فصلنامه علمی-پژوهشی
نگرشهای نو در جغرافیای انسانی
سال دهم ،شماره دوم ،بهار 7931

ارزیابی دسترسی عینی به پارکها و فضاهای سبز برمبنای سفر پیاده
(مطالعهی موردی :منطقهی  1تهران)
صديقه لطفي
استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران

محمد صديق
دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران

مهدی صديق
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت6991/9/5 :

تاریخ پذیرش6991/61/61 :

چکیده
علی رغم اینکه افزایش فعالیت بدنی درمیان مردم تبدیل به یکی از اولویتهای بهداشت عمومی شدد اتدتم میدزان فعالیدت بددنی
افراد پایین وناکافی اتت .ناکارآمدی تیاتتها ی فرد مدار در باال بردن میزان تحدر
محیطی که کلیت جامعه را در نظر میگیرندم توجه شود .از میان عوامل مختلد

بددنی باعدد شدد اتدت کده بده مدد هدای

مدثرر بدر ررکدت پیداد در محدیس ان دان تداتت

مجاروت یک عامل تعیین کنند اتت .جای نمایی فضاهای عمومی پربازدید درنزدیکی محل تکونت افراد باعد گرایش مردم بده
تفرهای پیاد شد و فعالیت بدنی آنها را افزایش میدهدد .پدار هدا وفضداهای تدبزی جدزو فضداهای عمدومی مدورد نیداز روزانده
شهروندان به ر اب میآید .در این مطالعه پار ها و فضاهای تبز منطقهی  7تهران به لحدا دتترتدی پیداد مدورد ارزیدابی درار
گرفت .روش تحقیق کمی وتحلیلی بود و از نرم افزار  Arc GIS 10.3وتحلیل شبکه درتحلیدل ابعداد عیندی اتدتفاد شدد .نتدای
راصل از این تحقیق نشان میدهد علی رغم کمبود شدید در ترانهی فضای تبز درمحدود ی مورد مطالعهم توزیع فضایی فضاهای
تبز مناتب میباشدم به طوریکه در ردود  77درصد تاکنان منطقه در فاصله تا  088متری به فضاهای تبز دتترتی دارند.

واژگان کلیدی :فضای سبز ،پیاده روی ،دسترسی عینی ،تهران

( -6نویسنده مسئول) s.lotfi@umz.ac.ir
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مقدمه
شهر و فضاهای عمومی آن نقش مهمی در کیفیت زندگی شهروندان از طریق تأثیر بر سالمت جسمانی و روانی آنها
دارد .هم اکنون معضل بسیاری از شهروندان بیماریهای غیر واگیری است که شررای کابدردی شرهرها برآنهرا دامر
میزند ) . (Hakimian, 2014: 215امروزه کم تحرکی وبه دندال آن اضافه وزن وچاقی فق مشکل کشورهای توسرعه
یافته به حساب نمیآید و ای روند درحال گسترش به کشورهای جهان سوم نیز هست .تحقیقرا

نشران داده اسرت

که ارتداط مستقیمی بی بعضی از بیماریها مانند چاقی وپیاده روی وجود دارد .درامریکا هرکیلومتر پیاده روی بیشرتر
 5درصداحتمال ابتال به چاقی را کاهش میدهرد ( .)Barton et al, 2015پریشترر شرهرها بررای پیراده روی سراخته
میشدند وبذا محل کار ومحل زندگی نزدیک به هم بودند) . (Hosaini Homami, 2015:2بعد از انقالب صرنعتی بره
دندال ورود ماشی به شهرها ورواج زندگی ماشینی سفرهای فعال به ویژه پیاده روی مرورد بری تروجهی قرارگرفرت.
زندگی ماشینی فق به دبیل ورود ماشی به زندگی شهروندان ندود بلکه تمامی علوم درآن سهیم بودند .به طوری کره
تفکرا

مدرنیستی معماران مدنی برجدایی عملکردی کاربریها ) .(Hosainpour Asgar, 2015: 18عمالً فاصله محل

کار ،زندگی وارائه خدما

را افزایش داده ومردم را به نوعی مجدور به استفاده ازماشی کرد.

یکی از فضاهای عمومی مهم وتاثیر گذار برزندگی شهروندان پارکها وفضاهای سدز به حساب میآینرد .پرارکهرای
شهری سهم اساسی در رفاه عمومی مردم دارند .نقش آنها را میتوان در رفاه شخصی ،اجتمراعی ،اقتصرادی ،محی ری
وروانی شهروندان مشاهده کرد) . (Lotfi et al, 2012:147یکی از فاکتورهای مهم درزمینه ارزیابی پارکهای شرهری،
عامل دسترسی شهروندان به ای پارکها مریباشرد) . (Alavi & Ahmadi, 2014: 70; Saraei et al,دسترسری عامرل
مهمی است که از جوانب مختلف فضاهای عمومی را تحت تأثیر قرار مریدهرد .دسترسری بره طررخ مختلرف قابرل
تعریف است که بعد عینی وذهنی آن اهمیت زیادی دارد .دسترسی عینی وفاصله ی فیزیکی هنور یک عامرل مهرم در
کشورهای درحال توسعه است ) .)Lotfi, & Koohsari, 2009در رویکرد ارزیابی عینی ازشاخص های کمی اسرتفاده
میشود (همان) .برای مثال دررویکرد دسترسی عینی فاصلهی فیزیکی بی فضرای سردز ومحرال

مسرکونی مردن ر

است ،حال آنکه در رویکرد ذهنی رضایت ساکنی از دسترسی به پارک وفضای سدز مورد توجه قرار میگیرد .میرزان
استفاده ازپارک های شهری به عنوان یک از فضاهای عمومی مهم ،میتوانرد برا دسترسری فیزیکری درارتدراط باشرد.
م ابعا

زیادی ارتداط مثدت بی فعابیت بدنی و نزدیکی به فضاهای سردز را نشران داده نرد ))Riaoux et al, 2016

چرا که قرار گرفت فضاهای سدز درفاصله ی مناسب برای پیراده روی ،انگیرزهی افرراد بررای سرفر پیراده را افرزایش
میدهد که ای خودبه منجربه تحرک بدنی افراد میشود .از ای رو ای پژوهش به دندال ارزیابی پارکهرای من قرهی
 7تهران به بحاظ دسترسی پیاده است و به دندال پاسخ به ای سؤال است که آیا ساکنان من قهی  7تهران به پرارکهرا
وفضاهای سدز به صور

پیاده دسترسی مناسب دارند؟

مباني و مفاهیم
پیاده مداری ومنافع پیاده روی
پیاده مداری محی کابددی را توصیف میکند که پیاده روی در آن اتفاخ می افتد و در م ابعا

مربوطه پیاده مداری

ارزیابي دسترسي عیني به پارکها9 ...

به عنوان بخشی از محی مصنوع در ن ر گرفته میشود که شامل خیابان ،چشم اندازها و ساختمانهای موجود در
یک محله باشد .سنجش پیاده مداری قابلیت پیاده مداری میزان م لوبیت محی مصنوع برای حضور مردم ،خرید،
مالقا  ،گذران اوقا

و بذ

بردن از آن در یک پهنه به صور

پیاده است (Rezazadeh & Latifi Oskoei, 2011:

) .322پیادهمحوری به معنای سهوبت امکان پیادهروی در یک محدوده است ،از نق های به نق ه دیگر یا از خانه به
مجموعهای محلی .بر مدنای اصول شهرسازی ،ساکنان یک من قه ب ور معمول دارای یک شعاع یک چهارم مایل یا
فاصله زمانی پنج دقیقهای هستند که به معنای فاصله آسایش یا سهوبت در پیادهروی است .در واقع هرچه در خارج
از ای فاصله قرار داشته باشد ،دسترسی به آن از طریق پیادهروی دشوار است .در حابی که فاصله یکی از روشهای
تعریف پیادهمحوری است ،پیادهمحوری با طراحی مکانهایی چون خیابانها و پیادهروها ارتداط مستقیم دارد .محله
پیادهمحور محلهای است که در آن کاربری های محلی در فاصله قابل دسترس عابر پیاده قرار دارند .برای نمونه یک
صندوخ پست یا کیوسک تلف در دو تا سه دقیقه زمان ( 152متر) ،یک دکه روزنامهفروشی در پنج دقیقه ( 022متر)
و فروشگاههای محلی ،ایستگاه اتوبوس ،مرکز بهداشت یا دبستان در ده دقیقه ( 022متر) .فاصله پیادهروی فاصلهای
است که برای بیشتر مردم برای پیادهروی بعنوان جایگزینی برای اتومدیل جذاب است ).(Rezazadeh et al, 2011
منافع شهر پیاده به طور خالصه عدار

است از افزایش زیست پذیری وکاهش هزینهها .یک شهر پیاده مدار آبودگی

هوا وآبودگی صوتی را کاهش میدهد واز خ را
برای مردم دررمحی ی جذاب ،آرام ،ام
سالمتی بیشتر وبنابرای

ناشی از ترافیک سواره میکاهد .درچنی شهرهایی فضای شهری

وسابم وجود دارد .شهرپیاده مدار به قدم زدن آهستهتر ،آرامش بیشتر،

سدک زندگی پایدارتر دعو

میکند .زندگی درمجارو

تسهیال

متنوع شهری که

اختالطی از کاربریهای مختلف در آن وجود دارد .به عدارتی درمسافت های کوتاهتر برای رسیدن به ایستگاه حمل
ونقل عمومی ،محل کار ،مدرسه ،مراکزخرید ،مراکزتفریحی ودرکل به معنای صرفه جویی درزمان وانرژی است.
هنوز هم پیاده روی اصلیتری روش جابجایی در شهرها به حساب میآید که در مقایسه با سایر شیوههای جابجایی
دارای مزایای زیر میشود:
 نیاز به هیچ ابزار ووسیله ای ندارد. منابع انرژی غیر قابل تجدید را مصرف نمیکند. آبودگی به وجود نمیآورد. هزینهی تأمی شدکه مناسب پیاده روی در مقایسه با سایر وسای نقلیه ناچیز است. پیاده روی انع اف پذیری ودارای خود تن یمی از ن ر وقت است. -درصور

فراهم بودن شرای آن توزیع عادالنه دسترسی به امکانا

شهری را برای همگان به وجود میآورد.

 به سالمت ونشاط افراد کمک میکند. -میزان ادراک محی ی انسان ن یر مشاهده مکانها ،فعابیتها برای پیاده در مقاییسه با سایر وسای

نقلیه بسیار

بیشتر بوده و احساس کشف ارزشها و وجاذبه های نهفته در محی برای عابر از طریق پیاده روی فراهم میگردد
).(Moeeni, 2013: 23
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فاصلهی شبکهای
عموماً سه روش برای اندازه گیری جدایی فضایی وجود دارد .فاصلهی اقلیدسی (فاصرلهی خر مسرتقیم) ،فاصرلهی
مان هاتان (امتداد دوطرف مثلث راست گوشه) کره ایر روش هرم مدتنری برر فاصرلهی اقلیدسری اسرت وفاصرله ی
شدکهای.
تحلیل شدکه ابزاری مفید برای انجام تحلیلهای فضایی مدتنی بر شدکه مانند تحلیلهای جرادهای ،یرافت کوتراهترری
مسیر ،جهتهای سفر ،تعیی نزدیکتری امکانا  ،تعیی

شعاع خدماتی مدتنی برزمان یا فاصلهی سفر میباشد (Alavi

) .& Ahmadi, 2014اما روش تحلیل اقلیدیسی یک اندازه گیری ساده از دسترسری مریباشرد .در رویکررد اقلیدسری
برای تعیی دسترسی به امکانا

و حوزهی خدماتی با روش مرز بندی ساده تعیی میشود وبجای تمرکز برمسیرهای

واقعی بر فواصل مستقیم تمرکز میکند .فاصلهی اقلیدسی تنها با فاصله خ مستقیم اطالعاتی را بره کراربر مریدهرد
درحابی که ممک است مسیر رسیدن به امکانا

یا خدما

مسیر مستقیمی نداشد وبا مروانعی ویرا محردودیتهرایی

همراه باشد وهمی یکی از محدودیتهای فاصلهی اقلیدسی است وممکر اسرت نترایج آن صرحیا نداشرد .امرا در
فاصلهی شدکهای ای محدودیت وجود ندارد .در ای تحقیق از فاصرلهی شردکهای اسرتفاده مریشرود ودرفاصرله ی
شدکهای به جای تمرکز بر زمان سفر برمسافت تاکید میشود.

شکل ( ) :مقايسه رويکرد فاصله شبکهای و فاصله اقلیدسي
Source: Alavi & Ahmadi, 2014

فضاهای سبز
از جمله مهمتری

محی های مصنوع شهری ،بوستانها و فضاهای سدز شهری هستند .با توجه به روند فزاینده

شهرنشینی و به تدع آن افزایش آبودگیهای مختلف صوتی ،زیستی و ...و همچنی دوری انسانهای شهری از طدیعت،
نیاز به گسترش بوستانها و فضاهای سدز شهری روزبهروز اهمیت بیشتری یافته است .اما کارکرد زیست محی ی ،تنها
کارکرد و پیامد فضاهای سدز شهری نیست .بلکه براساس م ابعا

مختلف صور

گرفته ،فضاهای سدز شهری

میتوانند بر ابعاد مختلف زندگی شهری تأثیرگذار باشند .فضاهای سدز شهری دارای نقش اجتماعی ،اقتصادی و
اکوبوژیکی ،همچون یکپارچگی اجتماعی ،کاهش فشارهای روانی ،فراهم کردن محی ی م لوب برای پرورش
کودکان ،حفظ آسایش و ن ایر آنها هستند که شاخصی برای ارتقای کیفیت فضای زندگی و توسعه جامعه محسوب
میشوند) . (Jonadeleh, 2016:227کارکرد زیست محی ی ،تنها کارکرد و پیامد فضاهای سدز شهری نیست .از جمله
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مهمتری پیامدهای بوستانها و فضاهای سدز شهری که در م ابعا

مختلف به آن اشاره شده ،تأثیر مثدت بر سالمت

عمومی است .افرادی که به فضای سدز نزدیکاند من متر از آن استفاده میکنند و افرادی که من متر از فضای سدز
استفاده میکنند ،احتمال بیشتری دارد که ورزش کنند ( .)Cohen et al, 2007فضاهای سدز نه فق به خاطر ارائهی
چشم انداز به ساکنان بلکه به خاطر زیداسازی محی  ،تمیزی هوا و کاهش آبودگیهای صوتی نقش بسیار مهمی
دارند .فضاهای سدز ،نه فق به خاطر ایجاد سایه ( .)Martensson et al, 2009بلکه با ایجاد جذابیت محی ی ،انواع
پیاده روی مانند قدم زدن درخیابان را افزایش میدهند ( .)Krenichyn, 2006سرسدزی حس پیاده روی در محال
مسکونی را افزایش میدهد چرا که مردم از قدم زدن ودوچرخه سواری کردن در محی های سرسدز بذ

میبرند .با

ای وجود شواهد کافی دال بر اینکه چگونه میزان دوچرخه سواری و پیاده روی با کمیت وکیفیت فضاهای سدز
تغییر میکند  ،و یا اینکه حداقل میزان فضای سدز مورد نیاز برای تقویت از انواع پیاده روی ودوچرخه سواری به چه
میزان است ،وجود ندارد ) .)Wang et al, 2016به طور کلی فضاهای سدز در سه نوع نق های ،خ ی وس حی
میتوانند وجود داشته باشند .شکلهای مختلف فضای سدز میتواند اثرا

متفاوتی بر پیاده روی و دوچرخه سواری

بگذارد( .همان)..
پیشینه
تاکنون پژوهشهای زیادی درراب ه با بررسی وارزیابی دسترسی به پارکها صور

گرفته است ،که درزیر به مواردی

ازآنها اشارهی میشود .ریوکس وهمکاران در مقابهای با عنوان" پیاده روی در دومحله فرانسه :م ابعهی ارتداط تعرداد
وموقعیت پارک با پیاده روی روزانه" به ای نتیجه میرسند که پارکهای بزرگ باعث پیراده رویهرای طروالنیترر و
پارکهای کوچک وباتعداد زیاد منجر به تعداد دفعا

استفادهی بیشتر میشود .حاتمی نژاد وهمکاران در مقابرهای برا

عنوان تحلیل توزیع مکانی -فضایی پارکهای درون شهری آمل با رویکرد عدابت اجتماعی به ارزیابی کمری وکیفری
پارکهای شهری شهر آمل پرداختند نتایج م ابعهی آنها نشان میدهد که سرانهی فضای سدز بسیار پایی مری باشردو
پارکهای موجود نیز از توزیع فضایی مناسب برخروردار نیسرتند ) .(Hataminejad et al, 2015علروی واحمردی در
مقابهی با عنوان "مدبسازی کمی دسترسی به پارکهای شهری با رویکرد عدابت فضایی " به بررسی ای موضروع در
من قهی  1شهرداری تهران پرداختهاند .یافتههای آنها حاکی از توزیع مکرانی کرم ونامناسرب پرارکهرا بره خصرو
پارکهای محلهای میباشد .حاتمی نژاد وهمکارن در مقابهای با عنوان تحلیلی از وضرعیت دسترسری بره پرارکهرای
شهری در تهران به بررسی ای موضوع پرداختهاند .آنها با استفاده از فاصلهی خ ی وبرا توجره بره شرعاع دسترسری
پارکهای محلهای ،ناحیه و شهری وضعیت دسترسی به پارکها را در مناطق  11گانه ی شرهر تهرران مرورد ارزیرابی
قرار دادند .یافتههای آنها نشان می دهدنوعی بی عدابتی فضایی دردسترسی به پارکها درس ا شهرتهران وجرود دارد
و مهمتری

عامل در وضعیت نابسامان دسترسی به پارکهای شهری توزیع نامتعادل آنها است (Hataminejad et al,

) .2013ب فی وهمکاران در مقابهای با عنوان " بررسی توزیع فضایی ومکان یابی پارکهای شهری بابلسر برا اسرتفاده
ازمن ق فازی ومدل تحلیل سلسله مراتدی" به ای نتیجه رسیدند که باوجود کمدود شدید سرانه فضای سردز دربابلسرر
فضاهای سدز موجود نیز از توزیع فضایی مناسب برخوردار نیستند). (Lotfi et al, 2012
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دراکثر م ابعا

انجام شده در ای زمینه برای ارزیابی وضعیت دسترسی ازمعیار سرانهی فضای سدز و فاصرلهی خر

مستقیم (اقلیدسی) استفاده شده است .به کارگیری ای معیارها با وجود اهمیتشان با اشکاالتی ازقدیل عردم توجره بره
توزیع فضایی بر مدنای فاصلهی واقعی همراه اسرت .از ایر رودرایر تحقیرق بررای ارزیرابی دسترسری از فاصرلهی
شدکهای استفاده میشود .وجه تمایزدیگر ای م ابعه با م ابعا

دیگر در ای نکته است کره فضراهای سردز برمدنرای

دسترسی پیاده ارزیابی میگردند بنابری س ا عملکردی فضاهای سدز (محلی ،ناحیهای و )...مورد توجه نمیباشد.
محدودهی مورد مطالعه
قلمرو مکانی ای تحقیق من قرهی  7شرهرداری تهرران اسرت .من قرهی  7یکری از منراطق واقرع درپهنره ی مرکرزی
شهرتهران می باشدکه با  6502هکتاروسعت  1/6درصد مساحت شهر تهران رادارد .ای من قه با دارا برودن 929596
نفر جمعیت حدود  9/0درصد جمعیت شهرتهران را دارد .تراکم نسدی جمعیت نیز حدود  12960نفر در هر کیلرومتر
مربع است .من قه مذکور از شمال به مناطق  9و  ،0از جنوب به مناطق  61و  ،69از غرب به من قره  1و از شررخ بره
من قه محدود  0است .ای من قه که در قلب تهران قرار گرفته دارای  5ناحیه و  60محله میباشرد .محرال
ن ام آباد ،عداس آباد ،و اندیشه از محال

گرگران،

مشهور ای من قه محسوب مریشروند (مهندسری مشراور فرنهراد.)6901،

ویژگیهای عمده من قه ب ور کلی عدارتند از:
 واقع شدن در پهنه مرکزی شهر تهران و پیوند با استخوان بندی مرکز شهر تهران در غرب شریعتی؛ -وجود محال

باهویت در پیوند با رشد قدیم شهر؛

 عدور شش خ اصلی مترو و نیز وجود محورهای فعابیتی با عملکرد فرامن قهای و شهری؛ وجود اراضی نسدتاً وسیع با کاربری ن امی؛ وجود محور تاریخی شمیران (دکتر شریعتی)؛ -تفاو

چشمگیر میان بخش شرقی و غربی من قه؛

 احاطه شدن نسدی من قه در شدکه بزرگراهی (.)Minicipality of Zone 7, Tehran 2016روش تحقیق از نوع کمی وتحلیلی میباشد .دربخش کمی ابتدا فاصلهی مرکز بلوکهای آماری به عنوان نق هی مدرد
و پارکها و فضاهای سدز به عنوان نقاط مقصد براساس فاصلهی شدکهای مشخص میشود .در واقع فاصرلهی مرکرز
بلوک آماری تا نزدیکتری پارک نمایندهی فاصلهی افراد ساک در بلوک مورد ن ر با پارک مذکور میباشد .به من رور
محاسدهی فاصله از  Extension network analysisنررمافرزار  Arc Gis10.3اسرتفاده مریشرود .در ایر تحقیرق
پارکها و فضاهای سدز تا  022متر (م لوب برای سفر پیاده) 022 ،ترا  022مترر (مناسرب بررای سرفرپیاده) 022 ،ترا
 6122متر (نسدتاً نامناسب برای سفر پیاده) و بیشتر از  6122متر (نامناسب برای سفر پیاده) درن ر گرفته میشود.
در برنامه ریزی شهری فضاهای سدز وپارکها براساس مقیاس عملکردیشان به پارکهای واحد همسایگی ،محلرهای،
ناحیهای ،من قهای ) (Yazdani et al, 2016: 255تقسیم بندی میشوند که هریک شعاع دسترسری متفراوتی دارنرد.
عموماً ارزیابی پارکها نیز براساس مقیاس عملکردی آنها میباشد .در ارزیابی بر مدنای مقیاس عملکردی پارکهرای
ناحیهای ومن قه ای وسعت زیادی را پوشش میدهند در حابیکه عمالً به دبیل افزایش فاصله امکان مراجعهی پیاده به
ای پارکها از بی میرود .ازآنجا که در ای م ابعه ارزیابی پارکها برمدنای سفر پیاده مریباشرد از ایر رو عملکررد

ارزیابي دسترسي عیني به پارکها1 ...

پارکها برمدنای مقیاس مورد توجه نیست .نکتهی دیگر درمورد فضاهای سدز و پرارکهرا ایر اسرت کره درارزیرابی
پارکها وفضاهای سدز بر مدنای سرانه ،فضاها سدز با مساحتهای بسیار کوچک ،حاشیهی خیابانها و ..نیرز محاسرده
میگردد .با اینکه ای فضاها در م لوبیت فضای شهری تأثیر مثدتی دارند وبی نمیتوان از آنها به عنوان فضاهای سردز
به عنوان مکانی برای گذارن اوقا

فراغت یاد کرد .ازای رو در ای م ابعرهی فضراهای سردز برا مسراحت بیشرتر از

 6222متر مورد ارزیابی قرار میگیرند 11 .واحد فضای سدز وپارک باالی  6222متر درمن قهی  7موجود میباشد کره
در مجموع حدود  5هکتار وسعت دارند .بزرگتری پرارک  2/5هکترار وسرعت دارد ( Minicipality of Zone 7,

).Tehran 2016

شکل شمارهی ( :)2موقعیت جغرافیايي منطقهی مورد مطالعه
Source: Minicipality of Zone 7, Tehran 2016

محدودهی مورد م ابعه از  6676بلوک آماری تشکیل شده است .ای بلوکها در کل  929596نفر جمعیرت را شرامل
میشود .پرجمعیتتری بلوک  1190نفر وکم جمعیترینان  5نفر را شامل میشود .به طور متوس در هر بلروک 119
نفر ساک میباشد ) .)SCI, 2010درای م ابعه بره دبیرل عردم دسترسری بره دادههرا واطالعرا

در سر ا ق عرا

مسکونی ،فاصلهی مرکز هر بلوک تا نزدیکتری پارک ،به عنوان فاصلهی افراد ساک بلوک با پارک وفضای سدز مورد
ن ر ،درن ر گرفته شده است .شکل شمارهی ( )1بلوکهای آماری وتوزیع فضایی فضراهای سردز را نشران مریدهرد.
دادههای مربوط به بلوکهای آماری از مرکزآمار به دست آمد.
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شکل شمارهی ( :)3بلوکهای آماری وتوزيع فضايي فضاهای سبز منطقهی  7تهران Source: Authors

يافتهها
همان ور که دربخش های قدلی اشاره شد ،فاصلهی بلوکهای آماری از ن رر وضرعیت دسترسری پیراده بره پرارکهرا
وفضاهای سدز در چهار طدقهی تا  022متر (م لوب برای سفرپیاده) 022-022 ،متر (مناسب برای سفر پیراده)-022 ،
 6122متر (نسدتاً نامناسب برای سفرپیاده) و بیشتر از  6122مترر (نامناسرب بررای سرفر پیراده) سر ا بنردی شردند.
من قهی  7به بحاظ فضاهای سدز جزو مناطق محروم تهران به حساب می اید وبی فضراهای سردز موجرود از توزیرع
مناسب در س ا من قه برخورداراست .نتایج حاصل ازای تحقیق نشان میدهد که بیشتر ساکنی از وضعیت مناسرب
دسترسی پیاده به پارکها وفضاهای سدز برخوردار هستند 197 .هزار نفراز کل جمعیت من قره ( 929596نفرر) یعنری
در حدود  75درصد آن درفاصله ی  022متری به فضاهای سردز دسترسری دارنرد .کره از ایر تعرداد  95/19درصرد
درشعاع دسترسی  022متری و  02/97درصد در شعاع  022 -022متر قرار دارند .ای وضرعیت نشران مریدهرد کره
فضاهای سدز موجود در من قه با وجود کمدود شدید از بحاظ سررانه ،از توزیرع فضرایی مناسرب برخروردار هسرتند.
جدول شمارهی ( )6و شکل شمارهی ( )6وضعیت دسترسی ساکنی را با تفصیل بیشتری نشان میدهد.
جدول شماره ( ) :وضعیت دسترسي ساکنان منطقهی  7به فضاهای سبز () 331
بلوکهای
شعاع دسترسی

جمعیت

وضعیت دسترسی

آماری
تعداد

درصد

تعداد

درصد

016

99/62

629190

95/19

م لوب

 022 -022متر

006

02/79

611069

02/97

مناسب

 6122-022متر

696

61/12

51770

60/90

نسدتاً نامناسسب

بیشتر از  6122متر

01

9/92

61720

5/99

تا  022متر

Source: Research findings

نامناسب
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شکل (شمارهی  :)3وضعیت دسترسي ساکنان منطقهی  7به فضاهای سبز
Source: Authors

بحث و نتیجه گیری
پیاده روی به عنوان یک رفتار معلول عوامل مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،فردی ،محی ی وفرهنگی و ...است .در ایر
میان به نقش عوامل محی ی ( )Titze et al, 2008همزمان با ناکارامدی سیاستهای فررد مردار در براال برردن میرزان
فعابیت بدنی افراد )( Sugiyama et al, 2009توجه بیشتری شده است .از میان عوامل مختلف مؤثر بر حرکرت پیراده
در محی انسان ساخت مجارو  6یک عامل تعیی کننده است ) .(Moeeni, 2010: 89یافتههای ای م ابعه نشان داد
که فضاهای سدز در محدوده مورد م ابعهی از توزیع فضایی مناسب برخوردار است بره عدرار
من قه دسترسی مناسدی به فضاهای سدز دارند م ابعا

دیگرر سراکنان ایر

مختلفی به ارتداط بی نزدیکری محرل سرکونت بره پرارک برا

فعابیت بدنی ( )Wang et al, 2016واضافه وزن وچاقی ( )Veitch et al, 2016اشاره کردهاند .نزدیکری پرارکهرا بره
محل سکونت عالوه بر تأثیر گذاری مستقیم در میزان فعابیت بدنی افراد (سرفرپیاده تاپرارک) ازطریرق ایجراد محری
وچشم اندازی زیدا افراد را به قدم زدن در محی تشویق میکنند.
اما یک فاکتور پیچیده در ادبیا  ،حضور بابقوۀ یک عامل غیر افزایشی( 1کل بزرگتر از مجموع ترک ترک اجرزا )9در
راب ۀ بی فاکتورهای اندازه گیری شدۀ محری سراخته شرده و پیامردهای فعابیرت فیزیکری در ابعراد مختلرف اسرت
( .)Martens, 2007یعنی اینکه دسترسی به فضاهای سدز یا هر عامل دیگر مختلف ممک است فعابیت فیزیکی را بره
طور مستقلی افزایش دهند؛ با ای وجود ،تأثیر مشترک عوامل متعدد بیشتر از مجموع اثرا

تک تک آنهرا مریتوانرد

باشد.
1

. Proximity
. Non-Additive
3
”. “Sum Greater Than The Parts
2
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دسترسی به پارکها با اینکه بیشتر مواقع استفاده ازان را ترغیب میکند وبی همیشره ایر موضروع صردخ نمریکنرد
 بررای.را دراستفاده از آن تحت تأثیر قرار دهد

 سایر عوامل ممک است عامل مجاور.(Giles-Corti et al., 2005(

نسدتاً بادرامد پایی نشان داد که اگرچه برخی ازآنهرا

مثال م ابعهای بی زنان امریکایی – افریقایی در یکی از محال

از پارکهای واقع در واحدهمسایگی استفاده میکنند وبی بیشترآنها به دبیل نگرانری از نراامنی حاضرر بره اسرتفاده از
. ای نگرانی برای کودکان نیز وجود دارد.پارک نیستند
و

 وجرود تسرهیال،حصول شرای دیگر مانند احساس امنیت

ازای رو توزیع فضایی ودسترسی مناسب درصور

 نگهداری و رسیدگی به آنها میتواند منجر به ترغیب به پیراده روی، جذابیت مسیر خانه تا پارکها،مناسب

امکانا

.و فعابیت بدنی بشود
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