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چکیده
فضاي سبز نقش مهمي درپايداري يک شهر دارد که درصورت توجه به استاندارد هاي زيست محيطي وپراکنش مناسب ن در ارتبباب ببا
فاکتورهاي مختلفي چو جمعيت ،تراکم و مساحت ،ميتواند نقش مثبتي را بر بهبود کيفيت زندگي ايفا کند .از همين رو بررسي و تحليل
کاربري فضاي سبز و تعيين سرانه ن با استفاده ازمدل معماري بهرام سلطاني و تخمين حجم نمونه با استفاده از مدل کوکرا در يکبي از
گرم و خشکترين شهرهاي ايرا و ارايه پيشنهادهاي ايدهنلي در راستاي ايجاد تعادل درساختار کالبدي -اجتماعي شهر مورد مطالعه ،ببه
عنوا موضوع پژوهش حاضر ميتواند حايز اهميت باشد.
اين پژوهش از نوع کاربردي و براساس شيوه توصيفي _ تحليلي نگاشته شده ،کبه ادبدام ببه جمب نوري اطالعبات اسبنادي تکتابخانبهاي)
وميداني کرده که ابتدا با ايجاد مدل شاخص مشکالت فضاي سبز شهري دردال پنج شاخص وسپس شکستن اين شاخص ها ببه چهبارده
مولفه ،و امتياز بندي اين مولفه ها از  1-01که نهايتا با استفاده ازتحليل سلسله مراتبي ،ميزا درجه اهميت هرکدام ازمولفه هبا مشبخص
شد .همچنين 041پرسش نامه به طور تصادفي بين اين تعداد شهروند توزي شد.
نتايج پژوهش روشن ساخت که وضعيت موجود فضاي سبز ،پراکنش و توزي ن در منطقه از استانداردهاي معمول در شهرهاي کوچک به
دور بوده و ساکنين ن را با مشکالتي رو به رو کرده است .بيش ترين مشکل موجود درفضاهاي سبزشهري کاستي درتجرببه هباي متنبوع
بوده که ميانگين  4/30را به خود اختصاص داده و ازسويي محاسبات انجام شده نيزگوياي کمبود مقدار فضاي سبزي در حد  74966/0متر
مرب است.
کلمات کلیدي :سرانه فضاي سبز ،مدل معماري بهرام سلطاني ،شهرکوچک ،شهر زيارتعلي.

 -0کارشناسي ارشد رشته برنامه ريزي محيط زيست ،،گروه برنامه ريزي محيط زيست ،دانشگاه تهرا  ،تهرا  ،ايرا * .تمسوول مکاتبات)
 -3مربي رشته مهندسي فضاي سبز،گروه زيست شناسي ،دانشگاه سيستا وبلوچستا  ،زاهدا  ،ايرا .
 -0دانشياررشته برنامه ريزي محيط زيست ،گروه برنامه ريزي محيط زيست ،دانشگاه تهرا  ،تهرا  ،ايرا .
 -4استاديار رشته برنامه ريزي محيط زيست ،گروه برنامه ريزي محيط زيست ،دانشگاه تهرا  ،تهرا  ،ايرا .
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Studying Per Capita and the Factors Affecting the Attainment of a
Favorable green space in small cities (Case study: Zeyaratali city)
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Abstract
Green space has an important role in the stability of a city. If environmental standards are met and a
proper dispersion in connection ibith various factors suches population, density and area is observed,
it can play a positive role in improving people’s quality of life. Hence analysis of green space
application and determining its per capita through Bahram Soltani’s architectural model and
estimating volume of the sample using Kocharan’s model in one of the most arid cities of Iran, and
providing ideal suggestions in order to create a balance in the socio-physical structure of the
aforementioned city, can be important as the subject of the current study.
Being a practical research, this study has been written based on a descriptive – analytic style, which
collects documentary (library) and field data. It begins with creating an index model for problems in
urban green spaces with five indices. Later these indices are classified into fourteen factors. Then the
factors are scored from 0 to 10. Finally, the importance of each factor is specified by AHP. Also, 340
questionnaires were distributed among the citizens randomly.
The results of this study show that current situation of the green space, its dispersion and distribution
in
the region is far from the usual standards in small cities and has made its residents face some isuses.
The most problem in urban green space is lack of various experiments which stands at an average of
4.23.
2

Conducted calculations also show that this shortage of green space is up to 64977.3m
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مقدمه
امروزه شيوه زندگي مدر شهري و توسعه روز افزو و بي رويه

شهري را با پيچيدگي هايي که در محيط زيست شهري نابرابري

شبده تبا

ايجاد مي کنند باهم ارتباب مي دهندت .)4ازهمين منظربه گفته

شهرها و معضالت زيست محيطي ناشبي از ن سبب

مفهوم شهرها بدو وجود فضاي سبز موثر در اشبکال گونباگو

فردريک الوالمستد نيز پاسخ فيزيولوژيبک انسبا ببه زيببايي و

ن ديگر دابل تصور نباشد .شهرها به عنوا کانو هاي متمرکبز

تنوع زيستي اشکال و رنگ هاي طبيعي تمخصوصا سببز) داببل

فعاليت وزندگي انسا ها براي اين که بتوانند پايبداري خبود را

اندازه گيري نيستند ،امبا بهتبر اسبت کبه درمطالعبات کيفيبت

تضمين کنند چاره اي جز پذيرش ساختار و کارکردي متبثثر از

محيط درنظر گرفته شوندت.)5

سيست مهاي طبيعي را ندارند .بنابراين سالمت جامعبه شبهري

ضرورت واهمیت موضوع

بر تلفيق سيستم اکولوژيک طبيعي وابسته است .رشد توجه ببه

فضاهاي سببز در شبهرها ضبرورت عناصبر اکولبوژيکي ،زيببايي

ارتباب بين شهر وطبيعت نويد بخش يک هم گرايي اکولبوژيکي

شناختي وارزش سرگرمي را باال ببرده و ايبن فضباها ببه همبراه

با برنامه ريزي شهري اسبت ت .)0لبذا باتوجبه ايبن مهبم شبهر

پارک ها جزو فضاهاي باز شهري محسبوب مبي شبوند .امبروزه

زيارتعلي نيز به عنوا شهري کوچک داراي ساختاري کالبدي –

نحوه توزي ومکا گزيني پارک ها و فضاهاي سببز در شبهرها،

ادتصادي و جمعيتي کوچک ترتدردياس ببا سباير طبقبه بنبدي

ن هم به عنوا يکيازمهم ترين مراکز خدماترفاهي وتفريحبي،

هاي سياسي) و پايدار شهري به معناي شيوه زيسبت و فعاليبت

عالوه برجنببههباي بهداشبتي وروانبي ،درتوسبعه پايدارشبهري

محدودتر و تعادل بيش تر فعاليبت هبا و تقاضباهاي شبهري ببا

ازاهميت بااليي برخورداراسبتت .)7توانبايي ايبن فضباهاي سببز

شرايط حساس زيست محيطي و در نتيجبه عبوارس سبوم کبم

عمببومي بببه عنببوا مسببکن هبباي طبيعببي درمنبباطق شببهري

ترمي باشد؛ اين ويژگي ها ازشاخصه هباي محيطبي وادتصبادي

بسيارمفيد مي باشند .به طوري کبه وجبود درختبا وعلفزارهبا

شهرهاي کوچک به حساب مي نيند .از همين منظبر در چنبين

درفضاهاي عمومي بيرو از خانه وابستگي هباي اجتمباعي کبه

ساختارشهري اي ،هر خرد ناحيه تا حدود زيادي با خودکفايي و

درشهرهاي امروزي روزبه روز ازهم گسسته مي شبوند را ،دبوت

مالحظات زيست محيطي در ادامه حيات کانو شبهري ،نقبش

مي بخشد و براي کاهش پرخباش گبري ورسبيد ببه نرامبش

تعيين کننده اي دارد به طوري کبه سباکنا ن هبا ،تمهيبدات

روحي بسيارموثرند وعاملي براي صميميت شده وهمچنين مبي

وتدابيري را به تبعيت و سبازگاري ببا طبيعبت اتخباو نمبوده و

توا از اين مکا ها ببه عنبوا منباب ومنباف ادتصبادي ببراي

پايداري و زندگي معناداري را عرضه مي کنندت . )3در اين ميا

شهروندا بهبره جسبت ت .)6بنبابراين فبراهم نمبود خبدمات

امروزه جدا از موضبوع شبهرهاي کوچبک ،فرنينبد شهرنشبيني

مرتبط با حفظ وصيانت از اين فضاها مبي توانبداز مهبم تبرين

سري درتمام نقاب دنيا ازيک سبو باعبش شبکل گيبري محبيط

بخش هاي مورد توجه در مديريت شهري باشدت.)8

هببايي مصببنوعي شببده اسببت کببه درکشببورهاي توسببعه يافتببه

با اين شرايط گفتني است کبه شبهر مبورد مطالعبه درپبژوهش

تاثيرفيزيکي ورواني اين نواحي که نثاري نامطلوب را ايجاد مبي

حاضر ،شهرزيارتعلي واد در استا هرمزگا و شهرستا رودا

کنندراگسترش داده است .اين تغييبر در نبواحي شبهري باعبش

است .مقصوداصلي انتخاب اين موضوع والبته شهر مورد پژوهش

شده که اشتياق بسياري در مردم به منظور سهيم شد ن هبا

ازتجربيات نگارندگا دراين شهر ناشي مي شود و هدف از انجام

در ايجاد نواحي طبيعي درو شهري متبلور شود .درنغاز ،نواحي

اين تحقيق نيز رسيد به پاسخ صبحي پرسبش هباي زيرمبي

سبز به منظور پاسخ گفتن به اشتياق واتي وطبيعي مردم ايجاد

باشد:

مي شدندت .) 0لذا محققا توليدات اجتماعي حاصل از فضباهاي

004

فصلنامه انسا و محيط زيست شماره  ،45تابستا 96

حيدري و همکارا

 -اثربخشي اکولوژيکي فضاي سبز شهري در شهرهاي کبوچکي

فرس شده استت .)0بر طبق معيارهاي ارايه شده توسط سازما

مانند زيارتعلي به چه ميزاني است ؟

ملل جهت تشخيص شهرهاي کوچک از بقيه گروه هاي شهري،

 -اظهببارنظر و پيشببنهادات شببهروندا  ،پيرامببو عملکببرد و

ردم يک صد هزار نفر سکنه و کمتراز ن اسبتتجدول  ،)0ولبي

وضعيت موجود فضاي سبزشهر چگونه است؟

در هر کشبور و منطقبه اي ،ببا توجبه ببه شبرايط و مقتضبيات

 -مدل معمباري بهبرام سبلطاني نشبانگر چبه مقبدار کمببودي

جمعيتي ،ادتصادي و اجتماعي اين معيبار متفباوت مبي گبردد.

ازفضاي سبزدرشهر موردمطالعه است؟

ت .)3شهرهاي کوچک به دليل مبودعيتي کبه دارنبد در توسبعه

 -امکا دردسترس بود پارکها وفضاي سبز توسط شبهروندا

کشورهاي کم رشد بسيار مبوثر مبي باشبند .از همبين سبو ببه

درشهر مورد مطالعه به چه ميزا است؟

موج ب اهميببت شببهرهاي کوچببک ،هبباردوي و سبباتروايت در

 -وضعيت کنوني فضاي سبز اين شهر نسبت ببه اسبتانداردهاي

سال0987اددام به تاليف کتابي با نام نقش شبهرهاي کوچبک و

موجود در شهرهاي کوچک به چه شکلي است؟

متوسط درتوسعه ملي و منطقه اي در جها سوم نموده اند کبه

پس با نظر به مطال فوق ،وضعيت موجود فضاي سببز در ايبن

نتايجي نظير تاکيد بر عدم تجانس شهرهاي کوچبک و متوسبط

شهرنه تنها ايجاد فضاي سبزي استاندارد وبرنامه ريزي شده اي

با شهرهاي بزرگ ،تاثير ددرت مند سيستم هباي جديبد حمبل

فضباي

ونقل بر توسعه مراکز کوچک شبهري و  ...را در ببر داشبت ت.)9

را تاکيد مي کند ،بلکه بيش از هرزما ديگري خواها

سبببزي مطببابق بببا ادلببيم منطقببه ،بببه منظببور بردببراري موازنببه

بعد از اين کتاب در سال 0989نيز مقاله اي تحقيقي ببا عنبوا

اکولوژيک در مقابل محيط هاي انسا ساخت شده اسبت .ايبن

شهرهاي کوچک توسبعه نگبارش شبد کبه در مجلبه مطالعبات

پژوهش با توجه به مطالعات ميداني ،يافته هاي اسبنادي و ...ببه

شهري انگلستا درج شده است .در ايبن مقالبه ببه تبوا هباي

مطالعه و بررسي وضعيت فضاي سبز شهر زيبارتعلي ،کبه هبدف

ادتصببادي بببراي توسببعه شببهرهاي کوچببک در جهببا سببوم و

اصلي ن  ،مطالعه تفضيلي وضعيت فضاي سببز وکيفيبت ن در

جلوگيري از جريا مهاجرت از روستاها اشباره داشبت ت .)01از

شهر مورد مطالعه وهمچنين دياس موضوع مورد بررسي تسبرانه

اين رو فضاي سبزشهري به عنوا عاملي براي داشتن ارتباطاتي

فضاي سبز) که با درنظر گرفتن ابعاد جمعيتي ،تراکم ،مسباحت

اکولوژيک درچنين شبهرهاي ضبرورت داشبته کبه واژه فضباي

شهرو استانداردها و ...است ،ببه نگبارش درنمبده اسبت کبه ببه

سبزشهري ،عبارتي نو محسوب مي شود که کم تبراز نبيم دبر

ضرورت انجام اين تحقيق مي افزايد.

درادبيات برنامه ريزي شهري سابقه دارد .فضاي سببز درمنباب

چارچوب نظري و پیشینه تحقیق

مختلف تعاريف متفاوتي رادارا مي باشد .مبثال ببه گفتبه تايسبتا

ايده و موضوع مطالعه تاثير کارکردي شبهرها يبا نقباب شبهري

وهمکببارا  ،فضبباي سبببز شببهري راشببامل نببواحي گيبباهي

کوچک در سط منطقه اي و محلبي ،شبايد اولبين ببار ببا کبار

محصورشامل پارک ها ،جايگاه هاي درخت کاري شده ،درختا

جانسو ت0961م) و بحش تتمرکز توسعه روستايي)) توسط فانل

تنها درگوشه اي از شهر وخيابا وهمچنين فضاهاي سبزي کبه

ت 0967م) نغاز و مطرح گرديد که تقريبا جديدترين موضبوع در

به عنوا دارايي هاي شخصبي انسبا محسبوب اسبت ،تعريبف

کار توسعه منطقبه اي ببود .ببه طبور کلبي در گذشبته شبهرها

نموده اندت.)00

شواهدي براي تالش انسا جهت تسلط ببر طبيعبت ببوده انبد.
شهر محل تحقق خواست هاي انسا از طبيعت و کس تجربه،
مصرف و لذت از ن بوده است و تود از طبيعبت پايبا ناپبذير
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جدول -5نمونه اي از سلسله مراتب سطوح و مراکز با ابعاد تقریبي و جایگاه شهر کوچک در آن
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مناظرسبزفضاهايي هستند که تعاريف ومفاهيم گوناگوني داشته

ادتصببببادي ،اجتمبببباعي و شببببرايط محيطببببي درشببببهرها

ولي به طور عام به کباربري اي از زمبين تدرهرشبهر و منطقبه)

کمببکمببيکننببدت .)00درايببن بببين بببه نقببل ازمنببابعي ديگببر

اطالق مي شود که با گياهاني طبيعي ويا مصنوعي پوشيده شده

مناظرسبزفضاهايي هستند که تعاريف ومفاهيم گوناگوني داشته

استت .)0ويا بر اساس تعريف سازما مبديريت و برنامبه ريبزي

ولي به طور عام به کباربري اي از زمبين تدرهرشبهر ومنطقبه )

کشور ،فضاي سبز شهري بخشي از فضاهاي باز شهري است که

اطالق مي شود که با گياهاني طبيعي ويا مصنوعي پوشيده شده

عرصه هاي طبيعي يا اغل مصنوعي ن زيبر پوشبش درختبا ،

استت .)0ويا بر اساس تعريف سازما مبديريت و برنامبه ريبزي

درختچه ها ،بوته ها ،گلها ،چمنها ،و ساير گياهاني اسبت کبه

کشور ،فضاي سبز شهري بخشي از فضاهاي باز شهري است که

بر اساس نظارت و مديريت انسبا  ،ببا درنظبر گبرفتن ضبوابط،

عرصه هاي طبيعي يا اغل مصنوعي ن زيبر پوشبش درختبا ،

دوانين و تخصص هاي مرتبط با ن براي بهبود شرايط زيسبتي،

درختچه ها ،بوته ها ،گل ها ،چمن ها ،وساير گياهاني است کبه

زيستگاهي و رفاهي شهروندا  ،حفظ و نگهداري يا احداث مي-

بر اساس نظارت و مديريت انسبا  ،ببا درنظبر گبرفتن ضبوابط،

شودت.)03

دوانين و تخصص هاي مرتبط با ن براي بهبود شرايط زيسبتي،

بنابراين ببا توجبه ببه مبباني نظبري فبوق ببه طبورکلي نقبش

زيستگاهي ورفاهي شهروندا  ،حفظ ونگهداري يبا احبداث مبي

ساختارهاي سببزدربرنامه ريبزي منظرشبهري اهميبت بسبزايي

شودت .)03بنابراين با توجه به مبباني نظبري فبوق ببه طبورکلي

داشته و متخصصين منظر با تلفيق ساختارهاي سبزشبهري ببه

نقببش سبباختارهاي سبببزدربرنامه ريببزي منظرشببهري اهميببت

عنوا بخشي ازطبرح توسبعه اي شبهربه برنامبه ريبزي اصبول

بسببزايي داشببته و متخصصببين منظببر بببا تلفيببق سبباختارهاي

وراهکارهببايي بببه منظوررفبب انتظببارات جامعببه ،بهبودمنبباف

سبزشهري به عنوا بخشبي ازطبرح توسبعه اي شبهربه برنامبه

فصلنامه انسا و محيط زيست شماره  ،45تابستا 96

007

حيدري و همکارا

ريزي اصول وراهکارهايي به منظوررف انتظارات جامعبه ،بهببود

ايرا  ،سط ياحجم استاندارد واحدي را ببراي فضباي سببزارايه

مناف ادتصادي ،اجتماعي و شبرايط محيطبي درشبهرها کمبک

کرد ،زيرا کميت فضاي سبز ،ساخت ،انتخاب گونه و  ...دديقا ببه

مي کنندت .)00از سويي به گفته کلي و همکارا فضباهاي سببز

شرايط ادليمي ،خصوصا بيوکليماتيبک هرمنطقبه بسبتگي دارد.

نقش بي نظيري در ساخت سرمايه اجتماعي ايفا مي کنند ت)04

گالوسو دراين باره معتقد است که اسبتاندارد؛ يبک راهنمباي

و از عناصر اصلي چشم اندازهاي شبهري محسبوب مبي شبوند

کلي است ونه دسبتورالعمل صبري  ،وسبودمندي ن نيبز فقبط

ت .)05لذا توسعه فضاي سبز شهري در شهرهاي کبوچکي نظيبر

دراين مفهوم دابل ارزيابي مثبت است.ت .)07

شهر زيارتعلي با توجه به خدمات ،زيرساخت ها ،و فعاليت هباي

پس در نظام شهرسبازي مبدر و شهرسبازي معاصبر ايبرا در

مولببد بببه طببور بببالقوه وبالفعببل ،مببي تواننببد نقببش مهمببي در

موارد بسيار زيادي نگاه صرفا سرانه اي به فضباي سببز شبهري

برانگيختن توسعه در عرصه هاي روستايي داشته باشند  .کبانو

وجود داشته است .ازسويي ديگر ،در روند اختصاص سرانه هباي

چنين شهرهاي کوچکي به عنوا حلقه هاي اتصالي ببا نبواحي

فضاي سبز نيز اردام و اعداد متفاوتي از سوي نهادهاي مختلبف

روستايي ،محور کار درتوسبعه منطقبه اي دبرار مبي گيرنبدت.)3

اعالم شده است .به طور مثال بخشي از اين اردام واعداد از سوي

درهر حال دربسياري ازمطالعات شهري ازجمله مطالعات فضاي

سازما محيط زيست کشور و سازما پبارک هبا وفضباي سببز

سبزتدرهرطبقه سياسي) ،پيش ازهرنوع برنامبه ريبزي ،بايسبتي

شهر تهرا است که به ترتي  01تا  51متر مربب و  35تبا 51

استانداردها وسرانه ها راتعريف نمود.

متر مرب سطوح سرانه فضاي سبز شهري را پيشنهاد داده شده

استاندارد ،بيا گر وضعيتي بهينه است که در نظريه ها و سليقه

استت .)03لذا نمودار ت )0ميزا سرانه پيشنهادي فضاي سبز از

هاي گوناگو دخالت دارد .استاندارد فضاهاي باز و سببز ،داراي

سوي نهادها وافراد مختلف را نشا مي دهد .با کمبي ددبت در

بعد اجتماعي ،رفاهي و تکنيکي است که ببا توجبه ببه مکبا و

تحليل نمودار زير مي توا دريافت که سرانه موجود فضاي سبز

مودعيت ادليمي و فرهنبگ خباص سباکنا محبل مبورد نظبر،

شهر زيارتعلي چيزي حدود 6مترمرب است که اين مقدار سرانه

همچنين نيازها و ارزش هاي ننا فراهم مي شود و ابعاد خباص

با ميزا ساير سرانه هاي پيشنهادي تفاوت معنا داري را دارد.

خود را مي طلبدت .)05با اين شبرايط نمبي تبوا ببراي سراسبر

نمودار -5میزان سرانه پیشنهادي فضاي سبز سازمان هاي مختلف
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مواد وروش تحقیق
پژوهش حاضر ،ازنبوع کباربردي ببوده و ببا روشبي توصبيفي –

بسيار مناس با ضري فضاي سبز1تنلبودگي هبوا اصبالج وجبود

تحليلي صورت گرفته است .

ندارد) ،مناس با ضري فضاي سبز  0تنلبودگي هبوا در برخبي

الزم به وکر است که جم نوري اطالعبات ببا روش اسبنادي و

ساعات شبانه روز وجود دارد) ،نامناس با ضري فضاي سببز 3

مبتني بر نمار ارايه شده توسط شبهرداري و بخبش داري شبهر

تنلودگي هوا در ساعات شبانه روز در ايبام سبال وجبود دارد) و

زيارتعلي صورت گرفته است .همچنين درايبن پبژوهش از روش

بسيار نامناس با ضري فضاي سببز  0تنلبودگي هبوا در تمبام

مشاهده ميداني ،ابتدا با ايجاد مدل شاخص مشکالت فضاي سبز

ساعات شبانه روز در ايام سال وجود دارد) ،اسبتفاده مبي شبود.

پنج شاخص وسپس شکستن اين شاخص ها ببه

در مرحله بعدي ،از تعداد افراد ساکن در اتاق هباي يبک واحبد

چهارده مولفه ،و امتياز بندي اين مولفه ها از  1-01که نهايتا با

مسکوني  ،براي دخالت عوامل اجتماعي در سبرانه هبا اسبتفاده

استفاده ازتحليل سلسله مراتبي ،ميزا درجبه اهميبت هرکبدام

مي شود که در مراحل بعدي اين پژوهش به تشري مورد اشاره

ازمولفهها مشخصشده است .همچنين 041پرسش نامهتبه روش

درارداده خواهد شد  .در مجموع مي توا گفت که اين مدل ببه

ليکرت) را که درارتباب با سنجش ميزا رضبايت شبهروندا از

عنوا يکي از مدل هاي ساده ،اما کاربردي در مديريت و برنامه

عملکرد ووضعيت موجود فضباي سببز شبهر اسبت را ببه طبور

ريزي شهري محسوب مي گردد .نتايج ن به ويژه در کشورهايي

تصادفي بين اين تعداد شهروند توزي شده است .گفتنبي اسبت

مانند ايرا که در کمربند ادليمي خشبک و نيمبه خشبک دبرار

که ببراي ببر نورد سبرانه فضباي سببز ،روش پيشبنهادي مبدل

دارد ،مي تواند اهميت فراواني داشته باشد .حال گفتني است که

معماري بهرام سلطاني به کباربرده شبده اسبت .درمبدل بهبرام

فرمول محاسبه ميزا سرانه فضاي سبز بر اساس مدل معماري

سلطاني به عنوا يکي از مدل هاي متبداول مبورد اسبتفاده در

کامبيز سلطاني به شرح رايطهت )0ويل مي باشدتبهرام سبلطاني،

زمينه برنامه ريبزي وطراحبي فضباي سببز ،فاکتورهبايي چبو

کامبيز:)0069 ،

شهري دردال

Qt max + Qeq + Qpx

ويژگي هاي ادليمي ،کيفيبت محبيط زيسبت ،تعبداد واحبدهاي

رابطه ت)0

مسکوني مورد استفاده درار مي گيرد .بر اين اساس ،طيف هباي

Qt maxضري ادليمي فضاي سبز

مختلف حرارتي متناس با شرايط ايرا مطالعه ،و براي هريبک

Qeqضري کيفيت محيط فضاي سبز

از ن ها ضبريبي اختصباص داده شبده اسبت .در يکبي ديگبراز

Qp/rضري نفر /اتاق فضاي سبز

مراحل اين مدل ،طبقه بندي طيف متوسط حداکثر دمباي هبوا

دراين پژوهش جهت به دست نورد حجم نمونبه نيبز از مبدل

درگرم ترين ماه  ،سال و ضراي فضاي سبز ،مورد تاکيد اسبت.

کوکرا استفاده شده است که به صورت رابطهت )3در زير نمبده

به طوري که براي منظور نمود ويژگي هاي ادليمي محل مورد

است:

برنامه ريزي ،از عامل متوسط حداکثردماي هوا درگرم ترين ماه

مدل کوکرا :

سال ،که معياري مناس براي تشخيص شبدت گرمباي هبوا در
تابستا است ،صورت مي گردد .همچنبين ببراي دخالبت داد
ويژگي هاي کيفي محيط در محاسبات ،از پارامتر نلبودگي هبوا
استفاده مي شود.

حجم نمونه=n
))n=z^ (2_pq)/ (1+1/N (z^ (2_pq)/d^2 -1
رابطهت)3
حجم جمعيت نماري تN= )0165

با توجه به اين که اطالعات کمبي در ايبن زمينبه بسبيار نباچيز

درصدخطاي معيار ضري اطمينا دابل دبول تz= )0/97

است ،در ارزيابي پارامترهباي مبذکور از چهبار معيبار توصبيفي

نسبتي ازجمعيت تp= )1/5
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نسبتي ازجمعيت تq=)1/5

در مختصببات  36درجببه و 00دديقببه و  50ثانيببه شببمالي و 54

درجه اطمينا ت .)1/95حال با توجه به مدل فوق حجم =d

درجه و  33دديقه و  6ثانيه جنوبي واد است .الزم به وکر است

نمونه  040/5955بدست نمده است.

که فاصله اين شهر تا مرکز استا هرمزگا تشبهر بنبدرعباس)

منطقه مورد مطالعه

001کيلومتر مي باشدت .)08بنا برشرايط وکر شده نب وهبواي

استا هرمزگا ازاستا هايي است که در ادلبيم گبرم وخشبک

شهر زيارتعلي به دليل نزديکي به دريا بسيار مرطبوب وشبرجي

درار دارد .درار گبرفتن ايبن اسبتا در عبرس هباي جغرافيبايي

بوده ودرتابستا تحت تاثير وزش بادهاي گرمي است.

نزديبببببک ببببببه مبببببدار راس سبببببرطا سببب بب بببببباال
بود ميانگين دمادراکثرماههاي سال مي شودت .)06شبهرزيارتعلي

جدول-2جمعیت ،تعداد و بعد خانوارسال هاي اخیر در

نيزببببه عنبببوا يکبببي از بخبببشهببباي ايبببن اسبببتا ببببا

شهر زیارتعلي منبع)51 (:

مسبباحتيمعببادل 0043111کيلومترمرب تشببکل  )4در شببرق

سال  5994سال  5914سال 5976

استا هرمزگا و از بخش هاي تواب شهرستا رودا محسوب

جمعیت

0916

3084

0165

مي شودت شکل هاي 0و  .)3جمعيت اين شهر نيز بنابر نخبرين

تعداد خانوار

030

538

779

سرشماري انجام شده در سال  0165 ،0091نفر بوده است کبه

بعدخانوار

5/9

5/0

4/7

هرساله نيز به اين مقدار افزوده مي شودتجدول  .)3اين بخبش

نقشه  -5مکان ومحدوده قرارگیري شهرزیارتعلي دراستان هرمزگان

منبع)57(:

یافته هاي پژوهش
ازاطالعات بدست نمده از اين پژوهش برنمبده کبه ،دروضبعيت

وپيشرفت ساخت وساز درار داشته ،در رابطه با فضاهاي سبز مي

موجود شهر زيارتعلي تناسبي ميا ميزا جمعيت ،وسعت و نيز

توا گفت کبه طراحبي وبرنامبه ريبزي دديبق ومناسب  ،خبود

سرانه فضاي سبز موجود ،ن هم مطابق با استانداردهاي تعريف

ازعوامل موثردر کبارايي فضبا ،ايمنبي وسبايل و حتبي بردبراري

شده مالحظه نمي شود و مشکالت بسيار زيادي درايبن فضباها

امنيت در پارک ها و فضاهاي سبزتفريحي به شمار مي رود ،کبه

وجود دارد .لذا با مالحظه اينکبه شبهرزيارتعلي در مسيرتوسبعه

اهميت ن دو چندا خواهد شد.
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به ويژه ننکه امروزه پارک هاي شبهري و فضباهاي سببزبيش از

شاخص نبود حس مکا  ،مولفه هاي نگاهي اندک ازنشانه هباي

ننکه مورداستفاده شهروندا باشند ،ببه محلبي ببراي بزهکباري

تاريخي با کسب

امتيباز  ./505بباالترين درجبه اهميبت ،نببود

هاي اجتماعي تبديل شده است .از همين رو مبدلي از شباخص

نشانهها و نمادهاي کافي با کس

ها ومولفه هاي مربوب به ايجاد مشکالت درفضاهاي سبزشبهري

درفضاي سبز وپوشش هاي گياهي با  ./308پايين درجه اهميت

به همراه ميانگين رتبه اي و درجه اهميت ننها ايجاد شده اسبت

را به خود اختصباص داد .در شباخص عبدم شبفافيت مالکيبت،

که توسط کارشناسا اهل فن تکميل شد که درزير به نتايج اين

مولفه مشخص نبود مسئول با امتياز ./561به عنبوا بباالترين

پرسش نامه ها اشاره شده استتجداول .)0،4،5

درجه اهميت ،سپس مشخص نبود مکا هاي مبورد اسبتفاده

اين مدل شامل پنج شاخص نبود حبس مکبا  ،عبدم شبفافيت

با امتياز ./361و نهايتبا مولفبه مشبخص نببود افبراد مسبئول

مالکيت ،کمبود حس امنيت ،عدم وجود مکا هاي راحت براي

کنترل فعاليت ها با کس

امتياز ./071حائز پايين تبرين درجبه

لذت برد و کاستي در تجربه هاي متنبوع مبي باشبد کبه ايبن

اهميت شد .لذا گفتني است که براي بهترنشا داد اين تحليل

شاخص ها به چهارده مولفه شکسته شده است.

به صورت نمودارهايي در زير نشا داده شده اند.

امتياز ./346ويکنواختي زيباد

درجدول ت) 4شاخص هاي نببود حبس مکبا و عبدم شبفافيت
مالکيت نمده است ،که شاخص نبود حس مکا ميبانگين 4/31

جدول-9مدل شاخص هاي مشکالت فضاهاي سبزشهري

و عدم شفافيت مالکيت نيز ميانگين  0/07را به خود اختصباص

مدل مشکالت فضاي سبز درفضاهاي شهري
نبودحس مکا

داده است.

عدم شفافيت مالکيت

با توجه به ميانگين امتيازات کس شده توسط هرکدام از مولفه

کمبود حس امنيت

شاخص هاي نبود حس مکا و عدم شفافيت مالکيبت ،تحليبل

عدم وجود مکا هاي راحت براي لذت برد

سلسله مراتبي مولفه هاي ننها به صبورتي حاصبل نمبد کبه :در

کاستي درتجربه هاي متنوع

جدول -5میانگین رتبه اي شاخص هاي نبود حس مکان و عدم شفافیت مالکیت درفضاهاي شهري
شاخص ها

متغیر

فراواني رتبه ها
خيلي
کمت)0

نبود حس مکا

میانگین
رتبه اي
خيلي
زيادت)5

ميانگين
رتبه اي

نبود نمادها و نشانه هاي کافي

-

-

3

5

0

4.0

نگاهي اندک از نشانه هاي تاريخي

-

-

0

0

7

4.5

يکنواختي زياد درفضاي سبز
وپوشش هاي گياهي

-

0

3

0

4

4

کمت )3متوسطت )0زيادت)4

ميانگين مجموع رتبةهاي شاخص ت)0

عدم شفافيت
مالکيت

4.3

مشخص نبود مسئوول

-

-

3

5

0

4.0

عدم تشخيص مکا هاي مورد

-

-

0

0

7

4.5

مشخص نبود افراد مسئوول کنترل
فعاليت ها

-

0

3

0

4

4

ميانگين مجموع رتبه هاي شاخص ت)3

0.07

Synthesis with respect to:
Goal: hes makan
Overall Inconsistency = .00
031
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.247
vogood namad
agahiتاریخي
نشانه هاي
 .515آگاهي اندک از
az namad
 yekسبز و
درفضاي
زیادnakh ti
یکنواختيdar fa
zaye sabz .238
نبود نشانه ها ونمادهاي کافي

5.5
5.4
5

پوشش هاي گیاهي

نمودار -2وزن درجه اهمیت مولفه هاي شاخص نبود حس مکان درفضاي سبزشهر زیارتعلي
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
4
3.9
3.8
3.7

Page 1 of 1
يکنواختي زياد در
فضاي سبز وپوشش
هاي گياهي
4

نگاهي اندک ازنشانه
هاي تاريخي
4.5

?04/01/1999 10:17:48 ?.

نبود نشانه ها
ونمادهاي کافي
ميانگين مولفه هاي شاخص نبود
حس مکا

Model Name:4.1 hes makan

نمودار -9میزان میانگین رتبه اي مولفه هاي شاخص نبود حس مکان درفضاي سبزشهر زیارتعلي

Synthesis: Summary
مشخص نبود افراد
مسئوول کنترل فعاليت
ها

مشخص نبود مکا
هاي مورداستفاده

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

مشخص نبود مسئوول

Synthesis with respect to:
3
3.7
3.4
Goal: hes makan
عدم Overall
شاخصInconsi
هاي= stency
نمودار -5میزان میانگین رتبه اي مولفه .03
شفافیت مالکیت درفضاي سبزشهر زیارتعلي
ميانگين مولفه هاي شاخص عدم
شفافيت مالکيت

9
9/9
9/5

مشخص نبودن مسئوول
moshakhas
nboodan masool .160
 .570مشخص نبودن مکان هاي مورد
استفادهmoshakhas naboodan
makan
مسئوول
 .270مشخص نبودن
افراد mosh
afrad masool
کنترل فعالیت ها

نمودار -4وزن درجه اهمیت مولفه هاي شاخص عدم شفافیت مالکیت درفضاي سبزشهر زیارتعلي
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درجدول ت )5نيزشاخص هاي کمبود حس امنيت ،عبدم وجبود

صورتي حاصل نمد که :در شاخص کمبود حس امنيبت ،امتيباز

مکانهاي راحت براي لذت برد و کاستي درتجربه هباي متنبوع

حاصله ازهمه مولفه هاي ن با هم براببر ببوده انبد .در شباخص

نمده است ،که شاخص کمبود حبس امنيبت ميبانگين  ،4عبدم

عدم وجود مکا هاي راحت براي لذت برد نيز ،مولفبه وجبود

وجود مکانهاي راحت براي لذت ببرد ميبانگين  4.15و نهايتبا

مکا هاي کم براي نشستن با امتياز ./776ببه عنبوا بباالترين

شاخص کاستي درتجربه هاي متنوع نيبز ميبانگين  4.30را ببه

درجه اهميت ،سپس فقدا مکا هاي مناس

ببراي راه رفبتن

خود اختصاص داده است .با توجه به ميبانگين امتيبازات کسب

و ...با امتياز./000حائز درجه اهميت پايين تري شد .لذا گفتنبي

شده توسط هرکدام از مولفه هاي شباخص هباي کمببود حبس

است که براي بهترنشا داد اين تحليل به صورت نمودارهبايي

امنيت ،عدم وجود مکا هاي راحت براي لذت ببرد و کاسبتي

در زير نشا داده شده اند.

درتجربه هاي متنوع ،تحليل سلسله مراتبي مولفه هاي ننهبا ببه

جدول -4میانگین رتبه اي شاخص هاي کمبود حس امنیت وعدم وجود مکان هاي راحت براي لذت بردن وکاستي درتجربه
هاي متنوع درفضاهاي سبز شهري
شاخص ها

متغیر

فراواني رتبه ها
خيلي
کمت)0

کمبود حس
امنيت

میانگین رتبه اي

کمت )3متوسطت )0زيادت)4

خيلي
زيادت)5

فقدا مکا هاي کاربرپسند

-

-

3

7

3

4

حس فضاي بي دفاع

-

0

0

5

0

4

خسته کننده وکسل کننده بود

-

-

3

7

3

4

ميانگين مجموع رتبةهاي شاخص ت)0
عدم وجود مکا
هاي راحت براي
لذت برد

4

وجود مکا هاي کم براي نشستن

-

-

3

4

3

4.3

فقدا مکا هاي مناس براي راه
رفتن و...

-

-

0

0

0

0.9

ميانگين مجموع رتبه هاي شاخص ت)4
کاستي درتجربه
هاي متنوع

ميانگين رتبه اي

0.07

کمبود گياها متنوع ورنگارنگ

-

-

3

4

4

4.3

فقدا تحريک بصري

-

-

0

7

0

4.3

فقدا مقياس انساني

-

-

3

0

5

4.0

ميانگين مجموع رتبه هاي شاخص ت)5

4.30

Model Name: hes makan
033

فصلنامه انسا و محيط زيست شماره  ،45تابستا 96

Page 1 of 1
خسته کننده و کسل
کننده بود

Synthesis: Summary
حس فضاي بي دفاع

فقدا مکا هاي
کاربرپسند

5
4
3
2
1
0

حيدري و همکارا

?04/01/1999 10:27:46 ?.

Synthesis with respect to:
4
4
Goal: hes makan
Overal
رتبهncyايconsiste
نمودار -0میزان میانگین = .00
شاخص کمبود حس امنیت درفضاي سبزشهر زیارتعلي
مولفهl Inهاي
4

ميانگين مولفه هاي شاخص کمبود
حس امنيت

Model Name: hes makan

feghdan makanha .333
حس فضاي بي دفاع
hes fazaye bi defa .333
خسته کننده وکسل کننده بودن
khaste konandeh .333
فقدان مکان هاي کاربرپسند

5
5

Synthesis: Summary

5

نمودار -9وزن درجه اهمیت مولفه هاي شاخص عدم شفافیت مالکیت درفضاي سبزشهر زیارتعلي

Synthesis with respect to:
Goal: hes makan
نمودار -1میزان میانگین رتبه اي مولفه هاي شاخص عدم وجود مکان هاي راحت براي لذت بردن درفضاي سبزشهر
زیارتعليOveral
l Inconsistency = .00
makan neshastan .667
makanhaye rah raftan .333

وجود مکا هاي کم براي نشستن

5
5

فقدان مکان هاي مناسب براي راه

رفتن و...

نمودار -7وزن درجه اهمیت مولفه هاي شاخص عدم وجود مکان هاي راحت براي لذت بردن درفضاي سبزشهر زیارتعلي

Model Name: hes makan
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Synthesis: Summary
فقدا مقياس

فقدا تحريک

کمبود گياها

بصري

متنوع ورنگارنگ

4.35
4.3
4.25
4.2
4.15

انساني
Synthesis with respect to:
ميانگين مولفه هاي شاخص
4.2
4.3
Goal4.2: hes makan
کاستي در تجربه هاي متنوع
Overall Inconsistency = .00
نمودار -56میزان میانگین رتبه اي مولفه هاي شاخص کاستي درتجربه هاي متنوع درفضاي سبزشهر زیارتعلي

کمبود گياها متنوع
kambood
 .250ورنگارنگgeihan
 .250فقدان تحریک بصري
feghdan
tahrik basari
فقدان مقیاس انساني
feghdan
meghyas ensani .500

5.2
5.2
5.9

نمودار -55وزن درجه اهمیت مولفه هاي شاخص کاستي درتجربه هاي متنوع درفضاي سبزشهر زیارتعلي
با توجه به نمودار مولفه هباي ميبانگين رتببه اي و وز درجبه

ميانگين رتبه اي  4.30نسبت به شاخص هاي نبود حس مکا ،

اهميببت پببنج شبباخص موثردرمشببکالت فضبباي سبزشببهري،

عدم وجود مکانهاي راحت براي لذت برد  ،کمبود حس امنيت

نمودارت )03نيز ميانگين رتبه اي اين پنج شاخص را ببه شبکلي

و نهايتا شاخص عدم شفافيت مالکيت تفباوت معنباداري را دارا

کلي تحليل کرده است .با نظرببه نمبودار زيبر شباخص کاسبتي

است ،بنابراين الويت بندي مشکالت فضاي سبز شهرزيارتعلي به

درتجربه هاي متنوع که با رنگ درمز نمايش داده شده اسبت ببا

شرحي است که بيا شد.

کاستي
درتجربه هاي
متنوع
4.23

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

عدم وجود
مکا هاي
راحت براي

کمبود حس

عدم شفافيت

امنيت

مالکيت

نبود حس
مکا

لذت برد
4.05

4

3.36

4.2

ميانگين شاخص هاي مشکالت فضاي
سبزشهرزيارتعلي

نمودار -52میزان میانگین رتبه اي شاخص هاي مشکالت درفضاي سبزشهر زیارتعلي
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مشکالت درفضاي سبزشهر زیارتعلي
لذا از سبويي بب راي سبنجش کارنمبدي فضباي سببز شبهري،

توا مالحظه نمود که با حذف نخلستا هاي انبوه اطراف شبهر

معيارهاي گوناگو ني در اختيار مديرا سامانه هاي شبهري دبرار

که کارکردي اکولوژيکي را نداشته ،به شکل خصوصي بوده و از

دارد .پيش از هرچيز بايد مشخص گردد که فضاي سبز موجبود

چرخه تفريحي واجتماعي خارج اند ،عاملي است که ببه خبودي

تا چه حد بر اساس سرانه استاندارد کفايت مي کند ت .)31حبال

خود باعش مي شود کمبود وعدم توزي استاندارد فضاهاي سببز

در اين ميا گفتنبي اسبت کبه سبرانه فضباي سببز وچگبونگي

بيشتر به چشبم بيايبد .حبال عبالوه برفقبدا کبارکرد عمبومي

دسترسي به فضاهاي سبز وپارک هاي موجود در ايبن شبهر ببا

نخلستا ها ،درتعداد پارکهبا و وفضباهاي سببزعمومي درشبهر

توجه به مشکالت فوق الذکر شرايط بغرنجي را دارد .هما طور

مورد مطالعه نيز ضعف وکمبود محسوسي را مي توا شاهد بود.

که دبال گفته شد شهر زيارتعلي با جمعيتي معادل  0165نفبر و

در اين ميا الزم به وکر است که اين شبهر ببا چنبين وسبعتي

مساحتي معادل  0043111هکتار فقط معبادل  7/9متبر مربب

فقط دو پارک و دو ميدا کوچک شهري را دارد که اين فضباها

سرانه فضاي سبز را دراختيار دارد ت )08که اين ردم کم ببوده و

نيز فادد طراحي کاشت صحي بوده و مقدار سبرانه ايبن فضباها

البته با توجه به شرايط نب وهوايي و ادليم شهر اين مقدار سرانه

نيز به گونه اي است که به راحتي داببل اغمباس مبي باشبد .ببا

نامعقول مي باشد تجدول .)7حال الزم ببه يبادنوري اسبت کبه

شرايط حاکم بر اين شهر حضور ميداني محققا در سط شبهر

چنين وضعيتي ناشي از عبدم توجبه وبرنامبه ريبزي صبحي در

مورد مطالعه وتوزي  041پرسش نامه کوتاه در ميبا سباکنين

ارتباب ببا توزيب صبحي فضباي سببز ببوده کبه ببا توجبه ببه

شهر باعش روشن تر شد بهتر اين کمبود ببراي ايبن محققبا

فاکتورهاي بسيارمهمي چبو پراکنبدگي جمعيبت شبهر ،وکبم

شده است .جدول شماره  6نظر سنجي اي که از مبردم صبورت

توجهي به نياز مبرم شبهروندا ببه ايبن فضباي حيباتي اسبت.

گرفته است را نشا مي دهد که ميزا رضايت مردم از کبارکرد

بنابراين اهميت داد وتوجه به فاکتورهاي جمعيتبي ،وسبعت و

و وضعيت موجود فضاي سبز منطقه را به نمايش گذاشته است.

پراکنش فضاي سبز بايد درالويت مبديرا ومسبئووال شبهري

لذا نتايج حاصله از اين نظرسبنجي ببه خبوبي روشبن کبرد کبه

باشد ،لذا با توجه به اينکه فضاهاي سبز دريک شبهر ريبه هباي

وضعيت فضاي سبز و مکا گزيني ننها دچار مشکالتي مي باشد

تنفسي ن شهر محسوب مي شوند ،طبق استاندارد ها و ضوابط

که ميزا رضايت مردم نيز بر اين امرصحهگذاشته است.

ملي ،بايد 05درصد از سط زمين را درمنباطق شبهري فضباي

نتايج حاصله از ميزا رضايت شهروندا درمورد هرپنج پرسبش

سبز واماکن ورزشي به خود اختصاص دهدت.)30

صورت گرفته درپرسش نامه به شرح زير است که :در پرسش به

جدول -0وضعیت موجود فضاي سبزشهرزیارتعلي
منبع)51(:
ردیف

موقعیت

مساحت(مترمربع)

دليل وجود فضاي سبزي با کيفيت به طور منظم ازفضاي سببز
استفاده مي کنم بيشترين راي کسب

شبده مرببوب ببه کبامال

مخالفم با 77درصد نرام که معادل راي  335نفراست ،درپرسش،
دسترسي به فضاي سبز از محل زندگي ام به راحتي برايم امکا

0

اراضي زراعي حول شهر

6076

3

باغات

7/355510

پذير است ،بيشترين راي با کس  03/94درصد نرام که معبادل

0

معابر

ناچيز

راي  003نفرااست مربوب به گزينبه کبامال مخبالفم ،شبهرداري

4

پارک ها

بسيارناچيز

زيارتعلي درنظبم وارتقباي فضباي سبزشهرکوشبش مناسببي را

عکس هواييت )0ضعف وکمبود فضباي سببز و عبدم پراکنبدگي

داشته است ،بيش ترين راي با کس  41درصد نرام که معبادل

صحي فضاي سبز را به خوبي نشا مي دهد و به روشبني مبي

راي 007نفراست مربوب ببه گزينبه مخبالفم ،ببه نظبرم پبارک
وفضاي سبز به طورصحي واستانداردي درشهرپراکنده شده اند،
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بيش ترين راي ببا کسب 40درصبد نرام کبه معبادل راي 041

مخالفم ببا اختصباص  06/15درصبد نرام کبه معبادل راي 037

نفراست مربوب به گزينه کامال مخبالفم ،و درنهايبت درپرسبش

نفرمي باشد حائز حداکثرراي شد.

ازوضعيت موجود فضاي سبز شهرزيارتعلي رضايت دارم ،گزينبه
جدول -9میزان رضایت مردم از کارکرد و وضعیت فضاي سبز شهر زیارتعلي
شرح
به دليل وجود فضاي سبزبا کيفيت
به طور منظم ازاين فضاي سبز
استفاده مي کنم
دسترسي به فضاي سبز ازمحل
زندگي برايم به سادگي امکا پذير
مي باشد
شهرداري منطقه درنظم وارتقاي
فضاي سبز منطقه کوشش مناسبي
داشته است
به نظرم پارک و فضاهاي سبز در
شهربه طور صحي و استاندارد توزي
و پراکنده شده اند
ازوضيعت موجود فضايسبز در شهر
رضايت دارم

مخالفم

کامال مخالفم

ماخذ( :نگارندگان)5975 ،

نظري ندارم

کامال موافقم

موافقم

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

335

٪77

87

٪35.3

1

٪1

39

٪8.53

1

٪1

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

003

٪03.94

85

٪35

78

٪31

53

٪05.39

30

٪7.67

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

36

٪6.94

007

٪41

53

٪05.39

001

٪03.05

05

٪4.40

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

041

٪40.06

97

٪38.30

33

٪7.46

75

٪09.00

06

٪5

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

017

٪00.06

037

٪06.15

53

٪05.39

57

٪07.46

00

٪00

محاسبه سرانه فضاي سببزبا اسبتفاده از مبدل معمباري
بهرام سلطاني

درجدول شماره  8طيف هاي مختلف حرارتي متناس با شرايط

محاسبه سرانه فضاي سبز از طريق مدل بهبرام سبلطاني بسبيار

ايرا و براي هريک از ننها ضبريبي اختصباص داده شبده اسبت

دديببق مببي باشببد و ازهمببين رو ميببزا سببرانه فضبباي سبببز

ت .)33در اين فرمول منظور از  tmaxهمبا متوسبط حبداکثر

درشهرهاي ايرا مي تواند بين  6تا  61مترمربب متغيبر باشبد.

دماي هوا در گرم ترين ماه سال مي باشد که معيباري مناسب

دراين روش ،محاسبه با استفاده کرد از ضرايبي که در ويل به

براي تشخيص شدت گرماي هواي تابستا است.

ننها اشاره شده است انجام شده است.

پس با توجه به اينکه حداکثر دماي هواي شهر در مرداد ماه ببه

 ويژگي هاي ادليمي

باالي 41درجه مي رسبد ،ضبري فضباي سببز عبدد  4تبسبيار

 کيفيت محيط زيستي

نامناس ) به اين پارامتر تعلق مي گيرد .منظور از eqنيز کيفيت

 تراکم نفر /اتاق در واحدهاي مسکوني

محيط مي باشد .لبذا ببراي دخالبت داد ويژگبي هباي کيفبي

بدين منظور يکي از روش هايي که براي محاسبه سرانه فضباي

محيط در محاسبات ،از پارامتر الودگي هوا استفاده مي شود .ببا

سبز معقول و مناس وجبود دارد ،بهبره گيبري ازروش کبامبيز

توجه به اينکه اطالعات کمي در اين زمينه ناچيز مبي باشبد ،از

بهرام سلطاني بوده که فرمول ن در زير امده است.

چهار معيار توصيفي که در جدول زير نورده شده است اسبتفاده

037

فصلنامه انسا و محيط زيست شماره  ،45تابستا 96

مي شود .حال باتوجه به اين جدول ،وضعيت نلودگي هواي شهر
زيارتعلي به گونه اي مي باشد که نلبودگي اصبال وجبود نبدارد.
بنابراين با توجه به جدول 7ضري

فضاي سبزيکهبهاين پارامتر

اختصاص داده ميشود ،عدد1ت بسيارمناس ) مي باشد .حال در
مرحله سوم منظور از  p/rميزا تراکم نفر/اتاق مي باشد .لبذا از
تعداد افراد ساکن در اتاق هاي يک واحد مسکوني ،براي دخالت

حيدري و همکارا

جدول -56کیفیت محیط
تراکم نفر/

ردیف

اتاق

کیفیت

ماخذ)29( :
ضرایب فضاي
سبز

5

يک نفر /اتاق

مناس

1

2

دو نفر  /اتاق

نامناس

0

9

سه نفر  /اتاق

بسيارنامناس

3

عوامل اجتماعي در سرانه ها استفاده مي شود .جدول شماره 01

براساس اين جدول ،معيار شرايط مطلوب اين است که هريک از

به منظور ارائه ضراي اجتماعي مورد نياز در تعيين سرانه فضاي

ساکنا يک واحد مسکوني اتاق خاص خود را داشته باشند .ببر

سبزتهيه شده است.

اين مبنا ،هرچه بر تعداد افراد ساکن در يک اتاق افزوده شود ،به

جدول-1طیفهاي مختلف حرارتي متناسب با شرایط
ایران
ردیف

طیف C
حرارتي

به فضاي سبز خارج از فضاي مسکوني فزوني مي يابد .در همين

ماخذ)29(:
توضیحات

هما نسبت کيفيت فضاي سبز مسکوني کاهش مي يابد و نياز

ضرایب فضاي سبز

5

≤ 35

بسيار مناس

1

2

35 - 01

مناس

0

9

01 - 05

دابل دبول

3

9

05 - 41

نامناس

0

5

≤41

بسيار
نامناس

4

ارتباب ضري

مناس

فضاي سبز براي شبهر زيبارتعلي عبدد 1

تمناس ) مي باشد .حال با استفاده از روش پيشنهادي محاسبه
سرانه فضاي سبز شهري ،براي محاسبه سرانه فضاي سبز شبهر
زيارتعلي ،هر سه ضري بدست نمده را بايکديگر جمب کبرده و
سپس عدد حاصل را درردم  6متر مرب ضرب مي کنيم .حبال
دراين ميا با توجه ببه ميبانگين حبداکثر دمباي هبوا در شبهر
زيارتعلي ،عدد اختصاص داده شده به ضري فضاي سبز عدد 4
مي باشد ،حال نيز با نگاه به جدول شماره 9و در ضمن بررسبي

جدول -7کیفیت محیط و فضاي سبز
ماخذ)29( :
ردیف

کیفیت
محیط

زيارتعلي به صورتي است که نلودگي هوا اصال وجود ندارد؛ پبس

ضرایب
فضاي

هاي انجام شده مي تبوا گفبت کبه کيفيبت محبيط در شبهر

توضیحات

سبز

5

بسيار مناس

1

نلودگي هوا اصال وجود
ندارد

2

مناس

0

نلودگي هوا در برخي
از ساعات شبانه روز
وجود دارد

9

نامناس

3

نلودگي هوا در ساعات
شبانه روز در ايام سال
وجود دارد

5

بسيارنامناس

0

نلودگي هوا در تمام
ساعات شبانه روز در
ايام سال وجود دارد

عدد ضري فضاي سبز مناس براي اين شبرايط  1مبي باشبد.
وسپس در مرحله سوم نيز با در نظر گرفتن جمعيت و واحدهاي
مسکوني در اين شهر ،ضري

فضاي سبز مناس براي اين شهر

عدد 1مي باشد .گفتني است که با توجه به اينکه سبرانه فضباي
سبز در شهرهاي ايرا بين  61تا  6متر مري تغيير مي کند .از
همين رو عدد بدست نمده تعدد )4را در عدد  6ضرب مي کنيم
تا ميزا سرانه فضاي سبز براي هر نفر که در اين جا همبا 38
متر مرب براي هر نفر مي باشد بدست نيد .پبس ببا ايبن حبال
مقدار سرانه فضاي سبز پيشنهادي ت 38متر مري براي هر نفبر)
با مقدار سرانه فضاي سبز موجود که معادل  7/9متر مرب براي
هر نفربوده ،فاصله بسيار زيادي دارد .از همين رو گفتنبي اسبت
کببه مقببدار کمبببود فضبباي سبببز در ايببن شببهر چيببزي حببدود
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بررسي سرانه و عوامل تاثيرگذاردردست يابي....

 74966/0متر مرب مي باشدتجدول  .)00نهايتا نتيجبه گرفتبه

شاخص عدم شفافيت مالکيت هستند که ميزا ميبانگين رتببه

مي شود که شهر زيارتعلي از جهت کاربري هاي فضباي سببز و

اي شباخص هباي وکرشبده ببه ترتيب 4 ،4.15 ،4/31 ،4.30 :

وجود پارک که مورد مطالعه درار گرفتبه در وضبعيت نبامطلوبي

و 0.07بدست نمده است .پس با نگاه به نتبايج حاصبل شبده از

درار دارد .پس با محاسبه ضراي زير:

پرسش نامه هاي مربوب به متخصصا اهل فن مي توا نتيجبه

=Q
ضري ادليمي فضاي سبز

Qt max + Qeq + Qpx
Qt max = 4

گرفت که بايبد ببه سبمتي حرکبت کبرد کبه شباخص کاسبتي
درتجربه هاي متنوع را که نسبت به سايرشاخص ها نيبز تفباوت

ضري کيفيت محيط فضاي سبز

Qeq = 1

معناداري را نشا مي دهد ،تعديل کرد.

ضري نفر /اتاق فضاي سبز

Qpr = 1

دراين ميا از نتايج حاصل از پرسش نامه هاي رضبايت منبدي

مترمربع 5x9=21

5+6+6=5

جدول -55مساحت سرانه فضاي سبز موجود و پیشنهادي
ماخذ( :نگارندگان)5975 :
مساحت فضاي
سبز موجود در
شهر زيارتعلي
تمترمرب )

مساحت فضاي سبز
پيشنهادي براي
شهر زيارتعلي
تمترمرب )

کمبود فضاي
سبز شهر
زيارتعلي
تمترمرب )

30033/6

87011

74966/0

مردم نيز برمي نيد که به طورکلي نظرات مردم ازلحبا ميبزا
کيفيت ،دسترسي ورضبايت منبدي ازعملکردشبهرداري حبدودا
متوسط روبه پايين را نشا مي دهد.
نهايتا با نظربه نتبايج حاصبله از هردوپرسبش نامبه مرببوب ببه
متخصصا اهل فن و مردم حاصل مي نيبد کبه شبرايط فضباي
سبزوکيفيت و دسترسي ن دراين شهر شرايط ايبده البي را دارا
نمي باشد .لذا محاسبه سرانه فضاي سبزشهرزيارتعلي با استفاده
از مدل معماري بهرام سلطاني براين وادعيت صحه گذاشته است

نتیجه گیري

به طوري که پس از محاسبه سرانه به اين نتيجبه رسبيديم کبه

عرصه هاي عمومي ،مهم تبرين بخبش شبهرها و محبيط هباي

سرانه فضاي سبزدراين شبهربه ازاي هرنفربايسبتي38مترباشبد،

شهري اند .در چنين عرصبه هبايي بيشبترين تمباس ،ارتبباب و

درصورتي کبه درحبال حاضبرميزا سبرانه فضباي سببزبه ازاي

تعامل بين انسانها رخ مي دهد و ايبن عرصبه هبا تمبامي بافبت

هرنفرحدود 7.9مترمرب براي هرنفربوده است .که به واد ميزا

شهري را که مردم به ن دسترسبي فيزيکبي و بصبري دارنبد را

وسعت فضاي سبزدراين شهرکمبودي معادل 74.966مترمربعي

شامل مي شود.

را به خود مي بيند ،که رف اين کمبود مساحت فضباي سببز را

يکي از مهم ترين عناصر اين مجموعه ها ،پارک هبا و فضباهاي

درايببن شببهر بببه  87011مترمرب ب مببي رسبباند ازننجببايي کببه

سبز شهري اندکه همبواره نقشبي فعبال را در سبالمتي شبهر و

شهرزيارتعليتشهري کوچک) با توجه به طبقه سياسي کبه دارد

شهروندا ايفا نموده اند.

در گسترش و انتشار توسعه به نواحي تحبت نفبوو خبود ،نقبش

اما درپژوهش حاضر که درمورد فضاي سبز شهر زيارتعلي ببوده

مفيد و موثري را ايفا مي کند .پس براي تحقق اين توسبعه الزم

است ،حاصل تکميل پرسشنامه هباي مرببوب ببه شباخص هبا،

است که فضاي سبزن به عنوا اجزاي حياتي يک شهر تبرميم

مولفه هبا وتحليبل سلسبله مراتببي نتبايج پرسبش نامبه هباي

شود .ازنگاهي ديگر ،با توجه به رونبد گسترشبي ورو ببه جلبوي

مذکوربه نحوي است که مشخص شد که بيشبترين و ببارزترين

شهر زيارتعلي و افزايش واحد هاي مسبکوني و نتيجتبا افبزايش

مربوب به شاخص

جمعيت و تراکم ن باعش مبي شبود کبه موضبوع فضباي سببز

هاي کاستي درتجربه هاي متنوع ،نبود حس مکا  ،عدم وجبود

شهري و سرانه ن اهميت بيشتري را به خود بگيرد .لذا مجموع

مکا هاي راحت براي لذت برد  ،کمبود حس امنيبت ونهايتبا

عوامل مذکور باعش مي شود که شوق و ووق شبهروندا جهبت

مشکل درفضاهاي سبزشهرزيارتعلي به ترتي
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حيدري و همکارا

گذراند اودات فراغت براي دسترسي و استفاده از پبارک هبا و

4- Nik Heynen،Harold A. Perkins،Parama

فضاي سبز عمومي افزايش يابد .در نهايت براي رفب مشبکالت

Roy، (2006) ، The Political Ecology of

فضاهاي سبزو افزايش سبرانه در شبهر زيبارتعلي پيشبنهادهاي

Uneven Urban Green Space the Impact
of Political Economy on Raceand
Ethnicity in Producing Environmental
Inequality in Milwaukee.
 -5نوري دهکببردي ،ف برود  ،ت ، )0087اصببول اکولببوژي

فرهنگي ،جمعيتبي و ادتصبادي روسبتاهاي مختلبف

سيماي سبرزمين  ،درمعمباري سبيماي سبرزمين و

تحت نفوو شهر زيارتعلي

برنامه ريزي کاربري زمين  ،تهرا  ،نشرنيالر.

زيرمطرح مي شود:
 ساخت پارک ها وايجاد فضاهاي سبزبزرگتربا امکانات
بيشتر ،البته با گسترش بررسي ها و انجام مطالعبات

 اهميت داد به توزي عادالنه پارک و فضاهاي سببز

 -7محمدي ،م ،پرهيزگبار ،ع ،ت ، )0088تحليبل توزيب

با نظربه مشکالت کاربرا در استفاده از ايبن فضباها

فضايي و مکا گزيني پارک هاي شهري ببا اسبتفاده

تبا توجه به نتيجه پرسش نامه پژوهش).

از سيستم اطالعات جغرافيايي مطالعه موردي منطقه

 فببراهم نورد زمينببه اي جهببت افببزايش نقببش و

 3شهر زاهدا  ،فصلنامه مديريت شهري ،شماره .30

مشارکت مردم در حفظ وتوسعه فضاي سبز در شهر،

 -6محمدي ،ج ،محمدي ده چشمه ،م ،ابافبت يگانبه ،م،

چراکه دريک شهر مردم کاربرا فضاي سبز شبهري

ت ، )0087ارزيابي کيفي نقش فضاهاي سبزشبهري و

اند .بنابراين نگهداري از اين فضاها را نبايد فقبط ببه

بهينه سبازي اسبتفاده شبهروندا ازن درشبهرکرد،

شهرداري و مسبئووال شبهري محبدود کبرد بلکبه

محيط شناسي  ،سال سي و سوم،شماره .44

جايگاه مردم شهر و نحوه مشارکت ننها بايبد تعريبف

8- Lindholst ،Andrej Christian (2008) ،

ودر دستور کار درار گيرد .يکي از اين راه ها ببا ارايبه

Improving contract design and
management for urban green-space
maintenance through actionresearch
،WWW.ScienceDirect.com.
Urban

نمببوزش هبباي فرهنگببي و غيببر رسببمي و همچنببين
مشارکت مستقيم برخي گروه ها مانند بازنشسبتگا ،
زنا خانه دار ،دانبش نمبوزا و  ...مبي تبوا سبب
جذب مشارکت هاي عمومي شود.
منابع
 -0زبردسبببت ،اسبببفنديار،ت  ، )0080انبببدازه شبببهر،
مرکزمطالعبباتي و تحقيقبباتي شهرسببازي ومعمبباري،
چاپ اول.
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