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چکیده
در عصر حاضر اهمیت و نقش فضای سبز در حیات و توسعه شهرها تا حدی است که به عنوان یکی از شاخصهای توسعه پایددار
از آن یاد می شود .در توسعه پایدار شهری توزیع متناسب فضای سبز با توجه به پراکندگی متوازن جمعیت یکی از اصدو برقدراری
عدالت جغرافیایی است .میباشد .این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی در پی دستیابی به هدف اصلی پدژوهش یعندی
ارزیابی وضعیت سرانه فضای سبز در مناطق دهگانه شهر شیراز میباشد در این راستا با گدردآوری اطالعدات موجدود در طرحهدای
توسعه شهری و سرشماریهای رسمی مرکز آمار ایران طی سا های  5831 ،5831و  ،5831تحلیلهای الزم با استفاده از مدد هدای
آنتروپی و ضریب پراکندگی صورت گرفته است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که باالترین سرانه فضای سبز شهری به ترتیدب در
مناطق  5 ،6 ،8 ،3و کمترین سرانه فضای سبز به ترتیب مربوط به مناطق  3و  7میباشد .در محاسبات مد ضریب پراکنددگی عددد
( ) 1/01بدست آمد که برخالف تحقیقات قبلی در خصوص نمونه مورد مطالعه این پژوهش ،نشانگر تحقق اصل عدالت محوری در
برنامهریزی فضایی شاخص فضای سبز در سا  5831میباشد .نتایج حاصل از ضریب آنتروپی نیز نشان داد که توزیدع جمعیدت در
مناطق دهگانه شهر شیراز در سا  5831متعاد بوده ،در سا 5831به سمت توزیع ندابرابری جمعیدت پدیش رفتده و سد س در سدا
 5831دوباره به سمت عدد  5که نشاندهنده توزیع متعاد است ،سوق یافته است.

واژگان کلیدی :فضای سبز ،عدالت فضایی ،توزیع جمعیت ،توسعه پایدار شهری ،شهر شیراز

( -0نویسنده مسئول) mrahimi17@gmail.com
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مقدمه
مفهوم توسعه پایدار از همان ابتدا با رویکرد انتقاد به روشهای برنامهریزی قدیمی-که نسبت بهه میهیز زیسهت بهی-
توجه بوده است ( )Gomez and Salvador, 2006:16و فراهم نمودن زمینه در راسهتای تعهادل بهین میهیز زیسهت
طبیعی و انسان ساخت به منزه ظهور رسید ،در دهههای اخیر شهرهای اغلب دنیا و ایران به عنوان کانون تالقهی ایهن
دو مییز و توسعه روزافزون با معضالت عدیدهای مانند افزایش بیرویه جمعیهت ،توسهعه غیهرهدفمنهد کالبهدی و
افزایش آلودگیهای زیست مییطی همراه بوده ) Karade & et al, 2017:37( ،بهه گونههای کهه امهروزه ههیو گونهه
تعادلی از نظر سطح فضای سبز و مناطق باز موجود بین شبکههای شهری و الگوهای طبیعی زمین مشاهده نمهیشهود
و شبکههای شهری در حال مسلز شدن بر شبکههای اکولوژیکی هستند ( .)Thaiutsa, et al, 2008بهراین اسهاد در
نظریههای جدید برنامهریزی شهری به توزیع و توسعه عادالنه فضاهای سبز جهت دستیابی به توسهعه پایهدار شههری
تاکید شده ( )babagholi & nakhaei, 2014:19و نقش مهمی در ارتقاء کیفیت زنهدگی شههروندان ،حفه و تعهادل
مییز زیست شهری و تعدیل آلودگی هوا پیدا کرده است (آجیلیان ممتهاز و همکهاران .)2:0932 ،بنهابراین تهیریرات
فیزیکی و طبیعی این فضاها در سیستم شههری و بهازدهیههای متتلها اکولهوژیکی ،اجتمهاعی و اقت هادی آن ،در
ساختار جوامع انکارناپذیر است ،تا آنجا که کاربری فضای سبز در شهرها و سرانه آن از مباحه
ریهزی و مهدیریت شههری میسهو

اساسهی در برنامهه-

مهیشهود ( .)Mohamadi,2010: 1مهمتهرین ارهرات فضهای سهبز در شههرها،

کارکردهای زیست مییطی آنها است که شهرها را به عنوان مییز زیست جامعه انسانی معنیدار کرده اسهت .ازایهن
رو فضای سبز باید از نظر کمی و کیفی متناسب با حجم فیزیکی شهر (ساختمانها ،خیابانهها و جهادههها) و نیازههای
جامعه (از لیاظ روانی ،گذران اوقات فراغت و نیازهای بهداشتی) ساخته شود ،تا بتواند به عنوان فضای سهبز فعهال،
بازدهی زیست مییطی مستمری داشته باشد ( .)Hoseini & et al, 2012:1فضای سبز شههری باعه

بهبهود شهرایز

زیست مییز شهر و تولید اکسیژن و کاهش تاریرات سوء عوامل آالینده و زیبایی شهر و بهبود منظر شهری میشهود.
امروزه توسعه پایدار یکی از منابع اصلی صرفهجویی در م رف انرژی در کشورهای توسعه یافته و در حهال توسهعه
را تشکیل میدهد .در این میان کشورهای تراز اول در زمینه استفاده از انرژیهای پاک توانستهاند تها حهد مطلهوبی از
سوختهای فسیلی کمتر استفاده کرده و آنها را ذخیره کنند (.)Taherkhani,2013: 6
در شهر شیراز به واسطه شرایز اقلیمی و تاریتی ،باغات و فضاهای سبز می ول تمدن قابل وصول و دارای معانی و
مفاهیم شناخته شده نزد ساکنین بوده و به عنوان عن ر اصلی شهر ،بار جهتگیری و رونق توسعه آن را بر دوش مهی-
کشیده است (  )Arabsalghar,2014:17به نیوی که باغ-میور ،یا میورهای شهری در این شهر متشکل از باغهات و
فضاهای سبز شهری ،دستاوردی بوده که در باغشهرهای ایران برای تبلور کالبدی ساختار شهر در نظام جدیهد فضهایی
ابداع شده بود ( )Mansori & Arabsalghar,2014براین اساد میتوان گفهت کهه شههر شهیراز از زمانههای گذشهته
حاصلتیز ،پر آ

و دارای فضاهای سبز وسیع و خیابانهای پهر بهاغ از دوران صهفوی بهوده اسهت ()Nikkar,2003

آنچنان که وسعت برخی از باغات و فضاهای سبز آنچنان زیاد بوده که توماد هربرت ،0وقایع نگار اهل ولز در زمان
1

- thomas herbert
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حکومت صفویان بیان کرده است که " در شیراز کمتر خانهای هست که بهاغ نداشهته باشهد ،ایهن بهاغهها سرشهار از
درختان چنار و سروهای بلند است که شیراز را به مانند جنگلی سرسبز نشان میدهد" (.)Sami, 1985
در چند دهه اخیر ،به علت رشد طبیعی جمعیت و مهاجر پذیری ،جمعیت شهر شیراز از  071073نفر در سهال 0997
به  0703791نفر در سال  0937رسیده و با رشد فزاینده جمعیت از یک طرف و توسعه فیزیکی شهر از طهرف دیگهر
روبرو بوده است ( )Statistical Center of Iran, 2016و از همان اولین مراحل توسعه شههری و ورود مظهاهر شههر
نشینی مدرن ( دوران پهلهوی او ل) مسهاحت زیهادی از باغهات و فضهاهای سهبز شههری جههت احهدا

خیابهان و

کاربریهای مورد نیاز آن و همچنین مناسبسازی مییز جهت ورود پدیدهای نوظهور به نام اتومبیل از بین بهرده شهد
( )Salghar,2015: 21و این جریان تا دوران معاصر نیز ادامه پیدا کرده است بهه نیهوی کهه از سهال  0997تها 0931
مساحت شهر به بیش از  21برابر افزایش یافته است و حدود  2317هکتار از باغات حاصلتیر و فضاهای سهبز را بهه
نابودی کشانده اسهت (  ) Nedaeitosi & Bagheri,2016بهر ایهن اسهاد اگرچهه در سهالهای گذشهته اقهداماتی در
خ وص حف و گسترش فضاهای سبز شهری توسز مدیریت شهری صهورت گرفتهه اسهت امها مسهاهلی همچهون
تسلز سواره بر پیاده در فضاهای شهری ،تبدیل شدن شهر شیراز به یکهی کالنشههرهای آلهوده کشهور ،شهکلگیهری
سکونتگاههای غیررسمی در مناطق متتلا و توسعه فیزیکی به صورت خطی ،نیاز به توزیع و توسعه متعادل فضهای
سبز در شهر شیراز و همچنین ارزیابی وضعیت پراکنش آن در راستای برنامههریهزی دقیقتهر مهدیریت شههری امهری
اجتنا

ناپذیر می باشد .در این راستا ،بررسی و آگاهی از چگونگی توزیع فضایی سرانه فضای سبز در سهطح منهاطق

ده گانه شهر شیراز با هدف بازشناخت کمبودها و رعایت اصل عدالت میوری ضهروری بهه نظهر مهیرسهد .تیقیهق
حاضر از نوع کاربردی -توسعهای و با روش توصیفی_تیلیلی صورت گرفته است .جمع آوری اطالعهات و تهدوین
مبانی نظری پژوهش با روش اسنادی و کتابتانهای صورت گرفته و اطالعات آماری مورد نیهاز از طرحههای توسهعه
شهری شیراز (طرح تف یلی و جهامع شههری) سرشهماری رسهمی کشهور در دورهههای متتلها و سهالنامه آمهاری
شهرداری شیراز استتراج شده است .در نهایت با استفاده از مدلهای کمی آنتروپهی و ضهریب پراکنهدگی بهه تیلیهل
اطالعات پرداخته شده تا زمینه چهت مقایسه و تطبیق سرانه مناطق دهگانه شهر شهیراز بها اسهتانداردها و سهرانهههای
رایج به لیاظ کمی و کیفی فراهم گردد و به دنبال پاستگویی به سؤاالت ذیل است:
 )0توزیع فضایی سرانه فضای سبز بین مناطق شههری شهیراز طهی سهال ههای  0931 ،0917و  0931از چهه الگهویی
(متعادل یا نامتعادل) پیروی کرده است؟
 )2روند توزیع جمعیت در مناطق دهگانه شهر شیراز طی سالهای  0931 ،0917و  0931به چه صورت بوده است؟
چارچوب نظری پژوهش
اولین اشاره جهانی به توسعه پایدار 0از سوی کمیسیون برانتلند 2صورت پذیرفت ،که این اسهتعاره در بیهان نهوعی از
توسعه بکار گرفته شد که واجد اخالق عدالت بین نسلی 9باشد هم اکنون مفهوم توسعه پایدار در قالب اراهه راه حل-

1

- Sustainable Development
-Brunt land Report (1987). Our Common Future
3
- Intergenerational Justice
2
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هایی در مقابل الگوهای سنتی کالبدی ،اجتماعی و اقت ادی توسعه است .رویکردی که در مقابل بی عهدالتی و تنهزل
کیفیت زندگی انسانی موضعگیری میکند و پایداری شهری آن دسته نیازهای حیاتی را مورد توجه قرار میدهد که از
ماهیت توسعه معاصر سرچشمه گرفته ( )Bahreini & Maknon, 2000: 42و افزایش رفاه حیهات انسهانی و ارتقهای
سرمایههای شهری را دنبال میکند )Armstrong, 2000 :8( .هرچند پایداری در استفاده ،تا حهد زیهادی بهار زیسهت
مییطی و اکولوژیکی دارد ،اما از دهه  0331به بعد ،با تمرکز این مفهوم بر سکونتگاههها و جوامهع انسهانی ،پایهداری
ابعادی کل نگرانه درخ وص حیات بشری پیدا کرد و هدف افزایش و حف مطلوبیت و کیفیهت زنهدگی انسهانی در
حال و آینده را پی گرفت .با توجه به این دیدگاه ،عالوه بر مساهل زیست مییطی و الکولوژیکی ،در مفهوم پایهداری
شهری ،تمامی ابعاد اجتماعی -فرهنگی ،اقت ادی و کالبدی را در بر میگیرد ( .)Barton, 2001بهر اسهاد تعریها"
آینده مشترک ما" از توسعه پایدار میتوان سه بعد اساسی را مورد توجهه قهرار داد-0:پایدداری اقتصدادی (کدارایی
اقتصادی) :اگرچه مناقشه عمومی در پایداری اقت ادی اغلب بر روی اهداف اکولوژیک متمرکز است .بها ایهن حهال
توسعه پایدار نمیتواند به دست بیاید مگر با در نظر گرفتن تاریرات بر روی اقت اد ،اشتغال و تهیه کهاال-2.پایدداری
محیطی(پایایی اکولوژیکی) :در این نوع از پایداری به منظور تضمین پایهداری عملکهردی دراکوسیسهتمهها ههم در
سطح میلی و هم در سطح جهانی ،نیاز است که توازن مییطی از طریق کشش بیاندازه به وسیله دفهع و اسهتفاده از
منابع به هم نتورد -3 .پایداری اجتماعی (انصاف و عدالت اجتمداعی تدوییعی) :نیازههای اجتمهاعی و تهوزیعی
برمیگردد به تضمین توزیع عادالنه منابع ،کاهش فقر ،توسهع پایهدار انسهانی ،مشهارکت عمهومی و تکهوین سیاسهت
دموکراتیک .چنین رویکرد کلی نیازمند تجربه های بیشتر در بتش حمهل ونقهل و سهازگاری آن بها نیازههای خهاص
موجود در کشورهای در حال توسعه میباشد( .)Shorche,2011: 61این مفهوم بر این حقیقت استوار است که سهطح
استانداردهای اولیهی زندگی انسان را بدون دخالت و ت رف بیش از حد در منابع اولیهی طبیعی و تغییهر و تتریهب
مییز زیست که متعلق به همهی ابنای بشر است ،افزایش دهد .پیدایش مفهوم توسعه پایدار در پاسخ به رشد منطقی
را باید آگاهی تازهای نسبت به مساهل جهانی مییز زیست و توسعه دانست که تیت تیریر فرآیندهای توسعه انسهانی
و اقت ادی ،مساهل زیست مییطی ،افهزایش جمعیهت و تغییهرات سهاختار سیاسهی قهرار گرفتهه اسهت ( & Maleki

 .)damandagh,2012: 30براین اساد با مرور مفاهیم و کاربردهای فضای سبز شهری میتوان به رابطه و تهاریر ایهن
کاربری مهم در توسعه پایدار شهر پی برد.
منظور از فضای سبز شهری نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوششهای گیاهی انسان سهاخت اسهت کهه ههم
واجد «بازدهی اجتماعی» و هم واجد «بازدهی اکولوژیکی» هستند )Saednia, 2000 :6( .فضاهای سبز شهری ،بتشی
از فضاهای باز شهری است که عرصههای طبیعی یا اغلب م نوعی آن بر پوشش درختان ،درختچهها ،بوتههای گهل،
چمن و سایر گیاهانی است که براساد نظارت و مدیریت انسان با درنظر گهرفتن ضهوابز ،قهوانین و تت ه

ههای

مربوط به آن برای بهبود شرایز زیستی شهروندان و مراکز جمعیتی شههری ،احهدا  ،حفه و نگههداری مهیشهوند
( .)Azani & Abasi, 2011: 5اهمیت فضای سبز در مییز شهری تا آنجاست که بهه عنهوان یکهی از شهاخ
توسعه یافتگی جوامع مطرح شده است .مهمترین کارکرد فضای سبز درون و برون شهرها را میتهوان در جهذ

ههای
دی

ارزیابي عدالت فضایي در توزیع و توسعه889 ...

اکسیدکربن و سایر گازهای سمی و تولید اکسیژن ،تعدیل و بهبود شرایز آ

و هوایی شهرها ،کاهش آلودگی صهدا،

بهبود روحیه مردم ،زیباسازی منظر ،جلوگیری کاهش خطرات ناشهی از جهاری شهدن سهیل و جلهوگیری از رشهد و
توسعه بیرویه شهری و حاشیه نشینی خالصه نمود و همچنین توسعه فضای سبز متناسب در شهرها یکی از عوامهل
مورر در کاهش اررات گسترش شهرها به شمار میروند ( .)Mohamadi saran, 2012:52با توجه به مباح

ذکر شده

میتوان نتیجه گرفت شهر پایدار شهری است که از نظر رشد و توسعه اقت ادی ،درآمدزایی و اشتغال بتواند نیازههای
شهروندان را برآورده سازد و از لیاظ زیست مییطهی بهه وضهعیت بهداشهتی و سهالمت شهرنشهینان توجهه نمایهد
( .)Hoseini & et al, 2011: 56و در متون متتلا برای تیقق اهداف شهر پایدار بهه زیربنهای مفیهد ،تجدیهدنظر در
شکل شهرها ،کنترل رشد ،صرفه جویی در انرژی ساختمانی ،تراکم متعهادل ،تغییهر در کهاربریهها ،حفه فرهنه

و

سنت و ارزشها ،روی آوری به م الح و هنرهای بومی ،طراحی بر مبنای عابر پیهاده ،اسهتفاده از دوچرخهه ،اسهتفاده
کاراتر از زمین ،استفاده بیشتر از اراضی درون شهر و بافتهای خالی ،استفاده جدید از بناهای قدیمی ،احیهاء اراضهی
تتریب شده ،اشاره شده اما نکته قابل توجه این است که تاکید اساسی در بیشتر متون به شبکهای پیوسته از فضهاهای
سبز میلهای و ناحیهای در شهر و ایجاد باغچههای شهری شده است ( .)Ajilianmomtaz, 2012: 2توجه بهه مقولهه
فضای سبز شهری زمانی مهم تر جلوه میکند که روشن شود این کهاربری شههری در شههرهای نهاهمگن و ناپایهدار
افزایش حضور پذیری ساکنان ،تشویق به پیاده روی ،افزایش تعهامالت

امروزی ،عالوه برنقش های اکولوژیکی ،باع

اجتماعی و در نتیجه افزایش پایداری اجتماعی و ضریب مشارکت پذیری شهروندان نیز خواههد شهدMohamadi ( .

)& et al, 2011: 263
سرانه و مقیاد فضاهای سبز شهری در کشورهای متتلا بر اساد شرایز اقلیمهی و منهابع آ

متفهاوت مهیباشهد.

جدول شماره ( )0سرانه پیشنهادی کاربری فضای سبز شهری که توسز افراد ،سازمانها و ارگانهای متتلا پیشنهاد
شده را نمایش میدهد( .جدول .)0
جدول ( -)1سرانه پیشنهادی کاربری فضای سبز شهری
افراد ،سازمانها ،و ارگانهای ذی ربز

سرانه پیشنهادی به (مترمربع)

افراد ،ارگانها و سازمانهای ذی ربز

سرانه پیشنهادی (مترمریع)

سازمان ملل

21-27

شهرداری تهران

07-21

موسسه ملی تفرییات آمریکا

01

طرح جامع تهران

01

کمیته اداره بهداشت همگانی و وزارت مسکن آمریکا

01

برنامه ریزان روسی پوالد شهر

91-21

مرکز مطالعات برنامهریزی شهری کشور

01

بهرام سلطانی

91-11

وزارت مسکن

02-7

مجید متدوم

0-71

Source: Mohamadi & et al, 2011: 265

پیشینه پژوهش
ضرابی و رنجبر ( )0932در مطالعه ای تیت عنوان "تیلیلی بر کاربرد فضای سبز شهری بها اسهتفاده از تکنیهکههای
برنامهریزی شهری در مییزGIS؛ مطالعه موردی منطقه  1شیراز ،با استفاده از روش توصیفی –تیلیلی به ایهن نتیجهه
رسیدند که باالترین سرانه فضای سبز شهری در منطقه  1/39میباشد .همچنین توزیهع پارامترههای مسهاحت فضهای
سبز و جمعیت ،و کمترین حد سرانه مربوط به مناطق  1در سطح مناطق شهری شیراز با توجه به میزان ضریب جینی
معادل  1/00میباشد که این دو شاخ

نشان دهنده توزیع نسبتا متعادل فضای سبز و جمعیت مناطق شهری میباشد.
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حسینی و همکاران ( )0930در مقالهای تیت عنوان "بررسی و تیلیل فضهای سهبز شههر شهیراز" بها روش تیقیهق
تیلیلی -تطبیقی بر مبنای آمار موجود سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شهیراز در سهال  0911بهه ایهن نتیجهه
رسیدند که عالوه بر کمبود فضای سبز در شهر شیراز ،توزیع فضای سبز در مناطق آن بهه صهورت عادالنهه صهورت
نگرفته است .اذانی و عباسی ( )0930در مقالهای تیت عنوان " بررسهی جایگهاه فضهای سهبز بها اسهتفاده از ضهریب
آنتروپی و مدل ویلیامسون در رویکرد توسعه پایدار ،نمونه موردی :شهر شیراز" با استفاده از روش تیقیق توصهیفی-
موردی به این نتیجه رسیدند که طی دورههای زمانی  ،0907-0917عدم توازن فضای سبز شهری در ارتباط بها رونهد
نامتعادل جمعیت در سطح مناطق شهر شیراز وجود دارد .همچنین ،میمدی دهچشمه و حکهیم ( )0932در پژوهشهی
تیت عنوان"پایداری شهری تهران از منظر پارکها و فضای سبز عمومی ارزیهابی برپایهه مهدل ضهریب پراکنهدگی"،
مناطق بیست و دوگانه کالنشهر تهران را با روش اسنادی -تیلیلی مورد بررسی قرار دادند و به ایهن نتیجهه رسهیدند
که توزیع فضاهای سبز شهری در شهر تهران به صورت نیمه متعادل اسهت .زیهاری و همکهاران ( )0930در مقالههای
تیت عنوان " تیلیلی بر بیران زیست مییطی و توزیع مکانی فضای سبز شهر تهران" ،با روش توصهیفی -تیلیلهی
به این نتیجه رسیدند که فضای سبز در شهر تهران تنها  01درصد مسهاحت کهل شههر اسهت و عهدم تناسهب توزیهع
مکانی فضای سبز در سطح شهر وجود دارد .آجیلیان ممتاز و همکهاران ( )0932در مقالههای تیهت عنهوان"بررسهی
اهمیت فضاهای سبز شهری در جهت رسیدن به اهداف توسعه پایدار" ،با استفاده از روش توصیفی_تیلیلی بهه ایهن
نتیجه رسیدند که اررات توسعه فضای سبز در شهرها ،سبب بهبود کیفیت زندگی شهروندان و به طهور کلهی موجهب
ارتقای پایداری زیست مییطی شهر در راستای تیقق اهداف توسعه پایدار میگردد .میمدی و همکاران ( )0931در
مقالهای تیت عنوان" تیلیل و ارزیابی توزیهع و توسهعه پایهدار فضهاهای سهبز درون شههری؛ نمونهه مهوردی شههر
میاندوآ " ،که با رویکردی توصیفی-تیلیلی در دو دوره زمانی  0911و  0931انجام پذیرفتهه ،نشهان دادنهد کهه بهر
خالف استانداردهای ملی و بین المللی برای کاربری فضای سبز شهری و علی رقم توان باالی مییطی ،ایهن شههر بها
کمبود اساسی مواجه است و اختالف بین نواحی در برخورداری از فضهای سهبز وجهود دارد .چیسهوارا ( ،)2111در
مقالهای تیت عنوان "نقش پارکهای شهری در شهر پایدار" ،ضمن اشاره به اهمیهت فضهاهای سهبز درون شههری،
اهمیت طبیعت شهر را برای رفاه شهروندان و پایداری شهری نشان داده است .نتایج مطالعات وی نشان میدههد کهه
تجربه طبیعت در مییز شهری منشا احساسات مثبت و خدمات مفیهدی اسهت کهه نیازههای غیرمهادی و روحهی بها
اهمیتی را برآورده میسازد.
قلمرو مکانی پژوهش
شهر شیراز مهمترین نقطه شهری شهرستان شیراز و مرکز استان فارد می باشهد و در فاصهله  303کیلهومتری جنهو
تهران واقع شده است .این شهر بر روی جلگه طویلی به طول  021کیلومتر و عرض  07کیلومتر در طول جغرافیهایی
 91و  72درجه شرقی و عهرض جغرافیهایی  91و  23شهمالی در  303کیلهومتری جنهو

تههران واقهع شهده اسهت

( .)Shahrokhian, 2017مساحت شیراز  01173کیلومتر مربع  1/71از کل مساحت استان) بهوده کهه  01/1درصهد از
منطقه را دشت و مناطق پست تشکیل می دهد .کوههای ایهن شهرسهتان بها پیهروی از جههت عمهومی سلسهله جبهال
زاگرد از شمال به طرف جنو

شرقی کشیده شده است .در این شهرسهتان دشهت ههای پراکنهده مطهابق بها جههت

ارزیابي عدالت فضایي در توزیع و توسعه883 ...

عمومی ارتفاعات یاد شده نیز وجود دارد که مهمترین آن ها را دشت شیراز ،دشت کهوار ،دشهت سروسهتان و سهیا
دارنگون تشکیل می دهند .بلندترین نقطه این شهرستان کوه میشوان با ارتفاع  9137متر و پست ترین نقطهه آن حاشهیه
دریاچه مهارلو با ارتفاع  0110متر از سطح دریا میباشد .این شهر در ارتفاع  0111متری ا ز سهطح دریها و در منطقهه
کوهستانی زاگرد واقع شده و آ

و هوای معتدلی دارد .شهر شیراز از سمت غر

به کوه دراک و از سهمت شهمال

به کوههای بمو ،سبزپوشان ،چهل مقام و باباکوهی (از رشته کوههای زاگرد) میدود شده است .یهک رود ف هلی از
وسز شهر عبور می کند که به رودخانه خشک معروف است و تنها در ف هل زمسهتان و بههار آ
دریاچه مهارلو واقع در جنو

دارد .ایهن رود بهه

شرقی شیراز میریزد ( .)karimi, 2008: 17ایهن شههر در حهال حاضهر بهه ده منطقهه

تقسیم شده که نقشه شماره ( )0و ( )2به ترتیب موقعیت و منطقهبندی شهر شیراز را نمایش میدهد.

نقشه ( -)1موقعیت شهرستان و مناطق ده گانه شهرشیرای
(Source: (Research findings

براساد مطالعات و بررسیهای وزارت راه و شهرسازی ،سهرانه متعهارف و قابهل قبهول فضهاهای سهبز شههری در
شهرهای ایران بین  7تا  02مترمربع برای هر نفر است که در مقایسه با شاخ

تعیین شهده از سهوی میهیز زیسهت

سازمان ملل متید ( 21تا  27متر مربع برای هر نفر) ،رقم کمتری است .با وجود این در شهرهای متتلا کشهور نیهز
این رقم ،با توجه بهویژگیهای متفاوت جغرافیایی و اقلیمی آنها ،با اختالفاتی همراه است که میزان آن را طرحههای
م و

هر یک از شهرها تعیهین مهیکنهد ( .)Moatamedi & et al, 2011: 9جهدول و نقشهه شهماره ( )2وضهعیت

مساحت و سرانه فضای سبز در مناطق دهگانه شهر شیراز را نمایش میدهد .همانطور که قابل مشاهده است مسهاحت
فضای سبز در مناطق  3 ،0 ،9و  01بیشتر از سایر مناطق بوده و منطقه  0بیشهترین سههم را از فضهای سهبز بهه خهود
اخت اص داده است که این مهم به دلیل وجود باغات ق ردشت میباشد .نکته قابل توجه اینسهت کهه منطقهه  1کهه
بافت تاریتی  -فرهنگی شیراز به حسا

میآید کمترین میزان از فضای سبز را به خود اخت اص داده است.
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جدول ( -)2مساحت و سرانه فضای سبز (مترمربع) به تفکیک مناطق در شیرای ()1331
ارتفاعات در سال( 0939مترمربع)

جمعیت در سال(0931نفر)

سرانه فضای سبز هر منطقه در سال()0931

مناطق

مساحت فضای سبز با احتسا

00800

27790033

02893

171277

یک

280128119

0018309

دو

281298117

0378070

7770212
0719113

سه

382128112

2178777

11/72

چهار

980918703

2108901

07/10

مازاد و کمبود

پنج

282118171

0738700

09/73

329371

شش

287198210

0078900

29/71

0121909

هفت

087138701

0378097

1/37

010011

هشت

2118007

178791

1890

-077779

نه

781078171

0008313

19/97

1092012

ده

182778079

0118917

93/17

91001739

شرح

مساحت فضای سبز

جمعیت

سهههرانه فضهههای

0931

9180108792

087178091

مساحت و سرانه فضای سبز با احتسا

ارتفاعات در سال ()0931
سبز
2280

Source: Iranian Statistical Centre & Research findings, 2019

نقشه ( -)3پهنهبندی مناطق دهگانه شهر شیرای بر اساس سرانه فضای سبز
(Source: (Research findings

در برخی مناطق اگرچه مساحت و سرانه فضای سبز باالست اما تعداد پارکها و فضای سبز عمهومی در سهطح پهایینی
میباشد .به عنوان مثال منطقه  0که باغات ق ر دشت در آن واقع شده ،دارای مساحت باالی فضای سبز بهوده امها در
تعداد پارکها نسبت به سایر مناطق در درجه پایینتری قرار گرفته است .جدول شماره (.)9
تعداد پارکهای شهری در منطقه  0و  1بیشتر از سایر مناطق میباشد که به دلیل قرارگیری دو پارک مهم شهر درایهن
مناطق است .مقایسه مناطق براساد تعداد پارکهای میلهای را میتوان بیانگر کیفیت آنهها در میهزان خهدمات فضهای

ارزیابي عدالت فضایي در توزیع و توسعه882 ...

سبز دانست که در این مورد منطقه  3باالترین میزان را به خود اخت اص داده و بیشترین پارکهای میلهای شهیراز در
این منطقه واقع شده است.
جدول  -3تعداد و مساحت پا رکهای شهر شیرای به تفکیک نوع و مناطق شهرداری شیرای (مترمربع)
پارک همسایگی

شرح

پارک میلهای

پارک ناحیهای

پارک منطقهای

پارک شهری

تعداد

مساحت

تعداد

مساحت

تعداد

مساحت

تعداد

مساحت

تعداد

مساحت

شیراز

120

388140

64

317646

53

862314

21

730035

11

1063255

منطقه 0

4

12100

6

15700

2

16700

1

35000

3

368000

منطقه 2

8

17023

5

36591

5

175723

5

125654

1

59807

منطقه 9

7

16420

5

31055

6

67100

2

61800

3

127448

منطقه 1

12

67755

5

36909

10

191424

1

65681

3

458000

منطقه 7

15

98765

8

12335

4

68440

2

66000

1

50000

منطقه 0

6

13100

6

9620

8

106362

0

0

0

0

منطقه 7

14

31836

4

43220

3

57066

1

130000

0

0

منطقه 1

1

200

10

9689

4

17447

0

0

0

0

منطقه 3

14

34070

8

94901

1

12000

0

0

0

0

منطقه 01

17

38974

3

10600

5

66000

7

173900

0

0

Sourc: Shahrokhian, 2017

یافتههای تحقیق ( آیمون فرضیهها)
بررسیها و دادههای آماری منتج از جدول شماره (  ) 2نشان میدهد که منطقۀ  2با تهراکم  012 /30نفهر در هکتهار
بعد از ( منطقه  9و  ،)1پرجمعیتترین منطقه میباشد ،اما سرانه فضای سبز آن  02 /93میباشد که نسبت به منطقه 3
که جمعیت کمتری داشته و تراکم آن  12/11نفر در هکتار است ،سرانه فضای سبز آن بسیار کم مهیباشهد .همچنهین
منطقه  3با جمعیت ( )0008313نسبت به سالهای گذشته گسهترش فیزیکهی بیشهتری داشهته اسهت ،و سهرانه آن بها
(12800مترمربع) از سهایر منهاطق بیشهتر مهیباشهد و بعهد از آن منطقهه  9بیشهترین مسهاحت ( )1011077و سهرانه
(11/72متر مربع ) فضای سبز را به خود اخت اص داده است .نکته قابل توجه دیگر اینکه در شرایطی که منطقۀ  1بها
تراکم  010/20نفر در هکتار نسبت به خود شیراز کهه تهراکم آن  77/79نفهر در هکتهار اسهت از کمتهرین وسهعت (
 2118007مترمربع) و کمترین سرانه (1/90مترمربع) فضای سبز برخوردار است .همچنین منطقه  7شیراز بها مسهاحت
 087138701متر مربع از لیاظ مرتبه جمعیتی در رتبه چهارم قرار گرفته اما سرانه فضای سبز آن 1/37 ،میباشد و نیهاز
دارد در برنامهریزیهای فضای سبز ،بعد از منطقه  2در اولویت برنامهریزی قرار گیهرد نمهودار شهماره ( )0اخهتالف
سرانه فضای سبز در مناطق دهگانه شهر شیراز را نمایش میدهد

نمودار ( :)1اختالف سرانههای فضای سبز در مناطق دهگانه شیرای (Source: (Research findings
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فرضیه اول تیقیق بیان میدارد" :بهه نظر میرسد توییع فضایی سرانه فضای سبز شهر شیرای ای الگدوی متعدادلی
پیروی نمیکند".
جهت بررسی توزیع فضایی سرانه فضای سبز در مناطق دهگانه شهر شیراز مدل ضریب پراکندگی استفاده شده اسهت.
این مدل یکی از روشهای اساسی برای بدست آوردن نابرابری منطقهای میباشد .با اسهتفاده از ایهن روش مهیتهوان
مشت

تا چه حد به طور نامتعادل در بین مناطق توزیع شده است.

نمود که یک شاخ

ساختار کلی فرمول به شرح زیر میباشد:
رابطه (:)1
= مقدار متغیر در هر منطقه=
تعداد مناطق=n
ضریب پراکندگی = Dv
=Dv
=0/20

مقدار درصد بدست آمده از ضریب همبستگی طبق رابطه  0نشان میدهد که شاخ

توزیع فضایی فضهای سهبز در

شهر شیراز به میزان  ./21درصد می باشد .با توجه به اینکه در این مدل هرچه ضریب شاخ
صفر نزدیک شود ،نشان از توزیع عادالنه شاخ
فضایی ناعادالنه شاخ

=Dv

بدست آمهده بهه عهدد

موردنظر و هرچه به طرف عدد یهک میهل نمایهد نشهان از توزیهع

ها است ،لذا براساد میاسبات ضریب همبستگی میتوان نتیجه گرفت کهه بها توجهه اینکهه

مقدار بدست آمده ( )./21به عدد یک نزدیک است ،توزیع فضایی شاخ

فضای سبز در سطح مناطق دهگانهه شههر

شیراز دارای توزیع نسبتا عادالنهای است و در نتیجه فرضیه تیقیق رد میشود.
عمده دالیل این امر را میتوان در اولویت دادن و توجه ویژه شهرداری و مدیریت شهری بهه مسهئله فضهای سهبز در
مناطق میروم ،توجه به کمبود سرانه فضای سبز در مناطق دهگانه و گسترش نسبی زمینهای رهها شهده درون شههری
جهت تبدیل به فضای سبز در طی سالهای اخیر عنوان کرد که در نهایهت باعه
برنامهریزی فضایی شاخ

تیقهق اصهل عهدالت میهوری در

فضای سبز شهری در مناطق دهگانه آن شده است .الزم به ذکر است که در این میان سهم

باغات ق ردشت را که در داخل میدوده خدماتی شهر قرار گرفته است را نمیتوان نادیده گرفهت چهرا کهه در چنهد
سال گذشته تعدادی از این باغات به پارک و فضای سبز عمومی تبدیل شدهاند.
فرضیه دوم تیقیق بیان میدارد" :روند توییع جمعیت در مناطق دهگانه شهر شیرای طی سالهدای 1331 ،1331
و  1331به صورت متعادلی بوده است".
جهت آزمون فرضیه دوم تیقیق از مدل آنتروپی استفاده شده است؛ این مدل معیاری برای سهنجش توزیهع جمعیهت
شهری و توزیع تعداد شهرها در طبقات شهری یک منطقه یا معیاری برای سنجش یکنواخت بهودن متغیرههای مهورد
نظر ،مثال توزیع جمعیت در مناطق یک شهر است بدین ترتیب با کاربرد این مدل میتهوان بهه میهزان تعهادل فضهایی
استقرار در سطح شبکه شهری منطقهای یا ملی پی برد (اذانی و عباسی .)01:0930 ،به طور کلی ،اگر مقهدار آنتروپهی

ارزیابي عدالت فضایي در توزیع و توسعه887 ...

بدست آمده به طرف صفر میل کند حکایت از تمرکز بیشتر و عدم تعادل در توزیع جمعیت شهر یا منطقه ،و حرکهت
به طرف یک و باالتر ،توزیع متعادلتری در عرصه منطقه یا شهر را نشان میدهد .ساختار کلهی مهدل بهه شهرح زیهر
است:
رابطه (:)2
=G
فراوانی=pi
تعداد طبقات =k
لگاریتم نپری فراوانی =lnpi
مجموعه فراوانی در لگاریتم نپری فراوانی =H
=H

در جدول شماره ( )9میاسبات تغییرات ضرایب آنتروپی در مناطق دهگانه شهر شیراز مربوط به توزیع جمعیت بهرای
سالهای  0931 ،0917و  0931میاسبه شده است.
جدول ( -)3محاسبه تغییرات ضرایب آنتروپی در مناطق دهگانه شیرای در سالهای  1331 ،1331و 1331
مناطق

جمعیت
0917

جمعیهههههت

0917

0931

جمعیهههههت

0931

0931

-

-

Pi

0

037027

1/0130

Ln
)(pi
-0/133

Pi × Ln
)(pi
-1/21

210009

2

211112

1/0711

-0/107

-1/21

211900

1/012

9

010009

1/0100

-0/371

-1/27

211112

1/011

1

210273

1/0707

-0/171

-1/23

201372

1/011

-0/397

7

017911

1/0001

-2/030

-1/21

071037

1/019

-2/279

0

073939

1/0213

-2/002

-1/27

071121

1/017

-2/279

-1/29

7

017279

1/0007

-2/030

-1/21

071717

1/000

-2/071

-1/21

1

77311

1/111

-9/029

-1/09

73911

1/111

-9/201

-1/02

178791

3

009130

1/1100

-2/172

-1/20

33117

1/101

-2/011

-1/01

0008213

01

-

-

-

-

-

-

-

0118917

جمع

0907117

-

-

2/03

0101000

-

-

2/11

0717091

0931

Pi × Ln
)(pi
-1/27

-

Pi

)Ln (pi

0018309

1/07

-0/13

0378070

1/13

-2/11

-1/20

2178777

1/13

-2/11

-1/20

1/01

-0/30

-1/27

1/11

-1/22

-1/10

-9/30

-1/17

-2/02

-1/27

-1/01

-1/11

-2/02

-1/27

1/02

-2/02

-1/27

-

-

0/11

-

Pi

)Ln(pi

1/091

-0/311
-0/370

-1/27

-0/300

-1/27
-1/27

2108901

-1/29

0738700
0078900

1/12

0378097

1/02
1/10
1/02

Pi × Ln
)(pi
-1/21

(Source: (Research findings
G1394=0/98 G1390=0/94 G=1385=1 Ln10=2/30

با توجه به میاسبات حاصل از مدل آنتروپی در جدول شماره  9میتوان گفت که فرض دوم تیقیق کهه بیانگررونهد
متعادل توزیع برابر جمعیت و توازن در مناطق شیراز است ،تییید میگهردد ،چهرا کهه ضهریب آنتروپهی از 0در سهال
0917به  1/31درسال 0931کاهش داشته و سپس در سال  0931ضریب آنتروپی به 1/31افزایش یافتهه اسهت و بهه 0
نزدیک شده است .جدول شماره ( .)9هر مقدار که ضریب آنتروپی به عهدد یهک نزدیهکتهر باشهد توزیهع جمعیهت
متعادلتر خواهد بود.
عمده دالیل این امر را میتوان در اجرایی کردن طرحهایی توسز سازمان پارکها و فضای سبز شههرداری شهیراز از
قبیل اجرای طرح جنگل کاری  09111هکتاری در اراضی و ارتفاعات پیرامونی شهر شیراز ،کاشت گیاهان داهمهی بها
نیاز کم آبی ،سیستم جامع نظارت الکترونیکی بر عملکرد پیمانکاران فضای سبز ،نظارت بر م هرف انهرژی از طریهق
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کنترل از راه دور ،روشنایی پارکهای شیراز ،تولید کمپوست از پسماند و بقایای گیهاهی در پهارکهها و فضهای سهبز،
طراحی و اجرای بام سبز شیراز ،مبارزه غیر شیمیایی با آفات و بیمهاریههای گیهاهی و علهاههای ههرز و اقهدامات
پیشگیرانه در جهت مقابله با اررات متر

خشکسالی در پارک ها و فضای سبز و باغهای شهر شیراز ،همراه با تالش

در جهت افزایش سرانه فضای سبز شیراز دانست.
نتیجهگیری و دستاورد علمی حاصل ای پژوهش
فضای سبز یکی از ابعاد اصلی شکل دهنده به الگووارة توسعۀ پایدار میباشد و عالوه بهر لهزوم توجهه بهه کمیهت و
کیفیت این کاربری در شهرها ،چگونگی توزیع و پراکنش این کاربری در سطح شهر از اهمیت زیادی برخوردار مهی-
باشد چرا که توجه به این عامل به طور مستقیم با مقولۀ عدالت اجتماعی و برابری درون نسلی مرتبز است .در متون
متتلا برای تیقق اهداف شهر پایدار پیاده مداری ،تجدیهد نظهر در شهکل شههرها ،کنتهرل رشهد افقهی وف ایجهاد
شهرهای فشرده ،اختالط کاربریها ،تراکم متعادل ،حف فرهن

و سنت و ارزش هها ،مشهارکت اجتمهاعی ،اسهتفاده از

دوچرخه ،استفاده کاراتر از زمین ،بهره گیری از اراضی رها شده داخل شهر بهرای توسهعه ،اسهتفاده جدیهد از بناههای
قدیمی و بسیاری موارد دیگر مورد بررسی قرار گرفته است اما نکته قابل توجه این است که در تمامی متون شاخ
توسعه فضای سبز مناسب در مقیاسهای میلهای و واحد همسایگی مورد تاکید اساسی قرار گرفته است.
توجه به مقوله فضای سبز شهری زمانی مهم تر جلوه می کنهد کهه روشهن شهود ایهن کهاربری شههری در شههرهای
ناهمگن و ناپایدار امروزی ،عالوه برنقشهای اکولوژیکی ،باع

افزایش حضورپذیری ساکنان ،تشویق به پیاده روی،

افزایش تعامالت اجتماعی و در نتیجه افزایش پایداری اجتماعی و ضریب مشارکت پهذیری شههروندان نیهز خواههد
شد.
در این پژوهش ،کاربری فضای سبز از دید برنامهریزی شهری و شناخت نیوه پراکندگی و کمبهود فضهای سهبز بها
توجه به جمعیت و مساحت هر یک از مناطق دهگانه شیراز بررسی و تیلیل شد و بیانگر این نتهایج بهود کهه ،سهرانه
فضای سبز این مناطق به طور متوسز  22/0مترمربع بوده و لذا نسبت به استاندارد وزارت راه و شهرسهازی کهه بهین
 7-02است خیلی باالتر است و نسبت به استاندارد بینالمللی که فضای سبز شهری  21تا  27مترمربع برای ههر نفهر
میباشد تقریبا نزدیک و متعادل میباشد .باالترین فضای سبز شهر به ترتیب در مناطق  ،9 ،3و  0میباشهد و کمتهرین
سرانه فضای سبز که از استاندارد وزارت راه وشهرسازی هم کمتر است مربوط بهه منطقهه ( 1بافهت تهاریتی) شههر
شیراز میباشد.
همچنین با انجام میاسبات ضریب آنتروپی در سالهای 0931 ،0917و 0931مشت

گردید که توزیع جمعیهت در

مناطق شیراز بر اساد سرانه فضای سبز شهری در سال 0917متعادل بوده و در سال 0931مقداری از عهدد  0فاصهله
گرفته و سپس در سال 0931به سمت عدد 0میل کرده و متعادلتر شده است .چرا که ضهریب آنتروپهی از 0در سهال
0917به  1/31درسال 0931کاهش داشته و سپس در سال  0931ضریب آنتروپی به 1/31افزایش یافتهه اسهت و بهه 0
نزدیک شده است.
مقدار درصد بدست آمده از ضریب همبستگی نیز نشان میدهد که شاخ

توزیع فضایی فضای سبز در شهر شیراز

به میزان  ./21درصد می باشد .با توجه به اینکه در این مدل هرچه ضریب شاخ

بدست آمده به عدد صهفر نزدیهک

ارزیابي عدالت فضایي در توزیع و توسعه881 ...

شود ،نشان از توزیع عادالنه شاخ
شاخ

موردنظر و هرچه به طرف عدد یک میل نماید نشان از توزیع فضهایی ناعادالنهه

ها است ،لذا براساد میاسبات ضریب همبستگی میتوان نتیجه گرفت که با توجه اینکه مقدار بدست آمهده

( )./ 21به عدد یک نزدیک است ،توزیع فضایی شاخ

فضای سبز در سطح مناطق دهگانه شهر شهیراز دارای توزیهع

نسبتا عادالنهای است .باید توجه داشت که این ضریب در مقیاد منطقههای بهوده و ارزیهابی توزیهع در مقیهادههای
کوچکتر همچون واحد همسایگی و میلهای نیازمند پژوهش جداگانهای میباشد.
الزم به ذکر است که بافت تاریتی شیراز که جزو میلههای تاریتی ومیرا
به حسا

ماندگار نه تنها شهرشیراز بلکهه کشهور

می آید متاسفانه مورد اغفال مدیران شهری قرار گرفته و به دلیل فرسهوده شهدن تاسیسهات زیرسهاختی بها

جابجایی جمعیت مواجه شده است .به این معنی که ساکنین اولیه میل سکونت خود را رها کرده و اکنون تبهدیل بهه
میل سکونت مهاجران کم درآمد گردیده است .به همین خاطر مدیران شهری در سالهای گذشته هیو تالشهی بهرای
توسعه فضای سبز این میدوده نکردهاند .این در حالی است کهه امهروزه ایجهاد فضهای سهبز عمهومی و بهه تبهع آن
سرزندگی مییز در بافتهای تاریتی اهرمی جهت بازآفرینی ای بافتها به حسا

میآید.

امروزه در اکثر شهرهای کشورهای توسعه یافته تاکید و توجه زیادی بهه توسهعه بوسهتانها و باهمسهتانها در مقیهاد
واحد همسایگی میشود .این امر افزایش تعامالت اجتماعی ،ایجاد مییز امنتهر ،دسترسهی سهریع بهه فضهای سهبز،
استراحتگاه و فضای بازی برای کوکان را در پی خواهد داشت که متاسفانه در شهر شیراز تعداد و مساحت ایهن نهوع
فضای سبز بسیار کم و مورد اغفال مدیران شهری قرار گرفته است.
روندگسترش شتابان شهر شیراز از دهه  0991شمسی به بعد ،به گونهای بوده است که در دورههای متتلا به سمت
زمینهای باغی غنی و ارزشمند پیرامون ،به ویژه در امتداد میورهای اصلی برون شهری منتهی به آن بوده است .امها در
این میان تتریب تدریجی باغات ق ر دشت که از آن به عنوان ریههای تنفسی شهر نام برده میشهود و متاسهفانه تها
زمان معاصر نیز این تتریها ادامه دارد میتواند در کاهش کیفیت هوای شهر و مساحت فضای سبز تاریر منفهی داشهته
باشد .لذ الزم است مدیران شهری توجه ویژه در قالب ضوابز اخت اصی و طرحهای ویژه جههت حفاظهت ،احیها و
توسعه به این باغات داشته باشند.
در مقایسه یافته ههای پهژوهش حاضهر بها تیقیقهات قبلهی بهویژه در خ هوص ارزیهابی فضهای سهبز شههر شهیراز
میتوان گفت که نسبت به اغلب یافتههای قبلی نتایج جدیدی را بیان میکند؛ به عنوان مثال در مقایسه بها یافتههههای
حسینی و همکاران ( :) 0930که بر مبنای آمار موجود سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شهیراز در سهال 0911
به این نتیجه رسیده اند که عالوه بر کمبود فضای سبز در شهر شیراز ،توزیع فضای سبز در مناطق هشهتگانهه آن بهه
صورت عادالنه صورت نگرفته است ،در حالی که یافتههای تیقیق حاضر با نتایج آنان همسو و منطبق نبوده چنانچهه
طبق یافتههای فرضیه اول با گذشت زمان و در سال  ،0931توزیع فضایی شاخ

فضای سبز در سطح مناطق دهگانه

شهر شیراز(بغیر از بافت تاریتی که عمال هیج نو فضای سبز قابل توجهی در آن وجهود نهدارد) دارای توزیهع نسهبتا
عادالنهای است.
همچنین مقاله حاضر با یافتههای اذانی و عباسی ( )0930نیز همسو و منطبق نیست؛ آنان به این نتیجه رسهیده بودنهد
که بر اساد شاخ

ویلیامسون طی دورههای زمانی ( ،)0907-0917عدم توازن شدیدی در توزیع فضای سبز شههر
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شیراز وجود داشته و روند توزیع جمعیت نیز در این دوره نامتعادل بوده است ،در حالی که نتایج تیقیق فعلی که بهر
اساد دورههای آماری  0931 ،0917و  0931انجام یافته است بیانگر توزیع نسبتا عادالنه فضای سهبز و رونهد رو بهه
تعادل جمعیت بر اساد مدلهای ضریب همبستگی و آنتروپی میباشد.
به طور کلی ،برآیند این مقاله ،بهبود نسبی وضعیت توزیع فضای سهبز شههری و توزیهع عادالنهه جمعیهت در سهطح
میالت شهر شیراز و برنامهریزی جهت رشد و توسعه کارآمد آن توسز نهادهای مدیریت شهری در طول زمان مهی-
باشد .اگر چه برخی از میدودهها و میالت که جزو گونههای ناکارآمد شهری همچهون اسهکان غیهررسهمی ،بافهت
تاریتی ،بافت فرسوده و میالت شهری با پیشینه روستایی هستند در تمام جنبههای توسهعه و خهدمات شههری کهم
برخورار هستند و نیاز به بازآفرینی و توسهعه خهدمات شههری از جملهه فضهای سهبز در مقیهاد میلههای و واحهد
همسایگی دارند .در نهایت پیشنهادات الزم جهت توزیع فضایی عادالنه فضای سهبز در منهاطق شههر شهیراز و سهایر
شهرها اراهه شده است.
 -0یافتههای تیقیق بیانگر کمبود اساسی سرانه فضای سبز در مناطق  7و  1شهر شهیراز در تمهامی مقیاسههای بهویژه
واحد مسایگی و میلهای میباشد ،بنابراین پیشنهاد میگردد توسعه فضای سبز این مناطق در برنامهریزیهای آتهی در
اولویت و توجه ویژه نهادهای مدیریت شهری قرار گیرد.
 -2پیشنهاد میگردد از زمینهای بایر و رها شده درون شهری جهت گسترش فضای سبز شهری استفاده کاربردی بهه
عمل آید تا بدین ترتیب میزان کمبود سرانه فضای سبز در سطح مناطق جبران گردد.
 -9نتایج تیقیق بیانگر نزدیکی سرانه فضای سبز شیراز به استاندارد سرانه بینالمللی است ،بنابراین پیشنهاد میگهردد
جهت حف و تقویت این وضعیت ،اقدامات پیشگیرانهای در جهت مقابله با اررات متر

خشکسالی در پهارکهها و

باغها و همچنین حفاظت ،احیا و توسعه باغات ق ردشت توسز سازمان پارکها و فضهای سهبز شههرداری و سهایر
مدیران ذیربز در شهر شیراز انجام گیرد.
 -1با تو جه به نزدیکی فضاهای کوهستانی حاشیه شمال (کوه دراک) و شمال غربی (بهام شهیراز) بهه شههر وقابلیهت
دسترسی آسان شهروندان میتوان به عنوان پارکهای کوهستانی طراحی و توسعه یابند که هم باعه

تلطیها ههوای

شهر و هم در چشم انداز وسیلوهیت شهری تاریر بسزایی خواهد داشت و از طرفی تبدیل به تفرجگاه و فضهای سهبز
تفرییی مناسب برای شهروندان خواهد شد.
 -7پیشنهاد می گردد جهت جلوگیری از تغییر کاربری فضای سبز شهری ،اقدامات پیشگیرانه قانونی با جهدیت تهام و
با فشاری مضاعا مورد مالحظه قرار گیرد.
 -0پیشنهاد میگردد جهت تیقق کامل اصل عدالت میوری ،توسعه و تجهیز فضاهای سبز و پهارکههای شههری بها
توجه به جنسیت ،نژاد ،زبان و فرهن

عموم مردم مورد بازنگری مسئولین امر قرار گرفته و مجددا بازتعریا شوند.

 -7توسعه شهری زمانی میتواند در جهت پایداری قرار گیرد که بتواند راهکارهایی مشت

 ،بهرای تهامین مطلهو

تمام نیازهای خدماتی ساکنان اراهه دهد ،در شهر شیراز همچون سایر شههرهای ایهران بهویژه کهالن شههرها (اگرچهه
توسعه و توزیع فضای سبز در شیراز رو به شد بوده است) اما ضعا ساختاری مدیریت شههری و فقهدان مشهارکت
مردمی ،سازمانهای خدمات رسان شهری نتوانستهاند به صورت کارا به توزیع فضایی عادالنه همه خدمات شهری به

819 ...ارزیابي عدالت فضایي در توزیع و توسعه

 لذا پیشنهاد میگردد کهه نیهوه توزیهع و دسترسهی تمهام.صورت منسجم و در ارتباط عملکردی با یکدیگر بپردازند
خدمات هفتگانه شهری و با میوریت فضای سبز عمومی در تمام مقیادههای عملکهردی مهورد ارزیهابی مجهدد در
قالب طرحهای پژوهشی و کاربردی قرار گرفته تا در نهایت استقرار کاربریهای خدماتی متناسب با مقیاد عملکهردی
.و دسترسی عادالنه و ارتباط معنا دار با سایر کاربریها صورت پذیرد
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