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Parks are elemental components of urban landscapes that provide environmental and social
function values. They contribute directly to public health by reducing stress and mental
disorders, increasing the effect of physical activities, reducing health inequalities and
increasing perception of life quality and self-reported general health. As human society is
increasingly becoming urbanized and congested, park provision is of strategic importance to
improve the quality of urban life.
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A starting point for inquiries about utilization and potential benefits of urban parks is an
assessment of their geographical accessibility. The accessibility of urban park is an important
indicator to reflect how much the natural service supplied by parks could be enjoyed by
citizens conveniently and fairly. More people are attracted to parks due to short distance from
their destination and parks area. Based on Arc GIS, this article calculates and analyzes the
accessibility and enjoyment of the study area to urban parks .
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Extended Abstract
1- Introduction

I

Parks are elemental components
of urban landscapes that provide
environmental and social function
values. They contribute directly
to public health by reducing stress
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and mental disorders, increasing the effect of
physical activities, reducing health inequalities and
increasing perception of life quality and selfreported general health. As human society is
increasingly becoming urbanized and congested,
park provision is of strategic importance to improve
the quality of urban life. Spatial justice approach
emphasizes geographical or spatial aspects of
justice and considers the equitable distribution of
resources and opportunities in space according to
their users. Studies in the field of spatial justice use
access metrics for parks to find out why parks are
more distributed to some than others. A starting
point for spatial justice approach about utilization
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and potential benefits of urban parks is assessment
of their geographical accessibility. The accessibility
of urban park is an important indicator to reflect
how much the natural service supplied by parks
could be enjoyed by citizens conveniently and
fairly. More people are attracted to parks due to
short distance from their destination and parks area.
Based on Arc GIS, this article calculates and
analyzes the accessibility and enjoyment of the
study area to urban parks.
2-Methods and Materials
The study area is district 20th of Tehran
municipality. It has a population of 453740 and an
area of 22 Km2 inside Tehran city and 178 Km2 of
frontage lands. The area is divided into 7 regions
and 20 neighborhoods. As there is almost no
settlement in frontage lands, the study area only
covered the neighborhoods lie inside Tehran city.
There are 147 parks here with an area of more than
160 hectares. The smallest and the biggest parks
have 204 m2 and 138472m2 area respectively.
Accessibility measures found in previous studies
can be divided into three general categories. Service
Area Measures including container approach and
cumulative opportunities approach study number of
facilities contained within a given unit and count of
the opportunities reached within a given travel time
or distance respectively. Gravity and Potential
Measures calculates the sum of all facilities
(weighted by size) is divided by the frictional effect
of distance and In Travel Impedance Measures
using in this study include travel cost approach and
potential approach that study the average distance
between each point of origin and all destinations.
Two components of accessibility are: most
appropriate for measuring urban service provision
to a neighborhood or group the distance from a
residential location to the service and the quality or
size of the service. Traditionally, the degree of
provision according to these criteria is determined
by two measures of accessibility: minimum distance
and container. To evaluate accessibility to urban
parks, it is necessary to adapt traditional
accessibility measures to the parcel level. For that
purpose, measurement of minimum distance and
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coverage at parcel level suffice. Minimum distance
is then calculated from each parcel to the nearest
park. Coverage is measured by the quantity of park
area available for each parcel within the park’s
service area.
In this study by using GIS, we specify the 143 parks
on the shapefile of study area and then draw their
buffers to analyze service coverage of parks. Any of
the buffers has a radius as 10 per cent of the related
park area except that we consider a radius of 100
meters and 600 meters for the parks with areas of
less than 2000 meters and more than 6000 meters
respectively. Distance from nearest park and park
service coverage and overlap are measures have
used for assessing accessibility and the ratio of
lands are covered by parks and per capita of parks
coverage lands are measures have used to assess
enjoyment of parks.
3-Results and Discussion
In district 20th of Tehran municipality, urban parks
cover 6.87% of lands and per capita enjoyment of
parks is 4.47 m2. In the study regions (non frontage
regions), region 3 render better condition so that
parks cover 14.23% of lands. In other regions park
coverage lands are 8.44%, 6.66%, 4.82% and 2.5%
for the regions of 5, 2, 4 and 1 respectively. The
region of 5 render better condition of per capita
enjoyment of parks with a score of 9.5 m2 and the
score for other regions are 8.2 m2, 4.4 m2, 2.1 m2,
and 1.3 m2 for the regions of 3, 2, 1, and 4
respectively. In the neighborhoods level, Valiabad,
Aban, Beheshti, Zahirabad and Estakhr has better
condition and 17.65%, 14.24%, 13.83%. 9.91% and
9.61% of their lands have been covered by parks
respectively. In contrast, in the neighborhoods of
Firoozabadi, Ibnbabevey, Sartakht, Mangol and
Dovlatabad only 1.02%, 1.3%, 1.49%, 2.47%, and
3.52% of lands have been covered by parks
respectively. The higher scores of per capita
enjoyment of parks belong to the neighborhoods of
Beheshti, Valiabad, Javanmard, Aban, and
Hashemabad (19.99 m2, 13.11 m2, 11.48 m2, 8.24,
and 7.35 m2 respectively) and the neighborhoods of
Firoozabadi, Ibnbabevey, Mangol, Aghdasieh, and
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Sartakht have lower scores (0.35 m2, 0.35 m2, 1.03
m2,1.12 m2, and 1.55 m2 respectively).
More than 90% of residential parcels are less than
400m and 10% less than 50m far from nearest park
and in only 2.1%, distance from nearest parks are
more than 500m, while no parcel lie more than
800m far from parks. Half of the parcels could
access to at least 4 parks, 62.2% to at least 3 parks
and 80% could access to at least 2 parks. There are
only 2.61% of residential parcels that are not
covered by parks service areas. Disparate
distribution of parks cause to overlapping of many
parks service areas so that in parts of the study area
even 15 parks service areas are overlapped whereas
5.9% of households in 7.14% of the parcels lie only
into one park service area.
4-Conclusion
Generally, in the study area, availability of parks
and households’ accessibility to urban parks is
relatively good so that almost all the residential
parcels are covered by parks service areas.
Peripheral neighborhoods have built in recent
decades have more lands covered by parks and
render better accessibility and per capita enjoyment
of parks. In contrast, central ancient neighborhood
of the area with high density of population in
eroded building render relatively weak conditions
of parks accessibility and coverage.
It’s
recommended to change abandoned cemeteries here
to urban parks.
Key words: Enjoyment, Parks, Coverage area,
Accessibility, Tehran
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تحلیل برخورداری و دسترسی به بوستانهای شهری با رویکرد عدالت فضایی
(مورد مطالعه :منطقۀ  02شهرداری تهران)
دکتر حبیباله فصیحی

جغرافیا و توسعه ،شمارۀ  ،65زمستان 0011
تاریخ دریافت0911/01/01 :
بوستانها بهمثابه قطعهای از طبیعت در شهرها ،عملکردهای مثبت فراوانی عرضه میدارند .هرچه جوامع،
تاریخ پذیرش0011/16/00 :
شهرنشینتر و فشردهتر میشوند ،دراختیاربودن بوستان برای بهبود کیفیت زندگی شهری ،اهمیت
صفحات 256-266 :
حیاتیتری مییابد .در این مقاله به روش ارزیابی-تحلیلی و نیز بر مبنای سنجههای مقاومت سفر و رویکرد
حداقل فاصله با استفاده از تکنیک بافری در  ،GISمیزان برخورداری محالت شهری منطقۀ  21شهرداری
تهران از بوستانهای شهری و دسترسی به این فضاها مورد تحلیل قرار گرفته است .یافتههای تحقیق نشان
داد که این منطقه با  6/76درصد زمین تحت این کاربری و سرانه  0/06مترمربع ،در مجموع وضعیت
متوسطی به لحاظ برخورداری از این فضاها داشته و در آن ،قسمتهای حاشیهای نوساز وضعیت برخورداری
و دسترسی بهتری را نسبتبه بافتهای قدیمی مرکزی منطقه نشان میدهند .در بیش از  01درصد منطقه،
فاصله تا نزدیکترین بوستان کمتر از  011متر است و هیچ پهنۀ مسکونی در آن بیشتر از  711متر از
بوستان فاصله ندارد .نیمی از پهنههای مسکونی حداقل به  0بوستان 62/2 ،درصد حداقل به  3بوستان و
نزدیک به  71درصد حداقل به دو بوستان دسترسی دارند .با وجود برخورداری منطقه از بوستانهای زیاد،
توزیع جغرافیایی نامتوازن بوستانها سبب شده که حوزههای پوششی بسیاری با یکدیگر همپوشانی داشته
باشند؛ بهطوریکه جاهایی حتی در همپوشانی حوزۀ پوشش  05بوستان قرار دارد؛ درحالیکه  5/0درصد
واژههای کلیدی:
جمعیت و  6/00درصد از مساحت منطقه تنها در حوزۀ پوشش یک بوستان و  2/60درصد مساحت و 1/26
بوستان شهری ،برخورداری
درصد جمعیت تحت حوزۀ پوشش بوستان قرار ندارد .تغییر و تبدیل گورستانهای متروکۀ واقع در محالت
دسترسپذیری ،عدالت فضایی ،تهران.
مرکزی به بوستان از پیشنهادهای پژوهش است.

چکیده

مقدمه
بوستانها از اجزای اساسی چشمانداز شهری هستند
که ارزشهای عملکردی محیطزیستی و اجتماعی
زیادی فراهم میآورند ( .)Reyes et al, 2014: 38این
فضاها عامل تأثیرگذار مهمی بر سالمت زندگی
شهروندان بوده و نقش حیاتی روزافزونی در شهرهای
پایدار و زیستپذیر برعهده دارند .تحقیقات نشان
دادهاند که بوستانها و فضاهای سبز ،فعالیتهای بدنی
را تشویق کرده ،سالمت عمومی ساکنان شهر را بهبود
میبخشند و موجب ارتقای سالمت روانی میشوند
( .)Wai So, 2016: 1بوستانها و فضاهای سبز در
شهرها با کاهش فشارهای روانی ،آشفتگیهای ذهنی و
احساس کیفیت زندگی بهتر و سالمت عمومی باالتر،
بهطور مستقیم به سالمت عمومی کمک کرده و با
فراهمآوردن مجال و عرصه برای فعالیتهای بدنی،

افزایش رضایت از محیط زندگی ،تعامالت اجتماعی و
سبکهای مختلف تفریحات نیز بهطور غیرمستقیم در
این زمینه نقش دارند (.)Konijnendijk et al, 2013: 8
هرچه جوامع ،شهرنشینتر و فشردهتر میشوند ،در
اختیار بودن بوستان برای بهبود کیفیت زندگی
شهری ،اهمیت حیاتیتری مییابد (.)Wang, 2015: 3
بهمنظور بهرهبردن از فرصتهای فعالیت در
بوستانها ،استفادهکنندگان از این فضاها بایستی
دسترسی معقولی به آنها داشته باشند .بوستانهای
شهری و بهویژه بوستانهای محلهای وقتی موفق و
پاسخگو خواهند بود که در یک فرایند خودانگیزشی
موجبات حضور افراد و جذب خانوادهها را فراهم آورند.
به همین دلیل است که دسترسی صرفنظر از اینکه
با متغیر فاصله ،زمان ،هزینه یا هر متغیر دیگری
سنجیده شود ،بهعنوان یک عامل مهم در برنامهریزی

 -1استادیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
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محالت مورد توجه قرار گرفته است ( & Tabassum

 .)Sharmin, 2003: 49مطالعاتی که در سالهای اخیر
در موضوع بوستانهای شهری انجام شده ،غالبا یک
بوستان خاص یا چند بوستان نمونه را مدنظر قرار داده
یا احساس شهروندان و استفادهکنندگان از بوستانها،
ساختار و فواید اکولوژیک ،اقتصادی و اجتماعی آنها
را بررسی کردهاند (.)Neuvonen et al., 2007: 238
این مقاله به بررسی وضعیت برخورداری منطقۀ 72
شهرداری تهران از بوستانهای شهری و وضعیت
دسترسی ساکنان محالت مختلف این منطقه به این
فضاها پرداخته است .از آنجا که مرزهای تقسیمات
اداری شهرها و از آن جمله مرزهای مناطق
شهرداریها ،مانعی در استفادۀ ساکنان خارج از
محدوده ،برای استفاده از بوستانها فراهم نیاورده و
اولویت خاصی برای ساکنان داخل محدودهها ،قائل
نمیشوند ،این تحقیق بر خالف تحقیقات گذشته که
تحلیلها را با درنظرگرفتن وضعیت منفکشده و
جزیرهای مناطق صورت دادهاند ،همۀ پهنۀ شهری را
بهصورت یکپارچه در نظر گرفته و توزیع فضایی
بوستانها و دسترسی شهروندان به آنها را بدون
لحاظ مرزهای اداری داخل شهرها ،مورد تحلیل قرار
داده است.
درخصوص موضوع مورد مطالعه ،تحقیقات زیادی
در خارج از کشور صورت گرفته است .تحقیقات داخلی
در این موضوع بیشتر به برخورداری توجه کردهاند تا
وضعیت دسترسی .این تحقیق ضمن بررسی هر دو
جنبه با تأکید بر وضعیت دسترسی ،مدلهای بدیعی را
در تحلیل بهکار گرفته است .برخی از پژوهشهای
صورتگرفته از این قرار هستند.
ریس 2و همکاران ( )7222در پژوهش «دسترسی
پیادۀ کودکان به بوستانها در شهر مونترال» از مدل
رفتار سفر ،استفاده کرده و دریافتهاند که به لحاظ
جنسیت ،درآمد و ساختار خانواده ،تفاوتهایی وجود
1-Reyse

دارد .اونال 7و همکاران ( )7226در پژوهش «تحلیل
دسترسپذیری  GISمبنا در بوستانهای محلهای
بخش کاکوروای ترکیه» با استفاده از روش تحلیل
شبکه در  GISو روش وزندهی ،قابلیت دسترسی
بوستانهای محلهای را بررسی کرده و پی بردند که در
این بخش ،توزیع بوستانها از نظر کفایت فضایی و
قابلیت دسترسی ،بسیار نابسامان است.
سلیم 2و ایجاز ( )7222در مطالعۀ دسترسی
بوستانهای شهری فیصلآباد پاکستان با استفاده از
تحلیل همسایگی در  ،GISدریافتند که همبستگی
قوی میان بوستانها و قابلیت دسترسی فضایی
استفادهکنندگان از این فضاها وجود دارد.
وایسو )7226( 5در پژوهش خود دربارۀ عدالت
6
محیطی و دسترسی بهفضاهای سبز در شهر فونیکس
ایاالت متحده ،از روش تحلیل شبکه استفاده کرده
است.
2
انور و همکاران ( )7225در پژوهش «اندازهگیری
دسترسی به بوستانهای شهری بوستانهای شهر
بهاوالپور 2پاکستان» قابلیت دسترسی به بوستانهای
شهری را در دو نمونه از بوستانهای این شهر به کمک
سیستم اطالعات جغرافیایی بررسی کرده و در تحقیق
خود به کاستیهای موجود پی بردهاند .سکیپا 2و
همکاران ( )7222در پژوهش «ادراک استفادهکنندگان
از دسترسپذیری بوستانهای عمومی در مالزی»
ضمن یک مطالعۀ پیمایشی در بوستانهای عمومی
مالزی ،درک و تصور استفادهکنندگان این بوستانها را
از نظر دسترسی پیاده و سواره ارزیابی کردهاند.
مورار 22و همکاران (  )722در پژوهش «اندازهگیری
دسترسی پیاده به بوستانهای شهری به کمک »GIS
2-Unal
3-Cukurova
4-Ayesha Saleem
5-Shuk Wai So
6-Phoenix
7-M. M Anvar
8-Bahawalpur
9-Siti Rasidah Md Sakip
10-Tudor Morar
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با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه در سیستم اطالعات
جغرافیایی ،شهر تمیزورای رومانی را از نظر دسترسی
پیاده به فضاهای سبز مورد مطالعه قرار دادهاند .نتایج
این تحقیق نشان داد که تنها یک چهارم از جمعیت
شهر دسترسی متناسبی دارند .آصفجاود 2وهمکاران
(  )722در پژوهش «اندازهگیری بوستانهای محلهای
شهر شیخ آپورای 7پاکستان به کمک ،»GIS
دسترسپذیری  27بوستان شهری شهر یادشده را با
تحلیل شبکۀ خیابانها و روش بافرینگ در سیستم
اطالعات جغرافیایی بررسی کرده و دریافتند که تنها
کمتر از  22درصد جمعیت شهر در حوزۀ دسترس
بوستانها قرار گرفتهاند .فن و همکاران ( )7226در
پژوهش «بررسی دسترسپذیری فضاهای سبز شهر بر
مبنای شبکۀ راهها در شهر نانجیانگ 2چین» ،قابلیت
دسترسی به فضاهای سبز شهری با استفاده از انواع
راهها را به روش تحلیل شبکهای در سیستم اطالعات
جغرافیایی در شهر یادشده مورد مطالعه قرار داده و
نتیجه گرفتهاند که در اغلب قسمتهای شهر،
دسترسی مناسب است.
فصیحی ( )7222در پژوهش «بوستانهای شهری
و کیفیت دسترسی به آنها در شهر تهران» ،وضعیت
دسترسی به بوستانهای شهری در شهر تهران را
بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که سرانۀ
بوستانها در شهر از میزان استاندارد ،پایینتر است و
 76درصد مساحت شهر که در آن  22/2درصد
جمعیت زندگی میکنند خارج از دسترس استاندارد
بوستانها قرار دارد .فصیحی و پریزادی ( )7272در
پژوهش «تحلیل عدالت فضایی در دسترسی به
بوستانهای شهری ایالم» ،دریافتهاند که سرانه
برخورداری و دسترسی به بوستانهای شهری در این
شهر برخالف انتظار بسیار پایینتر از اغلب شهرهای

1-M.A.Javed
2-Sheikhupura
3-Yong Fan
4-Nanjing

ایران است و وضعیت محالت قدیمی و مرکزی شهر در
این میان نامناسبتر است.
حاتمینژاد و همکاران ( )2 27در پژوهش «تحلیلی
از وضعیت دسترسی به پارکهای همسایگی در شهر
تهران» ،وضعیت دسترسی به بوستانهای محلهای
تهران را با استفاده از مدل بافرینگ بررسی کرده و
توزیع آنها را از منظر عدالت فضایی نامطلوب
دانستهاند.
علوی و احمدی (  )2 2در پژوهش «مدلسازی
کمی دسترسی به پارکهای شهری با رویکرد عدالت
فضایی ،پارکهای منطقۀ  6کالنشهر تهران» ،با
رویکرد عدالت فضایی و شیوۀ مدلسازی کمی،
دسترسی به بوستانهای شهری منطقۀ  6شهرداری
تهران را بررسی کرده و پی بردهاند که در اغلب
قسمتها ،دسترسی به بوستانها متوسط تا ضعیف
است و توزیع آنها نیز به لحاظ فضایی ،عادالنه نیست.
تیموری و همکاران ( )2 25در پژوهش «ارزیابی
سرانه و دسترسی پارکها و فضاهای سبز شهری با
رویکرد اکولوژیکی (مورد نمونه :پارکهای محلهای
کالنشهر تبریز)» ،با رویکرد اکولوژیک بوستانهای
محلهای کالنشهر تبریز را از نظر سرانه و دسترسی
مورد ارزیابی قرار داده و دریافتهاند که تعادل اکولوژیک
از این نظر وجود نداشته و مناطق  2 ،2و بیشترین
سرانه و مناطق  2 ،2و  2کمترین میزان سرانه را دارا
هستند.
رستمی و همکاران ( )2 22در پژوهش «تحلیل
پراکنش فضایی پارکهای منطقۀ یک شهر کرمانشاه
با استفاده از  ،»GISپراکنش فضایی بوستانهای
منطقۀ یک شهرداری کرمانشاه را به کمک ابزار GIS
تحلیل کرده و به کمبود فضای سبز در این منطقه پی
برده و نتیجه گرفتهاند که سطح دسترسیها نسبتا
مناسب است .کرامتی و همکاران ( )2 22در پژوهش
«تحلیل توزیعفضایی و میزان دسترسی به بوستانهای
شهری (مورد مطالعه :شهر شیراز)» ،توزیع فضایی و
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میزان دسترسی به بوستانهای شهری را در شهر
شیراز بررسی کرده و در مجموع توزیع آنها را
نیمهمتعادل یافتهاند .بهطوریکه کمبودها دربارۀ انواع
این بوستانها محرز است.
این تحقیق از دو نظر متمایز از تحقیقات دیگر
است .یکی روزآمدسازی و راستیآزمایی موقعیت،
شکل هندسی و مساحت بوستانها با مشاهدات
میدانی است که از دقیقترین دادهها برای تحلیل
استفاده کرده و دیگری عالوه بر شاخصهای
استانداردی چون سرانه و میزان پوشش ،به فاصلۀ
فضایی محل سکونت خانوارها تا نزدیکترین بوستانها
هم توجه کرده است.
مبانی نظری
رویکرد عدالت فضایی بر جنبههای جغرافیایی یا
فضایی عدالت تأکید داشته و توزیع منصفانه و متوازن
منابع و فرصتها در فضا را با توجه به استفادهکنندگان
از آنها در نظر میآورد .این مقوله جایگزینی برای
عدالت اجتماعی ،اقتصادی یا دیگر اشکال عدالت نبوده
و بلکه نگاه به عدالت از دیدگاه خطیر فضایی است .از
این منظر همواره جنبهای فضایی در ارتباط با عدالت
وجود دارد ( .)Soja, 2009: 2ویلیام لیم 2عدالت فضایی
را حقی میداند که به موجب آن افراد ،مستحق اظهار
نظر یکسان در طرحریزی و تعیین عملکردهای خود
در فضاهای محل زندگیشان شده و عالوه بر آن
مستحق داشتن سهم منصفانه از محیط مصنوع
میشوند ( .)Yeung, 2013: 62دو محور برجستۀ مورد
تأکید در عدالت فضایی ،وضعیت زندگی و توزیع
فرصتها یعنی دسترسی به زیرساختهای فیزیکی،
اجتماعیو مجازی هستند .در اغلب شهرها مکانگزینی
تسهیالت و خدمات شهری معموال بهگونهای است که
دسترسیهای متفاوتی برای ساکنان شهر پدید
میآورد و بسیاری که در خارج از حوزۀ دسترس اینها
1-William Lim

قرار میگیرند ،بسان دیگران و چنانکه باید قادر به
بهرهمندی از تسهیالت و خدمات شهری نیستند.
مطالعات در این زمینه نشان داده که خانوارهایی که
در فاصلۀ نزدیک و مجاور این مکانها بهسر میبرند،
مجال بیشتری برای استفاده از آنها دارند
(.)Sotudehnia & Comber, 2010: 2

بوستانهای شهری گونهای از بوستانها هستند که
در آنها حداکثر دخالت انسانی در محیط طبیعی
انجام شده و باالترین سطح دسترسی را برای
جمعیتها ارائه میدهند و عموما در داخل یا مجاور
نواحی ساختهشده قرار دارند (Maruani and Amit-
 .)Cohen, 2007درمتون مربوط ،این فضاهای شهری
بهشکال گوناگونی تقسیم بندی شده و استانداردهای
مختلفی نیز برای تعیین سرانۀ مورد نیاز و شعاع
دسترسی هریک تعیین شده است .مطابق با
استانداردهای انجمن بوستان و تفریحات ملی،7
بوستانهای محلهای در شهرها بایستی به معابر
عمومی و پیاده روها مرتبط بوده ،به وسیلۀ جادهها یا
موانع طبیعی قطع نشوند و امکان دسترسی آسانی
را بهویژه برای کودکان و سالخوردگان فراهم آورند.
شعاع خدماتی این بوستان ها نباید از  2/75تا 2/52
مایل ( 222-222متر) بیشتر باشد
).)Tabassum Sharmin, 2013:49

حبیبی بوستانهای شهری را که دارای جنبههای
تفریحی ،تفرجی ،فرهنگی ،محیطزیستی و سالمسازی
محیط هستند و جنبههای سرویسدهی به مناطق
مختلف شهر را داراند ،به چهار گروه تقسیم کرده
است:
 پارک در مقیاس همسایگی با مساحت کمتر از 5هزار متر مربع و شعاع دسترسی  772تا  752متر
 پارک شهری در مقیاس محله با مساحت  2-5هزارمتر مربع و شعاع دسترسی  22تا  25متر
2- National Recreation and Park Association
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 پارک شهری در مقیاس ناحیه با مساحت  2-2هزارمتر مربع و شعاع دسترسی  652تا  252متر
 پارک شهری منطقهای با مساحت بیش از  2هزارمتر مربع و شعاع دسترس بیش از  252متر (ضرابی و
همکاران.)5 :2 27 ،
برنامهریزان شهری «دسترسپذیری »2را بهعنوان یک
مؤلفۀ کلیدی در تبیین مسائل توزیع خدمات همگانی
در شهرها موردتوجه قرار دادهاند ( & Ferreira
 .)Batey, 2007: 430مطالعاتی که در موضوع عدالت
فضایی صورت میگیرد ،سنجههای دسترسی را به این
منظور در خصوص بوستانها مورد استفاده قرار
میدهند که دریابند چرا نحوۀ پراکندگی بوستانها
برخی را بیشتر از برخی دیگر از این فضاها بهرهمند
میسازد .دسترسپذیری بوستانها شاخص مهمی است
که منعکس میکند چگونه خدمات طبیعی متعدد
عرضهشده بهوسیلۀ بوستانها میتواند از جانب
شهروندان بهشکل شایسته و متناسب مورد بهرهبرداری
قرار گیرد .این مقوله بیشتر فرصتهای فضایی را
میسنجد تا بهرهبردن واقعی را ( Cervero et al, 1999:
 .)1260نقطۀ شروع کنکاش در امتیازات و تسهیالت
بالقوۀ بوستانهای شهری ،ارزیابی دسترسپذیری
جغرافیایی آنهاست .دسترسپذیری نباید بر وفق
بزرگساالن سالم و شرایط آرمانی تنظیم شود ،بلکه
بایستی کهنساالن عصابهدست ،مادرانی که کالسکۀ
کودکان را حرکت میدهند و کودکان دوچرخهسوار را
هم درنظر داشته باشند (ابراهیمیثانی و همکاران2 2 ،
بهنقلاز  .)Harnik, 2003دسترسی حاصل تعامل چهار
جزء فضایی ،حملونقلی ،زمانی و فردی است
(همان،بهنقلاز  .)Lau &Chiu,2003: 199یک تعریف
ساده از دسترسپذیری این است که فرد باید چقدر
سریع برود یا چه مسافتی طی کند تا به جای معینی
برسد .این مفهوم بر رابطۀ فضایی میان مبدأ و مقصد یا
1-Accessibility

درجۀ پیوستگی میان آن موقعیت با سایر موقعیتها
در یک منطقۀ معین داللت دارد .هرچند اغلب،
دسترسپذیری بهعنوان نزدیکبودن نسبی یا مجاورت
یک مکان به مکان دیگر تعریف شده است ( Unal et
 al, 2016 : 46به نقل از .)Yin and Xu, 2009
همچنین گفته شده که دسترسپذیری ،به میزان
آسانی و راحتبودن دریافت یک خدمت یا رسیدن به
یک محل یا اندازهگیری فرصت نسبی برای تعامل یا
تماس با یک پدیده مثل بوستان اشاره دارد
(.)Nicholas, 2001: 202

سنجههای دسترسپذیری را میتوان به چهار دستۀ
کلی تقسیم کرد .دستۀ اول سنجههای «حوزۀ
خدمات »7هستندکه مشتمل بر دو رویکرد «پوشش »
و «فرصتهای تجمعی »2هستند .رویکرد اول مبتنی
بر تعداد خدماتی است که واحد مورد نظر را پوشش
میدهند و رویکرد دیگر بر تعداد فرصتهای حاصل در
زمان یا فاصلۀ معین داللت دارد .سنجههای دستۀ دوم
به سنجههای «مقاومت سفر »5موسوم بوده تحت دو
رویکرد «حداقل فاصله» یعنی فاصله تا نزدیکترین
جایی که تسهیالت مورد نظر وجود دارند و رویکرد
«هزینۀ سفر» یعنی متوسط فاصلۀ هر نقطه از مبدأ تا
همۀ مقاصد ،معرفی میشوند .سومین گروه از
سنجهها ،سنجههای «جاذبه و قابلیت »6هستند که با
رویکرد «قابلیت »2شناخته شده و از تقسیم مجموع
کل تسهیالت (که هر کدام وزن خاص خود را دارند)
بر اثر اصطکاک مسافت بهدست میآیند و باالخره
آخرین دسته ،سنجههای «امکانات مبنا »2و مبتنی بر
بر رویکرد «امکانات» هستند .به موجب این رویکرد
احتمال اینکه فرد انتخاب خاصی داشته باشد به
امکاناتی بستگی دارد که تصور میکند آن انتخاب در
2-Service Area
3-Container
4-CumulativeOpportunities
5-Travel Impedance
6-Gravity and Potential
7-Potential
8-Utility Based
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مقایسه با امکانات انتخابهای دیگر فراهم میآورد
( .)Hass, 2009: 7-8تحقیق اخیر نیز بر مبنای
سنجههای مقاومت سفر و رویکرد حداقل فاصله تنظیم
شده است .برای اندازهگیری دسترسپذیری دو نوع
تکنیک متداول است.
رویکرد بافر 2که به آن رویکرد اقلیدسی یا پوششی نیز
گفته میشود ،بر پایۀ فاصله در خط مستقیم بوده و
قطعات ساختمانی ،موانع یا الگوهای پیادهروی در نظر
گرفته نمیشوند .این شیوه برای تحلیلهای ساده و
کلی کامال قابلقبول است ( .)Wai So, 2016 :14در
شیوۀ تحلیل شبکه ،دسترسیها با توجه به شبکۀ راهها
و نوع آنها (برای مثال خیابان ،آزادراه ،دسترسی
محلی و )...مشخص میشود؛ برای مثال در صورتی که
ناحیۀ خدماتی یک بوستان محلهای تا مسافت 222
متر را دربرگیرد ،همۀ مسیرهای منتهی به بوستان تا
فاصلۀ  222متری در داخل حوزۀ پوشش بوستان قرار
خواهند گرفت (.)Wai So, 2016:16

شکل  :0مدل مفهومی تحقیق

تهیه و ترسیم :فصیحی2 22 ،

روش پژوهش
این پژوهش بر مبنای سنجههای مقاومت سفر و
رویکرد حداقل فاصله با استفاده از تکنیک بافری
تنظیم شده است .برای اندازهگیری میزان خدمات
شهری در محالت ،دو نوع سنجش دسترسی متداول
1-Buffer

است؛ یکی فاصلۀ محلهای مسکونی تا خدمت مورد
بررسی و دیگری میزانی از خدمت که با توجه به
حوزۀ پوششی مراکز خدماتدهنده ،به واحد سطح یا
افراد تعلق میگیرد .در این تحقیق ،برای تعیین و
تحلیل برخورداری و دسترسی به بوستانهای شهری،
از روشهای آمار توصیفی و سنجههای دسترسی
مبتنی بر حداقل فاصله تا نزدیکترین بوستان و
حوزههای پوششی بوستانها و همپوشانی آنها
استفاده شده است .در اجرای تحقیق ،ابتدا موقعیت
بوستانهای منطقۀ مطالعاتی با توجه به اطالعات
دریافتی از شهرداری منطقۀ  72تهران درخصوص
موقعیت و مساحت بوستانها و انطباق با آخرین
نقشۀ منطقه بهعنوان یک الیه در  Arc mapوارد شد.
بلوکهای جمعیتی سال  2 25و قطعات کاربری
اراضی منطقه ،الیههای دیگری بودند که در سیستم
وارد شدند .سپس با درنظرگرفتن معیار پیشنهادی
حبیبی که در باال به آن اشاره شد و درنظرگرفتن
شرایط محلی با مشورت کارشناسان و متخصصان،
حوزۀ دسترس هر بوستان به این صورت محاسبه
شده که برای بوستانهای با مساحت بیش از 2222
متر مربع و کمتر از  222مترمربع ،بهترتیب شعاعی
به طول  222متر و  772متر از بوستان در نظر
گرفته شده و برای بوستانهای با مساحت -5222
 222متر مربع ،شعاع حوزۀ دسترس هر بوستان با
توجه به رابطۀ ( )2محاسبه شد:
رابطۀ (:)2
 - 222( × 2/22مساحت بوستان) =772 +شعاع
حوزۀ دسترس بوستان
سرانۀ بوستانها از تقسیم رقم مسااحت بوساتانهاا
باار رقاام جمعیاات بااهدساات آمااده و میاازان پوشااش
بااهصااورت درصااد زمااین تحاات پوشااش بوسااتانهااا
محاسبه شد.

زمستان  ،0011سال نوزدهم ،شماره 65

فصلنامه جغرافیا و توسعه 762 

محدودۀ مورد مطالعه
محدودۀ مورد مطالعه ،منطقۀ  72شهرداری تهران
است .منطقۀ ( 72شهرری) ،جنوبیترین منطقۀ شهری
شهرداری تهران با  25 222نفر جمعیت و وسعت 77
کیلومترمربع داخل محدودۀ شهری و  222کیلومترمربع

شکل  :2موقعیت محدودۀ شهرداری منطقۀ  21در شهر تهران

حریم بوده است .همچنین این منطقه دارای پنج ناحیه
داخل محدوده و دو ناحیه خارج از محدوده و 72
محله است (شهرداری منطقۀ  .)72موقعیت منطقۀ 72
شهرداری تهران در شکل  7و پراکندگی بوستانهای
منطقه در شکل آمده است.

شکل  :3موقعیت بوستانها در منطقۀ  21شهرداری تهران

تهیه و ترسیم :فصیحی2 22 ،

در حدود  222هکتار از سطح منطقۀ 72
شهرداری تهران را  262بوستان شهری پوشاندهاند که
کوچکترین آنها  722مترمربع و وسیعترین آنها
 2 2227متر مربع مساحت دارد 22 .بوستان که
مساحتی بیش از  72هزار مترمربع دارند ،حدود نیمی
از مساحت بوستانها را دربرگرفتهاند و  222بوستان
دیگر که مساحت آنها از رقم باال کمتر است ،نیم
دیگر از مساحت را شامل میشوند .همچنین 52
درصد از بوستانها  2/درصد از مساحت آنها را
شامل شده و  52درصد بقیه ،بیش از  22درصد از
مساحت را دربرمیگیرند 52 .بوستان که حداکثر
مساحت آنها  7هزار متر مربع است و حدود یکسوم
بوستانها را شامل میشوند 7/ ،درصد از مساحت
بوستانها را دربرگرفتهاند و  2بوستان که بیش از 6
هزار مترمربع مساحت دارند و  22/درصد از
بوستانها هستند ،بیش از  22درصد از مساحت کل
بوستانها را شامل شدهاند (شهرداری منطقۀ ،72
.)2 22

بحث و یافتهها
 -0وضعیت برخورداری

در منطقۀ  72شهرداری تهران بدون درنظرگرفتن
نواحی  6و  2که عمدتا اراضی حریم و روستایی
هستند 6/22 ،درصد اراضی تحت پوشش بوستانهای
شهری قرار داشته و سرانۀ بوستانهای شهری 2/22
مترمربع است .از نظر نسبت ،مساحت تحت پوشش
بوستانها به کل مساحت ناحیه ،بهترین وضعیت را
ناحیۀ سه دارا بوده که  22/7درصد از اراضی آن
تحت کاربری بوستانها قرار گرفته است و پس از آن
بهترتیب ،نواحی پنج ،دو ،چهار و یک با ارقام ،2/22
 2/72 ،6/66و  7/5درصد قرار میگیرند .به لحاظ
سرانۀ بوستانهای شهری بهترین شرایط در ناحیۀ
پنج شهرداری وجود داشته که در ازای هر نفر
جمعیتساکن در آن  2/5مترمربع بوستان وجود دارد
و بعد از آن بهترتیب نواحی سه با  ،2/72دو با ،2/22
چهار با  7/22و یک با  2/ 2مترمربع قرار دارند
(شهرداری منطقۀ .)2 22 ،72
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درسطح محالت ،محالت جدید که در حاشیههای
محدودۀ مورد مطالعه و اغلب همجوار با اراضی حریم
قرار گرفتهاند ،از نظر درصد زمینهای تحت کاربری
بوستان ،از شرایط بهتری برخوردار هستند و برعکس
در محالت قدیمی مرکز منطقه شرایط نامطلوب
است .پنج محله با وضعیت بهتر از این نظر بهترتیب
ولیآباد ( 22/65درصد) ،آبان ( 22/72درصد)،
بهشتی (  2 /2درصد) ،ظهیرآباد ( 22/22درصد) و
استخر ( 2/62درصد) و پنج محله با وضعیت ضعیفتر
بهترتیب فیروزآبادی ( 2/27درصد) ،ابنبابویه ( 2/
درصد) ،سرتخت ( 2/22درصد) ،منگل ( 7/22درصد)
و دولتآباد ( /57درصد) هستند .همچنین میزان
پوشش بوستانها از کل مساحت محله در سایر
محالت به این قرار است :دیلمان ( 2/52درصد)،
جوانمرد ( 2/2درصد) ،هاشمآباد ( 2/22درصد)،
حمزهآباد ( 6/56درصد) ،شهادت ( 5/26درصد)،
عالیین ( 2/55درصد) ،صفائیه ( /26درصد) و
اقدسیه ( /2درصد) (شهرداری منطقۀ 252.)2 22 ،72
بوستان از مجموع  262بوستان منطقۀ  72که حدود
 22درصد مساحت آنها را شامل میشود ،پس از
سال  2 22احداث شدهاند .در محالت حاشیهای که
ساختوساز و تفکیک زمینها متأخرتر بوده و
تاحدودی کنترلشده صورت گرفته است ،شهرداری
موفق به تملک اراضی و احداث بوستان شده؛ اما در
محالت مرکزی بهدلیل نبود فضاهای باز که قابلیت
تبدیل به بوستان را داشته باشند و عدمامکان تملک
و آزادسازی زمین ،عمال مجالی بر این کار فراهم
نیامده است .در پنج محلهای که شرایط مناسبتر
دارند ،دوسوم تعداد بوستانها و  26درصد از مساحت
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آنها مربوط به  25سال اخیر هستند .به لحاظ سرانۀ
برخورداری ،از بوستان نیز محالت حاشیهای به لحاظ
تراکم جمعیت کمتر و بهرهمندی از پوشش بیشتر
زمین با بوستانها ،شرایط مناسبتر است .محلۀ
حاشیهای بهشتی که بخش عمدۀ زمینهای آن تحت
کاربریهای غیرمسکونی (زراعی ،انبار و کارگاه) قرار
دارند ،باالترین رقم سرانه ( )22/22m2را به خود
اختصاص داده و حالت استثنایی دارد .در محلۀ
ولیآباد با تراکم جمعیت پایین و میزان پوشش
زیادتر کاربری بوستان ،رقم سرانه  2 /22مترمربع
است .در جوانمرد قصاب بهعنوان محلۀ تازهبنیادی در
حدفاصل تهران و ری با وسعت زیاد اراضی خالی،
رقم سرانۀ  22/ 2است و  2آبان و هاشمآباد نیز که
اولی در حدفاصل تهران و ری و دیگری منتهیالیه
محدودۀ شهری تهران و مجاور اراضی زراعی قرار
دارد ،با سرانههای  2/72و  2/ 5مترمربع وضعیت
بهتری را در مقایسه با سایر محالت نشان میدهند.
پنج محله با شرایط نامناسبتر سرانه همان محالتی
هستند که پایینترین کاربری بوستان را دارند.
بافتهای ریزدانۀ متراکم از جمعیت و تقریبا ارتفاع
گزین این محالت وضعیت بسیار ضعیفی را به لحاظ
سرانۀ برخورداری از بوستان نمایان ساخته است .در
محالت فیروزآباد و ابنبابویه این رقم  2/ 5مترمربع
است .این دو از قدیمیترین محالت شهرری هستند
که بخشهایی از آنها در سالهای اولیۀ انقالب
اسالمی بهصورت کنترلنشده تحت ساختوساز قرار
گرفتهاند .در محلۀ قدیمی و مرکزی منگل سرانه
 ،2/2در سرتخت 2/55و در دولتآباد 7/27مترمربع
است.
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شکل  :0سرانۀ برخورداری از بوستانها در محالت

شکل  :5درصد زمینهای تحت کاربری بوستان در محالت

تهیه و ترسیم :فصیحی2 22 ،

مساحت قطعات مسکونی ،فاصله تا نزدیکترین
بوستان بیشتر از  522متر بوده و هیچکدام بیشتر از
 222متر از بوستان دور نیستند .همچنین بیش از
نیمی از جمعیت ساکن در منطقۀ  72شهرداری
تهران در فاصلۀ کمتر از  52متر از نزدیکترین
بوستان بهسرمیبرند و فاصلۀ محل سکونت حدود 22
درصد (  22/2درصد) تا نزدیکترین بوستان کمتر از
 722متر است.

 -2وضعیت دسترسی به بوستانها

اطالعات مربوط به سنجۀ «فاصله از نزدیکترین
بوستان» در جدول  2آورده شده است .برایناساس،
حدود  22درصد از مساحت محدودۀ مطالعاتی ،تحت
پوشش قطعات مسکونی ،در فاصلۀ کمتر از  52متر از
نزدیکترین بوستان قرار گرفته و در بیش از 22
درصد این مساحت ،فاصله تا نزدیکترین بوستان
کمتر از  222متر است .تنها در  7/2درصد از

جدول  :0فاصلۀ قطعات مسکونی از نزدیکترین بوستان

فاصله از نزدیکترین بوستان

جمعیت

قطعات
مساحت (هکتار)

درصد

کمتر از  52متر

22/2

22/

52/76 222 2

کمتر از  222متر

272/2

72/2

772222

62/

کمتر از  722متر

72 /2

52/2

726652

22/2

کمتر از  22متر

22/2

27/2

72222

22/ 2

کمتر از  222متر

227/6

2 /6

2 26

22/22

کمتر از  522متر

267/2

22/2

6662

22/22

کمتر از  622متر

222/

22/2

6272

22/27

کمتر از  222متر

227/2

27 2 22/26

22/5

کمتر از  222متر

227/6

222

تعداد

22262

درصد

222

ماخذ :الیههای اطالعاتی بلوکهای آماری  2 25و کاربری اراضی موجود با محاسبات نگارنده

توزیع فضایی دسترسیها (شکل  )5نمایانگر این
است که در بین محالت ،جوانمرد قصاب ،ولیآباد و

هاشمآباد وضعیت نسبتا بهتری از بقیه دارند و در
محالت مرکزی که بافتهای متراکم ،فرسوده و
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قدیمی منطقه را تشکیل میدهند (ابنبابویه،
فیروزآبادی ،دیلمان) و نیز در محالت حواشی
شمالشرق منطقه (شهادت ،دولتآباد) وضعیت
دسترسی نسبتبه سایر محالت ضعیفتر است.
ولیآباد بهدلیل قراردادن آرامگاه رضاخان در خود در
رژیم گذشته مورد توجه قرار داشته و بلواری وسیع
(بلوار مدرس) با بوستانهای پروسعت در آن بهوجود
آمد و هم بهدلیل داشتن اراضی خالی یا زراعی،
احداث بوستانهای جدید در آن میسر شد و ازاینرو
هم به لحاظ سرانه و میزان پوشش زمین ،وضعیت
مناسبتتری از دیگر محالت داشته و هم در نقشۀ
توزیع فضایی وضعیت دسترسی بهتری را نمایان
ساخته است .در محلۀ جوانمرد قصاب ،گذشته از رقم
باالی میزان زمین تحت پوشش که به آن اشاره شد،
تمرکز بوستانهای محالت مجاور ،در مرز با این محله
یکی از دالیل وضعیت دسترسی بهتر در محلۀ اخیر
است .در محلۀ هاشمآباد نیز وضعیت برخورداری
مناسب و توزیع متوازن بوستانها ،وضعیت دسترسی
را نیز بهتر نمایان ساخته است .ابنبابویه از محالت
مرکزی و قدیمی ری با سابقۀ کهن سکونت است که
با بافتهای فرسودۀ ریزدانه مشخص شده و سابقۀ
دیرین سکونت فضای باز یا زمین کشاورزی در آن
باقی نگذاشته که امکان گسترش بوستان برای
شهرداری فراهم آورد .موقعیت دو بوستان موجود
محله در نزدیکی یکدیگر و هماندازهبودن آنها،
محدودهای را تحت دسترسی هر دو بوستان قرار داده
و بخشهای زیادی را مخصوصا بهدلیل نبود
بوستانهای محالت دیگر در حواشی مجاور این محله
با امکان دسترسی بسیار پایین نمایان ساخته است.
فیروزآبادی نیز از محالت قدیمی ری با سابقۀ کهن
سکونت است .عمده قطعات زمین در آن در اویل
انقالب اسالمی بدون رعایت هیچ ضابطهای زیر
پوشش مساکن قرار گرفتند ،بدون اینکه فضایی برای
خدمات شهری و کاربریهای عمومی در آن
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اختصاص یابد .تنها بوستان این محله در یکی دو
سال اخیر در انتهای مرز غربی احداث شده است و به
لحاظ برخورداری وضعیت بسیار نامناسبی را نشان
میدهد؛ اما از آنجا که در منتهیالیه شرق آن دو
بوستان از محلۀ اقدسیه قرار گرفتهاند و در منتهیالیه
غرب نیز تحت دسترس بوستانهای محلۀ حمزهآباد
قرار دارد ،قابلیت دسترسی در آن اندکی تعدیل شده
است .در محلۀ دیلمان ،بوستانهای محدود موجود
در شمال محله متمرکز بوده و در جنوب فاقد بوستان
است .در این قسمت ،در محالت مجاور نیز بوستانی
وجود ندارد و ازاینرو وضعیت دسترسی مناسبی را
نشان نمیدهد .بخش اعظم این محله در اوایل
پیروزی انقالب اسالمی تحت کاربریهای مسکونی و
آموزشی قرار گرفته و نبود زمین خالی سبب شده که
از سال  2 22به بعد هیچ بوستانی در آن احداث
نشود .در محلۀ شهادت ،سالهای زیادی از
ساختوسازها نمیگذرد و بخش عمدۀ آن در
سالهای اول پس از پیروزی انقالب اسالمی با
تفکیک کنترل نشده و بیضابطه زمینهای کشاورزی
و احداث بنا در آن توسط طبقات مهاجر کمدرآمد و
بهویژه اعراب مهاجر جنگ تحمیلی و معاودین عراقی
در قطعات ریزدانه و متراکم ،ساخته شده است .در
این محله  5/2درصد زمین زیر پوشش بوستانها
بوده و سرانۀ بوستان  7/5مترمربع است .تمرکز
بوستانها در جنوب محله با فضاهای پوششی
متداخل ،وضعیت دسترسی را در حواشی شرق و
غرب آن ضعیف نمایان ساخته است .در محلۀ
دولتآباد نیز که وضعیت دسترسیها در قیاس با
سایر محالت ضعیف نمایان شده ،تمرکز بوستانهای
بزرگ محله در جنوب مرکز بوده که مجاور یکی از
بوستانهای بزرگ محلۀ شهادت نیز هست؛ ازاینرو
جدا از این قسمت ،در سایر جاها بهخصوص در شرق
که مجاور با کاربریهای صنعتی محلۀ جوانمرد
قصاب است ،دسترسیها در آن ضعیف هستند .محلۀ
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اقدسیه در مرکز منطقه از قدیمیترین محالت
شهرری با سابقۀ سکونت دیرینه است .فاصلۀ مناسب
سه بوستان موجود در آن از یکدیگر و بهرهمندی از
حوزۀ پوششی محلۀ جدید ظهیرآباد که واجد 2
بوستان وسیع است ،سبب شده که وضعیت دسترسی
به بوستانها در آن بهتر از محالت مشابه ذکرشده
باشد هرچند درصد پوشش زمین از بوستانها و
سرانۀ پایینی را نشان میدهد ( /2درصد و 2/2
مترمربع) .در محلۀ سرتخت  2/22درصد زمین تحت
کاربری بوستانهاست و سرانۀ آن نیز به لحاظ
دربرگرفتن محالت متراکم اطراف آستان حضرت
عبدالعظیم پایین است ( 2/55مترمربع)؛ اما بهدلیل
استقرار بوستانها در دو سوی بلوار مدرس که در
امتداد طولی محله قرار گرفته ،قابلیت دسترسی

مناسبی در نقشه در آن نمایان شده است .برعکس در
محلۀ آبان ارقام فوق در باالترین میزان نسبتبه سایر
محالت (جز محلۀ استثنایی بهشتی) قرار گرفته؛ اما
توزیع نامتوازن بوستانها و تداخل حوزههای پوششی
آنها بههمراه عدمبهرهمندی از قابلیت دسترسی
محالت مجاور ،این پارامتر را در قسمتهای مرکزی
محله ،ضعیف نشان میدهد .محلۀ بهشتی را در این
میان باید مستثنا ساخت؛ زیرا محلهای حاشیهای با
کاربریهای کارگاهی ،ورزشی و فضاهای باز زیاد و
تراکم جمعیت کمتر است .احداث دو بوستان وسیع
در مجاورت یکدیگر در سالهای اخیر ارقام درصد
پوشش و سرانه را در باالترین ارقام نشان میدهد؛ اما
به لحاظ دسترسی وضعیت مناسبی ندارد.

شکل  :5توزیع فضایی میزان دسترسی به بوستانها

تهیه و ترسیم :فصیحی2 22 ،

ترسیم حوزههای دسترس بوستانها بر مبنای
روش پیشگفته نشان داد که محدودههایی که در آن
 5حوزۀ پوشش (بافر) از بوستانها ،همپوش هستند،
بیشتر از محدودههای همپوشانی شمار دیگر از آنها،
مساحت داشته (  25/2درصد مساحت) و پس از آن
در  2 /22درصد مساحت 6 ،حوزۀ پوششی با
یکدیگر همپوش بوده و در  2 /65درصد 2 ،حوزۀ

پوششی با یکدیگر همپوشانی دارند .بهعبارتی در
بیش از نیمی از مساحت منطقه (  5درصد) 2 ،تا 2
حوزۀ پوششی با یکدیگر همپوشانی دارند .به گفتۀ
دیگر ،محدودۀ  5همپوشانی از حوزههای پوششی
(بافرهای بوستانها) مساحت بیشتری داشته و با
افزایش یا کاهش تعداد همپوشانیها ،از میزان
مساحت تحت پوشش کاسته میشود؛ بهگونهایکه
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کمترین مساحت به محدودۀ همپوشانی  25بافر
مربوط میشود و تنها  7/62درصد از مساحت قطعات
مسکونی تحت حوزۀ پوشش بوستانها قرار ندارد؛ اما
به لحاظ جمعیت ،نسبتی از جمعیت کل که تحت
حوزۀ همپوشانی  2بافر قرار دارند بیشتر از شمار
دیگر همپوشانیها بوده ( 22/5درصد) و با کاهش یا
افزایش تعداد همپوشانیها ،از نسبت جمعیت تحت
پوشش کاسته میشود بهگونهای که کمترین جمعیت

(  226نفر) تحت حوزۀ همپوشانی  25بافر قرار دارند
و حدود  6هزار نفر ( 5/2درصد) در حوزۀ پوشش
تنها یک بافر بهسر میبرند .در این مقوله نیز بیش از
نیمی از جمعیت ( 52/22درصد) در جاهایی بهسر
میبرند که  2تا  2بافر در آن همپوشانی دارند و تنها
 725نفر از ساکنان که  2/72درصد از کل جمعیت
منطقۀ  72شهرداری را تشکیل میدهند ،در حوزۀ
پوششی بوستانها قرار نمیگیرند.

جدول  :2تعدد همپوشانی حوزۀ پوششی بوستانها و مساحت و جمعیت تحت پوشش

مساحت تحت پوشش

تعداد
همپوشانی

مقدار (هکتار)

جمعیت تحت پوشش

درصد از کل
مساحت

تعداد

درصد از کل جمعیت

2

52/2

7/76

725

2/72

2

225/2

2/22

6 62

5/2

7

222/5

2/26

2 222

2/2

722/2

22/22

22 22

22/5

2

722/2

2 /65

255522

22/5

5

22/2

25/2

257222

22/7

6

725/5

2 /22

2 22 2

27/6

2

722/2

22/22

222227

22/2

2

2 /2

6/5

26522

2/2

2

22/2

/26

57222

2/2

22

22/2

/2

2 226

2/2

22

2 /2

7/25

72526

7/2

27

7 /7

2/22

2262

2/2

2

22/

2/25

2265

2/2

22

7/7

2/22

2222

2/2

25

2/2

2/22

226

2/7
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شکل  :6تراکم همپوشانی بوستانها

تهیه و ترسیم :فصیحی2 22 ،

نتیجه
سرانۀ فضای بوستان مورد نیاز برای شهرهای
ایران در منابع مختلف بین  5تا  2مترمربع ذکر
شده است .میانگین فعلی این رقم برای مجموع
شهرهای ایران در حال حاضر حدود  22/5متر مربع و
برای شهر تهران  5/2است .مقایسۀ شاخص اخیر در
منطقۀ  72با رقم مشابه برای کل شهر تهران و با
میزانهای تعیینشده ،داللت بر عقبماندگی محدودۀ
مطالعاتی دارد .در سطح شهر تهران رقم شاخص
اخیر در  2منطقۀ شهرداری از رقم منطقۀ 72
پایینتر و در  27منطقه باالتر است .به لحاظ میزان
پوشش زمین توسط بوستانها 2/6 ،درصد سطح شهر
تهران را بوستانها دربرگرفتهاند که باز رقم مربوط به
محدودۀ مطالعاتی بیسار پایینتر از رقم کل شهر
است .از این نظر در نیمی از مناطق شهرداری رقم
شاخص پایینتر و در حدود نیمی دیگر باالتر از رقم
شاخص درصد زمین زیر پوشش بوستانها در منطقۀ
 72است که عقبماندگی این منطقه را میرساند .به
لحاظ دسترسی به بوستانها در سطح شهر تهران

 76/77درصد از مساحت شهر که در آن  27/7درصد
جمعیت بهسر میبرند در خارج از حوزۀ دسترسی
بوستانها (مطابق با معیارهای پیشگفته) قرار دارد.
ارقام مشابه برای منطقۀ  72بسیار پایینتر است و
توزیع متوازنتر بوستانها در پهنۀ منطقه را
میرساند .از این نظر فقط سه منطقۀ شهرداری تهران
وضعیت بهتری از منطقۀ  72دارند.
در داخل محدودۀ مطالعاتی نیز نابرابریهایی در
برخورداری و دسترسی ساکنان به بوستانها آشکار
شد؛ بهطوریکه به لحاظ وضعیت پوشش زمین از
بوستان ،بین ناحیۀ سه که بهترین وضعیت را دارد و
ناحیۀ یک ،حدود  6برابر اختالف دیده میشود .به
لحاظ سرانۀ بوستانها نیز بین ناحیۀ پنج و چهار
شهرداری ،بیش از  2برابر اختالف وجود دارد .در
سطح محالت نیز از نظر درصد زمینهای تحت
کاربری بوستانها و سرانۀ بوستان ،بین رقم برترین و
ضعیفترین محالت ،بهترتیب بیش از  22برابر و
نزدیک به  62برابر ،اختالف دیده میشود.
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پهنههای مسکونی در محدودۀ مطالعاتی شرایط
دسترسی مناسبی به بوستانها دارند؛ بهطوریکه در
بیش از  22درصد مساحت ،فاصله تا نزدیکترین
بوستان کمتر از  222متر است .حدود  22درصد در
فاصلۀ کمتر از  52متر از نزدیکترین بوستان قرار
گرفته و تنها در  7/2درصد از مساحت قطعات
مسکونی ،فاصله تا نزدیکترین بوستان بیشتر از 522
متر است؛ درحالیکه هیچکدام بیشتر از  222متر از
بوستان دور نیستند .نیمی از پهنههای مسکونی
حداقل به  2بوستان و  67/7درصد حداقل به
بوستان و نزدیک به  22درصد حداقل به دو بوستان
دسترسی دارند .تنها  7/62درصد مساحت که 2/72
جمعیت در آن بهسر میبرند ،در حوزۀ پوششی
بوستانها قرار ندارند .درمجموع ،با وجود برخورداری
منطقه از بوستانهای زیاد ،توزیع جغرافیایی نامتوازن
بوستانها سبب شده که حوزههای پوششی بسیاری
با یکدیگر همپوشانی داشته باشند؛ بهطوریکه
جاهایی حتی در حوزۀ همپوشانی  25بوستان قرار
دارد ،درحالیکه  5/2درصد جمعیت و  2/22درصد از
مساحت منطقه تنها در حوزۀ پوشش یک بوستان
قرار میگیرند.
رفع نقیصۀ کمبود بوستان و اقدام در توزیع
متوازن این فضاهای عمومی ارزشمند در محدودۀ
مطالعاتی ،بیش از اینکه با توسعۀ بوستانهای فعلی -
که در سیاستهای اجرایی تاکنون بیشتر مورد توجه
بوده -حاصل شود ،مرهون احداث بوستانهای جدید
در جاهایی است که وضعیت نامناسب دسترسی را
ارائه کردهاند .با توجه به محدودیت زمین ،پیشنهاد
میشود با الهام از تجربیاتی مانند آنچه در گورستان
تخت پوالد اصفهان انجام شده ،برخی از زمینهای
رهاشده که بهصورت گورستانهای متروکه با فضاهای
دلهرهآور درآمدهاند ،با انجام تغییر و تحوالت کاربری
که بر وفق ارزشهای فرهنگی نیز باشد ،بهصورت
بوستان درآیند .گورستان متروکه امامزاده عبداهلل با
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مساحت بیش از  2هکتار در حدفاصل محالت
فیروزآبادی و دیلمان و گورستان متروکه ابنبابویه با
مساحت بیش از  22هکتار در حدفاصل محالت
ابنبابویه و منگل در این میان قابلذکرند.
ممانعتهای سازمان اوقاف و اعمال نفوذ بستگان
برخی مدفونین تا کنون مانع موفقیتهای شهرداری
در این خصوص شده است .بیگمان تغییر وضعیت
این فضاهای رهاشده همانند آنچه در کشورهای دیگر
و شهرهای دیگر ایران چون تخت پوالد اصفهان انجام
شده ،اقدامی مثبت در افزایش این فضاهای حیاتی
شهری در بخشهایی از منطقه است که بیشترین
کمبود از این نظر احساس شده و بدترین وضعیت
دسترسی را عرضه داشتهاند.
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