوار) ،الیههای مدنظر در محیط  Arc Mapآمادهسازی شد و با اعمال وزنهـای حاصـل از
فرایندهای وزندهی در نرمافزار  Expert Choiceبه روش  AHPدر یک مدل فراهم آمد .سپس این الیههـا در محـیط
نرمافزار  IDRISIاستانداردسازی شدند .در ادامه ،با استفاده از دستور  GIS Analysisدر نرمافـزار  IDRISIالیـههـا در
هم ضرب شد .طبقهبندی این نقشه براساس  Classifiedصور گرفت و فواصل مساوی برای هر طبقه انتخاب شد که
با توجه به اینکه در فازیسازی دادهها ،متغیرهای ما از تابع توزیع نرمال استفاده میکند ،هر مقدار از تبیین انحراف معیـار
با توجه به داشتن  4نمره  Z1از فواصل مساوی استفاده شده است .نتیجه بیانگر پهنهبنـدی سـط محـدودۀ موردمطالعـه
ازنظر توزیع فضای سبز است که در شکل  17نشان داده شده است.
طبق این نقشه ،مرکز شهر ازنظر فضای سبز ،توزیع نامناسبی دارد که به رنگ بنفش نشان داده شده است .هر چقـدر
از مرکز بهسمت اطراف شهر حرکت میکنیم ،وضعیت توزیع فضای سبز به حالت نرمال در میآید و درنهایت ،به وضعیت
مناسب میرسیم .این وضعیت در نقشه به رنگ سبز نشان داده شده است .با توجه به بررسیها ،از مقـدار مسـاحت 1329
هکتار و با تعداد جمعیت  116216نفر برای منطقۀ  ،1تنها  42هکتار به فضای سبز اختصاص داده شده است در حالی که
با توجه به سرانۀ استاندارد ( 16/39 ،)20-25مترمربع به ازای هر نفر کمبود وجود دارد .منطقۀ  3با مساحت  1717هکتار و
جمعیت  170516نفر ،فضای اختصاص داده شده به فضای سبز  3/04هست و  16/96مترمربع بـه ازای هـر نفـر کمبـود
وجود دارد .منطقۀ  ،4مساحت  1485هکتار و جمعیت  117217نفر دارد که فضای سبز موجـود آن  4/60اسـت و 15/40
به ازای هر نفر کمبود دارد .در منطقۀ  2به دلیل وجود دریاچۀ شورابیل و فضای سبز وسیع اطراف آن ،حالت اسـتثنا وجـود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معیار انحراف = 𝜎

میانگین = ̅𝑥

متغیر=𝑖𝑥

̅𝑥𝑥𝑖−
𝜎

= 𝑒𝑟𝑜𝑐𝑆

1
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داشته و مازاد فضای سبز نسبتبه سرانۀ استاندارد وجود دارد البته بهجز قسمتهای شمالی منطقه .در کل میتوان گفـت
منطقۀ  2بیش از سایر مناطق دارای فضای سبز است اما همین فضای سبز متناسب با عدالت فضایی توزیع نشده است.

منطقۀ 4

منطقۀ 3

منطقۀ 1

منطقۀ 2

شکل  .17نقشۀ وضعیت توزیع فضای سبز

جدول  .5مقایسۀ فضای سبز موجود ،استاندارد و سرانۀ پیشنهادی

منطقه

مساحت

فضای سبز موجود

(برحسب هکتار)

(برحسب هکتار)

تعداد جمعیت

سرانۀ موجود
بهازای هر نفر

سرانۀ استاندارد

کمبود

بهازای هر نفر

بهازای هر نفر

(برحسب مترمربع)

(برحسب مترمربع)

1

1329

42

116216

3/61

16/39

2

1998

276

73980

37

-17

3

1717

52

170516

3/04

4

1485

54

117217

4/60

20-25

16/96
15/40

منبع :کتاب سبز ،جلد  9و بررسی نگارندگان

طبق بررسیهایی که انجام شد ،بر روی نقشه ،لکههایی برای ایجاد فضای سبز پیشنهاد میشود .شکل  ،18لکههـای
پیشنهادی برای ایجاد فضای سبز را نشان میدهد.
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شکل  .18لکههای پیشنهادی برای فضای سبز

نتیجهگیری
در کنار آرمان توسعه و پیشرفت در فرایند برنامه ریزی ،وجود تعـادل و همـاهنگی بـین نـواحی مـدنظر در برخـورداری از
مواهب توسعه ،امری ضروری است که در صور رعایت نکردن آن ،سرمایه گذاری انجام شده نهتنها باعث توسعه نخواهـد
شد ،بلکه نابرابری های موجود را عمیق تر می کند و باعث رشد غـده ای و ناهماهنـگ بـا تـوان و ظرفیـت هـای محیطـی
می شود .بر مبنای این رویه نیز در برنامه ریزی شهری آنچه می تواند به تحقق پذیری بیشتر عـدالت شـهری کمـک کنـد،
توجه به عدالت فضایی و برنامهریزیهایی است که تمرکز خدما را عادالنه در مناطق مختل توزیع میکند.
در این میان ،توجه به شیوۀ زیست شهری و برنامهریزی در راستای برقراری تعادل زیستمحیطی در شهرها ،یکـی از
ضروریا رویکرد عدالت فضایی است .شهرها بهعنوان گهوارۀ انسان امـروزی ،هرچـه شـادابتـر ،سرسـبزتر و شـکوفاتر
باشند ،امنیت و آرامش و تعالی انسان را در پی خواهند داشت و فضای سبز شهری با ایجاد تعادل در ارکان توسعۀ پایدار و
عدالت اجتماعی که شامل پایداری اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی ،کالبدی و حقوقی است ،ما را در رسـیدن بـه ایـن
اهداف و دستیابی به شهری عدالت محور یاری می کند .نتایج این پژوهش که به عدالت فضایی در توزیع فضای سبز شهر
اردبیل در پنج مؤلفه سازگاری ،آسایش ،مطلوبیت ،همجواری و بعد اجتماعی پرداخت ،بدین گونه شر داده میشود.
براساس همپوشانی محدودههای مناطق شهرداری با نقشه ،تناسب فضـای سـبز مشـخص شـد کـه در منطقـۀ  1بـا
جمعیت  116216نفر و  42هکتار فضای سبز ،در منطقۀ  3با جمعیت  170516نفر و  52هکتار فضای سبز و در منطقۀ 4
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با جمعیت  117217نفر و  54هکتار فضای سبز ،بهترتیب براساس نیاز  16/16 ،16/39و  15/40مترمربع بهازای هـر نفـر
باید در طر جامع شهر اردبیل برای رسیدن به کیفیت محیط زیست شهری مطلوب اضـافه شـود .توجـه بـه ایـن نکتـه
ضروری است که از بین مناطق شهر اردبیل ،منطقۀ  2با جمعیت  73980نفر و  276هکتار فضای سـبز ،بـه دلیـل وجـود
دریاچۀ شورابیل ،با کمبود فضای سبز مواجه نیست اما همین فضای سبز نیز از عدالت فضایی تبعیت نکرده و بـهدرسـتی
توزیع نشده است .بهطور کلی میتوان گفت فضای سبز موجود در شهر اردبیل با سرانۀ استاندارد جهانی مطابقـت نـدارد
بهویژه بخش مرکزی شهر به دلیل تمرکز ساختمانها در وضـعیت بحرانـی قـرار دارد .بـا ایـن بررسـیهـا ،درنهایـت بـا
شبکهبندی ششضلعی پلیگونی 1محدودۀ شهر ،لکههای مناسب مشخص شد که باید در طول طر تفصیلی شـهر بـرای
بهبود سطو فضای سبز با برنامهریزی اضافه شود .شایان ذکر است از مقداری از این فضای سبز باید براساس آزادسـازی
اراضی که دارای بافت فرسودهاند ،در قالب استراتژی  Infill Developmentدر طول زمان در مناطق مختل شـهر ،بـه
همراه استفاده از سایر اراضی بایر در جهت بهبود سرانههای اشارهشده بهرهبرداری شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Hexagon polygonization network
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منابع
ابراهیمزاده ،عیسی عبادیجو کندان ،اسماعیل (« ،)1387تحلیلی بر توزیع فضایی -مکـانی کـاربری فضـای سـبز در منطقـۀ سـه
شهری زاهدان» ،مجلۀ جغرافیا و توسعه ،شمارۀ  ،11صص .49-59
ابراهیمی ثانی ،عماد و همکاران (« ،)1393سنجش برخورداری ساکنین از پارک های محلی با استفاده از شاخص دسترسی در بسـتر
عدالت فضایی (نمونۀ موردی :منطقۀ  7شهرداری مشهد)» ،ششمین کنفرانس ملی برنامهریزی و مدیریت شهری بـا تأکیـد
بر مؤلفههای شهر اسالمی ،مشهد ،دانشگاه فردوسی ،دانشکدۀ علوم پایه.
بهروانفر ،حسین ( ،)1385آمایش فرهنگی و عدالت شهری در مناطق دوازدهگانـه مشـهد ،کنفـرانس مـدیریت و برنامـهریـزی شـهری،
مجموعه مقاال  ،جلد اول.
تیموری ،راضیه و همکاران (« ،)1389ارزیابی تناسب فضایی -مکانی پـارکهـای شـهری بـا اسـتفاده از ( GISمطالعـۀ مـوردی:
پارکهای محلهای منطقۀ  2شهرداری تبریز)» ،مجلۀ فضای جغرافیایی ،دورۀ  ،10شمارۀ ،30صص .137-168
حیدری بخش ،مرضی (« ،)1387بررسی تطبیقی استاندارد پارکها و فضای سبز شـهر اصـفهان بـا اسـتانداردهای موجـود (نمونـۀ
موردی :فضای سبز حاشیۀ زایندهرود)» ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد جغرافیـا (برنامـهریـزی شـهری) ،اسـتاد راهنمـا :جمـال
محمدی ،دانشکدۀ ادبیا و علوم انسانی ،دانشگاه اصفهان.
داداشپور ،هاشم رستمی ،فرامرز (« ،)1390سنجش عدالت فضایی یکپارچۀ خدما عمومی شهری براساس توزیع جمعیت ،قابلیت
دسترسی و کارایی در شهر یاسوج» ،مجلۀ مطالعا و پژوهشهای شهری و منطقهای ،سال سوم ،شمارۀ  ،10صص .1-22
داداشپور ،هاشم علیزاده ،بهرام رستمی ،فرامرز (« ،)1394تبیین چارچوب مفهـومی عـدالت فضـایی در برنامـهریـزی شـهری بـا
محوریت مفهوم عدالت در مکتب اسالم» ،فصلنامۀ نقشجهان ،شمارۀ  ،1-5صص .75-83
رستمی ،فرامرز (« ،)1389بررسی و تحلیل نحوۀ توزیع خدما عمـومی شـهری از منظـر عـدالت فضـایی مطالعـۀ مـوردی :شـهر
یاسوج» ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامهریزی شهری و منطقهای) ،استاد راهنما :هاشم داداش پـور ،دانشـکدۀ
هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس.
رستمی ،مسلم آورمان ،مظفر خانه آباد ،ناصر (« ،)1390تحلیل پراکنش فضایی پارکهای منطقۀ  1شـهر کرمانشـاه بـا اسـتفاده از
 ،»GISنشریۀ چشمانداز جغرافیایی ،دورۀ ششم ،شمارۀ  ،15صص .50-69
سعیدنیا ،احمد ( ،)1379کتاب سبز شهرداری :فضاهای سبز شهری ،انتشارا سازمان شهرداریهای کشور ،جلد .9
شکویی ،حسین ( ،)1378اندیشههای نو در فلسفۀ جغرافیا ،چاپ سوم ،تهران :مؤسسۀ جغرافیایی کارتوگرافی گیتاشناسی.
صابری ،عظیم قنبری ،ابوالفضل حسینزاده ،مریم ( ،)1390مکانیابی پارک و فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطالعا جغرافیـایی بـه

روش ارزیابی چندمعیاری ( AHPنمونۀ موردی :شهر شوشتر) ،همایش ملی ژئوماتیک ،تهران :سازمان نقشهبرداری کشور.
طبیبیان ،منوچهر شـکوهی ،محمدصال ارباب ،پارسا (« ،)1389ارزیابی عدالت اجتماعی در طر منظر شهری محلـۀ خـوب بخـت،
منطقۀ  15شهرداری تهران» ،نشریۀ معماری و شهرسازی آرمانشهر ،دورۀ سوم ،شمارۀ  ،5صص .111 -122
طبیبیان ،منوچهر (« ،)1386مقایسۀ تطبیقی دیدگاههای شهری جان راولز و دیوید هاروی در فلسفۀ عدالت» ،مجلۀ شهر نگار ،شمارۀ .48
عز پناه ،بختیار بابا اوغلی ،فرشته (« ،)1392بررسی توزیع فضایی کاربری های فضای سبز شهری از منظر عدالت اجتماعی (نمونۀ
موردی :منطقۀ  3شهرداری تبریز)» ،نخسـتین همایش ملی یکپارچۀ شهری و نقش آن در توسعۀ پایـدار ،سـنندج :دانشـگاه
آزاد اسالمی واحد سنندج.

1395  زمستان،4  شمارۀ،4  دورۀ،پژوهشهای جغرافیای برنامهریزی شهری
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: «مدل سازی کمی دسترسی به پارک های شهری با رویکـرد عـدالت فضـایی (نمونـۀ مـوردی،)1393(  فرزانه، سیدعلی احمدی،علوی
.69-88  صص،34  شمارۀ، سال چهاردهم، نشریۀ تحقیقا کاربردی علوم جغرافیایی،») کالنشهر تهران6 پارکهای منطقۀ
 «ارزیابی عدالت فضایی مراکز آموزشی در شـهر زاهـدان بـا اسـتفاده از،)1391(  نصراهلل، مریم موالیی هشتجین،کریمیان بستانی
.170-189  صص،40  شمارۀ،12  دورۀ، فصلنامۀ علمیپژوهشی فضای جغرافیایی،»GIS سیستم اطالعا جغرافیایی
2  منطقـۀ:) در مکانیابی فضـای سـبز شـهری (نمونـۀ مـوردیGIS(  «کاربرد سامانۀ اطالعا جغرافیایی،)1381(  جواد،محمدی
.44  شمارۀ، سال چهارم، مجلۀ شهرداریها،»)تبریز
 «اولویتسنجی مکانی توسعۀ فضاهای سبز و پارکهای شهری با استفاده،)1391(  مهدی، اصغر احمدیان، جمال ضرابی،محمدی
، سال چهـارم، فصلنامۀ علمیپژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی،») شهر میاندوآب: (نمونۀ موردیAHP از روش
.42-62 صص،2 شمارۀ
 «ارزشیابی و تحلیل کاربری های شهری با تأکیـد بـر کـاربری فضـای سـبز شـهری شـهر،)1389(  ابوالفضل و همکاران،مشکینی
.92-115  صص،15  شمارۀ، مجلۀ جغرافیا و توسعۀ ناحیهای،»گلستان
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