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  چکيده
 عصر حاضر  و آگاهاز اين رو انسان شهرنشين. مواجه هستند... و  آلودگي صوتي از جمله آلودگي هوا، شهرهاي بزرگ با مشکالت فراواني بويژه ،امروزه شهرها

  بر اين اساس، توجه به.سر برد به ، و غوغاهاي درون آنهاشهر يهياهواز  دور آورد تا لحظاتي ها و تفرجگاههاي شهري روي مي اي آگاهانه به پارک به گونه
 شناخت پژوهش،اين  هدف.  استز اهميت فراوانيي حا مطلوب شهروندانة آنها، به منظور استفاديي فضايها يي و شناخت نارساي سبز شهريها و فضاها پارک

 نماگر ۷ و استخراج نماگر ۱۰ب ياست که با ترک» يلي تحل ويفيتوصقياسي، « روش پژوهش .است اصفهان ةگان يازده سبز مناطق يعدم تعادل حاکم بر فضا
 به لحاظ دهد که ي پژوهش نشان مهاي يافته.  صورت گرفته استSPSS و Arc View يافزارها  از نرميريگ  سبز اصفهان، با بهرهي فضاةعمؤثر بر توس

ن يتر نيير مناطق شهر اصفهان در پاي و سا)سبز انيم(  متوسط در سطح۲ و ۱۱، مناطق )فراسبز(  باال در سطح۵ و ۸، ۴، ۹، ۶ مناطق ي سبز شهري فضاةتوسع
شود، به  يشنهاد مين اساس پيبر ا. دكن يد ميي پژوهش را تأيها نماگران ي م و معناداريره، وجود رابطة خطيمتغ ون چندي مدل رگرس. قرار دارند)فروسبز (سطح
تراکم درخت در «، »ززيباسازي فضاي سب«، »پايداري فضاي سبز«، »نسبت فضاي سبز به وسعت مناطق«، »جمعيت فضاي سبز به نسبت «يها نماگرب يترت

  .رندي قرار گيي فضات توسعةيسبز و فراسبز در اولو اني مناطق فروسبز، ميبرا» سبز  رشد فضاينماگر«و » ها و فضاهاي تفريحي  پارکنماگر«، »واحد سطح
  

  دواژهيکل
  فهان مناطق يازده گانة اص‐نابرابري فضايي ‐ فضاي سبز‐سطوح توسعه ‐توسعة فضايي ‐فضايي _ي آمارتحليل

  

  سرآغاز

 درصد کل ۵۰  شهري دنيا به مرزجمعيتيکم،  و در آغاز قرن بيست
 ميالدي از مرز ۲۰۲۵شود در سال  بيني مي  جهان رسيده و پيشجمعيت

 و تمرکز آن در جمعيترشد سريع ). ۱۳۸۰نظريان، (د كن درصد تجاوز ۶۱
 و گذاشتهشهرها، در سراسر جهان بر دورنماي زندگي اکثريت بشريت اثر 

 موجود زيربناهاي نزول شهري، خدمات فقدان زيست، محيط تخريب فقر،
به  مربوط هاي و فقدان دسترسي به زمين و سرپناه مناسب از جمله بحران

با ادامة تقاضاي ). ۱۳۸۵نسب، ضرابي و رخشاني( هستند موضوع اين
هاي اکولوژيکي و محيطي   براي اراضي شهري، برخي از کارکردجمعيت

هاي  جمعيتسازي کيفيت زندگي براي  سمت متناسب  به،از نظر عرضه
آنچه امروزه در سرآغاز . )Jim and Chen, 2007(کنند اني حرکت ميانس

شود و چهرة  ويکم براي شهرهاي ما بحران محسوب مي قرن بيست
روح، خسته و آزرده   بيافراديشهرها را زشت و نابسامان و شهروندان را 

ده است، گسستن و نابودي تدريحي پيوند انسان و طبيعت است که كر
عة شهري و نظام شهرنشيني کشور  توسكار اي اخير درمتأسفانه در ساله

آبادي،  آبادي و مختاري ملک زنگي(له کمتر توجه شده است ئبه اين مس
ترين راههاي مقابله با   يکي از اصليگران هبر اين اساس، انديش). ۱۳۸۴

معضالت شهرنشيني را تقويت رابطة انسان شهرنشين با طبيعت 
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در اواخر قرن نوزدهم نيز از جمله . )۱۳۸۵شاهيوندي،(اند  دانسته
ونت در شهر پيشنهاد شد، ل سکئهايي که براي بسياري از مسا حل  راه

انگليسي  هاوارد مانند بود که از سوي ابنزر فکر ايجاد شهرهاي باغ
هاوارد در نظرية خود سه مغناطيس شهر، روستا و . دشپيشنهاد 
روستا را ضامن زندگي _وي مغناطيس شهر. دهد ه ميئشهر را ارا_روستا

  ).Howard, 1989(داند  مرفه انسان مي
هاي اجتماعي  اي در حمايت از سيستم کننده فضاي سبز نقش تعيين
ها و  پارک ).Barbosa  and et al, 2007(و اکولوژيکي شهري دارد 

هاي تفريحي با ارزشي را براي  فضاهاي سبز شهري قادرند فرصت
 & Muderrso(ند كن فراهم ،کنند کساني که در شهرها زندگي مي

Dem, 2004(.ها و فضاهاي سبز شهري به  ها بر پارک  در اغلب بحث
يفيت زندگي اجتماعي را ارتقا تواند ک  بسيار مهم که ميراهكار يک منزلة
اهميت حياتي فضاي سبز در  ).Barker, 1968(   تأکيد شده استدهد،

 اهميت علت بلکه به ،اديهاي اقتص  به دليل ارزشفقطدنياي امروز، نه 
امروزه توسعه و ). ۱۳۸۵هوشيارخواه و حسيني، (محيطي آن است  زيست

 و ساخت و جمعيت با توجه به گسترش روزافزون ،گسترش فضاي سبز
 ايجاد تعادل برايسازهاي شهري و نياز ضروري انسان به فضاي سبز 

فزايش اجتماعي، جسماني و روحي در افراد به طور چشمگيري رو به ا
با پذيرفتن اين نکته که فضاي سبز به ). ۱۳۸۴، ترابي فارساني(است 

هاي تنفسي شهر به شمار رفته و فقدان آن به معني نبود  عنوان ريه
شود؛ به موازات توسعة  سالمت جسمي و رواني در شهرها محسوب مي

در  ).Hibberd, 2005(د شو تر مي صنعتي، اهميت فضاي سبز ملموس
 در شهرها، توجه به فضاهاي سبز شهري  با ظهور صنايعايران همگام

 ۳۰توجه به فضاهاي سبز شهري در کشور ما از دهة . اهميت يافته است
در تهران و سپس تبديل آن به » باغ ملّي«هجري شمسي با احداث 

 ،در شهر اصفهان). ۱۳۸۶محمدي و همکاران، (، آغاز شد »پارک شهر«
هايي   مجموعه بوده و توجه مورد دور هاي تهذشاز گ فضاي سبز ريزي برنامه

هايي از  نمونه... و ، باغ چهلستون کاران، باغ هزارجريب نظير چهارباغ، باغ
 با وجود ،کن در حال حاضريل. اند ريزي شده در گذشته فضاهاي برنامه

واحدهاي  و ها هنسبت باال، به دليل فعاليت کارخان بهسرانة فضاي سبز 
محيطي ناشي از آن، ضرورت توجه به اين  اي زيسته صنعتي و آلودگي

ها و  عالوه بر اين، پراکنش فضايي پارک. فضاها بيشتر شده است
فضاهاي سبز در سطح مناطق شهري نيز به صورت متوازن صورت 

بر . دشو  مشاهده ميروشنينگرفته و عدم تعادل فضايي ميان مناطق ب
سعة فضاي سبز تو يهانماگراين اساس، در پژوهش حاضر سنجش 

هاي فضاي  گانه شهر اصفهان، شناخت کمبودها و نارسايي مناطق يازده
ريزي توسعة آتي آنها مورد بررسي و تحليل قرار  سبز مناطق و برنامه

  .گيرد مي
دسترسي همگاني به خدمات شهري و عدالت اجتماعي، حکم 

ز کند که همة طبقات شهري بتوانند به يکسان از فضاهاي باز و سب مي
که  نه اين. هاي اوقات فراغت برخوردار شوند ها و مکان شهري، پارک

مرفه جامعه بتوانند قطعاتي از زيباترين   افرادي و جمعيتطبقات باالي 
تدريج همة اين  زيست خود انتخاب کنند و ببراياندازهاي شهرها را  چشم
آبادي و مختاري  زنگي(اندازها مختص طبقات مرفه جامعه شود  چشم
 سبز يفضاها ها و  پارکي پراکندگ مطالعةبنابراين). ۱۳۸۴آبادي،  لکم

 در شهر ي توسعة پايدار شهري کليديهانماگر از ي به عنوان يکيشهر
 و بودهز اهميت فراوان ي حا، کشور استيترين شهرها اصفهان که از مهم
 يريز ها و کمبودها و برنامه ، شناخت محدوديتيبنايانجام مطالعات زير

  .وردآ اين شهر به ارمغان ي را برايتواند آيندة بهتر ياين خصوص مدر 
  ها مواد و روش

و » يعملکرد «يها نماگر (هاي مورد بررسي با توجه به مؤلفه
 ، توصيفي وياسيق«، رويکرد حاکم بر پژوهش )»يکيولوژيب_ييبايز«

 اصفهان است که با  منطقة شهر۱۱ آماري پژوهش  جامعة.است» تحليلي
ها و  توسعة پارک مرتبط با توسعة فضاي سبز، نماگر ۷گيري از  بهره

. گرفته استقرار گانه مورد بررسي   مناطق يازدهفضاهاي سبز شهري در
ها و فضاي سبز   سازمان پارکينترنتيت اي سا از پژوهشةيهاي اول داده

 يها  نقشهيبررسبا  و )www.isfahanparks.org (اصفهانشهر 
 )۱۳۸۴ اصفهان، ي شهرداراي رايانهعات و خدمات  اطّالسازمان (موجود
 يساز نماگر، نسبت به ي اصلنماگر ۱۰ب ي ترک با سپس.شد آوري گرد
  . دشاستخراج  پژوهش ةگان  هفتيها نماگر و اقدام يينها

 يعملکرد يها نماگر« دو گروه ها به نماگر کي با تفکيبعد مرحلة در
  و سنجش عدم تعادل آنها و»يکيولوژيب_ييبايز«و » )يانسان_يکيزيف(

  توسعةينهاي نماگر،  »(GSDI)۱ فضاي سبزة توسعنماگر«با استفاده از 
  . سبز اصفهان به دست آمديفضا

 سبز ي فضاهات توسعةي اولو،يوني مدل رگرسةئارانهايت با  در
 در . شديي سبز اصفهان شناساي فضاثر بر توسعةؤ ميها نماگر مناطق،
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 SPSS يافزارها از نرم تر موضوع، قيبهتر و دقل ي تحلي برااين پژوهش

  .ز استفاده شده استي نArc Viewو 
   مدلند استفاده ازيافر

 ها و فضاهاي سبز نش فضايي پارک پراکعدم تعادلبراي سنجش 
 نماگر«ز مدل ، با اقتباس اها آنييتوسعة فضاريزي  اصفهان و برنامه

 استفاده » سبز شهري فضاية توسعنماگر«، از » انسانيةترکيبي توسع
نيا و  حکمت(ساختار کلي اين مدل به شرح زير است . شده است

  ) : ۱۳۸۲آبادي،  زنگي
 در هر يک از گانة شهري اولين مرحله، تعيين جايگاه مناطق يازده ‐

 يا عوامل کليدي که در ،در اين مرحله عامل. استهاي منتخب  نماگر
ناطق نقش دارند، مشخص  فضاي سبز ميي و نارسا يا کمبود،محروميت

  .شود مي
   سبزي توسعة فضايها نماگر ييپراکنش فضا) ۱(

XIJXIJ

XIJXIJ

MinMax
ActualMax
−
−

=ijD 

 يا نارسايي فضاي سبز هر ، ميزان محروميتة دوم، محاسبةمرحل ‐
  :شود منطقه است که با استفاده از فرمول زير محاسبه مي
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ه از طريق  است کمناطق فضاي سبز توسعة سوم، تعيين ميزان ةمرحل ‐
  :دشو فرمول زير تعيين مي

)1( ۲ سبزي توسعة فضانماگر )۳( jDGSDI −=  
 شهري در هاي الزم، مناطق مختلف بندي سرانجام با اعمال طبقه
 فضاي سبز، تعيين ميزان توسعة. دشو  ميگروههاي گوناگون ارزيابي

لي است که پس از ئبندي اقدامات آينده از جمله مسا تلويو و انارسايي
  .گيرد اجراي مراحل باال انجام مي

 نسبت ، سبزي توسعة فضاينهاي نماگرن يين پژوهش ضمن تعيدر ا
و » يعملکرد «يها نماگرک از ي هر ي برا، توسعهنماگربه محاسبة 

ون يت با استفاده از مدل رگرسيدر نها. دشاقدام » يکيولوژيب_ييبايز«
 سبز ي توسعة فضانماگر بر ي مورد بررسيها نماگرر ي تأث،رهيچند متغ

  .دش ينيب شيپ
ک آنها به دو نوع ي و تفک مورد استفادهيها نماگربا توجه به 

ون ي مدل رگرساستفاده ازز با يو ن» يکيولوژيب_ييبايز«و » يعملکرد«

 ينگر ندهيها و آ ييتواند با شناخت نارسا ين روش ميره، ايمتغ چند
 از نظر ي مناطق شهريداريساز تحقق پا نهي سبز، زمي فضاگسترش

گانه  ازدهي سبز مناطق ي فضا کهيا گونه به  سبز باشد؛يتوسعة فضا
  . ابديتوسعه  ي شهري و متعادل در سطح فضااصفهان به صورت متوازن

  پژوهشمورد استفاده هاي  نماگر

هاي سبز  و فضاها هاي فضايي پارک به منظور ارزيابي نارسايي
 و يمورد بررس زير يها نماگر، ي آنها فضايريزي توسعة شهري و برنامه

  :ل قرار گرفته استيتحل
  هي اوليها نماگر

، مساحت ، وسعتجمعيت همچون ييرهاياستفاده از متغابتدا با 
 ي و فضاهاي فصلي، گلکاريمي داي گلکاري، مساحت فضاها سبزيفضا

 سبز ي، مساحت فضاي و محلي شهرياه ، مساحت پارک شدهيدرختکار
 يها  و تعداد درختان در پارک۱۳۸۵ مناطق در سال ةافتيگسترش 

در مرحلة  .دش  اقدامهياول نماگر ۱۰جاد ي نسبت به ا،مناطق مختلف
و » يعملکرد« يها نماگر در دو گروه  زيرةگان هفت يها نماگر ،يبعد

  :٣شد لي و تحل بررسي»يکيولوژيب_ييبايز« يها نماگر
) انساني‐فيزيکي(  عملکرديهاي نماگر  

 مناطق جمعيتنسبت فضاي سبز به « نماگر از ي عملکرديها نماگر
ل شده يتشک» نسبت فضاي سبز به وسعت مناطق« نماگرو » )۱۳۸۵(

  .است
   بيولوژيکي‐هاي زيبايي نماگر

:است  موارد زير شامليکيولوژيب‐ييباي زيها نماگر  
ـ  ا :بزفضاي س   زيباسازي نماگر ‐  ي از سـنجش مـساحت فـضاها       نمـاگر ن  ي

 نسبت به مساحت مناطق به دست آمـده     ي فصل ي و گلکار  يمي دا يگلکار
  .است
م مساحت ي سبز با تقسي فضايداري پانماگر :ز پايداري فضاي سبنماگر ‐

  .شود مي سبز هر منطقه محاسبه ي بر مساحت فضاي درختکاريفضاها
 مساحت يابي با ارز:ي شهري سبزها و فضاها  فضاي تفريحي پارکنماگر ‐

سبز هر  يمساحت فضا  نسبت به، مناطقي و محلي شهريها پارک
به دست  ي سبز شهريها و فضاها  پارکيحي تفري فضانماگرمنطقه، 

  . آيد مي
 ١٣٨٥افته در سال ي سبز گسترش ي نسبت فضا: رشد فضاي سبزنماگر ‐

سبز نام گرفته  ي رشد فضانماگر سبز موجود در هر منطقه، يبه فضا
  .است

 ١٠٧                              )مناطق شهري اصفهان: مطالعة موردي(شهري هاي توسعة فضاي سبز  فضايي نماگر‐تحليل آماري



م تعداد درختان يبا تقس ):متر مربع (تراکم درخت در واحد سطح نماگر  -
 تراکم درخت در واحد سطح به دست نماگر، ي شهريها بر مساحت پارک

  . ديآ يم
  سبزي توسعة فضايينها نماگر

 يها نماگر يبرا) GSDI( سبز ي توسعة فضانماگرپس از محاسبة 
و سپس با  مذکور نماگرق دو ي، با تلفيکيولوژيب_ييباي و زيعملکرد

  .آيد  ميدست  سبز بهي توسعة فضاينهاي نماگر ،اعمال حد متوسط آنها
  

قلمرو پژوهش شناخت  

هاي گردشگري، دومين   توانمندياز نظراولين شهر کشور اصفهان 
 به شمار جمعيتشهر کشور از نظر  سومين مادرران و يشهر صنعتي ا

  بزرگترين واحد سياسي و مرکز اداري استان اصفهانن شهري ا.آيد مي
 بياباني و نيمه  ايران مرکزي، در ناحيةاز نظر جغرافيايي در محدودة. است

 ي و فرهنگيعي دو محور طبيشهر اصفهان دارا .بياباني قرار گرفته است
رود در  ندهيزا. دهد يل مي شهر را تشکيبند است که اساس استخوان

 ي محوربه عنوان و چهارباغ يعيه عنوان محور طب بي شرق‐يجهت غرب
 ‐ي شمالي جهتيآمده، دارا  دي به دست انسان پد کهي و مصنوعيفرهنگ
گر را قطع يدکي و سه پل ين دو محور در محل سيا.  استيجنوب
 ۴ به ي و انسانيعيله شهر اصفهان با دو محور طبين وسيبد .کنند يم

  .ت اسشدهم ي تقسيياي بزرگ جغرافةمنطق
ن ا در سالهاي اخير به داليل گوناگون مورد توجه مهاجراصفهان

 ۰۴/۲ با نرخ رشد ۸۵‐۱۳۷۵  آن طي سالهايجمعيت  واقع شده وداخلي
 نفر در سال ۲۲۷/۶۰۱/۱ به ۱۳۷۵ نفر در سال ۰۷۲/۲۶۶/۱درصد از 
  ).۱۳۸۵، مرکز آمار ايران( رسيده است ۱۳۸۵

هرداري اصفهان  شوسيلة بهبر اساس آخرين تقسيمات شهري 
ل فقدان ي به دلکه  منطقة شهري است۱۴داراي  شهر نيا، )۱۳۸۷(
گانه  ازدهيعات مربوط به مناطق گانه، اطّال دهچهارالعات مناطق اط
 به دليل ن شهريا .مورد استناد قرار گرفته است) ي شهريمات قبليتقس(

. تيابي نامناسب مراکز صنعتي، داراي آلودگي بيش از حد هواس مکان
بر اعالم سازمان حفاظت محيط زيست، اصفهان دومين شهر آلودة  بنا

که بر  اي است گونه  نيز بهآنوضعيت اقليمي . ايران بعد از تهران است
 روز از سال حالت ۲۰۰اساس اعالم سازمان هواشناسي، هوا در طول 

همچنين پديدة وارونگي به هنگام آغاز فصول سرد، سبب . ايستايي دارد

محيطي در باالي شهر  ستهاي زي وا و عدم تخلية آاليندهسکون ه
  ). ۱۳۸۱اذاني، (شود  مي

انگيز و بسيار زيادي  ها و فضاهاي سبز روح اصفهان در گذشته از باغ
برخوردار بوده و در دورة صفويه بيش از هر دورة ديگر به اهميت فضاي 

جتهدي، م(سبز و نقش آن در زيبايي شهر و سالمتي مردم توجه داشتند 
 آن شکوه و زيبايي فقطهاي صنعتي نه  اما امروزه با ايجاد مجتمع). ۱۳۷۹

محيطي نيز مواجه  هاي شديد زيست گذشته را نداشته بلکه با آلودگي
باغ نقش  و  بودهيراني اي سنّتيساز  و باغياح که مهد طريشهر. است

 ؛شتهرا دا... بهشت و  ب، باغ چهلستون، باغ هشتيجهان، باغ هزارجر
 يباي زيها ر، باغ گلها، باغ پرندگان و پارکي که با وجود باغ غدياصفهان

د ي زبانزد خاص و عام شده، با،رود ندهي زاةيحاش يها پارکصفّه، ناژوان و 
  .باشدران ي ايز سرآمد شهرهاي ني سبز امروزيع فضايدر توز
  ها  دادهليتحل

اصفهانگانه شهر  ها در مناطق يازده نماگر  فضاييپراکنش  

)ي انسان‐يکيزيف (ي عملکرديها نماگر  

 سبز به يمتوسط نسبت فضا« اين پژوهش، يها يبر اساس بررس
 ين نسبت فضايشتري ب. متر مربع است۰۵/۹ »)۱۳۸۵ ( مناطقجمعيت
ن نسبت آن ي و کمتر۶ ة متر مربع مربوط به منطق۷۸/۲۳زان يسبز به م

 سبز به ينسبت فضا. ستا ۹ ة متر مربع مربوط به منطق۲۰/۳زان يبه م
ر مناطق کمتر از ين و در سايانگيش از مي ب۲ و ۴، ۶ در مناطق جمعيت

 يشتري سبز بي فضاةسران از ۶ و ۴، مناطقها افتهيطبق  .استن يانگيم
 دارند و در سطح دوم قرار ۱۱ و ۱۰، ۹، ۷، ۵، ۲ مناطق .برخوردارند

  .بز برخوردارند سي سرانة فضا نسبتنيتر نيي از پا۸ و ۳، ۱مناطق 
 متر ۱۷/۳۳ » سبز به وسعت مناطقينسبت وسعت فضا«متوسط 

 ۰۲/۸۱زان ي به م سبز به وسعت مناطقين نسبت فضايشتري ب.استمربع 
 متر مربع ۴۰/۵زان ين نسبت به مي و کمتر۹ ةبه منطق مربوط متر مربع

 سبز به وسعت مناطق در مناطق ينسبت فضا. است ۴ ةمربوط به منطق
بر  .استن يانگير مناطق کمتر از مين و در سايانگيش از مي ب۲ و ۵ ،۸، ۹

که در سمت غرب محور چهارباغ  يمناطق پژوهش، يها ياساس بررس
ن مسئله را يعلت ا.  برخوردارنديشتري سبز بيفضاتراکم  از ،دارندقرار 
 يها ندهين مناطق در ارتباط با آاليا ينسبت ي موقعتوان مربوط به يم

ن وجود يهمچن. شوند يست که از سمت غرب وارد شهر م دانيشهر
 يها ر پارکي باغ پرندگان، باغ خانواده و سا معروف ناژوان،يها پارک
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 سبز يفضاتراکم ن بخش از شهر از ي شده تا اموجبرود،  ندهي زاةيحاش
 .د برخوردار باشيشتريب

يکيولوژيب‐ييباي زيها نماگر  

شهر  ةگان ازدهير مناطق  د» سبزي فضايباسازيز نماگر«متوسط 
 مربوط به ۱۶/۰زان يبه م زيباسازي نماگرحداکثر  .است ۰۸/۰اصفهان، 

 نماگر. است ۶ ة مربوط به منطق۰۲/۰زان ي آن به محداقل و ۳ ةمنطق
 ۱ و ۵، ۴ن، در مناطق يانگيش از مي ب۱۰ و ۱۱، ۳ در مناطق يباسازيز

از نظر  .استن يانگير مناطق کمتر از مين و در سايانگيبرابر با م
 ةژه محدوديو ب،)۳منطقة  ( شهري سبز مناطق مرکزي فضا،يباسازيز

ر ي نسبت به سايشتري بييباي از ز، اصفهاني فرهنگ‐يخيمحور تار
  . مناطق برخوردار است

د ي جدي و اقامتيحيجاد مراکز تفريل اي به دل۵ ةن منطقيهمچن
 ي، کو)ع ( صادق امام جعفري مسکوني صفّه، کوستان پارکهکو(

مورد توجه  يباسازياز نظر ز )شهر  سپاهانديس سپاهان و شهريمسکون
  . استقرار گرفته يشتريب

 اصفهان، ي در مناطق شهر» سبزي فضايداريپا نماگر« متوسط
 ۷۸/۰زان ي به م پايداري فضاي سبزنماگرحداکثر  .است ۵/۰برابر با رقم 

 .است ۳ ةوط به منطق مرب۲۴/۰زان ي آن به محداقل و ۷ ةمربوط به منطق
ن و يگنايش از مي ب۸ و ۱۱، ۴، ۶، ۷ سبز در مناطق ي فضايداري پانماگر
مناطق در  سبز ي فضايداري پا.استن يانگي کمتر از مر مناطقيدر سا
 ۱مناطق ( شهر يش از مناطق مرکزيب) ۱۱ و ۷، ۶، ۴مناطق ( يا هيحاش

  . است) ۳و 
 سبز شهر ياهاها و فض  پارک»يحي تفريفضا نماگر«متوسط 

زان ي به ميحي تفري فضانماگرحداکثر  .استمربع   متر۶۶/۰اصفهان، 
 ۴۶/۰زان ي به ممقدار آنن ي و کمتر۴ ة متر مربع مربوط به منطق۹۳/۰

، ۴، ۳ در مناطق يحي تفري فضانماگر. است ۹ ةمتر مربع مربوط به منطق
  . داردن سطح قراريدر باالتر ۱۰ و ۶

  اصفهاني در مناطق شهر»سبز  يافض  رشد  نماگر«متوسط 
زان ي سبز به مي رشد فضانماگرحداکثر  .استمربع   متر۰۶/۰ ،)۱۳۸۵(
 ۳ مربوط به مناطق ۰۱/۰زان ي به مآن حداقل و ۵ مربوط به منطقه ۲۴/۰
رشد نکرده  ۱۳۸۵ سال در ۶ ة سبز در منطقي که فضاي در حال،است ۴و 

ن، در يانگيش از مي ب۲ و ۸ ،۹، ۵ سبز در مناطق يفضا رشد نماگر. است
 .استن يانگيمتر از مر مناطق کين و در سايانگي برابر با م۱۰منطقه 

 ، شهري سبز در مناطق غربيدهد، رشد فضا ينشان م پژوهش يها افتهي
   . صورت گرفته استيش از مناطق شرقيب

 اصله درخت ۵/۰ »)متر مربع (تراکم درخت در واحد سطح«متوسط 
زان ي تراکم درخت در واحد سطح به منماگرحداکثر  .است در هر متر مربع

 به حداقل آن و ۹ ة مربوط به منطقمربع  در هر متر اصله درخت۱۱/۱
تراکم . است ۴ ةمربوط به منطقمربع در هر متر اصله درخت ۰۶/۰زان يم

ر مناطق شهر کمتر از ين و در سايانگيش از مي ب۸ و ۹درخت در مناطق 
 تراکم  از، به دليل وجود پارک جنگلي ناژوان۹ ةمنطق .استن يانگيم

  .است برخوردار يينسبت باال بهدرخت 
  فضاي سبز مناطقيينارسا نماگر

» )۱۳۸۵( مناطق جمعيت سبز به ينسبت فضا «نماگر دو با ترکيب
 فضاي سبز يينارسا نماگر، » سبز به وسعت مناطقينسبت فضا«و 

گانه اصفهان   مناطق يازدهبراي ي عملکرديها نماگر يبر مبناشهري 
، ۸۵/۰ نماگر با ۳ و ۱، مناطق نماگربا توجه به اين . شده استمحاسبه 
 با نماگر ۱۱ ةو منطق ۷۸/۰ نماگر با ۷ ة منطق،۸۴/۰ نماگر با ۱۰ ةمنطق
 فضاي سبز ة مناطق اصفهان از نظر توسع)نينارساتر (ترين محروم ۷۵/۰

ن ي برخوردارتر۳۶/۰ ماگرن با ۶ةکه منطق يحال در. شوند محسوب مي
ب با نماگر ي به ترت۹ و ۴، ۸، ۵، ۲مناطق . ديآ يمنطقه اصفهان به شمار م

.  قرار دارندي بعديها در رده ۵۰/۰  و۵۵/۰، ۵۹/۰، ۶۰/۰، ۶۳/۰ يينارسا
، ۳، ۱ مناطق  سبز دري فضاي عملکرديي نارسازانيمن اساس، يبر هم
  .استن يانگياطق کمتر از مر مني سادرش از حد متوسط و ي ب۱۱ و ۷، ۱۰

پايداري فضاي «، »زيباسازي فضاي سبز «نماگربا ترکيب پنج 
تراکم «و »  رشد فضاي سبزنماگر«، » فضاي تفريحينماگر«، »سبز

 بر مبناي  فضاي سبز شهرييينارسا نماگر ،»درخت در واحد سطح
گانه اصفهان محاسبه   براي مناطق يازدهيکيولوژيب_ييبايهاي ز نماگر
 يها نماگرب با ي به ترت۶ و ۲، ۱ مناطق نماگربا توجه به اين  . استدهش
در . شوند  محسوب مياطق اصفهانترين مننارسا ۷۰/۰ و ۷۸/۰، ۸۲/۰
 اصفهان به شمار ةن منطقي برخوردارتر۵۴/۰ نماگر با ۴ ةکه منطق يحال
ب با نماگر ي به ترت۸ و منطقة ۹ و ۵، ۱۱، ۱۰، ۷، ۳مناطق . ديآ يم

 قرار ي بعديها  در رده۵۷/۰ و ۵۸/۰، ۵۹/۰، ۶۱/۰، ۶۴/۰، ۶۵/۰ يينارسا
 سبز ي فضايکيولوژيب_ييباي زيينارسازان يمن اساس، يبر هم. رنديگ يم
ر مناطق کمتر از ي سادرش از حد متوسط و ي ب۷ و ۳، ۶، ۲، ۱ مناطق در
  .استن يانگيم

 ١٠٩                              )مناطق شهري اصفهان: مطالعة موردي(شهري هاي توسعة فضاي سبز  فضايي نماگر‐تحليل آماري



شهري  فضاي سبز توسعةيها نماگر  

گانه  مناطق يازده  به تفکيک،اصفهانفضاي سبز   توسعةيها نماگر
 در مناطق مورد يعملکرد ة توسعنماگرمتوسط .  استمحاسبه شده

 نماگر با ۶ ة آن مربوط به منطق مقدار است که بيشترين۳۳/۰مطالعه 
  .است ۱ ة مربوط به منطق۱۵/۰ آن به ميزان  مقدار و کمترين۶۴/۰

 شامل درصد مناطق ۵/۵۴  فضاي سبزي توسعة عملکردنماگر
در حالي .  بيشتر استنماگر از متوسط کل اين ۲ و ۵، ۸، ۴، ۹، ۶مناطق 

، ۷، ۱۱ مناطق  درصد مناطق شامل۵/۴۵ فضاي سبز ة توسعنماگرکه 
، يعملکرد توسعة نماگر با توجه به.  کمتر از متوسط کل است۱ و ۳، ۱۰

هاي  با احراز رتبه ۴۵/۰ و ۵۰/۰، ۶۴/۰ب با نماگر يبه ترت ۴ و ۹، ۶مناطق
 و ۳  و۱۰ در مقابل مناطق گيرند؛ سوم در باالترين سطح قرار مياول تا 

 .گيرند مي قرار ۱۱ تا ۹ هاي رتبه  در۱۵/۰ و ۱۶/۰ ينماگرها ب بايترت به ۱
، ۳۷/۰، ۴۰/۰، ۴۱/۰ يب با نماگرهاي به ترت۷ و ۱۱، ۲، ۵، ۸مناطق 

  .رنديگ ي چهارم تا هشتم قرار ميها  در رتبه۲۲/۰ و ۲۵/۰
 سبز مناطق ي فضايکيولوژيب_ييباي ز توسعةنماگروسط مت

 ي فضايکيولوژيب_ييباي ز توسعةنماگر .است ۳۵/۰ ،گانه اصفهان ازدهي
 و ۱۰، ۱۱، ۵، ۹، ۸، ۴ مناطق درصد مناطق شامل ۶/۶۳ در سبز اصفهان

 يمذکور برا نماگرکه  حالي در.  بيشتر استنماگر از متوسط کل اين ۷
 ي کمتر از متوسط کل و برا۱ و ۲، ۶مناطق   شامل درصد مناطق۳/۲۷

   .است نماگرن ي برابر با متوسط کل ا۳منطقه 
به  ۹ و ۵ و ۸، ۴، مناطق يکيولوژيب_ييباي ز توسعةنماگربا توجه به 

 چهارمل تا هاي او با احراز رتبه ۴۲/۰ و ۴۳/۰، ۴۶/۰ يب با نماگرهايترت
 ينماگرها با ۱ و ۲، ۶طق  در مقابل مناگيرند؛ در باالترين سطح قرار مي

 .دهنديرا به خود اختصاص م ۱۱ تا ۹هاي  رتبه ۱۸/۰ و ۲۲/۰، ۳۰/۰
 و ۳۶/۰، ۳۹/۰، ۴۱/۰ يب با نماگرهاي به ترت۳ و ۷، ۱۰، ۱۱مناطق 

  .رنديگ ي پنجم تا هشتم قرار ميها  در رتبه۳۵/۰
  
  )GSDI( سبز مناطق ي فضا توسعةينهاي نماگر

  توسعةنماگرب دو ي از ترک،ز مناطق سبي فضا توسعةينهاي نماگر
 اعمال حد  سپس با ويکيولوژيب_ييبايز توسعة نماگر و يعملکرد
  توسعةينهاي نماگر ،)۱( شمارة در جدول . به دست آمده استهامتوسط آن

 نشان داده شده يک مناطق شهري آن به تفکيبند  سبز و رتبهيفضا
  .است

 نماگرفهان بر اساس  مناطق شهر اصيبند  رتبه):۱( ة شمارجدول

  )GSDI( سبز ي فضاة توسعينهاي

  مناطق

 شهري
GSDI سطح  

 توسعه

  مناطق

 شهري
GSDI سطح  

 توسعه

 سبز انيم ۳۰/۰ ۲ ۴۷/۰ ۶

۹ ۴۶/۰ ۷ ۲۹/۰ 

۴ ۴۵/۰ ۱۰ ۲۷/۰ 

۸ ۴۲/۰ ۳ ۲۵/۰ 

۵ ۴۱/۰ 

  

  

 فراسبز

۱ ۱۶/۰ 

  

 فروسبز

 ____ ۳۵/۰ نيانگيم سبز انيم ۳۳/۰ ۱۱

  ات نگارندگانمحاسب: نبعم

 سبز ي فضا توسعةينهاي نماگرمتوسط با توجه به جدول باال، 
زان ين مقدار آن به ميشتري که باست ۳۵/۰گانه اصفهان،  ازدهيمناطق 

 مربوط به ۱۶/۰زان ين مقدار آن به مي و کمتر۶ ة مربوط به منطق۴۷/۰
ز  سبي فضا توسعةينهاي نماگر دهد که ي نشان م۱نمودار .  است۱ ةمنطق

ر مناطق ين و در سايانگيش از مي ب۵ و ۸، ۴، ۹، ۶اصفهان در مناطق 
  .ن استيانگيکمتر از م

  

  
   توسعة فضاي سبزينهاي نماگرميانگين ): ۱ (ةنمودار شمار

  )نگارندگان: نبعم(گانه اصفهان  مناطق يازده

 با احراز ۴ و ۹، ۶طق  سبز، مناي فضا توسعةينهاي نماگربا توجه به 
گيرند؛ در مقابل مناطق  ل تا سوم در باالترين سطح قرار ميهاي او رتبه
  .شوند ترين سطح واقع مي  در پايين۱۱ تا ۹هاي   با رتبه۱ و ۳، ۱۰
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  پژوهشيها افتهي

ها نماگر يبند طبقه  

 و ي عملکرديها نماگر الزم، يها ليه و تحليپس از انجام تجز
ز انحراف ها ا نماگربندي  براي طبقه. دش يبند طبقه يکيولوژيب_ييبايز

به اين ترتيب که با کاهش .  استفاده شده استمعيار و ميانگين آنها
هر يک از ميانگين به انحراف معيار و افزايش از ميانگين انحراف معيار 

  .  فضاي سبز مناطق به دست آمده استها، سطح توسعة نماگر
 رقم ، مناطق فضاي سبزِ»يکردعمل ة توسعنماگر«متوسط کل 

 با کاهش .دهد  را نشان مي۱۶/۰رقم   مذکورنماگر و انحراف معيار ۳۳/۰
  توسعةنماگر به متوسط کل )۰۸/۰ (و افزايش ميانگين انحراف معيار

 نماگرکه  بنابراين مناطقي. ديآ ي به دست م۲۵/۰ و ۴۱/۰، ارقام يعملکرد
  يا فراسبز،يافته ت، مناطق توسعه اس۴۱/۰ آنها باالتر از يعملکرد توسعة

، مناطق  است۲۵/۰ آنها کمتر از يعملکرد  توسعةنماگرکه  و مناطقي
  توسعةنماگرکه  مناطقي. شوند اد مي قلمدنيافته يا فروسبز توسعه
 محسوب سبز ، مناطق مياناست ۴۱/۰ا  ت۲۵/۰ آنها بين يعملکرد
ل قرار گرفته و از  اووه در گر۸ و ۴، ۹، ۶ مناطق ن اساسيبر ا .ندشو مي

 ۱۱ و ۲، ۵سه منطقة . شوند ي قلمداد مفراسبز، يعملکرد نظر توسعة
 تا ۲۵/۰ن ي بيعملکرد ة توسعنماگربودن  با دارا)  درصد مناطق۲۷/۲۷(
، ۱۰، ۷سبز محسوب شده و مناطق  اني در سطح دوم واقع شده و م۴۱/۰
ف ي ضعيعملکرد ة توسعنماگربودن  با دارا) صد مناطق در۳۶/۳۶ (۱ و ۳
  .نديآ يگرفته و فروسبز به شمار مدر سطح سوم قرار ) ۲۵/۰کمتر از (

 ،مناطق سبزِ يفضا »يکيولوژيب‐ييبايز«  توسعةنماگرمتوسط کل 
ش و يبا افزا. دهد ي را نشان م۰۹/۰ رقم ،نماگرن يار اي و انحراف مع۳۵/۰

‐ييبايز نماگربه متوسط کل ) ۰۴۵/۰(ار ين انحراف معيانگيکاهش م
بنابراين مناطقي .  به دست آمده است۳۰۵/۰ و ۳۹۵/۰، ارقام يکيولوژيب

 است، مناطق ۳۹۵/۰ آنها باالتر از يکيولوژيب‐ييباي ز توسعةنماگرکه 
 آنها يکيولوژيب‐ييباي ز توسعةنماگرقي که يافته يا فراسبز و مناط توسعه

. شوند اد مي يا فروسبز قلمد،نيافته  است، مناطق توسعه۳۰۵/۰کمتر از 
 ۳۹۵/۰ تا ۳۰۵/۰ آنها بين يکيولوژيب‐ييبايز  توسعةنماگرکه  مناطقي
، ۹، ۸، ۴ مناطق بر اين اساس. ندشو سبز محسوب مي ، مناطق مياناست
بيولوژيکي، ‐ زيبايية در گروه اول قرار گرفته و از نظر توسع۱۱ و ۵

صد  در۳۶/۳۶ (۶ و ۳، ۷، ۱۰ منطقة چهار. شوند فراسبز قلمداد مي
 تا ۳۰۵/۰بيولوژيکي بين ‐ زيبايية توسعنماگربودن  با دارا) مناطق

 ۱ و ۲ سبز محسوب شده و مناطق  و ميان در سطح دوم واقع شده۳۹۵/۰
بيولوژيکي ‐ زيبايية توسعنماگربودن  با دارا)  درصد مناطق۱۸/۱۸(

فروسبز به شمار در سطح سوم قرار گرفته و ) ۳۰۵/۰کمتر از (ضعيف 
 و انحراف ۳۵/۰ ،» سبزي فضاة توسعينهاي نماگر«متوسط کل  .آيند مي

با افزايش و کاهش ميانگين . دهد  را نشان مي۱۰/۰ رقم ،نماگرمعيار اين 
،  سبزي فضاة توسعينهاي نماگربه متوسط کل ) ۰۵/۰(انحراف معيار 

 نماگر مناطقي که ن اساسيبر ا. آيد  به دست مي۳۰/۰ و ۴۰/۰ارقام 
 يا ،يافته  است، مناطق توسعه۴۰/۰ آنها باالتر از  سبزيفضا ةتوسع ينهاي

 ۳۰/۰ آنها کمتر از  سبزيفضا ةتوسع ينهاي نماگرفراسبز و مناطقي که 
 نماگرمناطقي که . شوند  يا فروسبز قلمداد مي،نيافته است، مناطق توسعه

سبز  ، مناطق مياناست ۴۰/۰ تا ۳۰/۰ آنها بين  سبزيفضا ة توسعينهاي
 در گروه اول ۵ و ۸، ۴، ۹، ۶، مناطق ها افتهيطبق . شوند محسوب مي

 منطقة  دو.شوند ، فراسبز قلمداد مي سبزيفضا ةقرار گرفته و از نظر توسع
 بين  سبزيفضا ة توسعنماگربودن  با دارا)  درصد مناطق۱۸/۱۸ (۲ و ۱۱
سبز محسوب شده و مناطق   در سطح دوم واقع شده و ميان۴۰/۰ تا ۳۰/۰
 يفضا ة توسعنماگربودن  با دارا)  درصد مناطق۳۶/۳۶ (۱و  ۳، ۱۰، ۷

فروسبز به شمار در سطح سوم قرار گرفته و ) ۳۰/۰کمتر از ( ضعيف سبز
  ).۱شمارة ةنقش(آيند  مي

  
  پراکنش فضايي سطوح توسعة فضاي سبز): ۱ (ة شمارةنقش

  .)نگارندگان: نبعم(GSDI نماگر در شهر اصفهان بر اساس 

  

   سبز مناطقي فضاة توسعيبند تياولو

ون ي و استفاده از مدل رگرسSPSS يافزار آمار  از نرميريگ با بهره
 يها نماگراز ي سبز اصفهان بر اساس امتي فضات توسعةيره، اولويمتغ چند

 ١١١                              )مناطق شهري اصفهان: مطالعة موردي(شهري هاي توسعة فضاي سبز  فضايي نماگر‐تحليل آماري



محاسبه و ) GSDI( سبز ي فضاة توسعينهاي نماگراز ي و امتگانه هفت
ر وابسته ي به عنوان متغينهاي نماگراز ين محاسبه امتير اد. ه شده استئارا

 مستقل در نظر گرفته يهاري متغمنزلة به گانه  هفتيها نماگر ازيو امت
است  ۱  بابه دست آمده برابر 2R، محاسبات انجام شدهبه بنا .شده است
 ي فضاازمناطق  يرات درجة برخورداريي درصد تغ۹۹هد د يکه نشان م

   . استي مورد بررسيها نماگر بر اساس ،سبز
ون و يمعنادار بودن رگرس مبين نماگرها ي سطح معناداريبررس

که   است).Sig ۰۰۰/۰( ي با سطح معنادار،رهاين متغي بي خطرابطة
ا استفاده از ب .دكن يد مييتأ  درصد۹۹سطح  را در ونيرگرسمعنادار بودن 

ت ي اولوينيب شي پ رگرسيونية، معادلBگيري از ضريب   و با بهره۲جدول 
  :ده استشاستخراج ر يبه صورت ز، مناطق يبرا سبز ي فضاةتوسع

Y= -.219-.012 I1 +.003 I 2 +.714 I 3 +.184 I 4 + 
.215 I 5 +.405 I 6 +.096I 7  

 ي تمامدهد، اثر ي نشان م)sig( که مقدار سطح معنادار طور همان
غير وابسته  و آنها تأثير مستقيم در پيشگويي متاستها معنادار  نماگر

)GSDI (ر بتايمقاد. دارند) β(ب سهم يدهد که به ترت ي نشان م
 ييشگويل، دوم، چهارم، سوم، هفتم، پنجم و ششم در پ اويها نماگر

ر در انحراف ييرا واحد تغيز. استشتر ي سبز اصفهان بيدرجة توسعة فضا
ار درجة توسعة يشود انحراف مع ي باعث م،مورد مطالعه يها نماگرار يمع
، ۳۲۰/۰، ۷۳۷/۰، ۸۱۰/۰ يها  به اندازه)GSDI(  مناطق سبزيفضا
ن با در نظر يبنابرا. دا کندير پيي تغ۲۸۹/۰ و ۲۹۱/۰، ۲۹۲/۰، ۲۹۷/۰

  توسعةي شده براينيب شي پتيتوان گفت، اولو ي ميونيگرفتن مدل رگرس
  :ب عبارتند ازي سبز اصفهان به ترتيفضا يها نماگر
نسبت فضاي سبز به وسعت  ‐۲ ،جمعيت سبز به ينسبت فضا ‐۱

تراکم  ‐۵زيباسازي فضاي سبز،  ‐۴پايداري فضاي سبز،  ‐۳مناطق، 
 نماگر ‐۷ها و فضاهاي تفريحي،   پارکنماگر ‐۶درخت در واحد سطح، 

  .رشد فضاي سبز
 هاي مؤثر بر توسعة فضاي سبز اصفهان نماگر β و B بيا ضر):۲( ةر شماجدول

Unstandardized  

Coefficients 

 

Model 

 B Std. Error 

Standardized 

Coefficients 

Beta 

T 

 

Sig. 

 

 (Constant)١ ۲۱۹/۰‐ ۰۰۱/۰ ‐ ۵۰۴/۲۳۸‐ ۰۰۰/۰ 

 ۰۰۰/۰ ۴۷۱/۴۱۰ ۸۱۰/۰ ۰۰۰/۰ ۰۱۲/۰ جمعيتسبز به  فضاينسبت 

 ۰۰۰/۰ ۳۱۷/۲۶۲ ۷۳۷/۰ ۰۰۰/۰ ۰۰۳/۰ سبز به وسعت مناطق نسبت فضاي

 ۰۰۰/۰ ۵۸۶/۱۷۴ ۲۹۷/۰ ۰۰۴/۰ ۷۱۴/۰ سبز زيباسازي فضاي

 ۰۰۰/۰ ۹۸۱/۲۳۳ ۳۲۰/۰ ۰۰۱/۰ ۱۸۴/۰ سبز پايداري فضاي

 ۰۰۰/۰ ۸۳۰/۱۵۵ ۲۹۱/۰ ۰۰۱/۰ ۲۱۵/۰ ها و فضاهاي تفريحي  پارکنماگر

 ۰۰۰/۰ ۹۴۷/۱۵۲ ۲۸۹/۰ ۰۰۳/۰ ۴۰۵/۰ سبز رشد فضاي

 ۰۰۰/۰ ۶۵۳/۱۴۸ ۲۹۲/۰ ۰۰۱/۰ ۰۹۶/۰ تراکم درخت در واحد سطح

A. Dependent Variable: GSDI 
  

هاي باال به  نماگربه منظور کاهش اختالف بين مناطق شهري، 
سبز و   فضاهاي سبز مناطق فروسبز، ميانة براي توسعتترتيب اولوي

سازي،   اصفهان در باغةبا توجه به سابقة ديرين. دشو فراسبز پيشنهاد مي
بهشت،   هشت هلستون،چ جهان، قشن هزارجريب، همچون معروفي باغهاي

که امروزه بهترين  داشته وجود اصفهان در غدير قوشخانه، زيار و باغ

باغهاي نقش جهان، چهلستون و . آيند شهر به شمار مياين ي  ها پارک
پارک « و عملکرد گرفتهقرار شهر بهشت در محدودة بافت قديم  هشت
 داده ي تغيير کاربر۶ و ۵ باغ هزارجريب در مناطق. اند  پيدا کرده»شهري

چهارم آن به  چهارم مساحت آن به دانشگاه اصفهان و سه و تقريباً يک
، باغ درياچه و باغ زيار در منطقة  يافتهاختصاص ي شهريها يساير کاربر
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به دليل تغيير عملکرد باغها به . قرار دارند ۴ و باغ غدير در منطقة ۵
العات آماري مربوط  از اط،»اي ناحيه يها پارک« و »هاي شهري پارک«

  استفاده شده سبز اصفهاني سنجش سطح توسعة فضاي برابه آنها
که  مناطق فروسبز لشود؛ در مرحلة او يشنهاد مي پبر اين اساس. است

 محدودة كه ن مناطقيا بخشي از شود و يز شامل مي ن را۳ و ۱مناطق 
ايي قرار گرفته  فضةلويت توسعودر اد، نده بافت قديم شهر را تشکيل مي

 مدت  کوتاه شهري طي يک برنامةةهاي توسع ها و برنامه و سياست
  . ، گسترش فضاي سبز را در اين مناطق مورد توجه قرار دهند)يکساله(

سبز و فروسبز طي   به مناطق مياندر مرحلة بعدي، توجه همزمان
 ةنهايت توسعدررسد و  يضروري به نظر م)  ساله۵(مدت   ميانةبرنام
   .استز اهميت يحا)  ساله۱۰ ةبرنام(ايي تمام مناطق در درازمدت فض

، ا و فضاهاي سبز مناطقه  پارکاين ترتيب، کاهش عدم تعادلبه 
در . نظم فضايي محقق خواهد شدمراتبي و بر اساس  به صورت سلسله

  افزايش پيدا کرده بلکهعدم تعادل ميان مناطقفقط  نه ،اين صورتغير 
 عدالت اجتماعي فراهم شده و ييتعادل فضا  و عدميبر نابراينه برايزم

  .گيرد ه بيشتر مورد سؤال قرار ميدر اين ارتباط هر چ
  يريگ جهيبحث و نت

 ي در شهرها و کاهش سطح عموميطيمح تسي زيها با بروز بحران
 يست برايط زي و حفظ محي شهريها طي محيساز  مردم، سالميزندگ
 يها در برنامهبنابراين  .افته استي چشمگيريت ي اهم،ندهي آيها نسل

 ،و پايدار  متوازنبه توسعة متعادل، يدستياب ي برا شهرهاييتوسعة فضا
در زمان حاضر که .  برخوردار استيگاه ممتازيجااز  سبز يتوجه به فضا

ش است، ي در اکثر شهرها در حال افزايطيمح ستي زيها يآلودگ
 نقش ي سبز شهريها و فضاها  پارکگسترش هماهنگ و عادالنة

  . دكن يفا مي شهرها ايستي زيداريجاد پاي در ايمؤثر
 سبز شهر يها و فضاها  پارکيي توسعة فضا،ن پژوهشيدر ا
 سبز ي توسعة فضانماگر و با کمک نماگر ۷با استفاده از اصفهان 

)GSDI (ها نماگرتوليد ابتدا نسبت به  .قرار گرفت يابيل و ارزيمورد تحل 
ن و در يي تعگانه  يازده سبز مناطقي فضايي نارسااقدام شد و سپس

 يبعددر مرحلة . دش سبز هر منطقه مشخص يب توسعة فضايت ضرينها
 مؤثر بر توسعة يها نماگرره، يمتغ ون چندي از مدل رگرسيريگ با بهره
  . شديبين پيش سبز شهر اصفهان يها و فضاها  پارکييفضا

ند يا در فر، سبزيسعة فضا مدل نماگر تويريکارگ به است ذکر شايان
ر در ييباعث تغ )GSDI (يبياس و محاسبة نماگر ترکيرفع اختالف مق

 يها تي مدل با واقعيج حاصل از اجرايگر، نتايبه عبارت د. شود يمبدأ م
د هر ي با، رفع اختالفي براکنيل. دهد ي نشان م راييها تفاوتموجود 

 و جمعيتهمچون بت  ثايهااري پژوهش را نسبت به معيک از نماگرهاي
  پژوهشدر. دكرمدل مذکور استفاده از  و سپس مورد سنجش قرار داد ...

 ي ها نماگر ،يساز نماگر نديافر در مشکل نيا  از بروزيري جلوگي براحاضر
 شده و يابيارز و مساحت جمعيت همچون ييارهايجاد شده نسبت به معيا

 سبز از ير توسعة فضا، مدل نماگاين وجود با .اند دهشسپس وارد مدل 
، ن مدليا استفاده ازدر صورت . ز برخوردار استي ني مناسبيها  توانايي

 مورد استفاده را ي تعداد نماگرها،آمار در دسترس به با توجه توان يم
  . ش داديا افزاي ،کاهش

با ن مدل، ي استفاده از اير پژوهشگران برايشود سا يه ميتوص
حداقل از سه نماگر استفاده  ،يتوسعة انسان ياقتباس از مدل نماگر ترکيب

به دليل افزايش  ، مؤثر نماگرياديار زيند و در صورت وجود تعداد بسكن
بهره  ي اصليها ل مؤلفهياز روش اصالح شده تحلاختالف بين مناطق، 

 ينماگرها( به ميزان تأثير آنها يکه تعداد نماگرها بستگ  ضمن اين،گيرند
 ۷از  حاضر  پژوهشدر.  سبز داردية فضادر سنجش سطح توسع) مؤثر
ي سبز شهر اصفهان استفاده  براي سنجش سطح توسعة فضا مؤثرنماگر
 تعميم به شهرهاي مشابه را تواناييد اين روش كرتوان اظهار   مي.شد
هاي محيطي و در   در شهرهاي مناطق خشک به دليل محدوديت.دارد

 نسبت بهي طبيعي روهانيبه دليل ) شمال کشور(شهرهاي نواحي مرطوب 
به اعتقاد نگارندگان،  .شود زياد، استفاده از اين روش توصيه نمي

، يده ، وزني نماگرسازييندهاا استفادة توأم از فر،ترين روش مناسب
 ميانگين براي هر يک از نماگرها و تعيين نهايت تعييندر و يده مقياس

  نيزيندااين فر ياز آنجا که نتايج حاصل از اجرا. نماگر ترکيبي است
 استفاده از، با دارد سبز ي نسبت به مدل نماگر توسعة فضاياختالف اندک

 به نتايج  در کوتاهترين زمانتوان ي م سبزينماگر توسعة فضامدل 
  .بيني شده است پيش

 از آن است که ين پژوهش حاکيآمده از ا دست ج بهينتا ،به طور کلي
ع ي توزين مناطق شهريازن ببه صورت متعادل و متواصفهان  سبز يفضا

ن منطقة يتر افتهي  به عنوان توسعه۶ که منطقة يا گونه نشده است؛ به
 به عنوان ۱ با منطقة ،۴۷/۰ نماگر با ) سبزياز نظر فضا(اصفهان 

 ١١٣                               )مناطق شهري اصفهان: مطالعة موردي(شهري هاي توسعة فضاي سبز  فضايي نماگر‐تحليل آماري



به . دهد ي اختالف نشان م۳۱/۰، ۱۶/۰ نماگرن منطقه با يتر افتهين توسعه
مناطق . استود دو برابر  حداختالف بين دو منطقة مذکور عبارت ديگر،

 سبز ين مناطق اصفهان به لحاظ توسعة فضايتر في ضع۱ و ۳، ۱۰، ۷
 قرار دارند و ميدودة بافت قد در مح۱ و ۳مناطق . شوند يممحسوب 
 شهر و نيز بافت ي زمين در محدودة مرکزي گرانر،ين باي زمکمبود فضا،

 سبز در يضاف ة محدود توسعيها توان علت يم را ي مرکزة فشرديتجار
شرق شهر  ن شمالينش هي مناطق حاش۱۰ و ۷مناطق . ن مناطق دانستيا

 کمبود خدمات  و قرار گرفتهيران شهري مديتوجه کم که مورد هستند
 دوري مناطق ن،يعالوه بر ا. ان استين مناطق بوضوح نمايشهري در ا

 هاي هاز کارخان حاصل که دود اصفهان غربي شمال بادهاي از مسير مذکور
 باعثد؛ كن هن را به داخل شهر هدايت ميسيمان، پتروشيمي و ذوب آ

 توسعة يها نماگر از نظر ۱ ةمنطق. شده تا کمتر مورد توجه قرار گيرند
 شهر ن منطقةيتر فيضع) يکيولوژيب‐ييباي و زيعملکرد( سبز يفضا
. ندا ي عملکرديها نماگرش سطح يازمند افزاي ن۳ و ۱۰، ۷مناطق  و است

کامالً در مسير مستقيم ورود بادهاي ) سبز مناطق ميان (۱۱و  ۲مناطق 
 سبز ي فضااديزنسبت  به و علت گسترش گرفتهغربي قرار  غربي و شمال

را فضاي سبز يز.  آنها دانست نسبيتيد در موقعي با،ن مناطقيرا در ا
هاي هوا به   بر کاهش مضرات ناشي از ورود آاليندهيرير انکارناپذيتأث

ف عمل ي سبز ضعي فضايباسازي زنماگردر اين منطقه  .داردداخل شهر 
 در حاشية ،۸ ة منطقيبه استثنا) يافته توسعه(مناطق فراسبز  .است دهكر

وجود بناهاي تاريخي، فرهنگي و مراکز سياحتي و . رود قرار دارند زاينده
هاي سازمان عمران  گردشگري، استقرار مراکز مهم اداري و فعاليت

 موجب شده تا  رودخانهةر ارتباط با توسعة فضاي سبز حاشيرود د زاينده
ب و مناسبي برخوردار مطلونسبت  به از فضاي سبز ۵ و ۴، ۹، ۶مناطق 
و » شهر ملّت ملک« وجود دو پارک شهري علت  نيز به۸ ةمنطق. شوند

نسبت  به، سرانة فضاي سبز ) پارک شهري اصفهان۸از (» گل محمدي«

 جايگاه مناسبي را به خود ، مناطقبنديِ  در رتبهبااليي دارد و توانسته
، )۹ و ۸، ۴مناطق (يافته  سه منطقه از پنج منطقة توسعه. اختصاص دهد

بيولوژيکي را دارا ‐هاي عملکردي و زيبايي نماگرباالترين ضريب توسعة 
هاي  نماگر، اولويت توسعة بيني رگرسيوني بر اساس مدل پيش .هستند

که  مشخص شده و ضروري است اصفهان ةگان دهعملکردي در مناطق ياز
  .دشو وضع موجود اقدام يساز مطابق اين مدل نسبت به بهينه

 يربناي اساس و ز، سبز در شهرهاي گسترش فضادر عصر حاضر
گر گسترش يبه عبارت د. دشو ي مي تلقيست شهريط زيدار محيتوسعة پا
  مؤثري، عاملين و رواي روحآثار عالوه بر ي شهريها و تفرجگاهها پارک

 يساز  منجر به سالم تواند يم شده و يدار تلقيپا سالم و يجاد شهريا در
. دشو شهروندان ي شهر برايدن فضاكر ري و دلپذيست شهريط زيمح

ش ي افزايدات الزم را برايد تمهي بايزان شهرير ران و برنامهي مدبنابراين
 يداريتعادل و پا به يدسترسسبز و  فرو بويژه مناطق،سبز مناطق  يفضا
  .ندكنن مناطق مختلف شهر فراهم ي بسبز  يفضا

  

 ها ادداشتي
1‐ Green Space Development Index (GSDI) 

پراکنش فضايي ن مدل، ي است که در ايادآوري اين نكته ضروري ‐۲
 توسعة نماگر نارسايي فضاي سبز و نماگرهاي توسعة فضاي سبز،  نماگر

به » سبز شهري  توسعة فضاينماگر«ل  مراحل اجرايي مدفضاي سبز،
  .هستندهاي پژوهش مجزا  نماگر؛ بنابراين از روند يشمار م

ها و  ه دليل عدم دسترسي به نماگرهاي کيفي، توسعة فضايي پارک ب‐۳
 و يفضاهاي سبز شهر اصفهان با استفاده از نماگرهاي کمي مورد بررس

  . قرار گرفته استتحليل
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