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به  برای رسیدنی مکانی ها شاخص کمک بهی شهری ها پارکارزیابی دسترسی به 

 (تهران شهر 11 ةقمنط: یمورد ةمطالع) محور ی شهر عدالتها آرمان

 ، تهران، ایرانتهران دانشگاه ،اطالعات جغرافیایی یها ستمیازدور و س سنجش یدکتر یدانشجو -یمحمود هیسم

 ، تهران، ایرانتهران دانشگاه ،جغرافیایی اطالعات های یستمازدور و س گروه سنجش یاردانش -یارکین یجلوخان محمدرضا

 ، تهران، ایرانتهران دانشگاه ،ییایجغراف اطالعات یها ستمیازدور و س گروه سنجش اریاستاد -یارگان ثمیم

 12/29/6933مقاله:  ییدتأ  61/61/6931: مقاله پذیرش

چکیده
یش هروندا،،ب رکس یزن د تی فیکوستیزطیمحدریشهریهاپارکوسبزیفضاهاتیاهمونقشامروزه

فراغ تاوق ات  ررا،یبرارایمناسبطیشرایهستندکهرفاهمهمامکاناتازیشهریهاپارکپوشیدهنیست.

بیش تر.بااینح ا،،درکنندمیونقشمهمیرادرحفظسالمتروحوجسمآنا،ایفاآورندیمفراهمشهروندا،

وش هروندا،درن واحیاستدرسطحشهرباعدالتفضاییهمراهنبودههاپارکشهرهایبزرگوکوچک،توزیع

مح وروع دالتیش هرهاآرما،.باتوجهبهتحققندارندهاپارکسطحدسترسییکسانیبه،یمختلفهامحلهیا

یه امک ا،دره اپ ارکب هیدسترساستضرورییدرشهر،عمومخدماتعیتوزدرییفضاعدالتبهیابیدست

زا،یمیابیارزبهحاضرکاربردیةمطالع.شودباسطوحدسترسیپایینهامکا،مختلفارزیابیوتوجهبیشتریبه

پرداخت هاس ت.GISیوابزاره ایتحلیل یمک انیه اش اخ ازاس تفادهب ا،یش هریهاپارکبهیرسدست

می انیین،ةفاص ل،فاص لهنیکمت ریپوشش،هاشاخ :دراینمطالعهعبارتبودندازاستفادهموردیهاشاخ 

.نت ای ح اکیازآ،داروز،تأثیرش ناورةحوزیادومرحلهتأثیرشناوروةحوزیادومرحلهشاخ مجاورت،روش

یکوچ کومتوس طدره اپ ارکیمنطقهب ههابلوکدرصد15میانیینسطحدسترسیبیشازطوربهکهاست

یه اپ ارکسطحدسترسیبه.همچنیناستموردنظرزیرحدمتوسطوتاحدبسیارزیادیمشابهیکدییرةمنطق

یمنطق هب های نهابلوکدرصد05کهسطحدسترسیبیشازبهنحویاست؛یبودهترمطلوببزرگدرشرایط

ب هتف اوتی،شودیمیمختلفدیدههاروشحدمتوسطاست.اختالفاتجزئیکهدرنتای حاصلازازبیشهاپارک

یب زرگه اپ ارکوجوددارد،مرتبطاست.همچنیندرنتای مرب و ب هس طحدسترس یب ههاآ،کهدرمنطق

ت أثیرةح وزیادومرحلهتأثیرشناوروةحوزیادومرحلهیپوشش،هاروشیهاتیمحدودکهدارداختالفاتیوجود

.دهدیمینشا،خوببهنامناسب(راةفاصلباضریبتضعیفدار)وز،شناور
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مقدمه
خدمات، منابع،  نظرنیازهای مردم را از  تواند یمکه  دانند یمشهر را ترکیبی از فضا و روابط سیستمی  ،شناسان جامعه

روابط  ساز نهیزم تواند یمی فضایی و خدماتی ها تیمحدوداین ترکیب با توجه به  .دکن نیتأمو غیره  ها جاذبهتولیدات، 

معموالً مدیریت کالن و  رو نیاز ا ؛(6916)ربانی،  اشدباجتماعی و تعامالت مثبت یا منفی مردم با مدیریت شهری 

ی و فضایی، سعی دارد در جهت سیاست گسترش عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری و ا منطقهی ها یزیر برنامهکشوری با 

زیرا چنین  کند؛محرومیت، دسترسی شهروندان در نقاط مختلف کشور به خدمات و امکانات گوناگون زندگی را فراهم 

ی جلوگیری خواهد کرد. امروزه رشد سریع جمعیت شهری از یک ا منطقهیاستی از بروز نارضایتی عمومی و تعارضات س

سو و نارسائی مدیریت شهری در پاسخگویی به نیاز شهروندان از سوی دیگر، کاهش عدالت اجتماعی در شهرها را در پی 

ریزان و مدیران شهری است.  روی برنامه شز مباحث جدی پیبرقراری عدالت در شهر یکی ا .(6911)بهروان،  استداشته 

(91: 6931)احدنژاد و همکاران،  خدمات و امکانات در شهر است ةاز مضامین اصلی عدالت در شهرها نیز توزیع عادالن . 

برخی از  .شوند یمی عمومی ضروری محسوب ها رساختیزجزء  ،دلیل فوایدی که برای شهروندان دارند به ها پارک

، جلوگیری از مخاطرات طبیعی، کاهش آلودگی هوا و ستیز طیمححفاظت از  ةجنبتفریحی،  ةجنباز:  اند عبارت دیفوااین 

شدن زمین است( و بهبود کیفیت  کربن )که دلیل اصلی گرمدیاکس ید مؤثربهبود کیفیت آن با تولید اکسیژن و جذب 

 Boone at al., 2009: 769; Chiesura, 2004: 131; Smith et al., 2013: 81; Van Kamp) زندگی شهروندان

et al., 2003: 7; Yang et al., 2005: 66).  ی عمومی بر سالمت انسان ها پارکتأثیر مثبت نزدیکی و دسترسی به

 ,.Gordon-Larsen et alعروقی، دیابت و چاقی اثبات شده است )-ی قلبیها یماریب، ریوم مرگشامل کاهش میزان 

کودکان، سالخوردگان، بیماران  خصوص بهبرای اقشار مختلف جامعه  ها پارکبنابراین تسهیل دسترسی به  ؛(420 :2006

 .(La Rosa, 2014: 5) استبرخوردار  ییو غیره از اهمیت باال

 هاست پارکی شهری، پارامتر میزان دسترسی شهروندان به این ها پارکارزیابی ة نیزمدر  مهمیکی از پارامترهای 

توازن و عدالت  نبودنامتوازن است و این  طور بهدر شهرها معموالً  ها پارکتوزیع مکانی  (.36:6939ی و همکاران، )احمد

با توجه به  .(Wolch et al., 2005: 7) است، یکی از معضالت جدی در مناطق شهری ها پارکفضایی در دسترسی به 

زمانی و  ةفاصل نیتر کوتاهی باشد که بیشتر مردم در ا گونه بهدر سطح شهر باید  ها پارکمفهوم عدالت فضایی، توزیع 

ی در توزیع محور عدالتی اخیر، توجه به ها سالدر . (6911)سلطانی،  شوند مند بهرهمکانی و با حداقل هزینه بتوانند از آن 

 ;Lee et al., 2013: 87در حال افزایش است ) توسعه درحالو  افتهی توسعهو فضاهای سبز شهری در شهرهای  ها پارک

Yao et al., 2014: 125; You, 2016: 177).  در  ها پارکشهرهای بزرگ و کوچک، توزیع  بیشتربا این حال، در

 ها پارکی مختلف دسترسی یکسانی به ها محلهو شهروندان در نواحی و یا  نیستسطح شهر با عدالت فضایی همراه 

ی در شهر، عموم خدمات عیتوز در ییفضا عدالت به یابیدستمحور و  عدالتی شهر ها آرمان. با توجه به تحقق ندارند

 کمبا سطوح دسترسی  ییها مکانی مختلف، ارزیابی و توجه بیشتری به ها مکاندر  ها پارک به یدسترساست  ضروری

 یها شاخص از استفاده تهران با شهر 66 ةمنطق یشهر یها پارک به یدسترس زانیم یابیارزبنابراین این مطالعه به  شود؛

 پرداخته است. GISی و ابزارهای تحلیلی مکان
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ی طورکل به. اند کردهارائه  ها پارکی متعددی را برای تخمین سطح دسترسی به ها شاخصیا  ها روشمطالعات پیشین، 

ی( از معین )مکانی یا زمان ةفاصلرا در  ها پارکیی است که تعداد ها شاخصی ریکارگ بهبر مبنای  ها روشیک دسته از 

که در آن  هاست روش نیتر متداولیکی از  6روش پوشش .(La Rosa, 2014: 7) رندیگ یم درنظرنقاط تقاضا یا بالعکس 

پارک )که براساس ترسیم یک دایره، حول پارک است(  1یده سیسرو ةمحدوددسترسی به یک پارک براساس 

طی کنند تا به  که شهروندان باید یا فاصلهست با حداکثر شعاع دایره برابر ا .(Hodgart, 1978: 36شود ) یمی ریگ اندازه

ی ده سیسرو ةمحدودپارک مورد نظر برسند. در این روش، فرض بر این است که دسترسی برای تمام شهروندان داخل 

 9تقاضا ةنقطاطراف است که  صورت نیبد ی پوششها روشنوع دیگری از  .(Meng et al., 2015: 33است )یکسان 

نسبت  براساسو شاخص دسترسی  شده فیتعر پوشش ةمحدود ،پارک یده سیسرو ةاقلیدسی یا شبک ةاصلفبراساس 

ی پوشش براساس ها روشی، طورکل به. دنشو یتخمین زده م تقاضا ةنقطداخل آن محدوده به جمعیت  یها تعداد پارک

مذکور  ةمحدودینکه چه تعداد پارک در یا ا نهتقاضا، پارک واقع شده یا  ةنقطی اطراف یک ده سیسرو ةمحدوداینکه در 

 ةمحدوددرون  ها پارک. به عبارت دیگر، قرارگیری تعداد بیشتری از کنند می، میزان دسترسی را محاسبه اند گرفتهقرار 

ی ده سیسرو ةمحدودی این روش، تعیین فاصله یا ها تیمحدودمورد نظر، نمایانگر میزان دسترسی بیشتر است. یکی از 

روش دیگری را برای  1ی تیسنها گونیپلی ریکارگ به. گذارد مینتایج ارزیابی دسترسی تأثیر بر چشمگیری  طور بهاست که 

پارک به خود را  نیتر کینزدافراد،  ةهم. در این روش، فرض بر این است که کند میبرای ارزیابی دسترسی فراهم 

به  ؛کند ینمی بزرگ صدق ها پارکبارة رض درزیرا این ف ؛ی آن استرواقعیغ. ضعف روش مذکور، فرض کنند یمانتخاب 

دورتری است به یک پارک  ةنقطیک پارک بزرگ با امکانات زیاد را که در  ،عبارت دیگر ممکن است شهروندان

 .(Boone et al., 2009: 783; Sister et al., 2010: 235دهند )با امکانات محدود ترجیح  تر کینزد

 ها پارکی ده سیسرومعرفی شد. براساس این روش، میزان  1ساده ةفاصلخص روش شا (1269) 1روساال ةدر مطالع

با استفاده از  تواند یمسطح دسترسی  .شود یمی اطراف پارک تخمین زده ده سیسرو ةمحدودبراساس جمعیت داخل 

قلیدسی یا )اسفر، میانگین فواصل  ةنیهز. براساس روش (Meng et al., 2015: 36شود )تعیین  3سفر ةنیهزمفهوم 

به این ترتیب، هرچه  شود.از سطح دسترسی استفاده  یشاخص عنوان به تواند یم ها پارکتقاضا و  ةنقطبین هر  شبکه(

بین اقلیدسی یا شبکه  ةفاصلکمترین  میانگین، ةفاصلسطح دسترسی بیشتر است. عالوه بر  ،میانگین کمتر باشد ةفاصل

موسوم است.  1تخمین سطح دسترسی است که به روش کمترین فاصله هم یک روش دیگر ها پارکتقاضا و  ةنقطهر 

ی که ا گونه به تمایل دارند؛پارک به خود  نیتر کینزدشهروندان به استفاده از  بیشتراین روش بر این اصل استوار است که 

 .(Meng et al., 2015: 35است )هرچه حداقل فاصله کمتر باشد، سطح دسترسی بیشتر 

                                                           
1. Covering or coverage 

2. Service area 

3. Demand point 

4. Thiessen polygon 

5. La Rosa 

6. Simple distance indicator 

7. Travel cost 

8. Minimum distance 
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6تأثیر شناوری حوزة ها روش
 (FCAمیزان ،)  1ة زمانی مشخص )حوزه(بازتقاضا را با استفاده از جمعیت داخل یک فاصله یا 

( از همه 2SFCA) 9ی حوزة تأثیر شناورا دومرحله، روش FCAی ها روش. از میان (Luo et al., 2003: 879کنند ) یمتعریف 

 در داخل حوزه، ها پارک 1ی عرضه به تقاضایها نسبتا با تجمیع ة تقاضا رنقطاست. این روش مقدار دسترسی در یک  تر جیرا

پژوهش این مطالعه بیان  روش)جزئیات این دو مرحله در بخش  (Shin et al., 2018: 32) کند طی دو مرحله محاسبه می

سطح دسترسی . دربارة تخمین است 1یده سیسروگرفتن پارامتر ظرفیت درنظری مهم این روش ها یژگیوخواهد شد(. یکی از 

 ها پارکامکانات  دربارة( و گاهی اطالعاتی Gu et al., 2017: 378پارامتر مذکور معموالً همان مساحت پارک ) ،ها پارکبه 

 ,.Xing et al) استغیره  پوشش اراضی، مناظر طبیعی، امنیت، امکانات ورزشی و تفریحی وامکانات فرهنگی، کمپینگ، مانند 

گرفته  درنظر، وزن یکسانی رندیگ یمجمعیتی که در داخل حوزه قرار همة ، برای SFCA2روش  ةیاول ةنسخدر  .(255 :2018

با  ،سهیم است 1تقاضای نزدیک در تخمین پتانسیل تقاضا ةنقطیک  ةانداز بهتقاضای دور  ةنقطاین فرض که یک  .شود یم

هم  به بیشتر تر کینزد ارضعو ماا ،ستا بستهوا یگرد ةعارض به یا عارضه هرتضاد دارد. براساس این قانون، قانون اول جغرافیا 

، پتانسیل تقاضا در شد یمدلخواه تعیین  صورت بهحوزه،  ةآستانحد  ةانداز از آنجا که . همچنینتردور ارضعو تا ،اند وابسته

. این امر سبب شد دشو یممواجه   3یزدگ نیتخم شیب با ،ی پیدا کنندپوشان همی چند پارک مختلف با هم ها حوزهمواردی که 

 (.Shin et al., 2018: 34) شوندارائه  SFCA2ی بعدی روش ها نسخه

وارد مدل و ثابت شد ( β) 3تضعیف فاصله ضریب، شود یممحسوب  1دار وزنی ها روشکه از  ها نسخهدر یکی از این 

مناطق محروم از  جهیرنتو د شوند یممواجه  یزدگ نیتخم شیب بامقادیر دسترسی  ،بدون درنظرگرفتن این ضریبکه 

یعنی سطح دسترسی مناطقی که ضعف دسترسی  ؛(Luo et al., 2003: 1104شوند ) یاستخراج نم یخوب تسهیالت به

که در  است SFCA2دیگری از  ةنسخ 62ةافتیبهبودSFCA2  . روششود یمتخمین زده  ها آنباالتر از حد واقعی  دارند،

 :Luo et al., 2003شود ) ییک وزن درنظر گرفته م ناحیهو برای هر  یدبن میتقس 66ناحیهبه تعدادی حوزه  آن هر

 Xing etدارد )گرفتن میزان دسترسی در هر ناحیه وجود درنظری یکسان رواقعیغدر این روش، فرض  همچنین. (1105

al., 2018: 256 در مدل تضعیف  ضریبتابع  عنوان بهدیگری از یک تابع گوسین  ةمطالع(. درSFCA2 د تا اده شاستف

 (.Dai, 2010: 1040شوند ) تر کینزدپیوسته در داخل حوزه صورت گیرد و نتایج به واقعیت  صورت بهی ده وزن

مبانینظری
ی مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ها نهیزمعدالت از مفاهیمی است که همواره در تاریخ زندگی بشر، در 

ة دغدغگاه افراد به مفهوم عدالت، متفاوت است، عدالت، برابری و برابرخواهی، مورد توجه بوده است. اگرچه دید غیره
                                                           
1. Floating catchment area 

2. Catchment 

3. Two step floating catchment area 

4. Supply to demand (or provider to population) 

5. Service capacity 

6. Potential demand 

7. Overestimate 

8. Gravity based 

9. Distance decay 

10. Enhanced two step floating catchment area 

11. Zone 
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ی ها یگذار هیسرما، کوشش و خواهانه عدالتی ها آرمانتحقق  منظور به است. همچنینبوده  ها دولتجوامع و  بیشتر

یک  عنوان بههاروی است. وارد ادبیات جغرافیایی شده  6312 ةدهفراوانی صورت گرفته است. مفهوم عدالت اجتماعی از 

در  ویاست.  کردهو نظریاتی را ارائه  ها باکت ،از اندیشمندانی است که در بحث عدالت اجتماعی، مقاالت دان یجغراف

 داشته دیتأکاین نکته  ر، همواره بکردهی فضایی منتشر ها فرمیندهای اجتماعی و اروابط میان فر دربارةی که ا مقاله چهار

 شهر، و اجتماعی عدالتوی در کتاب . شودجغرافیایی باید با مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعی همراه  یها پژوهشکه  است

منابع و رفع نیازهای اساسی مردم تعبیر نة عادالمفهوم عدالت اجتماعی را در کمک به خیر و صالح همگانی، تخصیص 

 .در نظریه و عمل با عدالت اجتماعی پیوند بخورد معروف، جغرافیا باید دان یجغراف اسمیت نظر براساس. همچنین کند یم

بخشی به زندگی انسانی توفیق  که بتواند در مطلوبیتایی را نخواهد داشت قدرت و تواناین جغرافیا بدون عدالت اجتماعی 

: 6911 نژاد و همکاران،)حاتمی باشداست که با عدالت اجتماعی همراه  ریپذ امکانحتی دموکراسی واقعی، زمانی  ؛یابد

که است  شهری ةاز رویکردهای نوین اصالح و تکامل مفهوم توسعو از عدالت اجتماعی  یا دالت فضایی، شاخه. ع(16

 ةدر پرتو نفوذ این مفهوم، رویکردی جدید در عرص .شود یشهری نیز محسوب م خدمات یزیر اصلی برنامه ةهست

بر توجه به اهداف کالبدی و کارکردی،  شهری عالوه یزیر برنامه براساس آنشهری شکل گرفته است که  یزیر برنامه

مانند هویت اجتماعی، امنیت و رفاه اجتماعی، اشتغال پایدار،  ،به نیازهای کیفی و روانی مردم در محیط زندگی شهری دیبا 

تابعی ؛ 931 :6911 )تقوایی و همکاران، آسایش روانی، احساس زیبایی، همبستگی و تعلق اجتماعی و غیره نیز پاسخ گوید

توزیع خدمات و میزان  ةویرا از نظر ش ی مختلف شهرها مکان عدالت فضایی، وضعیت (.91: 6911 و همکاران،

عدالت  .(11: 6911 تابعی و همکاران،)کند  یاجتماعی و زیربنایی بررسی م ،مختلف اقتصادی یها برخورداری از شاخص

شهروندان ساکن  میان( ها پارکلف شهری )مانند فضاهای سبز و به معنای توزیع بدون تبعیض تسهیالت و خدمات مخت

  (.1: 6932)رهنما و همکاران،استدر نقاط مختلف یک شهر 

در بیشتر ، اما شوند یمبیان شد، جزء خدمات شهری ضروری محسوب  تر شیپبه دالیلی که  ها پارکفضاهای سبز و 

 ییفضا عدالت به یابیدستبنابراین با توجه به اهمیت  ؛راه نیستدر سطح شهر با عدالت فضایی هم ها پارکتوزیع  موارد،

گرچه تا امروز در مطالعات متعددی به ا. شودارزیابی  فضاهای سبز به یدسترس بایدی در شهر، عموم خدمات عیتوز در

پرداخته  اه پارکی موجود برای تخمین سطوح دسترسی به امکانات شهری مانند ها روشی جدید یا بهبود ها روش ةارائ

کرامتی و همکاران،  ؛6913قربانی و همکاران،  ؛6939احمدی و همکاران،  ؛6933لطفی و همکاران،  مانند) شده است

 ,Bahrini et al., 2017; Dony et al., 2015; Gu et al., 2017; La Rosaو  6931تیموری و همکاران،  ؛6931

2014; Lee et al., 2013; Meng et al., 2015; Xiao et al., 2018; Xing et al., 2018) .از مطالعات  کی چیه

 های هو فرضی ها منطقی مختلف که ها روشکه آیا  شود یممطرح  سؤالبنابراین این  ؛اند نپرداخته ها روشاین  ةسیمقابه 

و اگر چنین است این تفاوت چقدر و  شوند یمی به نتایج متفاوتی دستیاب سببمتفاوتی برای ارزیابی میزان دسترسی دارند، 

محققان را  تواند یم ها آن ةسیمقاو  ها روشعملکرد  ةنحویافتن از  آگاهیو  سؤاالت. پاسخ به این استناشی از چه چیزی 

و  ها شاخصاده از . در این مطالعه، با استفکندیاری  ها پارکدر انتخاب روش مناسب برای ارزیابی سطح دسترسی به 

با  ها روششهر تهران پرداخته و نتایج این  66 ةمنطقی در شهر یها پارک به یدسترسبه ارزیابی  شده اشارهی ها روش
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 ةفاصل، فاصله نیکمتری پوشش، ها شاخصاز  اند عبارتی مورد استفاده در این مطالعه ها شاخص. اند شدهیکدیگر مقایسه 

نکات دیگر . از دار وزنتأثیر شناور  ةحوزی ا دومرحلهتأثیر شناور و  ةحوزی ا ومرحلهدمیانگین، شاخص مجاورت، روش 

سایر مطالعات که در  برخالف، تر یواقعدستیابی به نتایج  منظور بهکه  کردبه این مطلب اشاره  توان یماین مطالعه  مهم

 شده است. استفاده 6مبتنی بر شبکه ةفاصلاقلیدسی استفاده شده، در اینجا از  ةفاصلاز  اجراسادگی دلیل  به ها آن

مطالعهموردةمحدود
 لومترمربعیک 21/61این منطقه با مساحت  .شدمورد مطالعه انتخاب  ةمنطق عنوان به در مرکز شهر تهرانواقع  66 ةمنطق

 ةمنطق ینهفدهم نظر نیاز ا که دهد یمرا پوشش  تهران مساحتکل  درصد 1 حدود دارد و محله هفده و ناحیه چهار

 6مورد مطالعه در شکل  ةمنطقدر  ها پارکمکانی تراکم جمعیت و  عیتوز (6933)سایت شهرداری تهران، تهران است 

 هستند:ی مورد استفاده به شرح زیر ها دادهدر این مطالعه،  .آمده است

 ؛تبدیل شد ها ابانیخی ا شبکه ةیالمبتنی بر شبکه، به  ةفاصل ةمحاسب منظور بهکه  ها ابانیخ ةیال .6

 ؛ با واحدهایی در سطح بلوک 6932سال  جمعیت منطقه مربوط به ةیال. 1

 . ها پارکمربوط به  ةیال. 9

 

موردمطالعهةمنطقدرهاپارکتوزیعمکانیتراکمجمعیتو.9لشک  

                                                           
1. Network distance 



 095ی...هاآرما،یمکانیبرایرسید،بههاشاخ کمکیشهریبههاپارکارزیابیدسترسیبهوهمکارا،:محمودی

روشپژوهش
ی و تحلیل ا شبکه ةفاصلمربوط به  یها لیتحلایجاد و  ها ابانیخ ةشبک، ها دادهی ساز آمادهپس از  ،1جه به شکل وبا ت

ی ها شاخصهریک از  کمک نیز به تیدرنها .ی جمعیتی انجام شدها بلوکو  ها پارکی اطراف ده سیسرو ةمحدودمکانی 

 ریتأث ةحوز یا دومرحله و شناور ریتأث ةحوزی ا دومرحلهمیانگین، شاخص مجاورت، روش  ةفاصلپوشش، کمترین فاصله، 

  .شدند سهیمقا هم با و استخراج یدسترس سطح ریدمقا و دار وزن شناور

 

مراحلپژوهش.5شکل

 هادادهیسازآماده

 شامل مراحل زیر است:  ها دادهی ساز آماده

ی ها پارکی کوچک با مساحت کمتر از یک هکتار، ها پارکبه سه گروه براساس مساحت، شامل  ها پارکی بند طبقه

 :Mertes et al., 1995هکتار ) 12تا  12ی بزرگ با مساحت بین ها پارککتار و متوسط با مساحت بین یک تا بیست ه

 درنظر یی مختلفده سیسروی ها محدودهی مختلف، ها اندازهبا  ها پارکی مذکور این است که برای بند طبقهدلیل  (.5

 . دهد یمنشان را  ها آن ی متناظرده سیسرو ةمحدودو اختصاص  ها پارکی بند طبقه 6. جدول شود یمگرفته 

 ی جمعیتی. ها بلوکو  ها پارکی ها گون یپلاستخراج نقاط مرکز  .6

ایجاد و  ها ابانیخ ةشبک، ها دادهی ساز آماده ةمرحلو رفع خطاها. پس از  ها ابانیخ ةیالایجاد توپولوژی روی  .1

بیان  ها شاخصاین جزئیات  ،در ادامهی مکانی، میزان دسترسی تخمین زده شد. ها شاخصبا استفاده از  تیدرنها

 خواهد شد.
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دسترسییهاشاخ استخراج
روشپوشش

ی ها پارکی ده سیسروی ها محدودهبراساس  محدودهی جمعیتی، سه ها بلوکدر این روش، ابتدا در اطراف هریک از 

یی که از هر نوع داخل این ها پارک، استخراج و سپس تعداد 6مقادیر جدول  براساسکوچک، متوسط و بزرگ و 

 Mengشد )بر جمعیت بلوک، محاسبه  ها پارک نسبت تعداد تیدرنها تعیین شد. 6ة رابطاساس ، برقرار گرفتند ها دودهمح

et al., 2015: 35). 

 

هاپارکبهمربو الیةوجمعیتالیةها،خیابا،الیةشاملهاداده.3شکل  

تهرا،شهرداری:منبع

 (مطالعهموردةمتناسببامنطقییرتغیم)باکیعمومیهاپارکیبندطبقه.9جدو،

پارکنوع دهییسسروةمحدود مساحتپارک   

هکتار 6 از کمتر کوچک کیلومتر 1/2 از کمتر   
هکتار 12 حداکثر و هکتار 6 حداقل متوسط کیلومتر 1/2 از کمتر   
هکتار 12 حداکثر و هکتار 12 حداقل بزرگ کیلومتر 19/1 از کمتر   

Mertes et al., 1995 :منبع

(6)  

 jجمعیت بلوک  Pjی و ده سیسروة محدودی واقع در ها پارکتعداد  Nام،  jمقدار دسترسی بلوک  Aj در این رابطه،

 .استام 
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روشکمترینفاصله

ی ها محدودهبراساس  محدودهی جمعیتی سه ها بلوکمشابه روش پوشش، ابتدا در اطراف هریک از  نیزدر این روش 

بین بلوک جمعیتی تا ة فاصلسپس  شد.، تعیین 6مقادیر جدول  براساسی کوچک، متوسط و بزرگ، ها پارکی ده سیسرو

ی ده وزن 1ة رابط بر مبنایبراساس جمعیت بلوک،  تیدرنهای محاسبه و ده سیسروة محدودداخل  پارک نیتر کینزد

 :(Meng et al., 2015: 35شد )

(1)  

ة محدودپارک در  نیتر کینزدام از  jبلوک جمعیتی ة فاصل Dام،  jمقدار دسترسی بلوک  Aj در این رابطه،

 .استام  jجمعیت بلوک  Pjی و ده سیسرو

 میانیینةفاصلروش

ة محدودبراساس  محدودهی جمعیتی سه ها بلوکمانند روش قبلی، ابتدا در اطراف هریک از  نیزروش  این در

سپس میانگین فواصل بین بلوک  شد.تعیین  6مقادیر جدول  براساسوسط و بزرگ، ی کوچک، متها پارکی ده سیسرو

 9ة رابط براساس جمعیت بلوک مطابق تیدرنهای محاسبه و ده سیسروة محدودی داخل ها پارک همةجمعیتی تا 

 (:Meng et al., 2015: 35شد )ی ده وزن

(9)  

 ةمحدودام در داخل  i ام از پارک jبلوک جمعیتی ة فاصل dijام،  jمقدار دسترسی بلوک  Aj در این رابطه،

 .استام  jجمعیت بلوک  Pjی و ده سیسروة محدود Sی، ده سیسرو

 روششاخ مجاورت

سپس مساحت هریک از  .شد  نییتعی ده سیسروی ها محدودهی جمعیتی، ها بلوکابتدا در اطراف هریک از ، در این روش

ی و مطابق ده وزنبلوک  تا ها ة آنفاصلی بلوک جمعیتی قرار دارند، براساس ده سیسروة محدودیی که داخل ها پارک

 .(La Rosa, 2014: 124شدند )با هم تجمیع  1ة رابط

(1)  

 ام هستند. jام و پارک  iبین بلوک ة فاصل ام، jمساحت پارک   در این رابطه،

 تأثیرشناورةحوزیادومرحلهروش

 این روش، شامل دو مرحله است: 

 Gu) (نسبت عرضه به تقاضای پارک ) ةمحاسب منظور بهی هر پارک ده سیسروة محدودتعیین جمعیت داخل . 6

et al., 2017: 376:) 
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(1)  

 ةانداز رابطه، نیا درو  امام و پارکبین بلوک  ةفاصل ام، جمعیت بلوک   ام،مساحت پارک که در آن

 ی است.ده سیسرو ةمحدود

ی اطراف هر بلوک جمعیتی ده سیسروة محدودیی که داخل ها پارکمجموع نسبت عرضه به تقاضای  ةمحاسب. 1

 (. Gu et al., 2017: 376) رندیگ یمقرار 

(1) =  

Ai میزان دسترسی بلوک جمعیتیi.ام است 

 دار وزنتأثیر شناور ة حوزی ا دومرحلهروش 

 :شود میوارد مدل تضعیف فاصله  یک ضریببوده و تنها  SFCA 2در این روش، مراحل مانند روش

(3)  

(1) = = 
 

(3) 
 

β  شود میتجربی تعیین  صورت بهمطالعات، این پارامتر  بیشترضریب تضعیف فاصله است. در (Zhang et al., 

کاربران فضاهای سبز عمومی  میان پرسشنامهتوزیع  باپارامتر مذکور  Donovanو  Giles-Corti ة(. در مطالع31 :2011

حاضر،  پژوهشتخمین زده شد. در  36/6مذکور، مقدار مناسب این پارامتر ة مطالع. در شدو تحلیل رگرسیون تعیین 

 شد.و نتایج اعمال این مقادیر مقایسه  گرفته درنظر βبرای ضریب  1و  1/6، 1/6، 6، 1/2مقادیر مختلف 

یپژوهشهاافتهی
 یی کوچک، متوسط و بزرگ، این مقادیر نرمال و به اعدادها پارکمقادیر سطح دسترسی به هریک از ة سیمقا منظور به

. دده یمرا نشان  ها پارکیا نتایج انجام شش روش ارزیابی دسترسی به  ها نقشه 1. شکل شدندتبدیل  6بین صفر و 

سهولت در و نقشه است(  هجده)سه نقشه برای هر روش از شش روش مذکور که جمعاً بسیار ی خروجی ها نقشهدلیل  به

ی کوچک و متوسط و بزرگ هستند. جزئیات نتایج ها پارکی مقادیر دسترسی به ریگ نیانگیمحاصل  ،ها نقشهاین نمایش، 

 است. آمده 3و  1، 1ی ها شکلدر  ها روشاز  هرکدام
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هاروشازکیهریخروجة.نقش0شکل

a) ،روشپوششbفاصله،نی(روشکمترcن،یانیی(روشفاصلةمd،روششاخ مجاورت)eیا(روشدومرحله

داروز،شناورریحوزةتأثیا(روشدومرحلهfشناوروریحوزةتأث

 

کوچکیهابهپارکی.دسترس0شکل
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متوسطیهابهپارکیدسترس.5شکل  

 

بزرگیهابهپارکی.دسترس5شکل  
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مؤید این مطلب است که سطح دسترسی  ها روش همةمشخص است، نتایج  3و  1، 1، 1 های شکلکه از  طور همان

متر( زیر حد متوسط یعنی  122ی ده سیسرو ةبا مساحت کمتر از یک هکتار و با محدود ییها پارکی کوچک )ها پارکبه 

ی جمعیتی در منطقه، ها بلوکدرصد  31  یدسترسسطح نتایج روش پوشش،  براساسبرای مثال،  ؛کم و خیلی کم هستند

، 1/13میانگین ة فاصل، 1/11 فاصله نیکمتری ها روشی کوچک در حد کم و خیلی کم است. این رقم در ها پارکبه 

 β=1/2با پارامتر  دار وزنتأثیر شناور ة حوزی ا دومرحلهو  1/13شناور  ریتأثة حوز یا دومرحله، 1/33شاخص مجاورت 

. نتایج حاصل از استدرصد  1/33مقدار  β=1و  33مقدار  β=1/6، 3/31مقدار  β=1/6، 31مقدار  β=6، 1/39مقدار 

ی ها روشنتایج  چنینهم. شود ینممشاهده  ها آن میانی ریچشمگو اختالف  هستندی مذکور مؤید یکدیگر ها روش

در  ها پارکگرفتن مساحت ندرنظراین مسئله،  دلیل .هستند تر کینزدمیانگین به هم ة فاصلپوشش، کمترین فاصله و 

شناور، شباهت  ریتأثة حوزی ا دومرحلهروش  کمک به، مقدار تخمین زده شده سوی دیگر. از استتخمین میزان دسترسی 

گرفتن ندرنظر دلیل آن دارد که دار وزنتأثیر شناور ة حوزی ا دومرحلهروش  قایسه بادر ممیانگین ة فاصلبیشتری به روش 

مقادیر دسترسی حاصل از ) است ارائه کرده متفاوتیة جینت، روش شاخص مجاورت ها روشاین  همة میانفاصله است. از 

ر دسترسی کم و خیلی کم تخصیص مقادی ها بلوکو به تعداد بیشتری از  است کمتر ها روشسایر  در مقایسه بااین روش 

در  β، هرچه مقدار دهد یم که نتایج نشان گونه همان. هاست بلوکگرفتن جمعیت ندرنظر این امر،دلیل . (است شده  داده

به عبارت است؛  تر رانهیگ سخت ها پارکبیشتر باشد، تخمین میزان دسترسی به  دار وزنتأثیر شناور ة حوزی ا دومرحلهروش 

برای رسیدن به پارک دارند. اگرچه این  تر یطوالنی ها مسافتکه مردم تمایل کمتری به پیمودن  است هدیگر فرض شد

منطق ، ی جمعیتیها بلوکو  ها پارک میانة فاصلو  ها بلوک، جمعیت ها پارکگرفتن مساحت درنظرروش با توجه به 

مقدار مناسب برای ضریب تضعیف فاصله، تعیین  دارد،ی تعیین سطح دسترسی ها روشی در مقایسه با سایر تر کامل

اشاره شد میزان سطح دسترسی به  پیش از اینکه  طور همانبرای مثال  ؛شود یمچالش این روش محسوب  نیتر مهم

. سطح دسترسی دارددرصد  1، اختالفی حدود 1تا  1/2مختلف از  iمقادیر  درنظرگرفتنی کوچک با این روش با ها پارک

 122ی ده سیسرو ةهکتار و با محدود بیستبا مساحت بیشتر از یک هکتار و کمتر از  ییها پارکی متوسط )ها پارکبه 

سطح درصد  1/32نتایج حاصل از روش پوشش،  براساسبرای مثال  ؛متر( زیر حد متوسط یعنی کم و خیلی کم است

 نیکمتری ها روشین رقم در ی متوسط در حد کم و خیلی کم است. اها پارکی جمعیتی در منطقه، به ها بلوک یدسترس

ة حوزی ا دومرحلهو  1/11 ،تأثیر شناورة حوزی ا دومرحله، 1/31 ،، شاخص مجاورت6/31 ،میانگینة فاصل، 3/33 ،فاصله

مقدار  β=1و  3/33مقدار  β=1/6، 1/33مقدار  β=1/6، 3/31مقدار  β=6، 1/39مقدار  β=1/2با  دار وزنشناور  ریتأث

 .استدرصد  3/33

مورد نظر زیر حد متوسط و تا حد ة منطقی کوچک و متوسط در ها پارکسطح دسترسی به  ،که بیان شد رطو همان

به اختالفاتی که ، ی مذکورها روش. اختالفات جزئی در نتایج سطح دسترسی حاصل از استبسیار زیادی مشابه یکدیگر 

 فاصله نیکمتری پوشش، ها روشدر  ها پارکت گرفتن مساحنمثال، در نظر ؛ برایوجود دارد، مرتبط است ها آندر منطق 

ة حوزی ا دومرحلهگرفتن فاصله در روش ندرنظردر شاخص مجاورت،  ها بلوکگرفتن جمعیت ندرنظر، میانگینة فاصلو 

ی ا دومرحلهمیانگین و روش ة فاصلی کمترین فاصله، ها روشی در زدگ نیتخم شیبة مسئل توان ینمتأثیر شناور و غیره. 
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اما در  ،در روش شاخص مجاورت که ناشی از دالیل فوق است، نادیده گرفترا  6یزدگ نیتخم کمشناور یا  تأثیرة حوز

ة محدودهکتار با  12ی با مساحت بیشتر از ها پارکی بزرگ )ها پارکنتایج مربوط به تخمین سطح دسترسی به 

تنها یک پارک بزرگ )پارک رازی با مساحت . شود بیان میکیلومتر( اختالفاتی وجود دارد که در ادامه  19/1ی ده سیسرو

ی ها بلوکدرصد  1/19 یدسترسسطح  نتایج حاصل از روش پوشش، براساسوجود دارد.  منطقههکتار( در  19بیش از 

ة فاصل، 1/91 ،فاصله نیکمتری ها روشی بزرگ در حد کم و خیلی کم است. این رقم در ها پارکجمعیتی در منطقه، به 

میانگین یکسان است(، ة فاصلفاصله و  نیکمتری ها روشوجود تنها یک پارک بزرگ نتایج دلیل  به) 1/91 ،میانگین

 β=1/2با پارامتر  دار وزنتأثیر شناور ة حوزی ا دومرحلهو  91/2 ،تأثیر شناورة حوزی ا دومرحله، 1/33 ،شاخص مجاورت

افزایش  دلیل. استدرصد  9/31مقدار  β=1و  3/31مقدار  β=1/6، 3/36مقدار  β=1/6، 1/93مقدار  β=6، 91/2مقدار 

مقادیر دسترسی تخمین زده  در مقایسه بای پوشش و کمترین فاصله در اینجا ها روشتقریباً دوبرابری میزان اختالف 

ة محدوددر داخل  ها پارکبراساس شمارش تعداد  تنهای کوچک و متوسط این است که روش پوشش ها پارکشده برای 

به اینکه تنها  با توجه کند. میگرفتن جمعیت بلوک( سطح دسترسی را محاسبه درنظرف هر بلوک )و با ی اطراده سیسرو

اما مقادیر حاصل  ،دناساسی در ایجاد تمایز در میزان دسترسی را دار ینقش ها بلوکیک پارک بزرگ موجود است، جمعیت 

گرفتن درنظرپارک بزرگ منطقه )بودن به  ز نزدیکو هم متأثر ا هاست بلوکهم متأثر از جمعیت  فاصله نیکمتراز روش 

یی که پیرامون ها بلوکمقادیر دسترسی . به این ترتیب از آن دوربودنیا  (ها بلوکبر جمعیت  معیار فاصله از پارک عالوه

رسی و تنها مقادیر دستست ، باالدارندمنطقه از پارک ة یحاشی ها بلوک ازکمتری ة فاصلو  اند گرفتهپارک رازی قرار 

است، نتایج  کرده. مورد دیگری که اختالف فاحشی را ایجاد شود یمکمتر از حد متوسط تخمین زده  ها بلوکدرصد  1/91

، دسترسی کمتر از حد متوسط را تخصیص داده ها بلوکدرصد  91/2 تأثیر شناور است که تنها بهة حوزی ا دومرحلهروش 

ی پوشش و کمترین ها روش ؛ زیراحت باالی پارک بزرگ منطقه دانستدر تأثیر مسا توان یماست. دلیل این مسئله را 

 درنظرتأثیر شناور معیار فاصله را ة حوزی ا دومرحلهروش  سوی دیگر،از  .رندیگ ینمفاصله، مساحت پارک را درنظر 

را هم  ها بلوکزیاد بوده که عمالً اثر جمعیت  قدری بهدر این روش، تأثیر مساحت بزرگ پارک رازی  درواقع. ردیگ ینم

. با توجه به دیآ یمشمار  ی این روش بهها تیمحدودی یکی از نوع بهاین امر  .است کرده اثر یبقرار داده و  الشعاع تحت

هم رخ داده است که  β=1/2با پارامتر  دار وزنتأثیر شناور ة حوزی ا دومرحلهنتایج، روشن است این اتفاق حتی در روش 

معیار فاصله، مساحت  میانو تعادل مناسبی را  شود ینممناسبی برای این روش محسوب  وزن، 1/2 وزن دهد نشان می

و روش  رندیگ یممعیار مساحت پارک قرار  الشعاع تحت، نتایج درواقع. کند ینمی جمعیتی برقرار ها بلوکپارک و جمعیت 

تحت تأثیر  تمایز ایجاد کند. همچنینی موجود در نقاط مختلف منطقه ها بلوکدر مقادیر سطح دسترسی  تواند نمیمذکور 

تا پارک به  ها آنو فواصل  ها بلوکاز اختالف جمعیت  نظر صرفمعیار مساحت پارک، مقادیر دسترسی تقریباً یکسانی 

 .شود داده میتخصیص  ها آن

. دده یمنشان  ها روشتأثیر شناور و سایر ة حوزی ا دومرحلهخروجی روش ة نقشاختالف چشمگیری میان  9شکل 

 بانامناسب استفاده شود، ة فاصلنتایج در حالتی که روش مذکور بدون ضریب تضعیف فاصله یا با ضریب تضعیف  درواقع

                                                           
1. Underestimate 
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میانگین و کمترین ة فاصلی ها روشروش پوشش یا  مانندی ابتدایی ها روشو حتی از  شود مواجه میی زدگ نیتخم شیب

، مشابه روش β=6با پارامتر تضعیف  دار وزنتأثیر شناور ة حوزی ا دومرحله. نتایج روش کند میعمل  تر فیضعفاصله نیز 

اما در  دهد، انعکاسرا هر سه معیار مساحت پارک، جمعیت بلوک و فاصله  تأثیرات تواند نمیکمترین فاصله است و 

میانگین و ة لفاصی پوشش، کمترین فاصله، ها روشبا  بسیاری، نتایج این روش اختالف 1/6ی مساوی و باالتر از ها وزن

 .داردتأثیر شناور ة حوزی ا دومرحله

 ازی تر مناسبوضعیت  ،ی بزرگها پارکدسترسی به  نظرمنطقه از  دهد یمنشان  ها روشهمة ی، نتایج طورکل به

. وضعیت دسترسی به ستآن وجود پارک رازی با مساحت باال دلیل کهی کوچک و متوسط دارد ها پارکدسترسی به 

است. این مواجه ی محلی ها پارککمبود شدید  با نیست و منطقه بخش تیرضامتوسط در منطقه ی کوچک و ها پارک

دیگری که به بررسی  های پژوهشنتایج  .کند میآشکار  شیازپ شیبی را محل یها بوستان وها  پارک نتایج نیاز به ایجاد

، عموماً ها پارکمیزان دسترسی به  دهند مینشان ، اند پرداختهو فضاهای سبز در شهر تهران  ها پارکمیزان دسترسی به 

با استفاده از که در آن  1261و همکاران در سال  فر نظم پژوهشبرای مثال نتایج  ؛ضعیف و زیر حد متوسط است

 دهد مینشان  ند،پرداخت تهران شهر ةگان11بررسی کمی فضاهای سبز شهری در مناطق  به های تحلیلی و آماری روش

. (111:6933)محمدی حمیدی، محقق نشده استراهبردی شهری ة توسعطرح ة میزان سران ،ر تهرانبیشتر مناطق شهدر 

های شهری در  دسترسی به پارک درسنجش عدالت فضایی که به  6939و همکاران در سال  احمدی پژوهشنتایج 

دالنه نبوده است و در عا 1ة ها در منطق پارکة توزیع فضایی و توسع دهد میان پرداخته است، نشان شش تهرة منطق

 .(33:6939)احمدی و همکاران، ها وجود دارد دسترسی متوسط رو به ضعیفی به پارک ،های منطقه قسمت بیشتر

 یری جهینت

ی و مکان یها شاخص از استفاده تهران با شهر 66 ةمنطق یشهر یها پارک به یدسترس زانیم یابیارزدر این مطالعه به 

میانگین، شاخص مجاورت، ة فاصلی پوشش، کمترین فاصله، ها شاخصمنظور از  خته شد. بدینپردا GISابزارهای تحلیلی 

مختلف( استفاده شد. اختالف نتایج حاصل از ة فاصلتضعیف  بیضرا)با  دار وزنتأثیر شناور ة حوزتأثیر شناور و ة حوز

ی منطقه به ها بلوکدرصد  32سطح دسترسی بیش از  دهد نشان می. نتایج شدی مذکور مقایسه و بررسی ها شاخص

. اختالفات استمورد نظر زیر حد متوسط و تا حد بسیار زیادی مشابه یکدیگر ة منطقی کوچک و متوسط در ها پارک

وجود دارد،  ها آنبه تفاوتی که در منطق  ،شود یمی مختلف دیده ها روشجزئی که در نتایج سطح دسترسی حاصل از 

میانگین یا ة فاصلو  فاصله نیکمتری پوشش، ها روشدر  ها پارکگرفتن مساحت نمثال، در نظر؛ برای مرتبط است

تأثیر شناور و غیره. ة حوزی ا دومرحلهدر روش  هگرفتن فاصلندرنظردر شاخص مجاورت،  ها بلوکگرفتن جمعیت ندرنظر

درصد  12ز به نحوی که سطح دسترسی بیش ا است؛ ی بودهتر مطلوبی بزرگ در شرایط ها پارکسطح دسترسی به 

ی ها پارکحد متوسط است. همچنین در نتایج مربوط به سطح دسترسی به  بیشتر از ها پارکی منطقه به این ها بلوک

تأثیر شناور ة حوزتأثیر شناور و همچنین روش ة حوزی پوشش، ها روشی ها تیمحدودکه  داردبزرگ اختالفاتی وجود 

 نظرمنطقه از  دهد مینشان  ها روش همة. نتایج دهد میی نشان خوب بهنامناسب( را ة فاصلبا ضریب تضعیف ) دار وزن
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 ی کوچک و متوسط دارد و این امر نیاز به ایجادها پارکدسترسی به  ازی تر مناسبی بزرگ وضعیت ها پارکدسترسی به 

 شهری و سبز یفضا از یبخشعنوان  به یمحل یها پارک. کند میآشکار  شیازپ شیبی را محل یها بوستان وها  پارک

 ،یرو ادهیپ روزانه، یها تیفعال ،ها ساختمان میان شهروندان آرامش یبرا محلیکردن  فراهم با یفراغت یعموم یفضا

 .دارند ی را در بهبود کیفیت زندگی شهروندانمهم نقش شک یب ی،اجتماع تعامالت شیفزاا و کوتاه یها توقف

نبودن  سدلیل دردستری کل شهر )بهجا بهیک منطقه از شهر گرفتن درنظربه  توان یمی این مطالعه ها تیمحدوداز 

گرفتن نتایج از مقادیر  ی کل شهر( برای تخمین سطح دسترسی شهروندان اشاره کرد که ممکن است به فاصلهها داده

مورد ی ها روشتأثیر شناور با ة حوزی ها روشی دیگری از ها نسخهدر مطالعات بعدی،  شود یمپیشنهاد  شود.منجر واقعی 

آنی سطح  ةمبتنی بر وب برای محاسبة سامان ة. همچنین طراحی و توسعبررسی شونداستفاده در این مطالعه مقایسه و 

 دسترسی به امکانات رفاهی در هر نقطه از شهر از مطالعات آتی خواهد بود.
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