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   شهرداري تهران9مديريت فضاي سبز شهري منطقه 
  

   ـ استاد گروه جغرافياي انساني، دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران*احمد پوراحمد
  نريزي شهري، دانشگاه تهرا دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه ـ پور سراسكانرود اكبر محمد

  ريزي شهري، دانشگاه آزاد اسالمي  سمانه ستوده ـ دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه
  

  23/2/88:  تأييد نهايي   2/3/87: پذيرش مقاله
  

  چكيده
اليه غـرب تهـران قـرار         اي است كه در منتهي      اي حاشيه    نفر، منطقه  165649 تهران، با جمعيت     9منطقه  
، از 5 و 2 از شمال با مناطق      9منطقه  . دهد  ز كل مساحت تهران را تشكيل مي       درصد ا  7/2اين منطقه،   . دارد

ايـن منطقـه    .  همجوار است  10 و كرج و از شرق با منطقه         21، از غرب با منطقه      18 و   17جنوب با مناطق    
، اختالف فاحشي بـا     ) مترمربع براي هر نفر    67/3(ميزان فضاي سبز منطقه     .  محله است  8 ناحيه و    2داراي  
پـس از مطالعـة وسـعت، شـعاع         . دارد)  مترمربع براي هر نفـر     25 تا   20(شدة جهاني     هاي تعيين   صشاخ

 هاي شهريِ  مشخص گرديد كه كمبود فضاي سبز در زمينة پارك  ،هاي شهري   عملكرد و حد مطلوبيت پارك    
درصد بـااليي   يد،  آ نامه برمي   طور كه از نتايج پرسش      همان. اي است   اي و منطقه    تر و در مقياس ناحيه      بزرگ

شان در زمينة فضاي سبز، به خارج از منطقـه مراجعـه              براي رفع نيازهاي  )  درصد 7/28(دهندگان    از پاسخ 
اي، جوابگوي بسياري از نيازهاي مردم        البته وجود پارك المهدي با امكانات كافي و خاصيت منطقه         . كنند  مي

، 9هاي ناسازگار شهري در منطقه         كاربري وجود. آيد  شمار مي    است، كه خود نقطة قوتي به      9ساكن منطقه   
  .نكته بسيار مهمي است كه در نوشتار حاضر به آن توجه شده است

  
  . شهرداري تهران9فضاي سبز، پارك، مديريت فضاي سبز، منطقه : ها واژه كليد

  
  مقدمه

ري در كـشورهاي رو بـه       رشد سـريع شـه    . آيد  شمار مي   هاي دوران اخير به     ترين پديده   شهرنشيني و توسعه شهري از مهم     
 فراواني را پديد آورده است، از قبيل افـزايش فقـر در شـهرها، مـشكالت                  توسعه، مشكالت اجتماعي، اقتصادي و فيزيكي     

ها و مساكن غيرقانوني، بزهكاري اجتماعي، آلودگي هـوا و كـاهش فـضاي                مسكن و نارسايي خدمات شهري، ايجاد زاغه      
تـدريج از طبيعـت      ها به  با افزايش جمعيت و توسعه و گسترش شهرنشيني، انسان        ). 41،  1377حساميان،  ... (سبز شهري و    

سـاخت، نيازهـاي      هـاي انـسان     اند و تراكم بـيش از حـد جمعيـت و دخالـت در محـيط طبيعـي و ايجـاد محـيط                        دور شده 
ها   اقدام به ايجاد باغ   براي رفع اين نيازها انسان شهرنشين       . محيطي، جسمي و روحي انسان را بيشتر بروز داده است           زيست

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 * E-mail: Apoura@ut.ac.ir 61113368: نويسنده مسئول  
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30 1388 پاييز ، 69هاي جغرافياي انساني، شماره  پژوهش  

دليل اهميت  تنها به فضاهاي باز و سبز شهري نه). 26، 1383سعيدنيا، (و فضاي سبز مصنوعي در داخل شهرها كرده است 
دليل نقشي كه در حفظ و تعادل محيط زيست شهري و تعديل آلودگي هوا و پـرورش                   اند، بلكه به    شان مورد توجه   تفريحي

متأسفانه ايجاد و توسـعه فـضاي سـبز    ). Dunnet, 2002, 4(كنند، ارزشمند هستند  يفا ميروحي و جسمي ساكنان شهر ا
توان به ضـوابط و قـوانين شـهري و            اجه بوده است كه از جمله داليل آن مي        وشهري همواره با مشكالت و كمبودهايي م      

مترمربع سرانه فضاي سبز از سوي  7 از  كه منجر به ارائه آمارهايي،هاي فضايي سبز استاندارد اشاره كرد عدم تعيين سرانه
همچنـين برخـي عوامـل ديگـر بـه          . هاي ديگر شده است      مترمربع سرانه فضاي سبز از سوي ارگان       50ها تا     ارگانبعضي  
شـود   توجهي مردم و بعضي از مسئوالن به گسترش فضاي سبز شهري، مربـوط مـي        استفاده بعضي افراد سودجو و بي       سوء

.  نفر است165619، معادل 1385 شهرداري تهران، برطبق آمار سال 9 جمعيت منطقه ).48، 1385اسكندري،  محمدي و   (
، 9مترمربع است و درنتيجه سرانة موجود فضاي سـبز در منطقـه              717465مساحت موجود كاربري فضاي سبز در منطقه،        

 25 تـا    20(ازمان ملـل متحـد      شده از سوي محيط زيـست سـ          مترمربع است كه در مقايسه با شاخص تعيين        67/3برابر با   
هـاي   هدف از پژوهش حاضر اوالً بررسي و تحليل كمبودها و ناهمـاهنگي  . فاصلة بسيار زيادي دارد   ) براي هر نفر  مترمربع  

  . بوده است9 و ثانياً محاسبه سرانه فضاي سبز منطقه 9فضاي سبز منطقه 
  

  روش تحقيق
هـاي اسـنادي ـ     د نياز در پژوهش حاضـر، تركيبـي اسـت از روش   حوزه مطالعاتي و مسائل آن براي تكميل اطالعات مور

صـورت ميـداني و        از منابع مدون و معتبر دريافت شده و بخش اعظم كار به            عمدتاًاطالعات مورد نياز    . تحليلي و پيمايشي  
افزار   فاده از نرم  تحليل نهايي موجود انجاميده است و با است         نامه در ميان مراجعان به پارك صورت گرفته و به           توزيع پرسش 

نامـه بـراي ارزيـابي نظـر          پرسش. شده است نامه و تشخيص روابط علت و معلولي اقدام            ، به تحليل پرسش    SPSSآماري  
ها در پر     ها و پارك    و نقش اين بوستان   ) 9هاي منطقه     پارك( درخصوص فضاي سبز شهري      9شهروندان و ساكنان منطقه     

دي از ايـن    ر و مـوا   9يابي عملكرد اجرايي و مديريت فضاي سبز شهرداري منطقـه           كردن اوقات فراغت و بيكاري آنها، ارز      
هاي  از پارك. گيري تصادفي است صورت نمونه نامه به  نفر و نحوه تشكيل پرسش80دست تهيه شد و جامعه آماري حاضر    

مهـدي و آزادي كـه در       دو پـارك ال   . انتخـاب گرديـد   ) المهدي، آزادي، جرجاني و كوكب    ( پارك   4موجود در منطقه تعداد     
 25تر هركدام  هاي بزرگ در پارك. ترند  اند، از دو پارك جنوبي منطقه يعني جرجاني و كوكب بزرگ            شمال منطقه واقع شده   

  .نامه تكميل گرديد  پرسش15كدام  تر، هر هاي كوچك نامه و در پارك پرسش
  

  مباني نظري
شدن از بافت سنتي و طبيعي شهرها پيوسته موجب شده اسـت            شهرها و خارج      ازدياد جمعيت، گسترش شهرها، تولد كالن     

اندازهاي طبيعـي   هاي شهري در پي احياي نيازهاي حياتي شهرها همچون فضاي سبز و چشم          كه متفكران طراحي محيط   
ـ          نظريه. باشند و براي اين كار از لوازم و تجهيزات جديد بهره جويند            ه پردازان و متخصصان شهرسازي و معماري پيوسته ب

دنبال اين هستند كه محيط آكنده از سروصدا و شلوغي شهرها را به فضايي مطلـوب و آرام بـراي سـاكنان شـهرها بـدل         
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آنـان معتقدنـد   .  توجه و اهميت به ايجاد فضاي سبز اسـت     ،آنچه بيش از هر چيز مورد توجه كارشناسان قرار گرفته         . سازند
ترين عامل كـاهش بـار آلـودگي     شود و در بسياري از موارد، مهم      مي ها   موجب برقراري ايمني رواني در انسان      ،فضاي سبز 

دهد و ضمن اينكه تـا حـد زيـادي      طبيعت پيوند مي  ه  زدة شهري را ب     فضاي سبز، روح انسان ماشين    . آيد  شمار مي   محيط به 
 بهداشـتي،  هـاي  دهـد، در زمينـة ارضـاي انتظـارات و خواسـته        شناختي جمعيت شهرنشين را پاسخ مي       هاي زيبايي   خواسته
انـسان متفكـر و صـنعتي       ). 1377خاكـسار،   (گـردد     محيطي و رواني و اجتماعي جامعة شهري نيز مـؤثر واقـع مـي               زيست

هـاي بـاال ـ بـه      طبيعي را كه از آن دور مانده است با ايجاد فضاي سبز ـ ضمن پذيرفتن هزينه بخش  كوشد آثار حيات مي
تـرين اثـر فـضاي سـبز در شـهرها، كـاركرد               مهـم ). 21،  1380ريـزي،     سازمان مـديريت و برنامـه      (كنار خويش فراخواند  

كند و با آثار سوء گسترش صنعت         دار مي   محيطي آن است كه شهرها را به عنوان محيط زيست جامعه انساني معني              زيست
ظـام زيـستي    توانند ن   هاي آثار توسعه شهري مي      مؤلفه. شود  افزايش كيفيت زيستي شهرها مي    خيزد و سبب      به مقابله برمي  

فضاي سبز مناسب در شهرها يكي از عوامل مؤثر در كـاهش ايـن تـأثيرات                . هاي گوناگون مختل كنند     شهرها را به شيوه   
  . آيد شمار مي هاي تنفس شهرها به جنگلي، ريه ويژه در مورد گرد و غبار و آلودگي هوا، فضاي سبزِ شبه است و به
طور   به. ما، افزايش رطوبت نسبي، لطافت هوا و جذب گرد و غبار است           ترين تأثير فضاي سبز در شهرها تعديل د         مهم

كه بدون آن ممكن نيست شهرها پايدار بـاقي           طوري  ناپذير است، به    كلي وجود فضاهاي سبز و تأثير آنها در شهرها اجتناب         
ورت يافتـه باشـد،     از بافت شهرها و نيز بخـشي از خـدمات شـهري ضـر             عنوان بخشي     بنابراين، اگر فضاي سبز به    . بمانند
از اين رو، فضاي سبز بايـد از نظـر كمـي و كيفـي متناسـب بـا حجـم                     . تواند جدا از نيازهاي جامعه شهري قرار گيرد         نمي

از لحـاظ روانـي، گـذران اوقـات فراغـت و نيازهـاي       (و نيازهـاي جامعـه   ) هـا  ها و جاده  ها، خيابان   ساختمان(فيزيكي شهر   
ژيكي شهر و روند گسترش آتي آن ساخته شود، تا بتواند به عنوان فضاي سبزي فعـال،                 با توجه به شرايط اكولو    ) بهداشتي

  ). 45، 1374مجنونيان، (محيطي و مستمري داشته باشد  بازدهي زيست
اين . ويژه جمعيت شهري آن بوده است       هاي اخير، افزايش سريع جمعيت و به        يكي از مشكالت اساسي ايران در دهه      

، باعث تبديل برخي شهرهاي كوچـك و   بودههاي روستا ـ شهري  شي از مهاجرتاكثريت آن ناافزايش سريع جمعيت كه 
لذا اين مسئله به افزايش . اي شده است روستاها به شهرهاي بزرگ و تبديل شهرهاي مياني به مادرشهرهاي بزرگ منطقه

هـاي    ر، روند توسعه شـهري در دهـه       از سوي ديگ  . ويژه مادرشهرها دامن زده است      ها در شهرها و به      مشكالت و پيچيدگي  
هاي شـهري و بـه قـولي عـدم            هايي در چگونگي استفاده از زمين       اخير نيز چنان بوده است كه منجر به ايجاد ناهماهنگي         

اي را  تعادل محلي و منطقـه     نمود فضايي عدم  . و خدمات عمومي در سطح شهرها شده است       تعادل در پراكندگي تسهيالت     
شهري، استفادة قشر خـاص       سفرهاي درون رويه از خودرو براي       هاي غني و فقير، استفادة بي       محلهگيري    توان در شكل    مي

از بـين خـدمات و      . شهري مشاهده كرد    سفرهاي درون از وسايل نقليه عمومي و سرانجام روند تصاعدي         ) درآمد  كم(جامعه  
انـد و هـم    مـورد توجـه بـوده   شـان   حيدليل اهميت تفري ها هم به تسهيالت مختلف شهري، فضاهاي سبز شهري و پارك       

فضاهاي سـبز شـهري همچنـين       . دليل نقش مهمي كه در حفظ تعادل محيط زيست شهري و تعديل آلودگي هوا دارند                به
حال نگاهي مختصر به شهر تهـران نـشان         . شوند  باعث كاهش تراكم ساختماني و پرورش روحي و جسمي شهروندان مي          

هاي اخير، چهرة شهر تهران به شهري آلوده تبـديل شـده              وساز در دهه    ني و ساخت  دهد كه در پي رشد سريع شهرنشي        مي
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مشكالت كنوني فضاي سبز ـ كه تهران نيز در  . شود هاي فضاي سبز احساس مي است و نقصان فراواني در زمينة كاربري
  . آورده شده است 1روست ـ در جدول  ها روبه اكثر موارد با آن

   ز كنونيمشكالت فضاهاي سب. 1جدول 

  هاي متنوع كاستي در تجربه

  فقدان مقياس انساني -
 فقدان تحريك بصري -

 كمبود گياهان رنگارنگ -

 كمبود ارتباط با طبيعت -

  "كارهايي براي انجام دادن" و "هايي براي راه رفتن مكان"كمبود  -

هاي راحت براي  نبود مكان
  لذت بردن

  هاي اندكي براي نشستن و لذت بردن از بيرون مكان -
 هايي براي راه رفتن و نشستن با كودكان يا افراد كهنسال ان مكانفقد -

 هايي براي مالقات در فضاي جلوي در فقدان مكان -

 زدن هايي راحت و صميمي براي مالقات و گپ نبود كنج -

  سرپناه كم -

  "حس مكان"نبود 
  يكنواختي زياد در فضاي سبز و پوشش گياهي -
 هاي كافي نبود نشانه -

  هاي تاريخي هآگاهي اندك از نشان -

  "شفافيت مالكيت" نبود
  توان استفاده كرد ها مي ندانستن اينكه از كدام مكان -
 ندانستن اينكه چه كسي مسئول است -

  ها را دارد ندانستن اينكه چه كسي اجازة كنترل فعاليت -

  "حس امنيت"كمبود 

  دفاع احساس فضاي بي -
 هاي كاربرپسند فقدان مكان -

توانند كـسي را جـذب كننـد و درنتيجـه             اند و نمي    هكنند  فضاهاي سبز كنوني، خسته    -
  .كنند احساس عدم امنيت ايجاد مي

  101، 1385 بير، دلشامار، :منبع  
  

ريزي دقيق و مناسب، خود از عوامل مـؤثر در كـارايي فـضا، ايمنـي                   بايد گفت كه طراحي و برنامه      1در مورد جدول    
هاي شهري بيش از آنكه مورد استفاده         ويژه آنكه امروزه پارك     آيد، به   يشمار م   ها به   وسايل و حتي برقراري امنيت در پارك      

بايست در  ها مي مسئوالن شهري و شهرداري. اند هاي اجتماعي تبديل شده    شهروندان قرار گيرند، به محلي براي بزهكاري      
 اجتماعي افـراد را     هاي رشد و پيشرفت وضعيت جسمي، رواني، فرهنگي و          ريزي و طراحي فضاهاي عمومي، فرصت       برنامه

توانـد   اين امر تا حـدودي مـي  . هاي فرهنگي و روابط اجتماعي را ميسر سازند فراهم آورند و امكان بهبود و تسهيل فعاليت       
هاي اجتماعي بدل  ها و ناهنجاري حلي براي نيل به اهداف مورد نظر و جلوگيري از بروز خشونت   فضاهاي عمومي را به راه    

  .سازد
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  شهرداري تهران 9موقعيت منطقه 
اليه غرب تهران بزرگ قرارداد  اي است كه در منتهي اي حاشيه  كيلومترمربع وسعت، منطقه20 شهرداري تهران با 9منطقه 

 و از شـرق بـا       ، و كـرج   21 از غرب با منطقـه       ،18 و   17 از جنوب با مناطق      ،5 و   2 از شمال با مناطق      9منطقه  ). 1شكل  (
محدودة اين منطقه، از شـمال بـه خيابـان          ). 2شكل  ( محله است    8 ناحيه و    2ه داراي   اين منطق .  همجوار است  10منطقه  

 متري زرند، از شرق به خيابان شهيدان ـ خيابان سادات و از  45آزادي و جاده مخصوص كرج، از جنوب به بزرگراه فتح و 
بـه خيابـان آزادي، از جنـوب بـه     از شـمال  : 1 ناحيـه   . ناحيه است  2اين منطقه داراي    . شود  به مسيل كن منتهي مي    غرب  

 معـادل  1مـساحت ناحيـه   . اهللا سعيدي و از شرق به خيابان شـهيدان     يتآپادگان جي، از غرب به ديوار فرودگاه در خيابان          
 متري زرند، از غرب به مـسيل        45از شمال به نهر فيروزآباد و ديوار فرودگاه، از جنوب به            : 2ناحيه  .  كيلومترمربع است  8/4

، شـامل  1ناحيـه  .  كيلومترمربـع اسـت   9/14 معـادل    2مساحت ناحيـه    . رق به خيابان هرمزان و امامزاده عبداله      كن و از ش   
  . است8 و 7، 6، 5، 4هاي  ، شامل محله2 و ناحيه 3، 2، 1هاي  محله

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   گانه تهران22 در بين مناطق 9نقشة محدودة منطقه . 1شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  

   تهران9 در محدودة منطقه ها نقشة موقعيت محله. 2شكل 
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   شهرداري تهران 9فضاي سبز منطقه 
آينـد و بـه دليـل فـضاي سبزشـان، عـالوه بـر داشـتن تـأثيرات                     شمار مـي    دهندة شهرها به    ها يكي از عوامل شكل      پارك
تناسـب  هـا در   ثمربخشي پـارك . اندازهاي زنده و سبز خود در زيبايي شهر سهمي بسزا دارند محيطي، با ايجاد چشم   زيست

هاي محدود  هاي وسيع بيش از پارك پارك. ها، فضاي باز، معابر، امكانات و وسعت آنهاست ميزان انبوهي درختان، درختچه
تواند تـأثير ملمـوس خـود را در     وهواي مناطق شهري تأثير دارند و حداقل وسعتي كه يك پارك مي و با وسعت كم در آب  

  ). 238، 1374مجنونيان، ( است  هكتار1-2/1محيط اطراف بگذارد وهواي  آب
 هكتار هستند و اين مسئله در 1 شهر تهران، كمتر از 9هاي منطقه  ها و بوستان در اين مورد بايد گفت كه اكثر پارك 

هـا در منطقـه    دسترسي كـافي بـه پـارك   ). 1386 واحد فضاي سبز، 9شهرداري منطقه (تأثير نيست     اي منطقه، بي  وهو  آب
 شهر تهران 9درآمد ساكن در منطقه به طبيعت را جبران كند، زيرا منطقه  هاي دسترسي افراد كم تالزامي است تا محدودي 

 9هاي منطقه    وضعيت فعلي پارك   3  شكل در. شود  يكي از مناطق متوسط و رو به پايين و كارگرنشين تهران محسوب مي            
  .شود نشان داده مي

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  9 هاي منطقه نقشة وضعيت فعلي پارك. 3شكل 
  

، گرچـه از عوامـل و       )اي  اي و محلـه     اي، ناحيـه    منطقـه (ها و فضاي سبز شهري در سطوح مختلـف            يابي پارك   مكان
تـوان   از جملة اين عوامل مي. كند ولي براي سطوح مختلف فضاهاي سبز شهري متفاوت است  معيارهاي مشابه تبعيت مي   

 نـام، مـساحت و آدرس      2در جـدول    . مختلـف اشـاره كـرد     ها در سطوح      به شعاع عملكرد و مساحت هر كدام از اين پارك         
بـراي  . تهـران دارد   شهرداري   9 كه نشان از اهميت فضاي سبز در منطقه          ، آورده شده است   9هاي موجود در منطقه       پارك

 آورده  7 و   6هـاي     ها تهيه گرديد كه در شـكل        بندي پارك   صورت نهايي، نقشة طبقه     مشخص كردن نمونة مورد مطالعه به     
 از معيارهاي جهـاني و ملـي بـا مالحظـه شـرايط محلـي         تهران،9هاي منطقه  بندي پارك در تهية نقشة طبقه   . ستشده ا 

  .استفاده شده است
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  9هاي منطقه  مراتب پارك نقشة سلسله. 4شكل 
  

   تهران براساس اندازه9هاي منطقه  بندي و آدرس پارك طبقه. 2جدول 

  نام پارك  رديف
  مساحت

  )مترمربع(
  محله  ناحيه  آدرس

سال 
  تأسيس

  1365  1  1  ضلع شرقي ميدان آزادي  65500  المهدي  1
  1374  1  1  بولوار استاد معين، خيابان لعل آخر  662  لعل آخر  2
  1374  2  1  خيابان آزادي، ابتداي بولوار استاد معين  1486  استاد معين  3
  1367  2  1  روي دانشگاه شريف خيابان آزادي، روبه  11607  آزادي  4
  1370  3  1  روي مجتمع سپيد خيابان هاشمي، روبه  7850  معلم  5
  1365  3  1  خيابان هاشمي، نرسيده به ميدان هاشمي  6525  هاشمي  6
  1371  3  1  اهللا سعيدي، جنب خيابان هاشمي ضلع شرقي بزرگراه آيت  2100  مهر  7
  1382  3  1  انتهاي خيابان استاد معين، ضلع غربي  1992  كوثر  8
  1385  3  1  ضلع جنوب زمين پشت ديوار قنبرآباد  2500  ارغوان  9
  1382  4  2  هاي شبيري و امامزاده عبداهللا تقاطع خيابان  245  گلها  10
  1373  4  2  خيابان قزوين، خيابان شبيري  22000  )شبيري( جرجاني  11

  اهللا سعيدي، ضلع شرقي  انتهاي خيابان آيت  1776  الدن  12
  1382  5  2  جنب خيابان دامپروري

  اهللا سعيدي، ضلع غربي  انتهاي خيابان آيت  1763  الله  13
  1382  5  2  جنب خيابان دامپروري

  1378  5  2  ميدان فتح، جنب فرودگاه مهرآباد  12000  فتح  14
  1365  6  2  خيابان شمشيري، جنب كوچه شهيد ملكي  16200  شمشيري  15
  1382  7  2  امبولي متري زرند، خيابان يخچال، كوچه شهيد ش45خيابان   1680  شقايق  16
  1370  7  2  خيابان توكلي، تقاطع تفرش  163000  كوكب  17
  1371  8  2   متري زرند، نرسيده به شير پاستوريزه45خيابان   550  شادي  18

   مترمربع174426  :   9هاي منطقه   جمع كل مساحت پارك
  1386 واحد آمار فضاي سبز، ،9 شهرداري منطقه :منبع
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  9هاي آن در منطقه  خصوصي و سرانهوسعت فضاي سبز عمومي و 
  . آورده شده است4 و 3هاي  ها در جدول مشخصات و مساحت فضاي سبز و سرانه

  9فهرست و مشخصات فضاي سبز عمومي شهري منطقه . 3جدول 

  )مترمربع(مساحت   موقعيت  رديف
  174776  ها پارك  1
  223337  ميادين  2
  59242  لچكي  3
  50765  رفيوژ  4
  21230  قطعات  5
  1500  جنگلكاري  6
  186615  درختان معابر  7
  717465  جمع كل  8

  1386واحد آمارفضاي سبز، ، 9شهرداري منطقه  :منبع
  

  9 وضعيت كلي فضاي سبز منطقه .4جدول 

  واحد  حجم  عنوان
  مترمربع  717465  مساحت فضاي سبز عمومي
  مترمربع  2054478  مساحت فضاي سبز خصوصي

  مترمربع  2771943  عمومي و خصوصيجمع كل مساحت فضاي سبز 
  مترمربع  67/3  سرانه فضاي سبز عمومي
  مترمربع  53/10  سرانه فضاي سبز خصوصي

  مترمربع  2/14  جمع كل سرانه فضاي سبز عمومي و خصوصي
  نفر  195000  9جمعيت منطقه 

  ريال  610222829  هزينه نگهداري فضاي سبز ماهيانه
  1386 فضاي سبز، آمارواحد، 9ري منطقه  شهردا:منبع

  
  9محاسبه كمبود فضاي سبز منطقه 

ريزي كشور استفاده شده كه در ضـوابط طراحـي            ، از نظر سازمان مديريت و برنامه      9در محاسبه كمبود فضاي سبز منطقه       
 12 را 9اگـر سـرانه فـضاي سـبز منطقـة      .  مترمربع پيشنهاد كرده اسـت    12-20فضاي سبز شهري، سرانه فضاي سبز را        

 نفري بايـد رقمـي معـادل    165619 در نظر بگيريم، مساحت فضاي سبز عمومي منطقه با در نظر گرفتن جمعيت  مترمربع
اختالف دارد  )  مترمربع 2148154معادل   (9 كه با رقم فعلي مساحت فضاي سبز عمومي منطقه           ، مترمربع باشد  2865619

  . است9دهندة كمبود فضاي سبز در منطقه  و نشان
 مترمربعـي اختـصاص     12 نفر كافي است و بـه ايـن تعـداد سـرانه              59788 منطقه، فقط براي     فضاي سبز موجود در   

 نفـر در    105831يعنـي بـراي     . ، فاقد فضاي سبز عمومي در منطقه هـستند        9 نفر در منطقه     105831يابد و اين يعني       مي
  .منطقه كمبود فضاي سبز عمومي وجود دارد
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  )مترمربع (9نهادي منطقه مساحت فضاي سبز عمومي موجود و پيش. 5جدول 

  كمبود فضاي سبز  9مساحت فضاي سبز پيشنهادي براي منطقه   9مساحت فضاي سبز موجود منطقه 
   مترمربع2148154   مترمربع2865619   مترمربع717465

  9 نگارندگان و واحد آمار فضاي سبز شهرداري منطقه :منبع 
  

  9محاسبه سرانه فضاي سبز منطقه 
ور تعيين سرانة فضاي سبز خاص گذران اوقات فراغت، يعني          ظمن   تعيين سرانه فضاي سبز، عمدتاً به      روش پيشنهادي براي  

كه هـا، شـب   ميـدان هاي سبز شهري، طراحي شده است و ساير فضاهاي سبز عمومي مانند فضاي سبز        ها و گردشگاه    پارك
ناصر سـبز بايـد متناسـب بـا عملكـردي كـه             گيرد، زيرا در محيط شهري هريك از ع         آن را دربرنمي  ها و جز      ها، لچكي   راه

هـا آثـار اكولـوژيكي ـ      كن است فضاي سـبز متعلـق بـه شـبكة راه    مبراي مثال، هرچند م. اند، ارزيابي شوند برعهده گرفته
 ريابـد و بـه همـين دليـل سـاي            محيطي داشته باشد، ولي عملكرد اصلي آن با شبكه و جريان ترافيـك ارتبـاط مـي                  زيست
هاي شهري، بايد هويت      بنابراين براي عناصر سبز شهري نيز همانند ساير كاربري        . يابد  ميت كمتري مي  هاي آن اه    بازدهي

شـوند و درنهايـت       همواره برحـسب نـوع كـاربري تعيـين مـي          » ها  سرانه«ريزي شهري،     در برنامه . مستقلي در نظر گرفت   
هـاي متفـاوت را يكـسان         توان كاربري   اينجا مي آيا در   . آيند  هاي مسكوني، آموزشي، بهداشتي و جز آن به دست مي           سرانه

در مـورد   . ريزي كـرد؟ مـسلماً نـه        ها رسيد و برمبناي اين ميانگين اقدام به برنامه           و درنهايت به ميانگيني از سرانه      پنداشت
توان عناصـر سـبز متفـاوت ـ بـراي مثـال        هاي فضاي سبز نيز همين وضعيت صادق است؛ در اينجا نيز نمي تعيين سرانه

مانند آن ـ را به صرف اينكه گياهـان درواقـع مـصالح سـاختماني غالـب آنهـا        و ها، فضاي سبز ورزشي  ضاي سبز ميدانف
. شـود   ناميـده مـي   » سـرانه فـضاي سـبز     «هستند، با يكديگر مخلوط كرد و درنهايت به رقمي دست يافت كه به نادرست               

توان يكسان پنداشت و بـا   ن و مواردي از اين دست را نمي     مساحت پارك شهري، لچكي كنار بزرگراه، باند سبز ميانه خيابا         
كار رود  تواند در مورد فضاي سبزي به  تنها مي » سرانه فضاي سبز  «مفهوم  . يكديگر جمع كرد و به سرانه فضاي سبز رسيد        

ـ  نمـي » سرانه«در غير اين صورت واژه . كه براي گذران اوقات فراغت، بازي و تفريح تدارك ديده شده است          د معنـاي  توان
بنابر آنچه گفته شد، در اينجا محاسبه       ! منطقي داشته باشد، مثل اينكه بگوييم سرانه باند ميانه خيابان سرانه ميدان و غيره             

  . گيرد كه عملكرد اجتماعي ـ رواني دارند سرانه فضاي سبز شهري تنها در مورد انواع فضاهاي سبزي صورت مي
بـر ايـن مبنـا، هرچـه بـر تعـداد            . وان عوامل متعددي را مورد توجه قرار داد       ت  منظور محاسبة سرانه فضاي سبز مي       به

تر خواهد بود و به نيازهاي اجتمـاعي       پارامترهاي دخيل در محاسبه افزوده شود، به همان نسبت سرانة به دست آمده دقيق             
ن است كه در مورد هريك،      آزم  ولي استفاده از پارامترهاي متعدد مستل     . تري خواهد داد    رواني جامعه شهري پاسخ مناسب     ـ 

تواند خطر كـاهش ارزش عمليـاتي         همچنين استفاده از تعداد كثيري از پارامترها مي       . اطالعات كافي نيز وجود داشته باشد     
شـهري بـراي    با توجه به آنچه گفتـه شـد، بـراي محاسـبة فـضاي سـبز درون      . را نيز به همراه داشته باشد  روش محاسبه   

متوسـط  ) 1: در طراحي اين روش از محاسبة چهار پـارامتر اسـتفاده شـده اسـت              . شود  شنهاد مي شهرهاي ايران، روشي پي   
اتاق / تراكم نفر ) 4كيفيت محيط زيست، و ) 3هاي اقليم محلي،  ويژگي) 2مساحت مورد نياز براي رشد سالم يك درخت، 

  .در واحدهاي مسكوني
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 متر كـه درخـت در       5/1اي به شعاع      بة مساحت دايره  متوسط مساحت مورد نياز براي رشد سالم يك درخت با محاس          
در اين محدوده سطح خاك بايد از هر نوع         .  مترمربع است  7اين مساحت برابر    . آيد  مركز آن قرار گرفته است، به دست مي       

  در فعاليـت ريـشه   لزاد بماند تا از اين طريق از بـروز هـر نـوع اخـتال              آ) آسفالت، سنگفرش، سيمان و جز آن     (وساز    ساخت
ترين   هاي اقليمي محلي مورد طراحي، از عامل متوسط حداكثر دماي هوا در گرم              براي در نظر گرفتن ويژگي    . ممانعت شود 

 6در جـدول  . ماه سال ـ كه معياري مناسب براي تشخيص شدت گرماي هـوا در تابـستان اسـت ـ اسـتفاده شـده اسـت        
ه شده و براي هريك از آنها ضريبي اختـصاص داده شـده             هاي مختلف حرارتي متناسب با شرايط ايران در نظر گرفت           طيف
  ).94، 1374بهرام سلطاني، (است 

  ترين ماه سال و ضرايب فضاي سبز بندي طيف متوسط حداكثر دماي هوا در گرم طبقه. 6جدول 

  توضيحات  ضريب فضاي سبز  طيف حرارتي
  بسيار مناسب  1  25<
  مناسب  2  30-25
  قابل قبول  3  35-30
  مناسبنا  4  40-35
  بسيار نامناسب  5  40>

  .1374 بهرام سلطاني، :منبع   
  

با . شود  هاي كيفي محيط در محاسبات، از دو پارامتر آلودگي هوا و آلودگي صدا استفاده مي                براي دخالت دادن ويژگي   
ار معيـار توصـيفي   توجه به اينكه اطالعات كمي در اين دو زمينه بسيار ناچيز است، در ارزيابي پارامترهـاي مـذكور از چهـ      

  ).7جدول (شود  استفاده مي

  كيفيت محيط و ضرايب فضاي سبز. 7جدول 

  توضيحات  ضريب فضاي سبز  كيفيت محيط
  آلودگي هوا و صوت وجود ندارد  0  بسيار مناسب

روز و آلودگي صوتي در برخي از  آلودگي هوا در برخي از ساعات شبانه  1  مناسب
  ساعات روز وجود دارد

  روز وجود دارد آلودگي صوتي در ساعات شبانه  2  نامناسب
  روز وجود دارد هر دو نوع آلودگي در ساعات شبانه  3  نامناسب بسيار

  .1374 بهرام سلطاني، :منبع  
  

بـراي دخالـت عوامـل اجتمـاعي در     ) اتـاق / نسبت تراكم نفـر  (هاي يك واحد مسكوني   از تعداد افراد ساكن در اتاق     
هاي شهري و ساير فضاهاي سبز ويژة گذران اوقات فراغت، بايد             هاي متراكم، پارك    در محله . شود  ها نيز استفاده مي     سرانه
دار شوند، با اين تفاوت كه فضاهاي سبز          هاي خصوصي را عهده     مترمربعي متعلق به خانه    هاي چندصد   اي مشابه باغ    وظيفه

 8جـدول   . انـد    مطلـق فاقـد ايـن نـوع بـازدهي          طور  هاي خصوصي به    عمومي سودمندي اجتماعي بااليي نيز دارند كه باغ       
براساس اين جـدول، معيـار شـرايط        . منظور ارائه ضرايب اجتماعي مورد نياز در تعيين سرانه فضاي سبز تهيه شده است               به
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بر اين مبنا، هرچه بـر تعـداد        .  اتاقي مختص خود داشته باشد     ، يك واحد مسكوني   مطلوب اين است كه هر يك از ساكنانِ       
يابد و نياز به فضاي سبز خارج از          كن در يك اتاق افزوده شود، به همان نسبت كيفيت فضاي مسكوني كاهش مي             افراد سا 

  .گيرد فضاي مسكوني فزوني مي

  اتاق و ضرايب فضاي سبز/ نسبت تراكم نفر . 8جدول 

  توضيحات  ضرايب فضاي سبز  اتاق/ تراكم نفر
  بسيار مناسب  0  اتاق/ نفر 1
   تحملقابل  1  اتاق/ نفر 2
  بسيار نامناسب  2  اتاق/ نفر 3

   بهرام سلطاني:منبع             
  

ضريب حداكثر درجـه حـرارت در       + ضريب كيفيت محيط    (× فضاي حياتي الزم براي رشد گياه       = سرانه پيشنهادي   
شود و  بسيار باال ميدست آمده از اين طريق   البته الزم به ذكر است كه سرانة به       ). ضريب نفر در اتاق   +  سال   هترين ما   گرم

در اين روش با استفاده از ضرايبي كه براي         .  مترمربع تغيير كند   70 تا   7تواند بين     سرانه فضاي سبز در شهرهاي ايران مي      
، به دليل وجـود     9منطقه  ) شود  از قبيل ضريب كيفيت محيط كه شامل آلودگي هوا و صوت مي           (شود    آن در نظر گرفته مي    

  ز صـنعتي و نظـامي موجـود در آن، وضـعيت بـسيار نامناسـبي دارد و بـه همـين خـاطر سـرانة                          فرودگاه مهرآبـاد و مراكـ     
محاسبه فضاي سبز، هر سـه ضـريب بـا يكـديگر            روش، براي   با استفاده از اين     . گردد   مترمربعي براي آن پيشنهاد مي     63

  : شود گردند؛ يعني به صورت زير عمل مي  مترمربع ضرب مي7شوند و در رقم  جمع مي
ضريب حداكثر درجه حرارت در     + ضريب كيفيت محيط    ( 7× فضاي حياتي الزم براي رشد گياه       = رانه پيشنهادي   س

 9و آمار موجـود، در منطقـه         با توجه به روش محاسبه فضاي سبز از اين طريق            ).ضريب نفر در اتاق   +  سال   هترين ما   گرم
د، در نتيجه كيفيت محيطي بسيار نامناسب است و ضـريب           هر دو نوع آلودگي يعني آلودگي صوتي و آلودگي هوا وجود دار           

 و بافـت فرسـوده منطقـه و برخـي شـرايط      1385ضريب نفر در اتاق نيز برطبق آمار سال      . دهد   را به خود اختصاص مي     3
در مـورد ضـريب حـداكثر درجـه حـرارت در            . شـود    براي آن انتخـاب مـي      3ديگر، وضعيت بسيار نامناسبي دارد و ضريب        

. ايـم    در نظـر گرفتـه     3 را بـا ضـريب       9به همين دليـل منطقـه       .  ماه سال نيز وضعيت تهران كمي متفاوت است        ترين  گرم
 7، كه در اينجا نيز همان عـدد  )97، 1374بهرام سلطاني، ( مترمربع است 7مساحت مورد نياز براي رشد سالم يك درخت       

  . منظور شده است

   با استفاده از روش پيشنهادي9 سرانه پيشنهادي فضاي سبز براي منطقه. 9جدول 

ضريب نفر   منطقه
  در اتاق

ضريب حداكثر درجه حرارت 
  ترين ماه سال در گرم

ضريب كيفيت 
  محيط

فضاي حياتي 
الزم براي رشد 

  گياه

سرانه موجود 
  عمومي

سرانه 
  پيشنهادي

9  3  3  3  7  67/3  63  
  .97، 1374 بهرام سلطاني، :منبع
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، 67/3 مترمربع به دست آمده است كـه بـا سـرانه موجـود عمـومي يعنـي                 63ي  شود كه سرانه پيشنهاد     مشاهده مي 
 مترمربع اسـت    10كه حدود    1 همچنين با استاندارد سرانه فضاي سبز ذكر شده در طرح جامع تهران            .اختالف فاحشي دارد  
محيطـي    رايط زيـست  استفاده از اين روش، امكان تنظيم سرانة فضاي سبز را متناسب با ش            ). 5شكل  (اختالف زيادي دارد    

روش مورد بحث به وضوح نـشان       . آورد  هر منطقه و شرايط پاسخگويي به نيازهاي افراد ساكن در هر منطقه را فراهم مي              
توان رقمي ثابت را  هاي فاحش در كيفيت محيط زيست نمي دهد كه حتي در سطح شهري مانند تهران، به دليل تفاوت   مي

  ).98همان، (فت به عنوان سرانه فضاي سبز در نظر گر
  
  
  
  
  
  
  
  

   با استانداردهاي داخلي و خارجي9مقايسه سرانه فضاي سبز منطقه . 5شكل 
  

توان به چند عامـل بـسيار مهـم     ها مي هاي سازگار و ناسازگار بين كاربري كنندة همجواري   در خصوص عوامل تعيين   
هـاي   هـاي محيطـي، آلـودگي    آلودگي هوا، آاليندهآلودگي صوتي، : شود اشاره كرد، ازجمله   تهران ديده مي   9كه در منطقه    

  .شود در ادامه به اين عوامل پرداخته مي. ها و دسترسي ناشي از ماهيت عملكردي كاربري
اصواتي كـه   . گويند  طور كلي هرچه را كه آدمي مايل به شنيدن آن نيست، آلودگي صوتي مي               به: آلودگي صوتي ) الف

، تجاري، ترافيك زميني و هوايي، عمليات مربوط بـه  ...)ات، تراشكاري، فلزكاري و كارخانج(هاي صنعتي    وسيلة كاربري   به
قابل ذكر است كـه ميـزان آلـودگي صـوتي بـا             . آيند  هاي صوتي به شمار مي      گردند، جزء آالينده    توليد مي ... وساز و     ساخت

ابطـه معكوسـي دارد و لـذا در         كننـدة صـدا ر      شـهري و منبـع توليـد        هاي درون   كاهش و افزايش فاصله بين كاربري پارك      
فرودگاه مهرآباد يكي از منابع ايجـاد آلـودگي صـوتي در            . بايست حريم را در نظر گرفت       گزيني اين نوع كاربري، مي      مكان

 و در سـطح     1382اي كه شركت كنترل كيفيت هوا وابسته به شـهرداري تهـران در سـال                  در پروژه . آيد  شمار مي   تهران به 
اد ميزان آلودگي صوتي ناشي از پرواز هواپيما در اين دو منطقه بيش از حـد اسـتاندارد بـود، و ايـن               انجام د  21 و   9منطقه  

 متري جي و بولوار فتح كه در نزديك مسير نشست و برخاست هواپيما قرار دارنـد، بـسيار                   30هايي مانند     آلودگي در مكان  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توسعه فضاهاي سبز با مقيـاس      : بز، عموماً تفرجگاه و گردشگري چنين آمده است        طرح جامع تهران با عنوان توسعه فضاهاي س        2-15در بند   . 1
 . مترمربع سرانه فضاي سبز در شهر تهران با توزيع متعادل در سطح شهر10اي و محلي براي تأمين حداقل  اي، ناحيه عملكرد شهري، منطقه

30

18

14

10 3.67

استاندارد سازمان ملل متحد

استاندارد بهداشت آمريکا

استاندارد موسسه تفريحات ملی
آمريکا
استاندارد طرح جامع تهران

سرانه فضای سبز منطقه 9
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منطقـه  : بنـدي كـرد     توان چنين تقسيم    طقه را مي  آلودگي صوتي در من   مناطق در معرض    ) 7،  1385دميرچي،  (بيشتر است   
منطقـه   .هـاي فرودگـاه اسـت    آباد و قـسمتي از ترمينـال   شامل فرودگاه مهر) بل   دسي 75-85(بسيار خطرناك و خطرناك     

 متري جي، مهرآبـاد جنـوبي و منطقـه هـوايي مهرآبـاد              30هاي    شامل فرودگاه مهرآباد و محله    ) بل   دسي 60-75(بحراني  
هاي هاشمي، استاد معين، سرآسياب، مهرآبـاد و آزادي           ، شامل خيابان  )بل   دسي 45-60(بيش از حد استاندارد     منطقه  . است
هـاي   هـايي از خيابـان   قـسمت . بحراني و غيرعادي قـرار دارنـد     نيز در محدوده نيمه    9هاي ديگر منطقه      اكثر قسمت . است

نكته قابل توجه در مطالعـات  . كه تقريباً در حد استاندارد استاي قرار دارد   متري زرند در محدوده45آزادي، استاد معين و  
شود كه ميـزان    هيچ مكاني يافت نمي9شركت كنترل كيفيت هوا ـ وابسته به شهرداري تهران ـ اين است كه در منطقه   

  ).9همان، (بل باشد   دسي55آلودگي صوتي در آنجا كمتر از 
 و مـدتي كـه      كننده در هواي آزاد به مقـدار        جود يك يا چند مادة آلوده     آلودگي هوا، عبارت است از و     : آلودگي هوا ) ب

منطقـه  ). 103، 1374بهرام سـلطاني،  (كه مضرّ به حال انسان، حيوان، گياه و ابنيه باشد، تغيير دهد             طوري  كيفيت هوا را به   
آلـودگي هـوا بـه هـر شـكل آن،      . تها و صنايع، از آلودگي هوا به دور نيس         ، به علت تردد زياد خودروها و استقرار كارگاه        9
  .شود لي در جهت بر هم زدن سالمت جسمي انسان و آسايش روحي و رواني وي محسوب ميمعا

آوري زبالـه     هاي شهري نظير مراكز درماني و بيمارستاني، مراكز جمع          برخي از كاربري  : هاي محيطي   ساير آالينده ) ج
و ماننـد اينهـا، تـأثيرات جـسمي و روانـي نـامطلوبي بـر روي انـسان                   ها    ها، گورستان   و نخاله، فاضالب شهري، كشتارگاه    

از ايـن  . گزينـي شـوند   شهري مكان هاي درون بايست در فاصله مناسبي از پارك ها مي گذارند و لذا اين دسته از كاربري   مي
در خيابـان شـهيد     ويـژه     توان به مراكز تعميرگاهي و صافكاري موجود در منطقـه بـه             هاي آاليندة محيط مي     دسته كاربري 

  .مبيني و يا بيمارستان شريعت رضوي اشاره كرد
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي موجود در منطقه نقشة فاصلة پارك. 6شكل 
  

تري براي احداث پارك جديد در منطقـه          ، با توجه به پارامترهاي مشخص شده، وضعيت مناسب        9 در منطقه    5محله  
يـابي نيـز بـه آن         اي كه در نتيجة نهايي مكان       ك در مقياس منطقه   با تبديل شدن قسمتي از پادگان جي به پار        . را داراست 

  . سازد اي است و كمبودهاي منطقه را در اين حيطه برآورده مي ايم، پارك المهدي در مقياس ناحيه رسيده
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  هاي فعلي منطقه  هاي جديد و پارك يابي پارك نقشة نتيجة نهايي مكان. 7شكل 
  

  ها تجزيه و تحليل يافته
 در خـصوص فـضاي سـبز شـهري     9اي براي ارزيابي نظر شهروندان و ساكنان منطقه         نامه  طور كه ذكر شد، پرسش      همان

ها در پركردن اوقات فراغت و بيكاري آنها، ارزيابي عملكرد اجرايـي و               ها و پارك    و نقش اين بوستان   ) 9هاي منطقه     پارك(
 المهـدي، آزادي، جرجـاني و       هـاي    پارك ،هاي موجود منطقه    اركاز پ .  تهيه گرديد  9مديريت فضاي سبز شهرداري منطقه      

دو پارك المهدي   . هاي موجود در منطقه بيشترين اندازه را از لحاظ مساحت داشتند، انتخاب شدند              كوكب كه در بين پارك    
 داليـل زيـر   .تر از دو پارك جنوبي منطقه يعني جرجاني و كوكب هـستند  اند، بزرگ و آزادي كه در شمال منطقه واقع شده  

  : نامه انتخاب شوند  پارك در منطقه براي پر كردن پرسش4باعث گرديد كه اين 
  . باشند9هاي نمونه هم در شمال و هم در جنوب منطقه  پارك .1
از قبيل درياچه مصنوعي، زمين اسـكيت،   9هاي منطقة   ترين پارك منطقه و داراي بهترين امكانات پارك       بزرگ .2

 .  داشته باشد9ي فراتر از منطقه ر سبب شده است كه پارك المهدي نقشلوازم ورزشي و موارد ديگ

شود وضـعيتي خـاص دارد كـه در           پارك آزادي، به دليل اينكه درِ مدارس ابتدايي و راهنمايي به آن گشوده مي              .3
 .شود شهر تهران كمتر يافت مي

 وضعيت اقتصادي افراد كـه بـه        . قرار دارد  9پارك جرجاني در جنوب منطقه و در نزديكي بافت فرسوده منطقه             .4
اي و مقياس بسيار كوچك و امكانات         كنند نسبتاً نامناسب است و پارك با دسترسي محله          اين پارك مراجعه مي   

هاي صنعتي، مانند كارخانه آزادسـازي و         اين داليل و همچنين همجواري آن با كارخانه       . آيد  شمار مي   محدود به 
 .ا اين پارك انتخاب گرددسازي، باعث گرديد ت كارخانه الستيك

خـاطر   سازي از طرف شـهرداري منطقـه اسـت و حـساسيت اهـالي بـه          پارك كوكب در حال بازسازي و باززنده       .5
طوالني شدن روند بازسازي، همچنين واقع شدن اين پارك در جنوب منطقه، باعث گرديـد تـا پـارك كوكـب                     

 .انتخاب شود

دهنده به سؤاالت      وضعيت سني افراد پاسخ    11جدول  و  نامه    سشدهنده به پر     وضعيت جنس افراد پاسخ    10در جدول   
  .دهد نامه را نشان مي پرسش

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  شهرداري تهران9 مديريت فضاي سبز شهري منطقه 

  

43

  نامه  دهنده به پرسش وضعيت جنس افراد پاسخ. 10جدول 
  جمع  زن  مرد  
  80  43  37  تعداد
  100  8/53  3/46  درصد

    1386 نگارندگان، ةنام نتايج پرسش: منبع 

  نامه ه پرسشدهنده ب  وضعيت سن افراد پاسخ.11جدول 
  درصد  تعداد  سن
  2/11  9  15كمتر از 

30-16  33  2/41  
50-31  26  5/32  

  15  12  50بيشتر از 
  100  80  جمع

  .1386 نگارندگان،ةنام  نتايج پرسش:منبع  
  

كه مردان گرايش بيشتري به      گيرد، درحالي   هاي خانوادگي صورت مي     در مراجعه طور عمده    ها به   زنان از پارك   ةاستفاد
دهنده به    بيشترين افراد پاسخ  . دهند  منظور برخوردهاي اجتماعي خارج از روابط خويشاوندي نشان مي          ها به   فاده از پارك  است

دهنـدة اسـتفادة بيـشتر ايـن گـروه از             توانـد نـشان      قرار دارند كه اين امر مي      16-30نامه در ردة سني جوان، يعني         پرسش
  . ها باشد پارك

  نامه هندگان به پرسشد  وضعيت سواد پاسخ.12جدول 
  درصد  تعداد  تحصيالت

  5/2  2  كمتر از ابتدايي
  8/33  27  ابتدايي و راهنمايي

  5/52  42  متوسطه
  2/11  9  دانشگاهي
  100  80  جمع

  1386 نگارندگان،ةنام  نتايج پرسش:منبع 
  

  نامه دهندگان به پرسش  وضعيت شغل پاسخ.13جدول 
  درصد  تعداد  شغل
  10  8  آزاد

  8/13  11  كارمند
  5/22  18  محصل

  7/38  31  دار خانه
  8/13  11  بازنشسته
  3/1  1  بيكار
  100  80  جمع

  .1386نامة نگارندگان،   نتايج پرسش:منبع   
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شـان    اين قشر دليل اصلي مراجعـه     . دار هستند    درصد افراد خانه   7/38شود كه      مشاهده مي  13جدول شماره   براساس  
دليـل بـازي       كمتـري بـه    كه مردانِ   اند، درصورتي   دهر كمتر به داليل شخصي اشاره ك      به پارك را بازي كودكان برشمرده و      

ها در پارك سهم بسزايي را به خـود اختـصاص             حضور خانواده   البته در روزهاي تعطيل،   . كنند  كودكان به پارك مراجعه مي    
كه افـراد جويـاي    دي از آن است، درحاليهاي فر داليل استفادة افراد بازنشسته از پارك اساساً در محدودة استفاده    . دهد  مي

ا بيـشتر بـراي مطالعـه و درس         رآموزان و دانـشجويان، پـارك         دانش. كار تمايل بيشتري به تجمع دوستان در پارك دارند        
هاي خانوادگي به پـارك اسـت ـ ايـن گـروه       دار هم معموالً مراجعه كنند و انگيزة استفادة جمعيت خانه خواندن انتخاب مي

ها استفاده  طور روزمره از پارك افراد بازنشسته تنها گروهي هستند كه نسبتاً به . كنند  مده كمتر از پارك استفاده مي     طور ع   به
 تعـداد روزهـاي     14جـدول   . كننـد   ي ديگر، به پارك مراجعـه مـي       اه  و بيشتر از گروه   ) اي  محله(كنند و از فواصل كوتاه        مي

  .دهد مراجعه به پارك در طول هفته را نشان مي
  

  تعداد روزهاي مراجعه به پارك در ميان جامعه آماري. 14جدول 
  درصد  تعداد  تعداد روز مراجعه در هفته

  3/46  37  ا روز
  8/18  15   روز4-2
  3/6  5   روز5-4

  7/28  23   روز5بيشتر از 
  100  80  جمع

  .1386 نگارندگان، ةنام نتايج پرسش :منبع
  

اي يك روز و يا كمتـر بـه پـارك        دهند هفته    درصد از افراد ترجيح مي     3/46شود كه      مالحظه مي  14براساس جدول   
افرادي كه بيـشتر از پـنج روز بـه    . دهند نامه را تشكيل مي   نفر از افراد جامعه آماري پرسش      46مراجعه كنند كه اين تعداد،      

 28كنند، كه  پارك مراجعه ميشان به  كنند، اغلب بازنشستگان و يا افرادي هستند كه براي بازي كودكان پارك مراجعه مي
 روز بـه پـارك   4-5 درصد افـراد نيـز   3/6 روز و 2-4 درصد افراد، 8/18. اند دهندگان در اين رديف قرار گرفته نفر از پاسخ 
ها مشخص شده است كه جامعه آماري مورد مطالعه، موارد زير را              نامه  طبق نتايج استخراج شده از پرسش     . كنند  مراجعه مي 

  : انتظار دارداز فضاي سبز
ويـژه    بـه ( فضاي مناسب براي مطالعه، برخوردار از وسايل ورزشي، انتظار فضاي سبز بيشتر              ،وسايل بازي متنوع   .1

  . ، نزديكي و در دسترس بودن فضاي سبز و داشتن امنيت)در پارك كوكب
  .نياز به كم كردن آلودگي صوتي ناشي از حضور فرودگاه و آلودگي صنايع مستقر در منطقه .2
كننـدگان بـه پـارك آزادانـه بتواننـد            نامه، فراهم آوردن فرصتي بود تا شـهروندان و مراجعـه            دف از تكميل پرسش   ه

نامة حاضر اين امكـان را فـراهم سـاخت تـا            پرسش.  ابراز كنند  9هاي منطقه     نظرشان را در مورد فضاي سبز شهر و پارك        
از ايـن   . دان از زبان ساكنان منطقه مورد بررسي قرار گيرد         در برابر نيازهاي شهرون    9ميزان پاسخگويي فضاي سبز منطقه      

كـم يـك بـار بـه      اي دسـت  ، هفته) درصد3/46(كنندگان به پارك  توان چنين استنباط كرد كه اكثر مراجعه        نامه مي   پرسش
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 كه يكـي    كنند  افراد در هر بار مراجعه فقط يك تا دو ساعت را در پارك سپري مي              )  درصد 5/82(كنند و     پارك مراجعه مي  
)  درصـد  3/56(كننـده بـه پـارك         اغلب افراد مراجعـه   . از داليل آن، كمبود تنوع و عدم جذابيت براي ساكنان منطقه است           

، تفـريح و گـذران اوقـات    ) درصـد 40(كنندگان به پارك   هدف بسياري از مراجعه 1.دهند عصرها به پارك بيايند      ترجيح مي 
  . است) د درص5/27(فراغت و بعد از آن بازي كودكان 

ها به دليل تردد جوانان بيكار        هاي منطقه مشكالتي مانند وجود افراد معتاد و عدم امنيت كافي براي خانواده              در پارك 
مشخص گرديد كه مردم سـاكن در       . و مزاحم، كمبود تنوع در پارك و فضاي سبز، كمبود امكانات و مانند اينها وجود دارد               

خواستند اوقاتي را كه خارج از منزل         آنها مي . شان باشد   كننده زندگي روزانه     حمايت منطقه، خواستار فضاي سبزي بودند كه     
، مـشكالت موجـود در      15گيري بهتر از اين مورد با توجـه بـه جـدول               براي نتيجه . هستند احساس آسايش و امنيت كنند     

  .هاي منطقه از نظر شهروندان ذكر شده است پارك
  

  صد پاسخگويي به آنهامشكالت موجود و تعداد در. 15جدول 
  درصد  تعداد  مشكالت موجود
  2/26  21  كمبود امنيت

  2/11  9  ضعف امكانات بهداشتي
  2/11  9  عدم تنوع وسايل بازي كودكان
  2/36  29  كمبود فضاي سبز و سايبان

  15  12  همه موارد
  100  80  جمع

  .1386 نگارندگان، ةنام نتايج پرسش :منبع
  

ه گزينه كمبود فضاي سبز و سايبان اشاره كردند، افرادي بودند كـه بـه پـارك كوكـب                   درصد بااليي از كساني كه ب     
 مـشكالت محلـه     زكنندگان، طوالني شدن رونـد بازسـازي پـارك از سـوي شـهرداري را ا                 اين مراجعه . كردند  مراجعه مي 
 2/26. بـل توصـيف كردنـد     هاي آزادي و المهـدي بهتـر از ق          اغلب جامعه آماري، امكانات بهداشتي را در پارك       . برشمردند

ها اشاره كردند، كه اين امر بـه پـايين آمـدن              درصد جامعه آماري به كمبود امنيت ناشي از رفت و آمد افراد معتاد در پارك              
  . ها منجر گرديده است تناوب استفادة زنان از پارك
هاي خارج از منطقه مراجعه       اركشان به پ    نامه، درصد بااليي از جامعه آماري براي رفع نيازهاي          براساس نتايج پرسش  

صورت  اي عمدتاً به هاي فرامنطقه استفاده از پارك. دانند هاي منطقه را جوابگوي نيازهاي هفتگي خود نمي  كنند و پارك    مي
هاي محلي و بـا دسترسـي پيـاده بـاالتر       طول هفته، مراجعه به پاركرو د  گيرد  خانوادگي و در روزهاي تعطيل صورت مي      

هـاي    هاي المهدي، آزادي، جرجاني، كوكـب، سـاير پـارك           كننده به پارك    دهندة درصد افراد مراجعه      نشان 16جدول  . است
  .هاي خارج از منطقه است منطقه و همچنين پارك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .تري دست يافت  بوده است، تا بتوان به نتايج منطقي در روزهاي مختلف هفته و در ساعات مختلف روزهاي مراجعه به پارك. 1
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  هاي منطقه و خارج از منطقه  پارك نمونه، ساير پارك4مراجعه به هر يك از . 16جدول 

  رصد افراد مراجعه به پاركد  كننده به پارك تعداد افراد مراجعه  نام پارك
  3/21  17  پارك المهدي
  8/18  15  پارك آزادي
  7/8  7  پارك جرجاني
  7/8  7  پارك كوكب

  8/13  11  هاي ديگر منطقه پارك
  7/28  23  هاي خارج از منطقه پارك

  100  80  جمع
  

  : شود  چنين استنباط مي16از جدول 
هاي خارج از منطقه مراجعـه        ، اكثر مواقع به پارك    ) نفر 23معادل  ( درصد   7/28 نفر جامعه آماري،     80از مجموع    .1

را ... اي ماننـد ارم، پرديـسان، چيتگـر و       هاي فرامنطقه   دهنده به اين سؤال، پارك       نفر پاسخ  23اكثريت  . كنند  مي
  .نام بردند

 مراجعـه  9هاي ديگر منطقـه   ، اكثر مواقع به پارك) نفر11معادل  ( درصد   8/13 نفر جامعه آماري،     80از مجموع    .2
 1.هاي هاشمي، معلم و مهر را نام بردند اكثر آنها، پارك. ها نيامده است ي كه در گزينهيها يعني پارك كنند،  مي

، تعداد زيادي از مراجعان ثابت را به خود اختصاص          9ترين پارك منطقه      عنوان بهترين و بزرگ       پارك المهدي به   .3
هاي موجود را كافي برشمردند و نياز به پارك ديگري            ند كه پارك  دهد كه اين تعداد تقريباً همان كساني بود         مي

 .دهندة امكانات كافي و خوب پارك المهدي است اين مسئله نشان. كردند را احساس نمي

كنند از دو پارك ديگر كمتر است، كه بيانگر عدم            تعداد افراد ثابتي كه به دو پارك جرجاني و كوكب مراجعه مي            .4
شـان    اين تعداد نيـز، نزديـك بـودن پـارك بـه خانـه را دليـل اصـلي مراجعـه                    . پارك است كارايي الزم اين دو     

 منطقه، خاطرنشان كردند    يها  كنندگان به پارك    اكثر مراجعه . ها را   دانستند؛ نه راضي و كافي بودن اين پارك         مي
  .تواند جوابگوي نياز روزانة آنها باشد هاي موجود كافي نيست و نمي كه پارك
هاي    درصد پارك  3/21هاي ديگر را متذكر شدند و تنها           درصد از افراد، نياز به پارك      8/78، تعداد   17ل  براساس جدو 

دانستند از مراجعـان بـه پـارك المهـدي            هاي موجود را كافي مي       درصد جامعه آماري كه پارك     90 .فعلي را كافي دانستند   
  .بودند

نامه بودند، از اين دو پارك رضـايتي نداشـتند و       پرسشافرادي كه در دو پارك جرجاني و كوكب پاسخگوي سؤاالت           
كننده بـه پـارك جرجـاني، نبـود امكانـات بهداشـتي و آبـسردكن، كمبـود                    افراد مراجعه . دانستند  امكانات آن را ناكافي مي    

  .  پارك را از مشكالت عمدة پارك برشمردند ها و شلوغي روشنايي، نبود زمين كافي براي فوتبال بچه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزم بـه ذكـر اسـت آن سـه پـارك در كنـارة         . هاي فتح، كوثر و ارغوان اشاره نكردند        كدام از جامعه آماري به پارك       جالب توجه است كه هيچ    . 1

 .هاي سواره و بزرگراه قرار دارند دسترسي
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  ها در منطقه  افي و ناكافي بودن پاركك. 17جدول 
  درصد  تعداد  پاسخگويي به نيازها

  3/21  17  .، كافي است پارك موجود
  8/78  63  .استديگري نياز هاي  ، كافي نيست و به پارك پارك موجود

  100  80  جمع
  .1386نامة نگارندگان،  نتايج پرسش: منبع

  
الزم بـه ذكـر     . رايي فضاي سبز شهرداري منطقه، آمـده اسـت         درصد رضايت از مديريت و كارهاي اج       18در جدول   

قرار داشتن  . كننده به دو پارك كوكب و جرجاني، اغلب از عملكرد شهرداري در منطقه ناراضي بودند                است كه افراد مراجعه   
ايتي اين دو پارك در منطقه، بافت فرسوده و طوالني شدن روند بازسازي پارك كوكب باعث شده اسـت تـا ميـزان نارضـ                     

كردند از عملكرد شهرداري      درمقابل، افرادي كه از پارك المهدي استفاده مي       . كننده به اين دو پارك باال باشد        افراد مراجعه 
  .منطقه، رضايت كامل داشتند

  

  9ميزان رضايت مردم از مديريت و كارهاي اجرايي فضاي سبز شهرداري منطقه . 18جدول 

  درصد  تعداد  9ريتي فضاي سبز شهرداري منطقه رضايت مردم از كارهاي اجرايي و مدي
  35  28  خوب
  50  40  متوسط
  15  12  ضعيف
  100  80  جمع

  .1386نامة نگارندگان،   نتايج پرسش:منبع    
  
  گيري و پيشنهادها نتيجه
امل هايي بيشترين تماس، ارتباط و تع در چنين عرصه. اند هاي شهري ترين بخش شهرها و محيط هاي عمومي، مهم    عرصه

ها تمامي بافت شهري را ـ كه مردم بدان دسترسي فيزيكي و بصري دارند ـ شـامل     دهد و اين عرصه ها رخ مي بين انسان
اند كه نقش فعـال در سـالمتي شـهر و           ها و فضاهاي سبز شهري      ها، پارك   ترين عناصر اين مجموعه     يكي از مهم  . شود  مي

ي ادان اشاره شد، كاهش كيفيت و به تبع آن كاهش تمايل شـهروندان بـر              امروزه به داليلي كه ب    . كنند  شهروندان ايفا مي  
هاي اجتماعي ـ اقتصادي حاصل از   اي صورت گرفته بر روي دادهه با بررسي. خورد ها به چشم مي  گيري از اين عرصه بهره

هـران، فاقـد منـابع     ت9شهرداري منطقـه  :  نتايج زير حاصل شده است9ها، در منطقه      پيمايش صورت گرفته در اين مكان     
كمبود فضاي سبز اين منطقه، به دليل      . سازي و مديريت فضاي سبز جديد است        منظور پياده   مالي كافي براي تهيه زمين به     

ها، لـزوم     به دليل سرانة پايين و نياز شهروندان به پارك        . هاي محيطي و مواردي از اين دست است         وجود فرودگاه، آلودگي  
ويـژه پـارك كوكـب ـ      ها در منطقه ـ به  جديد در منطقه و همچنين بهسازي و نوسازي پاركهاي   ساخت پاركرتسريع د

 مترمربعـي اختـصاص     12 نفر سرانه    59788 فقط براي    9ت فضاي سبز موجود منطقه      حدر محاسبة مسا  . شود  احساس مي 
نمايـانگر اخـتالف بـا      ، فاقد فـضاي سـبز عمـومي در منطقـه هـستند؛ كـه                9 نفر در منطقه     135211يابد و اين يعني       مي

هـاي    نامـه و بررسـي ديـدگاه         تحليـل پرسـش    ).5شـكل   (استانداردهاي جهاني و داخلي از جمله طرح جامع تهران اسـت            
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انجام اين  . منظور حل اين مشكل دارد       نشان از لزوم رسيدگي به     ،هاي منطقه   شهروندان درخصوص كمبود امنيت در پارك     
منظـور    بهكها با حضور دائمي در پار  انتظاميِ ويژة حفظ امنيت پاركيوزش نيروهاتواند از طريق تربيت و آم امر مهم مي  

افرادي كه به پـارك المهـدي مراجعـه       . وسيله افراد مختلف، صورت گيرد      وگيري از مزاحمت براي مردم به     لايجاد نظم و ج   
پـارك  ترين    گرديد، اين پارك بزرگ   طور كه اشاره      كردند، از عملكرد شهرداري منطقه رضايت كامل داشتند، زيرا همان           مي

افرادي كه در دو پارك جرجاني      . منطقه است و داراي امكاناتي نظير درياچه مصنوعي، زمين اسكيت و لوازم ورزشي است             
بـه وجـود    . دانـستند   نامه بودند، رضايت چنداني نداشتند و امكانات آن را ناكـافي مـي              و كوكب پاسخگوي سؤاالت پرسش    

تواند نتايج مثبت زير را براي منطقه   شهر تهران با كيفيت باال و دسترسي آسان، مي9ري در منطقه آوردن فضاي سبز شه  
   :به ارمغان آورد

 .كند  را به خوبي برطرف مي9احتياجات تفريحي، سالمتي و تجربي افراد ساكن در منطقه  •

 . كند ده از وسايل نقليه تشويق مي به كاهش استفا،ها مردم منطقه را از طريق گذران اوقات فراغت در اين مكان •

عنوان فضاهايي نـسبتاً آرام و بـه دور از سروصـداي              دهد كه از اين فضاها به       به ساكنان منطقه اين امكان را مي       •
 .فرودگاه و مراكز صنعتي منطقه استفاده كنند

ر داشته باشـند و    كند كه در قبال منطقة خود احساس رضايت خاطر و غرو            ، كمك مي  9به افراد ساكن در منطقه       •
سـبز بـا كيفيـت بـاال در         فـضاهاي   . كند  اي و افزايش پايداري شهري كمك مي        هاي منطقه   به كاهش مهاجرت  

وجـود    وسيلة درختان و پوشش گياهي در منطقـه بـه           به) ها  آالينده(، امكان پاكسازي هوا را از ذرات ريز         9منطقه  
 .آورد مي

هـاي    تواند بر نظر گردشگراني كه به دنبال مكان         ند و همچنين مي   ك  اين فضاها، جذابيت منطقه را دو چندان مي        •
تـوان بـر    عنوان مثال با مديريت صحيح فضاي سبز اطـراف ميـدان آزادي، مـي            به. ديدني هستند تأثيرگذار باشد   

 .اي بارزتري به آن بخشيد جذابيت آن افزود و خاصيت فرامنطقه

ه فضاي سبز شهري، ناشي از ضعف مديريت و عدم همكاري از آنجا كه مشكالت موجود در شهر تهران در زمين   •
هاي مختلف در امر حفظ و نگهداري و توسعه فضاي سبز شهري بوده است، رفع اين مشكالت                  نهادها و سازمان  

  : تواند پيامدهاي مثبت زير را به دنبال داشته باشد مي
ريـزي    ص در ايـن خـصوص و برنامـه         سرانه فضاي سبز شهري و تعيين عددي مشخ        رايجاد اتفاق نظر در مقدا     .1

  .منظور عملي ساختن آن مناسب به
 .اي ارتقاي نقش مردم و افزايش مشاركت محله .2

 .حفاظت از فضاي سبز موجود و جلوگيري از تخريب آن .3

 . پيش از احداث پارك در منطقه9هاي منطقه  انجام مطالعات فرهنگي، جمعيتي و اقتصادي نواحي و محله .4

 درصد از جامعـه آمـاري       7/28نامه،    براساس نتايج پرسش  (اي    تر و با امكانات فرامنطقه      هاي بزرگ   ساخت پارك  .5
 ).كنند براي استفاده از فضاي سبز به مناطق ديگر مراجعه مي

 .سازي فضاي سبز منطقه مانند پارك كوكب سرعت در بازسازي و باززنده .6
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  تشكر و قدرداني
انـد، تـشكر و قـدرداني         ان كه در انجام ايـن پـژوهش مـساعدت كـرده           معاونت محترم پژوهشي و فناوري دانشگاه تهر      از  
  .شود مي
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