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ABSTRACT
Aims Neighborhood parks are among the urban green spaces that, due to the psychological pressures of
the residents of the neighborhoods, always play an active role in invigorating urban neighborhoods and
creating a fun urban life, and from a social justice perspective, should be accessible to all members of
society. The aim of this study was to investigate the access of vulnerable groups to neighborhood parks.
Methodology The present descriptive study was conducted in 2020 with the study of the spatial
and spatial distribution of parks and local green spaces in Urmia. By face-to-face reference, land use
information was collected by the Deputy of Urban Planning and Architecture of Urmia Municipality
in 2020, and detailed results of the general population and housing census of 2016 in Urmia were
collected. The required data was entered into ARCGIS10.3 software. The spatial and spatial distribution
of neighborhood parks in the city of Urmia was studied and the methods of the center and standard
deviation elliptical distribution (the average center of neighborhood parks and how to stretch their
distribution), the nearest neighborhood index (to determine Neighborhood parks distribution model)
and kernel density estimation model (to determine the density of neighborhood parks) were used in
ArcGIS 10.3 software. In the final stage, using the Mabak model, the 15 districts of Urmia were ranked in
terms of vulnerable groups having neighborhood parks.
Findings About 37% of the population of vulnerable groups in Urmia were covered by neighborhood
parks and among vulnerable groups, about 44% of the elderly population had good access to neighborhood
parks. In general, among the vulnerable groups in Urmia, the elderly, unemployed, and women with the
best conditions, as well as immigrants, children, and illiterates were in a worse situation than other
groups, respectively. In addition, the distribution of neighborhood parks in Urmia was clustered and
the focus shifted to the eastern (new texture) and central (old texture) areas. The results of the Mabak
ranking showed that District 1 of Region 1 (score: 0.672997) had the first rank of its vulnerable groups
in neighborhood parks and District 3 of Region 2 (score: -0.327) also had the last rank of having.
Conclusion In the city of Urmia, the per capita local green space is low, and at the same time, the improper
distribution of neighborhood parks so that many people in the community, especially vulnerable groups
do not have proper access to these services.
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ﭼﮑﯿﺪه
اﻫﺪاف :ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ ی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻓﺸﺎرﻫﺎی روﺣﯽ-رواﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﺤﻼت ،ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮای
روحﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ی و اﯾﺠﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻔﺮح ﺷﻬﺮی دارﻧﺪ و از دﯾﺪﮔﺎه
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای اﻧﺠﺎم
ﺷﺪ.
روشﺷﻨﺎﺳﯽ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎل  ١٣٩٩ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ و
ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻠﯽ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی،
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎز ی و ﻣﻌﻤﺎر ی ﺷﻬﺮدار ی
اروﻣﯿﻪ در ﺳﺎل  ١٣٩٩و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺳﺮﺷﻤﺎر ی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎل
 ١٣٩٥ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﺟﻤﻊآور ی ﺷﺪ .دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز وارد ﻧﺮماﻓﺰار ARCGIS10.3
ﺷﺪ .ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای در ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از روشﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﻀﻮی اﻧﺤﺮاﻓﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ در ﺗﻮزﯾﻊ آﻧﻬﺎ( ،ﺷﺎﺧﺺ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ )ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺﺷﺪن اﻟﮕﻮی ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای(
و ﻣﺪل ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺮﻧﻞ )ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪن ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ی از ﭘﺎرکﻫﺎی
ﻣﺤﻠﻪای( در ﻧﺮماﻓﺰار  ArcGIS 10.3اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻣﺪل ﻣﺎﺑﺎک ،ﻧﻮاﺣﯽ ١٥ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧﻮردار ی ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ
از ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ :ﺣﺪود  %٣٧از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ اروﻣﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای و در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ،ﺣﺪود  %٤٤از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ
ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع از ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی در
ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ،ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺑﯿﮑﺎران و زﻧﺎن دارای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﯽﺳﻮادان دارای وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ ،ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای در اروﻣﯿﻪ ﺧﻮﺷﻪای
ﺑﻮده و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ )ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺪﯾﺪ( و ﻣﺮﮐﺰی )ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ( ﺳﻮق
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺎﺑﺎک ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ  ١از ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ١اﻣﺘﯿﺎز:
 ،(٠/٦٧٢٩٩٧رﺗﺒﻪ اول ﺑﺮﺧﻮداری ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ آن از ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای
داﺷﺖ و ﻧﺎﺣﯿﻪ  ٣ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ٢اﻣﺘﯿﺎز (-٠/٣٢٧ :ﻧﯿﺰ رﺗﺒﻪ آﺧﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ی را داﺷﺖ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور ،ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺣﯿﺎت ﺷﻬﺮی و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،دارای ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﻮد
ﺑﻮدهاﻧﺪ ] ،[Beyzai et al., 2018:4ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻨﺎﺳﺐ زﯾﺴﺖ و ﺳﮑﻮﻧﺖ در آﻧﻬﺎ ،ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان و ﻃﺮاﺣﺎن
ﺷﻬﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ] .[Latifi et al., 2014:28اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻣﺮوزه
در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺎﻟﺶ ﻗﺎﺑﻞ زﻧﺪﮔﯽﺑﻮدن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺑﺎ ﻣﻮﺟﯽ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﻨﺪ
][Dadashpour et al., 2014:6؛ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﮔﺴﺘﺮدهﺷﺪن دوﮔﺎﻧﮕﯽﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
] .[Esmailzadeh & Masoumi, 2015:94ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺗﻮزﯾﻊ
ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ اﺳﺖ & [Rahnama
] ،Abaszade, 2008:137ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت
ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻣﺮوز را ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎ داﻧﺴﺖ ].[Dadashpour & Rostami, 2011:173
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯽ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﻟﮕﻮی
ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾﺠﺎدﺷﺪه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ آﻧﻬﺎ ،ﭼﻪ
ﻣﯿﺰان ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه و ﭼﻪ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ
] ،[Meshkini et al, 2014:157زﯾﺮا اﺧﺘﻼف دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی درون
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ ] .[Tavakolinia et al., 2015:292ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮوهﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﯿﮑﺎران و اﻓﺮاد
ﮐﻢدرآﻣﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ [Mayaud
] et al., 2019:1ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن ،ﻣﻔﻬﻮم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت در اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
] .[United Nations, 2017از اﯾﻦرو ،اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرداری از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﯾﮏ
ﺿﺮورت اﺳﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه در ﺣﻮزه ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ [Neutens,
] 2015ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ،ﮐﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ را
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ] ،[Papa & Coppola, 2012ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن اﯾﺠﺎد
ﺷﻮد ﺗﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ )زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن،
ﺑﯽﺳﻮادان ،ﺑﯿﮑﺎران و ﻣﻬﺎﺟﺮان( را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﮔﯿﺮد & [Hosseini
] Norozian, 2011:88ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪوﯾﮋه
ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﮐﻨﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻤﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ] .[Akyelken, 2017اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﺎب
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎی روﺣﯽ-رواﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن
ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﯽ ازﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻪ
و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی ،اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮی را درﺳﻄﺢ ﻣﺤﻼت و
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮای رﻫﺎﺷﺪن از ﺧﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮی و
ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ [Rostami et al.,
دوره  ،۳۶ﺷﻤﺎره  ،۴ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۴۰۰

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای در ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ۳۹۳

] .2011: 50ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺎﺳﯽ در راﻫﺒﺮد ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ،
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎرکﻫﺎ
و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ [Izedi & Kramati, 2016:
] 37و ﻫﯿﭻ ﻣﺤﻠﻪای از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮﺗﺮی
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻊ
ً
ﮔﺎﻫﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﺎﻟﻪدار و
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ی ﺷﺪﯾﺪ در ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﻪوﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرک و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰی ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻪ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان را دارﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻀﻮر
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻢ از ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺑﯽﺳﻮادان،
ﺑﯿﮑﺎران ،زﻧﺎن ،ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺟﺴﻤﯽ-ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﺷﻬﺮی ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﺗﻌﺪادی
ﭘﺎرک در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ و
ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺷﻬﺮی
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز و ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی ،ﭘﺎرکﻫﺎ و
ﻣﮑﺎنﻫﺎی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ ].[Rafizadeh, 2021: 36
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺎرکﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﻪوﯾﮋه
ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺑﺘﺪا
ﺳﻌﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای در ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ
را دارد و ﺳﭙﺲ ﻣﯿﺰان دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی
ﻣﺤﻠﻪای را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ )ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ( ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺣﺎﺻﻞﺷﺪه ،ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮد در ﮐﺪام ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺎرکﻫﺎی
ﻣﺤﻠﻪای ﺑﺮای اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ وﺟﻮد دارد و اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﭼﻪ
ﻣﯿﺰان اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در اداﻣﻪ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اراﯾﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺟﺪول  ،۱آورده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺮور ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﻗﺮاﺑﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ در ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﯿﺰ روشﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺮای اﺛﺒﺎت و ﯾﺎ رد ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه
آﻣﺎری و اﺑﺰاری ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ و ﺳﻄﺢ ﺳﺮاﻧﻪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﻪﻋﻨﻮان دو ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻧﻈﯿﺮ زﻧﺎن ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﮐﻮدﮐﺎن ،اﻓﺮاد
ﮐﻢدرآﻣﺪ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ،ﻣﻔﻬﻮم
ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺤﻼت و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ
از ﻧﻈﺮ داراﺑﻮدن ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﻬﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﮐﻪ در
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ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻣﺪلﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺗﮑﺮاری رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﺳﺘﻔﺎده
ً
ﺻﺮﻓﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﺰ
ﭘﺎرکﻫﺎ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮ را در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺷﺎﻣﻞ
زﻧﺎن ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﮐﻮدﮐﺎن ،اﻓﺮاد ﮐﻢدرآﻣﺪ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎ و
ﭘﺎرکﻫﺎ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎره ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎﺑﺎک ﺑﺮای رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻧﻮاﺣﯽ ۱۵ﮔﺎﻧﻪ
ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداری ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ از
ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﯿﺰان دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ
ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺷﺎﻣﻞ زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺑﯿﮑﺎران،
ﺑﯽﺳﻮادان و ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ از
ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﺑﯽﺑﻬﺮهاﻧﺪ و ﮐﺪام ﻧﻮاﺣﯽ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺤﺮوم
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺮ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﺪار ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد
] .[Mohammadi & Nouri, 2018: 147ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ
را ﻓﻘﻂ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻌﯿﺎر
ﺳﻨﺠﺶ ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻢ ،ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ
ﻫﻢ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ را ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﺴﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،ﺳﻼﯾﻖ،
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺳﺎﮐﻨﺎن و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ
] .[Liao et al., 2009: 138ﻟﺬا دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ در
ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ،ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ ،ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ] .[Ziyari et al., 2013: 221ﭘﺎرکﻫﺎ و
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
ﻣﯿﺰان آﺳﺎﯾﺶ و راﺣﺘﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ و زﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ در ﻣﻘﯿﺎس
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﮑﺮدی دارد ] .[Izedi & Kramati, 2016: 38ﭘﺎرکﻫﺎ،
ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ،ﺑﺎ
داراﺑﻮدن اﺑﻌﺎد زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﮐﺎﻟﺒﺪی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻧﻘﺶ
ﻣﻬﻤﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی & [Kantor
] ،Unger, 2010: 36اﯾﺠﺎد رﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪی ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﮔﺬران
اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ [Kong et
] ،al., 2007: 240ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮای ﺷﻬﺮی & [Nowak
] ،Heisler, 2010: 6ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ،ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک،
ﺟﺬب ﺑﺎرش و آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ ،ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺟﺰﯾﺮه ﺣﺮارﺗﯽ ﺷﻬﺮ [Kong
] ،& Nakagoshi, 2006: 148اﯾﻤﻨﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮ
] ،[Comber et al., 2008: 104ﺑﻪوﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد [Lotfi
].et al., 2013: 105
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ﺟﺪول  (۱ﺧﻼﺻﻪای از ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه
ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
روش
اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻨﺒﻊ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺮﻓﻪ و ﺳﺎﮐﻦ در ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺣﻮﻣﻪای ﺷﻬﺮ
 [Reyes et al.,ﺳﻨﺠﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
]2014
آﺗﻼﻧﺘﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ،دارای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح از دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی
رﮔﺮﺳﯿﻮنﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮه
ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺮاﺳﺎس
ﺷﻬﺮی ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺗﺨﺼﯿﺺ اﯾﻦ ﭘﺎرکﻫﺎ در ﻧﻘﺎط
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﯿﺎدهروی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ.
] [Yuan, 2017ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺗﺨﺼﯿﺺ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺎرکﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن ﻧﺒﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺮﮐﺰی
ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی آﻣﺎری از ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ دارای ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪای اﺳﺖ،
و ﭼﯿﺪﻣﺎن ﭘﺎرکﻫﺎی ﺷﻬﺮی
ﺷﻬﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻓﺮاد آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
اﻓﺮاد آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ در ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺠﯿﻨﮓ
ﭼﯿﻦ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮﺷﻪای ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ در ﺷﻬﺮ ﺣﻠﺐ ﺳﻮرﯾﻪ و
 [Almohamadﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ
]et al., 2018
ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰی و ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻬﺮ در ﺑﺮﺧﻮرداری از
ﻫﻤﺮاه ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪای اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎع-
اﻓﺮاد ﮐﻢدرآﻣﺪ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،دارای دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮی
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻬﺮ ﺣﻠﺐ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻮاﺣﯽ دارای اﻓﺮاد ﻣﺮﻓﻪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ
ﺳﻮرﯾﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی را داراﻧﺪ.
& [Rahman
اﮐﺜﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ دارای ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی از ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
]Zhang, 2018
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻤﯽ
دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ﮔﺮوهﻫﺎی
دارﻧﺪ ،ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ.
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی از دادهﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
در ﺷﻬﺮ داﮐﺎ ﺑﻨﮕﻼدش
 [La Rosa et al.,اراﯾﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  GISﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
]2018
در دو ﺷﻬﺮ ﻧﺎﮔﻮﯾﺎ ژاﭘﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﺗﺎﻧﯿﺎ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع
ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﻟﺤﺎظﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻫﻤﺮاه دادهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی.
و ﺗﻤﺎﯾﻼت دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی
ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
[Lotfi et al.,
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﺎرکﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺑﺎﻓﺮﯾﻨﮓ و ﺗﺎﯾﺴﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۳ﺗﻬﺮان را
]2015
ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺳﺎزﮔﺎر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﯾﻦ ﭘﺎرکﻫﺎ
ﻣﺤﻠﻪای ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۳ﺗﻬﺮان
و ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪی )ﻣﺤﻼت( راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و از ﻧﻈﺮ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﯿﺰ ﭘﺮاﮐﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ ۱۴ ،ﻣﺤﻠﻪ از ﺷﻬﺮ اردﺑﯿﻞ
 [Mohammadiرﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﻣﺤﻼت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎی  COPLANDو
]& Nouri, 2015
ﺑﺮﺧﻮردار ۱۵ ،ﻣﺤﻠﻪ ﻧﯿﻤﻪﺑﺮﺧﻮردار و  ۱۵ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ
اردﺑﯿﻞ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری ﻓﻀﺎی  TOPSIS،VIKOR ،SAWﺑﺮای
ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﯽ و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮی وﺟﻮد
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی
ﺳﺒﺰ
دارد.
 [Arvin et al.,ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرک و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮ ﺧﻤﯿﻨﯽﺷﻬﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرک در ﻫﯿﭻ
]2019
ﺷﻌﺎع دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ زﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﻄﺤﯽ از ﻣﺤﻠﻪای ،ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ،ﻧﺎﺣﯿﻪای و ﺷﻬﺮی ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ در ﺧﻤﯿﻨﯽﺷﻬﺮ
ﭘﻬﻨﻪﻫﺎ و ﺑﻠﻮکﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ را
در GIS
ﭘﯿﺎده ﻃﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎرک دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
 [Fasihi et al.,ﺗﺤﻠﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮهﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺷﻬﺮ اﯾﻼم ۲٫۵ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از
]2020
اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻮازن
ﺷﻬﺮی ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺎﻓﺮی در GIS
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ آﻧﻬﺎ در ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از
ﺷﻬﺮ اﯾﻼم
ﺟﻨﻮب و ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.
[Rafizadeh,
وزندﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﻏﯿﺮﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻤﻨﯽ ،ﺣﺲ اﻣﻨﯿﺖ،
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی
]2021
ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻟﻔﯽ و ﺣﺲ اﺳﺘﻘﻼل و اﻣﮑﺎن ﺟﻬﺖﯾﺎﺑﯽ را ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی اﻓﺮاد
دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺟﺴﻤﯽ-ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی ﻫﺮ ﯾﮏ از دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺟﺴﻤﯽ-ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮاد دارای
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺟﺴﻤﯽ-ﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺠﺮﯾﺎن در
ﺗﻬﯿﻪﺷﺪه و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﯿﺪاﻧﯽ و
اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻃﺮحﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮا ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ،از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮام ﻋﺪم
دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
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در واﻗﻊ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ اﺳﺖ و ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﻓﺮاد ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد ].[Izedi & Kramati, 2016: 44
ﻣﻔﻬﻮم دﺳﺘﺮﺳﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،رواﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺘﺮﺳﯽ در واﻗﻊ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ در دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺪﻣﺎت
و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ ] .[Arvin et al., 2019: 109دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد و
درﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻤﭽﻮن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرک،
ﮐﺮاﭘﺘﻮن و وﯾﮏ ﺳﻪ اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدی را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ-۱ :ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ
ﮐﺎری در ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ
رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد-۲ ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺮاف در ﺻﻮرﺗﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد از اﯾﻦ اﻧﺤﺮاف ﺳﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ-۳ ،ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ
ﺳﻄﺢ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ و ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎت و
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ اﻓﺮاد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ].[Arvin et al., 2019: 110
ﺑﺮﺧﯽ زﻣﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ را ۱۰دﻗﯿﻘﻪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  ۴۰۰ﺗﺎ ۵۰۰ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ از
ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮآورد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ،ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ۳دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺪت ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ
ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻣﺮﺗﻔﻊﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ [Izedi & Kramati,
] .2016: 44ﭘﺎرکﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ
و ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد و ﯾﺎ ﻣﺤﻼت و ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻃﺮاف ﺧﻮد و ﯾﺎ ﮐﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﭘﺎرکﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ،
ﻣﺤﻠﻪای ،ﻧﺎﺣﯿﻪای و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ [Teimouri
] & Roostayi, 2015: 3ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺷﻌﺎع دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﻪای  ۳۰۰ﺗﺎ
۳۷۵ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪه آن ﺣﺪاﻗﻞ  ۳۵۰۰و ﺣﺪاﮐﺜﺮ
 ۵۵۰۰ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ] .[Habibi & Masaeli, 1999در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺎرکﻫﺎ
و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮه دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮ
ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺎوی
از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻦ،
درآﻣﺪ و ﻏﯿﺮه اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﻦ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای ﺟﻤﻌﯿﺖ
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮی ﺑﯽروح
و ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰان و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﻼش ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ
در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪوﯾﮋه ﮔﺮوهﻫﺎی
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻮﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای و
ازﺑﯿﻦﺑﺮدن ﺗﻀﺎدﻫﺎ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ اﻫﻤﯿﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ را در ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی دوﭼﻨﺪان ﮐﺮده
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اﺳﺖ .ﻟﺬا ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎ و
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ و اﺑﺰار ی
ارزﺷﻤﻨﺪ را ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮان ﺷﻬﺮی در ﻣﻮرد ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ و ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮی ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺤﺮوم ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ دارای
ﺗﻨﻮع ﮔﺮوهﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ ،ﻧﮋادی ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و درآﻣﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ،ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ
از ﻧﺮخ ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮﻋﯽ ،ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی آﻧﺎن را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان،
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﯿﮑﺎران ،ﺑﯽﺳﻮادان ،زﻧﺎن ،ﻣﻬﺎﺟﺮان و اﻓﺮاد ﮐﻢدرآﻣﺪ ﺧﻮد را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪه و ﯾﺎ اﺿﺎﻓﯽ در ﺷﻬﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺻﺤﯿﺢ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ،دﭼﺎر ﺣﺲ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ در ﺷﻬﺮ
ﺷﺪه و از ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ و ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﺑﻪوﯾﮋه در ﺣﻮزه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻠﯽ ،ﺷﮑﺎف
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده و در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﺎرکﻫﺎی
ﻣﺤﻠﻪای در ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٢١٣٢٣٦ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮی
ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎل  ١٣٩٥ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠٫۲۹ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
) ٢ﺗﺎ ٤ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ دﮐﺘﺮ ﺣﺒﯿﺒﯽ در ﮐﺘﺎب ﺳﺮاﻧﻪ
ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺷﻬﺮی ] ([Habibi & Masaeli, 1999اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺎرکﻫﺎ و
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ در ﻣﯿﺎن ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ،ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺧﺪﻣﺎت در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﻓﻪ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در درﺟﻪ اول ،ﻋﺪاﻟﺖ
ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺎرکﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ را رﻋﺎﯾﺖ
ﻧﮑﺮده و در درﺟﻪ دوم ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه اﻓﺘﺮاق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ
در ﺷﻬﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد،
راﻫﯽ ﺟﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺑﻪﺧﺼﻮص ﮔﺮوهﻫﺎی ﺣﺴﺎس و
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ
از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪوﯾﮋه در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﯿﻦ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد ﻧﺪارد .از اﯾﻦرو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی
ﺷﻬﺮی ،ﻣﺒﻨﺎ و اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﭘﮋوﻫﺶ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﺎرکﻫﺎ و
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻠﯽ ،ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ در ﻧﻮاﺣﯽ
١٥ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داد.

روشﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﺎرﺑﺮدی-ﺗﻮﺳﻌﻪای در ﺳﺎل ۱۳۹۹
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ
ﻣﺤﻠﯽ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ی ،اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺖﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
Geographical Researches
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ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮداری اروﻣﯿﻪ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۹ﺑﺮای
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ
ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ )ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻠﻮکﻫﺎی آﻣﺎری اﺳﺖ( ،ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ
ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،دادهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز وارد ﻧﺮماﻓﺰار  ARCGIS10.3ﺷﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای و ﻣﯿﺰان ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻧﻮاﺣﯽ آن
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای در ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از
روشﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﻀﻮی اﻧﺤﺮاﻓﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ در ﺗﻮزﯾﻊ آﻧﻬﺎ(،
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ )ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺨﺺﺷﺪن اﻟﮕﻮی
ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای( و ﻣﺪل ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺮﻧﻞ )ﺟﻬﺖ

ﺟﺪول  (۲ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻧﻮاﺣﯽ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽﺳﻮادان
زﻧﺎن
ﺧﺎﻧﻮار ﮐﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱
۲۳۶۰ ۷۵۱۵ ۲۳۹۵ ۱۹۷۴۳ ۳۹۵۳۱ ۱۲۶۱۲
۱
۲۸۸۰ ۱۳۴۹۰ ۳۹۴۵ ۳۶۳۰۹ ۷۱۵۴۷ ۲۳۱۲۰
۲
۲۵۴۶ ۱۳۶۶۰
۱۹۸۳ ۳۱۵۵۱ ۶۳۱۳۴ ۱۹۵۴۸
۳
۷۷۸۶ ۳۴۶۶۵ ۸۳۲۳ ۸۷۶۰۳ ۱۷۴۲۱۲ ۵۵۲۸۰
ﮐﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ۲
۹۴۱۳ ۱۶۹۰۸ ۲۸۹۲ ۳۰۴۷۸ ۶۱۹۶۱ ۱۸۶۳۶
۱
۸۴۱۱ ۱۷۱۰۵
۴۱۰۴ ۳۴۷۵۸ ۷۰۰۵۲ ۲۱۷۹۱
۲
۱۲۷۰۶ ۲۱۲۹۷
۲۱۹۴ ۳۳۹۸۵ ۶۹۸۷۴ ۱۸۳۹۸
۳
۳۰۵۳۰ ۵۵۳۱۰
۹۱۹۰ ۹۹۲۲۱ ۲۰۱۸۸۷ ۵۸۸۲۵
ﮐﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ۳
۸۲۴۹ ۱۹۵۶۵ ۴۴۴۳ ۴۱۹۴۳ ۸۴۱۴۳ ۲۵۱۵۶
۱
۵۲۸۲ ۱۳۵۱۷ ۱۵۸۷ ۲۵۳۳۴ ۵۱۰۸۳ ۱۴۲۰۰
۲
۳۱۷۵ ۸۱۵۱
۷۰۰ ۱۳۷۷۶ ۲۸۰۸۰ ۷۵۴۶
۳
۱۶۷۰۶ ۴۱۲۳۳ ۶۷۳۰ ۸۱۰۵۳ ۱۶۳۳۰۶ ۴۶۹۰۲
ﮐﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ۴
۳۸۳۴ ۸۳۳۲ ۳۲۲۳ ۲۱۵۳۲ ۴۲۷۱۰ ۱۴۰۹۳
۱
۲۱۱۸ ۲۸۹۲
۱۹۵۷ ۸۹۳۴ ۱۸۲۲۸
۶۲۱۶
۲
۵۱۵۰ ۱۱۶۰۹
۲۱۸۴ ۲۲۳۶۷ ۴۵۷۳۵ ۱۴۵۲۲
۳
۲۳۹۲ ۴۱۹۷ ۲۵۴۰ ۱۱۷۶۰ ۲۲۷۲۱ ۷۹۶۲
۴
۱۳۴۹۴ ۲۷۰۳۰
۹۹۰۴ ۶۴۵۹۳ ۱۲۹۳۹۴ ۴۲۷۹۳
ﮐﻞ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ۵
۱۹۸۹ ۶۰۱۳ ۳۰۹۳ ۱۷۵۰۲ ۳۳۶۸۴ ۱۱۰۰۶
۱
۱۴۸۷ ۵۰۰۶ ۱۵۷۷ ۱۲۸۴۴ ۲۴۸۸۷ ۸۰۲۶
۲
۳۴۷۶ ۱۱۰۱۹
۴۶۷۰ ۳۰۳۴۶ ۵۸۵۷۱ ۱۹۰۳۲
ﮐﻞ
ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ۷۱۹۹۲ ۱۶۹۲۵۷ ۳۸۸۱۷ ۳۶۲۸۱۶ ۷۲۷۳۷۰ ۲۲۲۸۳۲

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

ﻣﺸﺨﺺﺷﺪن ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای( در ﻧﺮماﻓﺰار
 ArcGIS 10.3اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ۱۵ﮔﺎﻧﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎ و
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻠﻪای ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎع دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد،
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺑﯽﺳﻮادان،
ﺑﯿﮑﺎران و ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻪ ﮐﻞ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻣﺎﺑﺎک [Pamucar & Cirovic,
] ،2015ﻧﻮاﺣﯽ ۱۵ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧﻮرداری ﮔﺮوهﻫﺎی
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ از ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ.

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای در ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٢١٣٢٣٦ﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد )ﺟﺪول ٢؛ ﺷﮑﻞ .(١

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﯽ )ﻣﺘﺮ( ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﯽ )ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(
ﺑﯿﮑﺎران ﻣﻬﺎﺟﺮان
۳۱۰
۳۳۵
۴۳۱
۳۷۵

۳۹۶۲۱
۴۷۵۷۴
۲۳۴۱۹
۱۱۰۶۱۴

۱۴۹۴
۲۳۰۳
۲۴۷۸
۶۲۷۵

۱۴۷۰
۳۱۰۴
۲۵۴۱
۷۱۱۵

۶۸۲ ۲۴۳۷ ۱۴۴۳
۸۹۶ ۳۴۰۳ ۱۴۷۷
۱۳۲۱ ۲۶۰۰ ۱۵۹۳
۹۵۸ ۸۴۴۰ ۴۵۱۳

۱۲۹۱۰
۱۲۸۱۴
۰
۲۵۷۲۴

۳۱۳۳ ۳۰۸۳
۱۷۷۸ ۱۶۱۴
۱۰۴۹ ۷۹۵
۵۹۶۰ ۵۴۹۲

۴۲۲
۶۹۸
۷۴۴
۵۶۳

۲۲۰۱۹
۱۲۶۵۱
۳۳۶۴
۳۸۰۳۴

۱۸۲۱ ۱۵۳۶
۱۷۱۲
۶۰۰
۱۴۱۲ ۱۰۱۶
۱۱۰۶ ۶۴۲
۶۰۵۱ ۳۷۹۴

۵۵۲
۳۴۹
۶۱۱
۴۱۴
۵۱۴

۵۴۶۱
۴۰۳۲
۴۸۵۲
۳۱۴۳
۱۷۴۸۸

۳۵۴ ۲۳۴۶ ۱۲۵۷
۴۷۷ ۹۷۵ ۹۹۱
۳۹۶ ۳۳۲۱ ۲۲۴۸
۶۸۲ ۳۰۸۸۷ ۲۲۳۲۲

۱۵۷۶۱
۵۶۱۵
۲۱۳۷۶
۲۱۳۲۳۶

دوره  ،۳۶ﺷﻤﺎره  ،۴ﭘﺎﯾﯿﺰ ۱۴۰۰
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ﺷﮑﻞ  (١ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﻧﻮاﺣﯽ و ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ و وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻠﻪای در آن

ﺳﺮاﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎل  ١٣٩٥ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ ٠٫۲۹ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﻮد .ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﺑﺎ ٥
ﻣﻨﻄﻘﻪ و  ١٥ﻧﺎﺣﯿﻪ ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ١ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد .ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،٢دارای ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻ
ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ )اﻓﺮادی ﮐﻪ
از روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ( ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺎﺻﻠﻪ را در ﺑﯿﻦ
ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺷﺖ .در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ٣ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،وﻟﯽ
ﺷﺪت آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ٢ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،١ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻓﺎﺻﻠﻪ را ﺗﺎ ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﻪای داﺷﺘﻨﺪ .در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ٤ﻧﯿﺰ ﺑﺎزار ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ
و ﻣﺤﻼت ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد و ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت و
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻮد .ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ٥ﻧﺎﺣﯿﻪ  (١در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد و از ﺣﯿﺚ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺣﯿﺚ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﻗﺸﺎر
ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده و ﻣﺮﻓﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،١دارای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﻮد.ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن
در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،٢ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،٤ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،٢ﺑﯽﺳﻮاد
در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،٢ﺑﯿﮑﺎران در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ١و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ٢ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ٢ﮐﻪ دارای ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و از ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﻢﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪول .(٢
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻی  %۹۹ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  ،۳ﻣﺒﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎرکﻫﺎ
و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻠﻪای در ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪای ﺗﻮزﯾﻊ
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎرﺑﺮی ﭘﺎرک و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻠﻪای
در ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﻬﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪای
ﺧﺎص و ﮐﻢﺑﺮﺧﻮرداری ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ
ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻮد )p<۰/۰۵؛ ﺷﮑﻞ .(۲
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای در ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،۱ﻧﺎﺣﯿﻪ ۱
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ،۳ﻧﺎﺣﯿﻪ  ۱ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۵و ﻧﻮاﺣﯽ  ۲و  ۴ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۴ﺑﻮد )ﺷﮑﻞ .(۳
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در واﻗﻊ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻮاﺣﯽ و
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۲و ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۳ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ
ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداری و ﺣﺘﯽ ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداری
در زﻣﯿﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای را دارﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﮑﻮﻧﺖ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺣﯿﻪ
داﺷﺘﻨﺪ.ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای
 ۱ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۵از ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﻓﻪ اروﻣﯿﻪ( و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد )ﺷﮑﻞ  .(۴ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻠﻪای
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده
ﺑﯿﻀﯽ اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﻧﯿﺰ ،ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﻓﻪ را
درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ زﯾﺎدی از ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب
)ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ( و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی از ﻏﺮب )ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﻪ( اﻣﺘﺪاد
دارﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۲ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ
اﻗﺸﺎر ﮐﻢدرآﻣﺪ و دارای ﺑﺎﻓﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ و اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ اﺳﺖ،
ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﺪ.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮاﺳﺎس
ﺷﻌﺎع اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ،ﻧﺎﺣﯿﻪ ١
ﻣﻨﻄﻘﻪ  ١دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻌﺎع اﺳﺘﺎﻧﺪارد )٣٧٥ﻣﺘﺮ( ﺑﻪ
ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﺣﺪود  %٧٣از ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ؛ از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ  ٣ﻣﻨﻄﻘﻪ  ٢دارای ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان )ﺣﺪود
 %٦از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ( ﺑﻮد )ﺟﺪول .(٤
در ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻌﺎع اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ١ﺑﻮد .در واﻗﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ١ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﻗﺸﺎر ﻣﺮﻓﻪ
و ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و از اﯾﻦرو
ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ.
Geographical Researches
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اﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ٢ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﻗﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ،ﮐﻢدرآﻣﺪ و
ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ،ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ اﺳﺖ .از اﯾﻦرو
ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮزﯾﻊ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ  ٣اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﻪای ﺑﻮد و
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﻫﻤﺠﻮار ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺨﺶ
ﻧﺎﭼﯿﺰی از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ  ٣در ﺷﻌﺎع اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﻧﻮاﺣﯽ ﻫﻤﺠﻮار ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪول .(٤
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻞ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺪود  %٣٧از
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ اروﻣﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎرکﻫﺎی
ﻣﺤﻠﻪای ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺣﺪود  %٦٣ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای
ﻗﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه ﺳﺮاﻧﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای در ﮐﻞ ﺷﻬﺮ
اروﻣﯿﻪ ٠٫٢٩ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
)٣٧٥ﻣﺘﺮ( داﺷﺖ )ﺟﺪول  .(٥ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺳﻄﺢ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﻌﺎع دﺳﺘﺮﺳﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ  ١ﻣﻨﻄﻘﻪ  ١ﺑﻮد و در
ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ١ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺮﻓﻪ و ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ .ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮاﻧﻪ
ﺑﺮﺧﻮرداری ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﻌﺎع اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ٢اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ  ٣آن
ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﻪای اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮ
اروﻣﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻗﺸﺎر ﮐﻢدرآﻣﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ.
در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﻌﺎع اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﻪای ٠٫٠٥٥٦ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ دارای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻮد و در
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪی ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺑﯽﺳﻮادان ،ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﺑﯿﮑﺎران ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮد )ﺟﺪول ٥؛ ﺷﮑﻞ .(٥
ﺑﺮای رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی و ﺳﻄﺢﺑﻨﺪی ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ از ﺣﯿﺚ ﺑﺮﺧﻮرداری
ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻠﯽ از  ۱۲ﺷﺎﺧﺺ
)ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ زﻧﺎن
ﻧﺎﺣﯿﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺑﻪ ﮐﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺣﯿﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎرک
ﻣﺤﻠﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻧﺎﺣﯿﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑﺎران
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺑﯿﮑﺎران ﻧﺎﺣﯿﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯽﺳﻮادان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ
ﺑﯽﺳﻮادان ﻧﺎﺣﯿﻪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﯽ
در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻧﺎﺣﯿﻪ ،ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری زﻧﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﻪای ،ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎرک
ﻣﺤﻠﻪای ،ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﻪای،
ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری ﺑﯿﮑﺎران ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﻪای ،ﺳﺮاﻧﻪ
ﺑﺮﺧﻮرداری ﺑﯽﺳﻮادان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﻪای ،ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرداری
ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎرک ﻣﺤﻠﻪای( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻬﺎ از راﺑﻄﻪ اول ﺑﺮای ﻧﺮﻣﺎلﺳﺎزی دادهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
در ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺎﺑﺎک ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﻨﺪﺳﯽ ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺮز ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای در ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺎﺑﺎک ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای در ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ از ﻣﺮز
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ )ﺟﺪول  (۶و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﺴﺐﺷﺪه ،ﺑﻪ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻧﻮاﺣﯽ ۱۵ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﺪ )ﺟﺪول  .(۷ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ  ۱از ﻣﻨﻄﻘﻪ ،۱
رﺗﺒﻪ اول در ﺑﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ۱۵ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداری
ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺎرک و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻠﻪای را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داد و در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺣﯿﻪ  ۲ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱ﻗﺮار
داﺷﺖ .ﻧﺎﺣﯿﻪ  ۳ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۲ﻧﯿﺰ رﺗﺒﻪ آﺧﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ی ﮔﺮوهﻫﺎی
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ از ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای را در ﺑﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ۱۵ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ
داﺷﺖ .در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪی ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ
ﺑﺮﺧﻮرداری ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ از ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎﺣﯿﻪ
 ۳ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۳و ﻧﺎﺣﯿﻪ  ۱ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۲ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰان
ﺑﺮﺧﻮرداری ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی اروﻣﯿﻪ از ﭘﺎرکﻫﺎی
ﻣﺤﻠﻪای ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺮوم ،ﭘﻨﺞ
ﻧﺎﺣﯿﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺮوم ،ﺳﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﻢﺑﺮﺧﻮردار ،دو ﻧﺎﺣﯿﻪ در
ﺳﻄﺢ ﻧﯿﻤﻪﺑﺮﺧﻮردار و ﺳﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
)ﺟﺪول ۷؛ ﺷﮑﻞ .(۶
ﺟﺪول  (۳ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺿﺮﯾﺐ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﺮای ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻠﻪای در ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ
ﭘﺎرک و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻠﻪای
ﮐﺎرﺑﺮی
۲۶۷/۳۸۸۸۲۱
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه )ﻣﺘﺮ(
۴۲۵/۹۱۰۸۰۸
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر )ﻣﺘﺮ(
ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ )ﻣﺘﺮ( ۰/۶۲۷۸۰۵
-۷/۷۶۷۳۹۲
اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه
۰/۰۰۰۰۰۰
ﻣﻘﺪار اﺣﺘﻤﺎل
ﺧﻮﺷﻪای
اﻟﮕﻮی ﺗﻮزﯾﻊ

ﺷﮑﻞ  (٢اﻟﮕﻮی ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻠﻪای در ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ
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Geographical Researches
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ﺑﺤﺚ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ،ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای در ﺳﻄﺢ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮ
اروﻣﯿﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺎرکﻫﺎی
ﻣﺤﻠﻪای ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
اروﻣﯿﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪای و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻀﯽ
اﻧﺤﺮافﻣﻌﯿﺎر و ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻧﻮاﺣﯽ
ﻣﺮﻓﻪ و ﭘﺮدرآﻣﺪ ﺷﻬﺮ و ﺳﭙﺲ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺪود  %۳۷از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ اروﻣﯿﻪ ﺗﺤﺖ
ﮐﻪ
ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺣﺪود  %۶۳ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی
ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ و
اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﻬﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﺣﺪود
 %۴۴از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑﺎران ) %۴۱٫۹۶از ﮐﻞ
ﺑﯿﮑﺎران ﺷﻬﺮ( ،زﻧﺎن ) %۳۸٫۰۵از ﮐﻞ زﻧﺎن ﺷﻬﺮ( و ﻣﻬﺎﺟﺮان )%۳۶٫۴۴
از ﮐﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮان( ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﻗﺮار
دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ) %۳۳٫۰۶از ﮐﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻬﺮ( و
ﺑﯽﺳﻮادان ) %۳۰٫۵۵از ﮐﻞ ﺑﯽﺳﻮادان ﺷﻬﺮ( ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎرکﻫﺎی
ﻣﺤﻠﻪای ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان را در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﺎر و
اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه از ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﺷﻬﺮ
اروﻣﯿﻪ ،ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﺑﯿﮑﺎران و زﻧﺎن دارای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮان ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﯽﺳﻮادان دارای وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺑﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ،ﻧﺎﺣﯿﻪ
 ۱ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ
ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ،
ﺣﺪود  %۷۳از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻧﺎﺣﯿﻪ  ۳ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۲دارای ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺪود  %۶از ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﻗﺮار
دارﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ  ۱از ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۱اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺎﺑﺎک:
 ،(۰/۶۷۲۹۹۷رﺗﺒﻪ اول در ﺑﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ۱۵ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪﻟﺤﺎظ
ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداری ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺎرک و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ
ﻣﺤﻠﻪای را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﻧﺎﺣﯿﻪ  ۳ﻣﻨﻄﻘﻪ) ۲اﻣﺘﯿﺎز
ﻣﺎﺑﺎک (-۰/۳۲۷ :ﻧﯿﺰ رﺗﺒﻪ آﺧﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ی ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ از
ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای را در ﺑﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ۱۵ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ دارا اﺳﺖ.
در واﻗﻊ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﻓﻪ و ﭘﺮدرآﻣﺪ ﮐﻪ ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۱ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ،
دارای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ آن ﺑﻪ
ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای اﺳﺖ و در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﻗﺮار دارﻧﺪ و از
ﻃﺮﻓﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ و اﺳﮑﺎن ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۲و
ﺑﺨﺸﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ) ۳ﻧﻮاﺣﯽ  ۲و  ۳آن( ﻣﯽﺷﻮد و اﻗﺸﺎر
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ﮐﻢدرآﻣﺪ در آن ﺳﮑﻮﻧﺖ دارﻧﺪ ،دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺖ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای اﺳﺖ و در واﻗﻊ در
ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺮوم و ﻣﺤﺮوم ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮرداری
ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮ ی اروﻣﯿﻪ از ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای
ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺮوم ،ﭘﻨﺞ ﻧﺎﺣﯿﻪ
در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺮوم ،ﺳﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ در ﺳﻄﺢ ﮐﻢﺑﺮﺧﻮردار ،دو ﻧﺎﺣﯿﻪ در ﺳﻄﺢ
ﻧﯿﻤﻪﺑﺮﺧﻮردار و ﺳﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎرﺑﺮﺧﻮردار ﻗﺮار دارﻧﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻻروﺳﺎ

و ﻫﻤﮑﺎران ][La Rosa et al., 2018

ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻروﺳﺎ و ﻫﻤﮑﺎران ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻣﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی وﺟﻮد دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﮐﻮدﮐﺎن از
ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی وﺟﻮد دارد و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ
دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ از ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻟﺬا
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای وﺟﻮد دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی رﺣﻤﺎن و ژاﻧﮓ ][Rahman & Zhang, 2018
ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ دارد و ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی آن ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ ﻧﺪارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺣﻤﺎن و ژاﻧﮓ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ
دارای ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ ،از ﺳﻄﺢ
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  %۶۳از
ﺟﻤﻌﯿﺖ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ اروﻣﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ
اروﻣﯿﻪ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای وﺟﻮد دارد .از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ  ۳ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۳دارای
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ آن ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺮوم ﻗﺮار دارد
و از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﻓﻪ ﮐﻪ دارای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی
ﻣﺤﻠﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ دارای ﺗﺮاﮐﻢ
ً
ﻟﺰوﻣﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ دارای ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻟﺬا
ﮐﻤﺘﺮ ،از ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﻟﻤﺤﻤﺪ و ﻫﻤﮑﺎران [Almohamad et
] al., 2018ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻟﻤﺤﻤﺪ و ﻫﻤﮑﺎران ﺣﺎﮐﯽ
از ﺧﻮﺷﻪایﺑﻮدن ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ و دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ
ﻧﻮاﺣﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﮐﻢدرآﻣﺪ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﺳﺒﺰ دارد و ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮاﺣﯽ دارای اﻓﺮاد ﻣﺮﻓﻪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی
ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی دارﻧﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﺗﻮزﯾﻊ
ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﺧﻮﺷﻪای اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﯿﺖ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۲و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۳دارای ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮوهﻫﺎی
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﻓﻪ و ﭘﺮدرآﻣﺪ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی رﯾﺲ و
ﻫﻤﮑﺎران ] [Reyes et al., 2014ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ دارد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
Geographical Researches
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رﯾﺲ و ﻫﻤﮑﺎران ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺮﻓﻪ و ﺳﺎﮐﻦ در
ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺣﻮﻣﻪای ﺷﻬﺮ آﺗﻼﻧﺘﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ،دارای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﻮح از
دﺳﺘﺮﺳﯽﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در
ﺗﺨﺼﯿﺺ اﯾﻦ ﭘﺎرکﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﺑﺎ
اﺧﺘﻼف ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ دارای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺖ،
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﻓﻪ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ب
ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ از
اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ
ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻓﻊ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در
ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ دارای ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻄﻠﻮب
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪوﯾﮋه در
ﻧﻮاﺣﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ آن اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ )ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻤﯽ( و
ﮐﯿﻔﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد
)ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻤﻌﯿﺖ( .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرکﻫﺎ
و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻠﻪای در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮزﯾﻊ
ﺑﻬﯿﻨﻪ آﻧﻬﺎ ،ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪوﯾﮋه
ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ،ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦرو
ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت راهﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ذﯾﻞ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
-۱ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت
ﺑﺮای ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺤﻠﻪای ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ آن.
ً
-۲ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ۲و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  ۳را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد ،را ﻣﯽﺗﻮان اوﻟﻮﯾﺖ اول در
اﺣﺪاث ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای داﻧﺴﺖ و از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ
در ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻪ دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.
-۳ﺷﻬﺮداری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دراﺧﺘﯿﺎرﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺑﺎﯾﺮ و ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی
ﻓﺮﺳﻮده اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺳﺮزﻧﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻼت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﻮد.
-٤ﺑﺎزﻧﮕﺮ ی ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد اروﻣﯿﻪ در ﺧﺼﻮص
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ و ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﻪوﯾﮋه ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ )در واﻗﻊ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺎرکﻫﺎ
و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺠﺎم ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ(.
-٥ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ از اﯾﺠﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ و
ﺑﺎز ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺤﺮوم و ﮐﻢﺑﺮﺧﻮردار )ﭼﺮا
ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﭘﺎرکﻫﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی
ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺟﺮا واﻗﻊ
ﺑﻪﻟﺤﺎظ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﻣﺎﻟﯽ دارﻧﺪ،
ﻣﯽﺷﻮد(.
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ

ﭼﺎرﭼﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ اراﯾﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﺷﻬﺮی ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای را ﺑﻬﺘﺮ درک ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ
را در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﺮای دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺒﻮد زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮی و ﭘﺎﯾﺪاری ﺷﻬﺮﻫﺎ
اﺳﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮ ی ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪوﯾﮋه
ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد .اﻣﯿﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﺷﺪه ﺑﺮای
ﮔﺴﺘﺮش زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ
ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺤﻼت ،ﻧﻮاﺣﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ در دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪوﯾﮋه ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺎرکﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮف ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻤﯽ ﭘﺎرکﻫﺎ
و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻠﻪای ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪوﯾﮋه ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
از اﯾﻦ رو زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ )در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ( در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺻﻮرت
ﮔﯿﺮد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻌﺪی
را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮ و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮ ی ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﺑﯿﺎنﺷﺪه
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪوﯾﮋه ﮔﺮوهﻫﺎی
آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ،ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ،
ﭘﺎﯾﯿﻦﺑﻮدن ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﻠﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪوﯾﮋه
ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺪارﻧﺪ .در
واﻗﻊ ،در ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺷﻬﺮ اروﻣﯿﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺿﻮاﺑﻂ
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﯾﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آن در دورهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻓﻀﺎی اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ
ﭘﺎرکﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪای اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮ
)ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻏﺮﺑﯽ( ،ﮐﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﯿﺶ از
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﺎرکﻫﺎ را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺎﯾﺪ اﻟﮕﻮی ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭘﺎرکﻫﺎی
ﻣﺤﻠﻪای در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻼت و ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه و
ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪوﯾﮋه ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ را
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ
و ارزﯾﺎﺑﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪوﯾﮋه ﮔﺮوهﻫﺎی آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺷﻬﺮ
ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺑﺮاﺑﺮی و
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ :ﻣﻮردی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ اﺧﻼﻗﯽ :ﻣﻮردی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﺘﺨﺮج از رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزی
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اول ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی در ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺳﺎزی ﻋﺪاﻟﺖ
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