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  1چکیده
از دیدگاه عدالت  .شهري اهمیت دارداز هر موضوعی در مدیریت بیش امروزه عدالت اجتماعی  سابقه و هدف:

ها و خدمات  عادالنه همه شهروندان به کاربري مندي ریزي شهري، دسترسی و بهره اجتماعی یکی از اهداف مهم برنامه
زیستی، اجتماعی  خدمات متنوع محیط ارائهتوانایی  عنوان بخش مهمی از فضاي سبز هاي شهري به. پاركعمومی است

در سطح شهر اي باشد که  گونه بهباید  عنوان بخشی از فضاي سبز ها بهپاركیابی  مکانان را دارند. و تفریحی به شهروند
داشته  ها دسترسی تمامی شهروندان به راحتی به آن شود که اي را فراهم کنند. توزیع مناسب باعث می توزیع عادالنه

 يهاي شهر پارك با هدف بررسی توزیع مکانی وهشپژ این. مند شوند ها بهره شده توسط آن ارائهو از خدمات  باشند
  آباد صورت گرفته است.  خرم

  

هاي موجود تهیه  چنین نقشه پارك آباد و هم شهر خرم گانه سهابتدا نقشه مناطق  پژوهشنجام براي ا ها: مواد و روش
هاي شهر بر اساس نسبت  ك. سرانه پارشد روزرسانی بهشد. این نقشه با استفاده از تصاویر گوگل ارث اعتبارسنجی و 

از دو روش تحلیل  محاسبه شد. براي بررسی توزیع مکانی شهري گانه سههر کدام از مناطق  به جمعیت ها مساحت آن
استفاده شد. جهت مقایسه مناطق مختلف محدوده مورد  جغرافیاییبافرینگ در محیط سامانه اطالعات تحلیل شبکه و 

و نسبت جمعیت تحت  دهی سرویسها از دو شاخص نسبت محدوده  پاركدهی  مطالعه از لحاظ میزان سرویس
  .پوشش خدمات پارك استفاده شد

  

 76/2و 37/1، 76/1دل ترتیب داراي سرانه معا آباد به یک، دو و سه شهر خرم مناطقکه نشان داد  پژوهش نتایج ها: یافته
 47یا حدود هکتار  87/1693 هاي شهري دهی پارك در تحلیل ساده بافرینگ مساحت سرویس شند.با یم مترمربع
 میزان. دست آمد درصد مساحت شهر به 23یا حدود هکتار  06/845 دهی در تحلیل شبکه و مجموع سرویسدرصد 

                                                
  maleknia.r@lu.ac.irمسئول مکاتبه:  *
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 نیمی از حدوداً ها، دهی واقعی پارك عنوان منطقه تحت سرویس به منطقه تحت پوشش در روش تحلیل شبکه
روش دو دهی واقعی و انتزاعی در  اختالف بین قابلیت سرویس .است در روش بافرینگ شده محاسبهدهی  سرویس

هاي جدید  و لزوم توجه به این امر در طراحیهاي شهري  نامناسب پارك توزیع دهنده نشانتحلیل شبکه و بافرینگ، 
  است.

  

ت، سبت به جمعیعالوه بر وسعت پایین ن آباد هاي شهري در شهر خرم پارك نتایج مطالعه نشان داد که گیري: نتیجه
وضعیت موجود بیانگر عدم عدالت اجتماعی از اند.  توزیع شده ،نامناسب در رابطه با جمعیت و تراکم توسعه طور به

هاي مدیریت شهري،  زیستی است که الزم است در برنامه عنوان یک فاکتورمحیط هاي شهري به نظر توزیع پارك
  نه آن در سطح شهر نیز مورد توجه قرار گیرد. بر تالش براي افزایش سرانه، توزیع عادال عالوه

  
   دهی مساحت سرویس، سرانه فضاي سبزشهري، دسترسی به پارك،  جنگل :هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

جنگل شهري به حضور عناصر درختی در فضاي 
تواند  شود که می هاي اطراف آن اطالق می شهر و محیط

  در مناطق مختلف تا سطوح  درخت تکصورت  به
این منابع پوشیده شده از درخت را شامل شود.  وسیع

صادي، اجتماعی، اي از خدمات اقته دامنهقادر به ارائ
 زیستی و تفرجی براي شهروندان هستند. محیط
عنوان بخش مهمی  هاي شهري در ابعاد مختلف به پارك

خدمات مختلفی را به شهروندان  هاي شهري جنگلاز 
نوان یک عنصر اصلی در ع به هاپاركدهند.  می ئهارا

شود که این امر  ساختار شهري، طراحی و ساخته می
 )6( شود م ارتباط بین ساکنین و طبیعت میتداوموجب 

خدمات  ،عالوه بر افزایش کیفیت زندگی شهروندان و
رفاه،  سرگرمی، - (تفریحزیستی  محیطاجتماعی و 

  . )14کند ( را نیز براي شهروندان فراهم می سالمتی)
مانند  ها بر اساس مقیاس به طبقات مختلفی پارك

 بندي تقسیم و شهري اي ناحیههاي محلی،  پارك
و دفعات  دهی سرویسشوند که دسترسی، شعاع  می

ها متفاوت است. استفاده از خدمات  استفاده از آن
هاي شهري به فاصله بین سکونت تفرجی پارك
توزیع  .)9( ها بستگی داردو پارك بازدیدکنندگان

مختلف باید  هاي مقیاسها در فضایی پارك -مکانی
با در نظر گرفتن شعاع نفوذ خدمات و تراکم جمعیت 

یابی  خاص باید در مکان طور به. این امر باشد
براي ). 8هاي جدید مورد توجه قرار گیرد ( پارك

همه اقشار جامعه  دستیابی به عدالت اجتماعی باید
مند  شهري بهره هايپاركیکسان از  طور بهبتوانند 

 تنها نهها شوند. توزیع و دسترسی مناسب به پارك
زیستی و اجتماعی ندي از خدمات محیطمبراي بهره

نزدیکی و دسترسی به بلکه  ،ها داراي اهمیت است آن
. )18( مثبتی بر قیمت امالك دارد تأثیرهاي شهري  پارك

چنین دسترسی  عدم توجه به تقاضاي شهروندان و هم
منجر به نابرابري  تواند می این منابعدان به شهرون

   .)19( شهروندان در دسترسی به این منابع شود
هاي  پارك دهی سرویسات گذشته در مورد مطالع

ها،  هاي آماري مانند تعداد پاركشهري بر شاخص
ها به جمعیت و نسبت فضاي سبز به نسبت پارك

ادر ها ق). این شاخص5( اند بودهوسعت مناطق متکی 
ها و چگونگی به انعکاس موقعیت مکانی پارك

در کنار این  ها نیستند. دسترسی شهروندان به آن
ها، سرانه فضاي سبز یکی از موارد مهم است  شاخص

گیرد. با  ري از مطالعات مورد توجه قرار میکه در بسیا
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شاخص مناسبی  تنهایی بهاین حال سرانه به چند دلیل 
سرانه  سو یکت. از براي بررسی فضاي سبز نیس

توزیع مکانی فضاي سبز و دسترسی شهروندان به آن 
  این شاخص و از سوي دیگر  گیرد نمیرا در نظر 

یوکلیماتیک ب بر اساس شرایط اقلیمی و خصوصیات
جهت بررسی توزیع مناسب . هر منطقه بستگی دارد

توان  می و نحوه دسترسی شهروندان هاي شهري پارك
 2و تحلیل بافرینگ 1تحلیل شبکهمانند  یهایاز روش

استفاده نمود. در این راستا، ارزیابی توزیع مکانی 
تحلیل شبکه در شهر  از هاي شهري با استفاده پارك

درصد از مناطق مسکونی  43دهد که تهران نشان می
در محدوده مورد مطالعه، خارج از محدوده 

). بررسی سرانه 15( دهی پارك قرار دارند سرویس
گانه  بز و توزیع مکانی آن در مناطق هشتفضاي س

درصد از مساحت  3نشان داد که تنها نیز شهر اهواز 
و یازده محله  )3( دهدرا فضاي سبز تشکیل می شهر

 76منطقه سه اهواز فاقد فضاي سبز است و بیش از 
ها در وضعیت محروم و بسیار محروم از درصد محله

یابی  یی و مکانتحلیل فضا ).4این نظر قرار دارند. (
آباد با استفاده نجفبهینه فضاهاي سبز شهري در شهر 

از سیستم اطالعات جغرافیایی، مدل همپوشانی 
و ) 17، (مراتبیها و فرآیند تحلیل سلسله  شاخص

عدم  دهنده نشان) نیز 2چنین در شهر کوهدشت ( هم
این  ها در سطح این شهرها است.توزیع مناسب پارك

بیانگر عدم توجه کافی به توزیع تواند می لهأمس
ها در فرآیند توسعه مناسب فضاي سبز شهري و پارك

اي به  در مطالعه )2007او و جونگ (شهري باشد. 
هاي شهر سئول با استفاده از پاركتوزیع فضایی 

سیستم تحلیل شبکه در محیط سامانه اطالعات 
دهی  چنین قابلیت سرویس هم و جغرافیایی پرداختند

هاي شهري را با توجه به شبکه معابر شهري و  پارك
. نتایج نشان )13( شهروندان مورد بررسی قرار دادند

                                                
1- Network analysis 
2- Buffering analysis 

هاي شهري با وجود وسعت زیاد از  داد که پارك
چنین  هم .توزیع مطلوب و مناسبی برخوردار نیست

ی بیان کردند که با پژوهش) در 2015ماسد و حداد (
زمان،  هاي شهري در طیوجود افزایش سطح پارك

مناطق با سطح درآمدي پایین و متوسط در شهر 
کوریتیباي برزیل در مقایسه با مناطق درآمد باال داراي 

هاي شهري هستند دسترسی محدودتري به پارك
) نیز نشان 2017). مطالعه یوآن و همکارن (10(

هاي شهري چانگتینگ چین با دهد که توزیع پارك می
رخی مناطق شهر توزیع جمعیتی متناسب نیست و ب

 وزیعت ).19هاي شهري دارند (نیاز به توسعه پارك
هاي اقتصادي ثیر ویژگیأت تحت هاي شهري پارك

و همکاران  نیو چه چنان ،اجتماعی شهر قرار دارد
هاي شهري در در مطالعه توزیع مکانی پارك) 2018(

هاي دسترسی با استفاده از شاخصشهر ووهان چین 
که مناطق  ندنشان داد ثرمؤدهی و شعاع سرویس

مرکزي نسبت به مناطق حومه شهر داراي دسترسی 
  . )12( دهی باالتري هستندو خدمات تر مناسب

دهد که توزیع بررسی مطالعات مختلف نشان می
مکانی و در نتیجه عدالت در دسترسی شهروندان به 

شهري نامناسب و نامتوازن  هاي جنگلاین دسته از 
شهري پیدا کردن ابزار و  ارانگذ سیاستاست. براي 

سطح  باال بردنهاي مناسب جهت ایجاد و  شاخص
مرتبط، دسترسی به فضاهاي سبز و خدمات اکوسیستم 

نظر  انتخاب مناطق مورد رو ازاینامري مهم است. 
معیار حداکثر دسترسی  بر اساسها باید  عنوان پارك به

اهاي تر تعداد افراد به فض منظور دسترسی آسان به آن به
 گونه اینبنابراین براي برطرف کردن کمبود  .سبز باشد

ها در سطح شهر، نباید تنها به افزایش سرانه  مکان
فضاي سبز اکتفا کرد بلکه باید توجه کافی و الزم به 

داد  مدنظرها را هم  دسترسی و توزیع مناسب به آن
نشان  شده بیانچه برخی مطالعات  . چنان)11(

هایی مانند سرانه و سطح اخصدهند، توجه به ش می
دسترسی  ارائههاي شهري به خوبی قادر به  پارك
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منابع نیست و الزم است که با شهروندان از این 
هایی دسترسی شهروندان به این دسته از فضاي  روش

د. روش بافرینگ و تحلیل سبز شهري بررسی شو
 هاي متداول بررسی این موضوع هستند.شبکه روش

تري  تحلیل شبکه برآورد واقعی شود می بیان که درحالی
، روش دهد میهاي شهري ارائه از دسترسی به پارك

به  بافرینگ در قیاس با روش تحلیل شبکه منجر
 شود میهاي شهري تر دسترسی به پارك برآورد بیش

الحظات شبکه که این امر ناشی از در نظر نگرفتن م
ها در روش بافرینگ است دسترسی مردم به پارك

ضعف روش بافرینگ براي در نظر  واقع در .)10(
هاي شهري ن مسیرهاي واقعی دسترسی به پاركگرفت

 ).1باعث استفاده از روش تحلیل شبکه شده است (
آباد به گواه سخنان مدیران شهري از نظر شهر خرم

سرانه فضاي سبز و توزیع آن در سطح شهر فاقد 
ود فاصله وضعیت مطلوبی است و با استاندارهاي موج

اند که مناطق دارد. اگرچه مدیران شهري بیان کرده
جنوبی و پرجمعیت شهر از این نظر وضعیت 

هاي توسعه فضاي سبز نامطلوبی داشته و نیازمند طرح
اي در این زمینه شهري هستند اما تاکنون مطالعه

صورت دقیق و علمی،  صورت نگرفته است تا به
شهري به عنوان هاي مناطق محروم از خدمات پارك

با توجه به  بخش مهمی از فضاي سبز تعیین شود.
با  شده استمطالب فوق در این پژوهش سعی 

تحلیل شبکه به بررسی  استفاده از دو روش بافرینگ و

ها در رسانی آنها و خدمات وضعیت پراکندگی پارك
آباد پرداخته شود و در انتها مناطقی که سطح شهر خرم

مورد شناسایی  اند محرومود پارك شهروندان آن از وج
  و ارزیابی قرار گیرد.

  
  ها روشمواد و 

آباد مرکز استان لرستان شهر خرم :منطقه مورد مطالعه
هکتار، در محدوده  0875/3565با وسعت تقریبی 

عرض  33˚ 29́  طول شرقی و 48˚ 21́  جغرافیایی
آباد در ارتفاع  ). خرم1شمالی واقع شده است (شکل 

هاي  متري از سطح دریا و در میان دره 8/1147
دما و بارش  زاگرس قرار دارد. منطقه داراي میانگین

متر است.  میلی 6/525گراد و درجه سانتی 2/17 ساالنه
ها به سه  بندي آباد بر اساس آخرین تقسیم شهر خرم

ناحیه شهري تقسیم شده  23منطقه شهري و در قالب 
باشد و  کتار میه 0875/3565آباد  است. مساحت خرم

هکتار کاربري  1895/2134در مجموع داراي 
اي و سه مسکونی است. در منطقه یک، دو پارك ناحیه

مترمربع  229941اي مجموعاً به وسعت پارك منطقه
اي و سه  وجود دارد. در منطقه دو، سه پارك ناحیه

مترمربع و در  146262اي به مساحت پارك منطقه
اي و هفت پارك  ناحیهمنطقه سه نیز هشت پارك 

  مترمربع وجود دارد. 442897اي به وسعت  منطقه

  

  
  

  . منطقه مورد مطالعه -1شکل 
Figure 1. Study area.  
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آوري  منظور جمع به: مناطق مرزبنديمحدوده و 
نقشه  آخرین هاي مورد نیاز شامل اطالعات الزم، نقشه

و  )2 آباد (شکل گانه شهر خرم مرزبندي بین مناطق سه
  که  1394مربوط به سال بندي این شهر  نقشه ناحیه

بر روي آن محدوده و مرز مناطق مشخص است از 
ریزي استانداري و اداره  سازمان مدیریت و برنامه

   آباد دریافت شد. مسکن و شهرسازي شهر خرم

  

  
  

 . آباد شهر خرم گانه سهنقشه مناطق  -2شکل 
Figure 2. Three districts of Khorram Abad city.  

  
 طور بهدر برآورد سرانه فضاي سبز : تعیین سرانه

هاي منطقه از روش تقسیم مساحت پارك متداول
(مترمربع) بر تعداد نفرات ساکن در منطقه استفاده 

بندي  شود. جهت برآورد جمعیت، از نقشه ناحیهمی
ازي استفاده شد. مساحت رساداره مسکن و شه

هاي موجود شهر پاركهاي شهها نیز بر اساس نق پارك
ها و فضاي سبز از سازمان پارك شده تهیهآباد  خرم

و با استفاده از تصاویر استخراج  آبادشهرداري خرم
شد و سرانه  روزرسانی بهگوگل ارث اعتبارسنجی و 

  .براي کل شهر و هر منطقه تعیین شد
: شهري هاي پاركروش انجام تحلیل شبکه براي 

ي مفید در تحلیل توزیع آب، جریان تحلیل شبکه ابزار
در یافتن  ترافیک است. این ابزار و جریان رودخانه

  گون  پلی شبکه،در  دهی سرویسمحدوده خدمات 
هاي شهري) دور مراکز خدمات خاص (مانند پارك

بر اساس زمان  رسانی خدمات. محدوده کند ترسیم می
. شود و محدودیت دسترسی مشخص می شده تعریف

) و ها خیابانخطی ( الیه یکنتیجه این تحلیل  واقع در
هاي خدماتی) (محدوده سرویس گون پلی الیه یک

 3، نودها2ها، لینک1مراکز در این نوع از تحلیل،. است
، عناصر کلیدي در تحلیل شبکه هستند. 4ها امپدانسو 

هاي مرکز،  عنوان مکان ها بهدر مقاله حاضر پارك
هاي  ندان به پاركها مسیرهاي دسترسی شهرو لینک

                                                
1- Centers 
2- Links 
3- Nodes 
4- Impedance 
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 ها و امپدانس ها هستند و نودها تقاطعی از لینک شهري
کنند  ها جلوگیري میحرکت بین لینکاز موانعی که به 

هاي مربوط  این روش تحلیل فضایی داده اشاره دارند.

عوارض خطی) را براي محاسبه  معموالًبه شبکه (
 به کارهاي موجود در شبکه  فواصل بین نقاط یا گره

  .)13( گیرد می
  

 
  

 . آباد نقشه معابر و تقاطع شهري شهر خرم -3شکل 
Figure 3. The map of links of Khorram Abad city.  

  
، شده تهیههاي حاضر بر پایه نقشه در پژوهش

بانک اطالعاتی اولیه جهت تحلیل شبکه و بافرینگ 
ها،  ایجاد شد. نقشه شبکه معابر شهري (بزرگراه

چنین مراکز  ها) و هماصلی، فرعی و کوچههاي  خیابان
از اداره مسکن و هاي شهري) دهی (پارك سرویس

شهرسازي و شهرداري تهیه و با تصاویر گوگل ارث 
هاي  هاي مستخرج به نقشه شد. هر یک از نقشهکنترل 

معیار در محیط سامانه اطالعات جغرافیایی جهت 
یط تحلیل تبدیل شد. شبکه معابر جهت تحلیل در مح

 ArcCatalogسیستم اطالعات جغرافیایی، در محیط 
ها تبدیل شد. الیه ایجاد  سازي و به شبکه داده آماده

سامانه هاي شهري نیز به محیط شده براي پارك
وارد شد و توسط آنالیز شبکه اطالعات جغرافیایی 

ها سیستم اعمال شد. براي تمامی نقشه ها محدودیت
با توجه به  ) انتخاب وUTMمختصات واحد (

در  که اینها در تحلیل شبکه و با توجه به  محدودیت
محاسبات فنی حمل و نقل سرعت حرکت یک فرد 

متر  2/1-75/0زنی در حالت نرمال بین  در حال قدم
سرعت  پژوهش)، در این 13( شودبر ثانیه بررسی می
شد و  نظر گرفتهمتر بر ثانیه در  2/1حرکت یک فرد 

و مسیري که فرد از منزل نسبت به سرعت حرکت 
، 4کند، فاصله زمانی  هاي شهري طی می خود تا پارك
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دقیقه در نظر گرفته شده به این معنی که  14و  7
دهی هر پارك تا جایی است که  محدوده سرویس

ترتیب نیازمند  نظر به دسترسی از آن مکان تا پارك مد
روي باشد. این فاصله زمانی با دقیقه پیاده14و  7، 4
روي،  متر بر ثانیه پیاده 2/1ر نظر گرفتن سرعت د
تحلیل  متر است. 1000و  500، 250ترتیب معادل  به

هاي  دهی پاركشبکه، مرزهایی براي مناطق سرویس
شهري از لحاظ دسترسی شهروندان به این مناطق در 

فرضی یا واقعی از طریق معابر واقعی ایجاد  زمان یک
هاي تجزیه و تحلیل و روش محاسبه استاندارد کند. می

هاي نسبت مساحت خدمات، نسبت برآورد شاخص
 جمعیت خدمات و نسبت مساحت طبقه خدمات
مفهوم شاخص خدمات پارك شهري، اشاره به 

ها دارد که شامل  از پارك بر اساس محل آن مندي بهره
نسبت مساحت خدمات، نسبت جمعیت خدمات و 

 صورت شود و به نسبت مساحت طبقه خدمات می
  شوند. درصدي بیان می

نسبت مساحت خدمات، درصدي از منطقه 
استثناي منطقه  نظر بهمورد منطقه کل بهسرویس پارك 

  پارك است: 
  

  
  

ت شامل درصدي از جمعیت نسبت جمعیت خدما
ها به جمعیت کل در منطقه  مقداري از پارك وسیله به

  تجزیه و تحلیل شده است: 
  

  
  

دیگر  ستهبت مساحت زمین خدمات در دنس
فرض شده است که جمعیت مناطق تجاري متناسب 

با مساحت زمین مناطق تجاري است. نسبت مساحت 
زمین خدمات درصدي از مساحت زمین با مساحت 

ها به مقدار کل مساحت زمین تجاري  زمین پارك
  : )13( است

  

  
  

براي مقایسه مناطق مختلف محدوده مورد مطالعه 
ها از دو شاخص اركدهی پ از لحاظ میزان سرویس
یت تحت دهی و نسبت جمعنسبت محدوده سرویس

  .شدپوشش خدمات پارك استفاده 
روش تحلیل روش انجام تحلیل بافرینگ ساده: 

دیگري است که در این پژوهش  روشبافرینگ ساده 
بر اساس استانداردهاي موجود شعاع  کار گرفته شد. به

تا  گاهی و 800الی  400 هاي محلی عملکرد پارك
که این استاندارد بر اساس  )16باشد ( متر می 1000

 1NRPA چنین هم. دسترسی پیاده مشخص شده است
مایل یا  5/0ها را  حداکثر فاصله براي تسهیالت پارك

 جا که هدف این ). از آن7کند ( متر توصیه می 800
ترین پارك  ارزیابی دسترسی پیاده به نزدیک پژوهش

اي در نظر  نوان پارك محلهع ها به است، تمامی پارك
در اینجا حریم یا بافر براي  بنابراین گرفته شده است.

متر در نظر گرفته شد و تجزیه و تحلیل  500ا ه پارك
   بافرینگ با توجه به آن صورت گرفت.

  
  نتایج

طبق آمار ها:  نتایج حاصل از بررسی وضعیت پارك
آباد، مساحت  ها و فضاي سبز شهر خرم سازمان پارك

مترمربع  819100هاي فعال در سطح شهر  ل پاركک

                                                
1- National recreation and park association 
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به جمعیت هر باشد که در جدول زیر و با توجه  می
هاي موجود در منطقه  پارك منطقه و مقدار مساحت

آباد و عالوه بر آن،  سرانه کلی پارك براي شهر خرم
گانه مشخص  سرانه پارك به تفکیک براي مناطق سه
اي مساحتی  هشده است. بر اساس تعاریف، پارك محل

حدود یک هکتار و با قابلیت دسترسی پیاده است. 

اي نیز مساحتی تا چهار هکتار دارد و  پارك ناحیه
دسترسی با پاي پیاده براي ساکنان از دورترین نقطه تا 

میزان سرانه براي تر نباشد.  پارك از نیم ساعت بیش
دست  ، به7/2 و 3/1 ،7/1 ترتیب مناطق یک، دو، سه به

  ). 1دول آمد (ج

  
 . آباد شهر خرم گانه سهتعیین سرانه مناطق  -1جدول 

Table 1. Per capita of urban parks in three districts of Khorram Abad city.  

  
 مساحت مناطق (مترمربع)

District area  
(m2) 

 جمعیت مناطق
District population  

 (مترمربع)پارك مساحت 
Park area  

(m2) 

 مترمربع)سرانه (
Per capita  

(m2) 

 منطقه یک
District one  10464520  130100  229941  1.76  

 منطقه دو
District two  9170639  106180  146262  1.37  

 منطقه سه
District three  16015662  160220  442897  2.76  

 
دهی در بافرینگ  نتایج حاصل از تهیه نقشه سرویس

از تحلیل بافرینگ،  آمده  دست بهطبق نتایج : ساده
هکتار، یعنی پوششی  87/1693فر مساحت محدوده با

). 4باشد (شکل  درصد از کل شهر می 51/47 با
درصد از مساحت مناطق مسکونی  21/42چنین،  هم

). 4ها قرار دارد (شکل دهی پاركدر محدوده سرویس
از روش بافرینگ، نسبت  آمده  دست بهبر اساس نتایج 

باالترین میزان و  3ی در منطقه دهمحدوده سرویس
ها  مساحت پارك که ایندرصد است. با  65/62معادل 

تر از منطقه دو است اما میزان  در منطقه یک بیش
تر از  ) بیش96/42دهی منطقه دو (نسبت سرویس

دلیل  ) محاسبه شده است و این به27/32منطقه یک (
ه تر بودن تعداد پارك در منطقه دو نسبت به منطق بیش

یک است. شاخص نسبت جمعیت تحت پوشش 
دهی  خدمات پارك با شاخص نسبت محدوده سرویس

بسیار نزدیک به هم و داراي  3و  2، 1پارك در مناطق 
  باشند.  تفاوت جزئی می
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 . دهی با روش بافرینگ محدوده سرویس -4 شکل
Figure 4. Service area using simple buffering method. 

  
  

  
  

 . مناطق مسکونی تحت پوشش خدمات پارك با روش تحلیل بافرینگ -5 شکل
Figure 5. Residential areas covered by service using simple buffering method. 
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دهی توسط  نتایج حاصل از تهیه نقشه سرویس
آمده از تحلیل شبکه،   دست طبق نتایج به :تحلیل شبکه

 06/845عادل دهی مکل مساحت محدوده سرویس
درصد از کل شهر  7/23هکتار، یعنی پوششی با 

  ترتیب در فواصل  چنین به ). هم6باشد (شکل  می
  درصد  53/12درصد،  31/3متر،  1000و  500، 250
  درصد از مساحت مناطق مسکونی در  31/28و 

اند.  ها واقع شده رسانی پارك داخل محدوده خدمات
 250در فاصله  کهبر اساس نتایج حاصل از تحلیل شب

دهی در  نسبت محدوده سرویس متر، مقدار شاخص
کم و نزدیک به هم محاسبه  مناطق یک و سه خیلی

هاي نسبت  چنین مقادیر شاخص شده است. هم

دهی و نسبت جمعیت تحت پوشش محدوده سرویس
خدمات در هر منطقه و کل شهر نزدیک به هم برآورد 

دهد.  یش مینتایج حاصل را نما 2شده است. جدول 
متر،  500که در فاصله طبق نتایج حاصل از تحلیل شب

دهی در منطقه نسبت محدوده سرویس مقدار شاخص
شده   تر محاسبه دو نسبت به منطقه یک و سه بیش

برآورد شد  26/24است. این شاخص براي کل شهر 
شده در تحلیل بافرینگ  که نسبت به مقدار محاسبه

چنین مقادیر  ده است. هم)، نامطلوب برآورد ش63/48(
دهی و نسبت  هاي نسبت محدوده سرویس شاخص

جمعیت تحت پوشش خدمات پارك در هر منطقه و 
 کل شهر با تفاوت جزئی برآورد شده است.

  

 
  

 متر. 1000-250در فواصل  دهی محدوده سرویس -6شکل 
Figure 6. Service areas using network analysis (250-1000 m intervals). 
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  . هاي نسبت در روش تحلیل شبکه مساحت، جمعیت و شاخص نتایج محاسبه -2جدول 
Table 2. Area, Population and ratio indexes.  

  (متر) شعاع پوشش  
Service radius (m) 

 منطقه یک
District one  

 منطقه دو
District two  

 منطقه سه
District three  

 دهی سسرویجمعیت ساکن در محدوده 
Population in service area  

 متر 250 تر از کم
Less Than 250  

4612 12645  543  

 جمعیت
Population  

 500 تر از کم
Less than 500  

25957  50244  20239  

 مساحت پارك
Park area  

 1000تر از  کم
Less than 1000  

91686  99071 108828 

 پارك دهی سرویسمساحت 
Service area  

  250 تر از کم
Less than 250 

371013  1076613  542166  

 500 تر از کم
Less than 500  

3303385  3877621  9757723  

 1000تر از  کم
Less Than 1000  

10460122  11501444  13621827  

 دهی سرویسنسبت محدوده 
Service area ratio  

 250 تر از کم
Less Than 250  

3.62  11.92  3.48  

 500 تر از کم
Less than 500  

32.27  42.96  62.65  

 1000تر از  کم
Less than 1000  

72.05  96.95  69.85  

 نسبت جمعیت تحت پوشش خدمات پارك
Rate of people in Service area  

 250 تر از کم
Less than 250 

3.54  11.73  5.58  

  500 تر از کم
Less than 500 

31.56  42.28  60.92  

 1000تر از  کم
Less than 1000  

70.47  93.30  67.92  

 
  گیري نتیجهو  بحث

 06/2آباد  براي کل شهر خرم آمده دست بهسرانه 
 که توسط که با سرانه استاندارد دست آمد بهمترمربع 

گویل و مخدوم بر اساس شرایط اقلیمی و اکولوژیک 
مترمربع بیان شده است  50تا  5/7و  15تا 10ترتیب  به
 دست بهاین مقدار سرانه بر  عالوه ) فاصله دارد.16(

گانه شهري نیز پایین  براي هر یک از مناطق سه آمده 
گوي ساکنین آن مناطق باشد.  تواند پاسخ بوده و نمی

در مطالعات دیگر نیز مشخص شده است که سرانه 
با  آباد نجففضاي سبز در مناطق شهري ایران مانند 

 کوهدشت پایین بوده یا همانند) 17( مترمربع 76/4
اي و شهري اي، منطقه اقد پارك در مقیاس محلهف
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محله  13محله از  نیز11اهواز . در شهر )2( هستند
. )4(باشند ه سه شهرداري اهواز فاقد پارك میناحی

 ویژه طور بهاین امر لزوم ایجاد فضاهاي سبز و 
منطقه آباد نیز  در خرمکند. هاي جدید را بیان می پارك

سرانه را دارند.  ترین بیشز ترین و منطقه سه نی یک کم
توان به تراکم باالي جمعیت در منطقه این امر را می

یک و جدید بودن منطقه سه دانست که در ساخت آن 
تر شده است. اما در منطقه  به فضاي سبز توجه بیش

دلیل ارزش باالتر زمین، اختصاص آن به پارك  یک به
  تر بوده است. کم

شهر سبز  که نقشه حریم فضاي گونه همان
دهد، مناطقی وجود دارد ) نشان می5 شکلآباد ( خرم

ها است ولی که در پوشش کامل حریم محدوده پارك
 رسانی خدماتاز نظر دسترسی (استاندارد جهانی) و 

گو نیستند، چرا که راه  به شهروندان توانا و جواب
تواند از عوامل دسترسی و موانع در سر راه می

حرکت و ایجاد نارسایی در بازدارنده، کند کردن 
هاي شهري) دهی تسهیالت شهري (پارك سرویس

را حتی با وجود  ها پاركشود و مجال بازدید از این 
این بافرینگ سلب نماید.  نظر نقطهبودن در حریم، از 

گر اهمیت روش تحلیل شبکه در امر به خوبی بیان
است. ها در مقایسه با روش بافرینگ ی پاركده مکان

ها داراي اهمیت نیست،  تنها فاصله تا پارك درواقع
بلکه امکان دسترسی ساده و عدم وجود موانع بر راه 

ها داراي  دهی پارك ی شهروندان نیز در مکاندسترس
چنین مناطقی از شهر مانند شمال  هماهمیت است. 

منطقه یک، شرق منطقه دو و شرق منطقه سه در 
روندان آن محدوده بافر قرار ندارند و در نتیجه شه

هاي شهري مناطق نیز دسترسی مطلوبی به پارك
هاي شهري مهم تنها وسعت پارك واقع درندارند. 

آنها نیز داراي  مناسب و مطلبنیست بلکه توزیع 
بنابراین عالوه بر سرانه باید به  .)13( استاهمیت 

توزیع و دسترسی نیز توجه کرد. بر اساس نتایج 

ظر توزیع فضایی نارسایی تحلیل بافرینگ این شهر از ن
خصوص  دارد چرا که در این نوع تحلیل مناطقی (به

دهی)  درصد سرویس 27/32آباد با  منطقه یک شهر خرم
دهی مناسب مواجه هستند. در با عدم وجود سرویس

ها در منطقه سه صورتی که وضعیت دسترسی به پارك
درصد  65/62خوب، با حدود  نسبتاًآباد شهر خرم
آباد در نتیجه شهر خرم ورد شده است. درپوشش برآ

رسانی از سوي وضعیت مطلوبی از نظر خدمات
  ها به شهروندان، قرار ندارد. پارك

دهی  بر اساس نتایج تحلیل شبکه مساحت سرویس
درصد) در مقایسه با روش  7/23متر ( 500در فاصله 

نیمی از مساحت  حدوداًبافرینگ در همین فاصله، 
درصد) در  51/47هاي شهري (دهی پارك سرویس

روش بافرینگ است. این اختالف بین قابلیت 
دهی واقعی و انتزاعی در روش تحلیل شبکه  سرویس

یابی نامناسب  ناشی از مکان عمدتاًو بافرینگ 
روش تحلیل ساده بافرینگ  هاي شهري است. پارك

هاي شهروندان براي بدون توجه به محدودیت
زیابی انتزاعی از دسترسی ها، یک اردسترسی به پارك

دهد که ممکن است با واقعیت زمینی ناشی می ارائهرا 
ارزیابی توزیع  کننده، متفاوت باشد. از موانع محدود

دلیل  هاي شهري به روش تحلیل شبکه بهكفضایی پار
هاي دسترسی، موانع و زمان داراي در نظرگرفتن راه

نسبت به روش تحلیل بافرینگ که محدوده 
دهی را یک فاصله مستقیم از محل سکونت  سرویس

گیرد، و وسعت محدوده  تا پارك در نظر می
بد، ارجحیت دارد. یا دهی به اشتباه افزایش می سرویس

دهد که استفاده از شعاع نشان می پژوهشنتایج این 
ها در سطح  ها براي مدیریت توزیع آن پوشش پارك

ع، هاي دسترسی یا موان شهر و بدون توجه به راه
باعث کاهش دسترسی شهروندان به این  تواند می

یابی  منابع شود. بنابراین الزم است که در مکان
هاي شهري الزم براي رسیدن به سرانه مطلوب،  پارك
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استفاده از تحلیل شبکه بر تحلیل بافرینگ ساده 
در نظر گرفتن مسیرهاي واقعی ارجحیت داده شود. 

حلیل شبکه، هاي شهري در روش ت دسترسی به پارك
 )1مزیت اصلی این روش بر تحلیل بافرینگ است (

طبق تحلیل خطی شبکه خطوطی که شهروندان را 
ترتیب در فواصل  رساند بهنظر می زودتر به پارك مورد

 اند. متر با رنگ از هم متمایز شده 1000و  500، 250
ها بدون  روش بافرینگ ساده، سطح پوشش پاركدر 

سترسی و تنها با استفاده از در نظر گرفتن موانع د
که ممکن است  شود میفاصله از پارك در نظر گرفته 

دلیل موانع دسترسی در شهرها  همانند مطالعه حاضر به
نتایج تحلیل توزیع  با پوشش واقعی متفاوت باشد.

آباد با  ها نشان داد شهر خرمفضایی و پراکندگی پارك
طح شهر تعداد کم پارك و توزیع ناعادالنه آن در س

که در مرز غربی مناطق یک و  صورتی روست به به رو

و  در شمالترین پوشش و  دو و منطقه سه بیش
روست.  به قسمتی از شرق شهر با کمبود فضاي سبز رو

سامانه  کارگیري بهریزي صحیح و بنابراین لزوم برنامه
هاي مناسب اطالعات جغرافیایی جهت شناسایی مکان

ها براي حل هاي سبز و پاركها به فضاو تخصیص آن
ها در مشکالت کمبود و عدم توزیع متناسب پارك

شود. در انتخاب احساس می شدت بهسطح این شهر 
هاي جدید باید به معیار مکان براي ایجاد پارك

تر تعداد افراد  منظور دسترسی آسان حداکثر دسترسی به
هاي  در کنار ایجاد پارك .به فضاهاي سبز توجه شود

د براي رسیدن به سرانه مناسب فضاي سبز باید جدی
ها  سترسی ساده شهروندان به این پاركبه امکان د

از طریق فاصله شهروندان  تنها نهتوجه نمود. این امر 
 محدودکنندهها بلکه از طریق توجه به عوامل  تا پارك

  دسترسی قابل دستیابی است. 
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Abstract1 
Background and Objectives: Today, social justice is more important than any other issue in 
urban management. From the perspective of social justice, one of the most important goals of 
urban planning is equal access of all citizens to public services. Urban parks as an important 
part of urban green spaces can provide citizens with a variety of environmental, social, and 
recreational services. Locating parks as a part of green space should be such that have an equal 
distribution in the city. The well- distributed urban parks provide citizens with access to parks 
and enable citizens to benefit from them. This project was conducted to study the spatial 
distribution of urban parks in Khoramabad city. 
 
Materials and Methods: The analysis was conducted using the map of three districts of the city 
and its urban parks. This map was updated and validated using Google Earth. Per capita of 
urban parks of each district calculated based on the ratio between each district’s area to its 
population. To investigate the spatial distribution of parks the two methods of network analysis 
and buffering analysis were used. For comparison between studied districts in terms of parks 
serviceability, the two indicators of service area ratio and service population ratio were used.  
 
Results: The results showed that per capita urban park areas for district 1, 2 and 3 are 1.76, 
1.37, and 2.76 m2 respectively. The simple analysis buffering method calculated the service area 
of urban parks 1693/87 hectares, which covers about 47% of the total city area while the 
network analysis method calculated the total service area of urban parks 845/06 hectares 
(approximately 23% of the city area). The service area in network analysis method is almost 
half of the service area calculated by buffering method. The differences between the real service 
capability and the abstract service capability in the two methods shows the inappropriate 
distribution of urban parks and indicates the necessity of considering this fact in new designs.  
 
Conclusion: The results of this study showed not only the low area of the urban parks in relation 
to the city population but also indicated that city parks in Khorramabad are poorly distributed in 
relation to population and density of development. The current situation is an indicator of 
insufficient social justice in terms of urban parks distribution as an environmental factor, which 
highlights the need for attempts to justly distribute the parks across the city in addition to the 
increasing of the per capita urban park in future, plans for urban parks management. 
 
Keywords: Access to parks, Per capita of urban parks, Service area, Urban forest   
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