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دهیچک  

-بازدهی و شهری سیستم در هاآن و طبیعی فیزیكی تأثیرات و شهرها حیات در شهری سبز فضای نقش و اهمیت امروزه

 آن سرانة و شهرها در سبز فضای کاربری که آنجا تا است؛ آن انكارناپذیر اجتماعی و اقتصادی اکولوژیكی، مختلف های
افزایش  تعدیل دما، از اثرات فضای سبز در شهرها، .شودمی تلقی شهری مدیریت و ریزی برنامه اساسی در مباحث از یكی

و تولید اکسیژن را می توان نام برد. به همین دلیل فضای سبز در هر شهری به  بارلطافت هوا و جذب گرد و غ رطوبت نسبی،
آید. در این تحقیق چگونگی توزیع مكانی فضای سبز و اثرات آن بر شعاع خدماتی های تنفسی آن شهر به شمار میمثابه ریه

بررسی قرار گرفته است. همچنین با  و عملكردهای فضای سبز شهری در مقیاس محله، ناحیه، منطقه در شهر زنجان مورد
ظرفیت، سازگاری، مطلوبیت و وابستگی(، مكان یابی بهینه برای احداث )یابی مراکز خدمات شهری توجه به معیارهای مكان

 با پژوهش این روش تحلیل در اند.ای به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفتهفضای سبز در مقیاس محله، ناحیه و منطقه

دهد که نه تنها فضای سبز فعلی شهر زنجان می باشد. نتایج حاصله نشان می ArcGisو  Spssافزار آماری  نرم از ادهاستف
کاربری  کمبود درصد و کمتر از حد استاندارد بوده بلكه از توزیع فضایی مناسبی در سطح شهر برخوردار نمی باشد. سرانه،

دهد که شهر زنجان با توجه به استانداردها در ( نشان می9141افق طرح پیشنهادی ) ( و9331فضای سبز در وضع موجود )
متر مربع( با استانداردهای ارائه شده از سوی وزارت  11/1سطح و سرانه اختصاص یافته به کاربری فضای سبز شهری )

چیزی 9331جان در سال متر مربع( مطابقت ندارد. مجموعه مساحت کل فضای سبز شهر زن 9-92مسكن و شهر سازی )
مربع است. این کاربری از مجموع کل متر 11/1نفر  مترمربع بوده که سرانه این کاربری برای هر 91/9111141حدود 

سطح  161تا  101را به خود اختصاص داده است. در حالی که طبق استاندارهای جهانی  درصد 21/2مساحت شهر 
متر مربع و سازمان  24-21شهر باید به فضای سبز اختصاص داده شود. سرانه پیشنهادی سازمان ملل برای کاربری فضای سبز 

 که این مقدار اختالف زیادی با شهر زنجان دارد. متر مربع است 9-92مسكن و شهرسازی 
 

 ایی، زنجاناطالعات جغرافی مكان یابی بهینه، فضای سبز، پارک، سیستم :یدیکل واژگان

                                                 
 moradi_samira_66@yahoo.com          ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان کارشناس .9

 کارشناس گروه جغرافیا دانشگاه زنجان() جغرافیا و برنامه ریزی شهریدکتری دانشجوی  . 2

 انشگاه زنجان()کارشناس گروه جغرافیا د روستایی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی کارشناس. 3



88 
 

  3113بهار ، میازده، شماره مششاندیشه جغرافیایی، سال 
 

 مقدمه

 رشد آید.یم شمار به اخیر دوران هاییدهپد ینترمهم از شهری توسعه و شهرنشینی

را به تدریج از طبیعت  هاانسانعالوه بر اینكه  به توسعه، رو کشورهای شهری در سریع

 در فقر افزایش جمله از فراوانی فیزیكی و اقتصادی اجتماعی، مشكالتدور ساخته، 

 غیرقانونی، مساکن و هازاغه ایجاد شهری، خدمات ارسایین و مشكالت مسكن شهرها،

را به وجود آورده است  شهری فضای سبز کاهش و هوا آلودگی اجتماعی، بزهكاری

 در دخالت و جمعیت حد از بیش تراکم . همچنین(39: 9333)پوراحمد و همكاران، 

 و یجسم محیطی، نیازهای زیست ساخت، انسان هاییطمح ایجاد و طبیعی محیط

 یجادا به اقدام شهرنشین انسانا، نیازه این رفع برایبروز داده که  بیشتر را انسان روحی

. (21: 2441 ،یانیداست )سع کرده شهرها داخل در مصنوعی سبز فضای و هاباغ

 در که نقشی خاطر به بلكه ،یحشاناهمیت تفر دلیل به نه تنها شهری سبز و باز فضاهای

 جسمی و پرورش روحی و هوا آلودگی تعدیل و شهری زیست محیط تعادل و حفظ

 توسعه و ایجاد متأسفانه( 1: 2442)دونت،  هستند ارزشمند ،کنندیم ایفا شهر ساکنان

 عدم و شهری قوانین و ضوابط جمله از کمبودهایی و مشكالت با سبز شهری یهافضا

 آمارهایی ارائه به منجراین امر  که ،مواجه شده استاندارد سبز فضای یهاسرانه تعیین

 همچنین .است شدهمختلف  یهاسوی ارگان از سبز فضای سرانه مربعمتر 9-14 از

 از بعضی و مردم توجهی بی و،سودج افراد بعضی استفاده به سوء دیگر عوامل برخی

: 2441همكاران،   و محمدیشود )یم مربوط شهری، سبز فضای گسترش به مسئوالن

 با معادل زنجان شهر جمعیت ،9331 سال این شهر در طرح جامع تفصیلی . طبق(13

 مساحت این از. استمربع متر 19119943 حدود آن کلی مساحت نفر که 314444

 با درصد 21/2با  برابر که شودیم شامل سبز فضای رامربع متر 91/9111141حدود 

سطح شهر باید به  161تا  101در حالی که طبق استاندارهای جهانی .است 11/1سرانه 

فضای سبز اختصاص داده شود. سرا نه پیشنهادی سازمان ملل برای کاربری فضای سبز 

متر مربع است  9-92ی سازمان مسكن و شهرسازی شنهادیپمتر مربع و سرانه  21-24

 41/32111با  کی منطقه بنابراین است، منطقه پنج شامل زنجان (. شهر31: 9334)بخشی 
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سرانه  با سبز فضای درصد 19/9دارای و  نفر 33413 با برابر جمعیتی سبز فضایمربع  متر

 معادل جمعیتی سبز فضای 41/3211141مساحت ا ب نیز دو منطقه و باشدیم 99/2

ا ب چهار و سه منطقه. است 99/2سرانه  و سبز درصد فضای 19/9با  برابر نفر 91143

 مساحتمربع متر 39/241912، 31/233433دارای  12111 و 94441 ترتیب به جمعیتی

همچنین  .باشدیم 21/3، 33/3با  برابر سرانه و سبز فضای درصد 19/2، 49/2سبز  فضای

نفر دارای سرانه 949119فضای سبز جمعیتی برابر با  مربعمتر 13/912411منطقه پنج با 

 فشود. هداین منطقه را شامل میدرصد از کل مساحت  21/1و حدود  مربعمتر 34/9

 سبز فضایو محاسبه سرانه  هاناهماهنگی ا،کمبوده تحلیل و بررسی حاضر پژوهش از

 .است بوده 9141سال طرح افق  هایینیشهر زنجان با در نظر گرفتن پیش ب

. رابطه اندازه جمعیت و سرانه فضای سبز نشان داده شده است (9در جدول شماره )

 314444با جمعیت  9331شود، شهر زنجان در سال ر جدول مشاهده میهمان طور که د

 تر نموداراست. جهت بررسی دقیق درصد فضای سبز را به خود اختصاص داده 21/2نفر 

 ( نشان دهنده سرانه فضای سبز این شهر به تفكیک مناطق است.9شماره )
 (9331رابطه اندازه جمعیت شهر و سرانه فضای سبز) :9جدول 

 مربعسرانه به متر درصد فضای سبز جمعیت به هزار اطقمن

 11/1 21/2 314444 زنجان شهر

 99/2 19/9 33413 9منطقه

 99/2 19/9 91143 2منطقه

 33/3 49/2 94441 3منطقه

 21/3 19/2 12111 1منطقه

 34/9 21/1 949119 1منطقه

 9312های تحقیق، مأخذ:یافته

  تحقیق روش

 حاضر، پژوهش در نیاز مورد اطالعات تكمیل برای آن ائلمس و مطالعاتی حوزه

 منابع از نیاز مورد اطالعات پیمایشی است. و اسنادی، تحلیلی هایروش از ترکیبی

 به و گرفته صورت صورت میدانی به کار اعظم بخش و شده دریافت معتبر و مدون
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افزار آماری  نرم از دهاستفا با زمینه این است. همچنین در انجامیده موجود نهایی تحلیل

Spss  وArcGis ها معلولی و تهیه نقشه و علت روابط تشخیص ها،داده تحلیل به

 پرداخته شده است.

 
 9312های تحقیق، زنجان به تفكیک مناطق. مأخذ: یافته : فضای سبز شهر9شكل 

 
 معرفی منطقه مورد مطالعه

 زنجان استان اقتصادی و سیاسی مرکز کشور، اندام همیان شهرهای جمله از زنجان شهر

 و فراز خود تكامل و رشد هایدوره طی و دارد طوالنی قدمتی شهر این. است

 شهر. است آمده در امروزی شكل به گذاشته تا سر پشت را مختلفی تاریخی هاینشیب

 المللیبین راه بر منطبق کشور، سطح در توسعه محورهای از یكی راه سر بر زنجان

 مناسبی گاهی منزل و گاهی توقف نقش و است گرفته قرار بازرگان مرز و تبریز تهران،

 شهر کالن چند و پایتخت به نزدیكی. دارد کشور از قسمت این در مسافر و بار برای

 سرریز جذب برای را مناسبی شرایط و موقعیت همدان و تبریز کرج، قزوین، مانند دیگر

 طول در شهر سیمای و بافت. است آورده پدید شهر این برای یهسرما و فعالیت جمعیت،

 همچنین و شمالی، ارتفاعات ویژه به توپوگرافیک، هایویژگی تأثیر تحت خود رشد

 است )کالنتری به نقل از مهندسین بوده رود زنجان رودخانه کنار در شهر گزینی مكان

  .(9333شهر،  آرمان مشاور

 امروز به تا تاریخ طول در که است زنجان استان رقیش بخش شهرهای از زنجان شهر

 و جهانگردان توجه مورد همواره کهن، تاریخی با و داشته قرار ارتباطی برتر موقعیت در

 مرکز و استان ینقطه شهر ینتربزرگ و اولین عنوان به شهر این است. بوده گردشگران
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 هاییژگیو لحاظ از هاست ک کشور بزرگ میانی شهرهای از یكی آن اداری -سیاسی

 مورد منطقه اراضی کاربری بررسی در است. سرد و خشک و هواییآب  دارای اقلیمی

انتظامی  -ادارى درصد و کاربرى 41/21حدود  مسكونی کاربری ،9331مطالعه در سال

و  ها به خود اختصاص دادهدرصد از کل مساحت شهر را نسبت به سایر کاربری 91/3با 

اند. عالوه بر این ی شهر زنجان مشخص شدهن و دومین کاربری عمدهبه عنوان اولی

 درصد 21/2حدود  که متر مربع است 19119943 معادل شهر این در سبز فضاى کاربری

 جمعیت، روزافزون رشد به توجه با ارقام این شود کهیم شامل را شهر مساحت کل از

است.  شهر سطح درآن  یعتوز بودنن استاندارد و کاربری این سطح بودن پایین بیانگر

ارضی این منطقه است. همان طور که در این شكل  ( بیانگر تمام کاربری9شكل شماره )

شود کاربری مسكونی دارای بیشترین درصد مساحت اشغال در این منطقه مشاهده می

 است.ها نسبت به سایر کاربری

 
 مبانی نظری تحقیق

 شهرى سبز فضاى تعریف

 هاىپوشش با زمین شهرى کاربرى سطوح از نوعى شهرى، سبز ضاهاىف از منظور

واجد بازدهی اجتماعی و هم واجد بازدهی  هم که است انسان ساخت گیاهى

واجد بازدهی  هم توانندمى شهر در میوه هاىباغ میان، این اکولوژیكی هستند. در

 بردارىبهره كانام علت عدم به اقتصادى. اما واجد بازدهى هم و اکولوژیكی باشند

 منظور .اجتماعى باشند واجد بازدهى توانندو نمی شده تلقى خصوصى فضاى عمومى،

 دماى کاهش شهرى، هایزیباسازى بخش: از است اکولوژیكى عبارت از بازدهى

 ها واین مانند و بارش انواع مقابل در خاک نفوذپذیرى اکسیژن، افزایش تولید محیط،

 کالبدى ساخت بخش جاندار شهرى، سبز فضاى یست،ز محیط حفاظت دیدگاه از

 بخشى یبرگیرنده در شهرسازى دیدگاه از شهری، سبز فضاى .دهدمی تشكیل را شهر

 عنوان به است و شده تشكیل گیاهى هایپوشش انواع از که است سیماى  شهر از

 ساخت یکننده تعیین جان شهر، بی کالبد کنار در حیاتى و زنده عامل یک
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 سبز فضاهاى یدر برگیرنده سو، یک از فضاهاى باز شهرى. است شهر ولوژیکمورف

 فضاهاى سبز یتوسعه جهت بالقوه فضاهایى صورت به دیگر، از سوى و موجود

 از نظر صرف یک شهر، سبز که دارایى توان گفتمی بنابراین .شوندمی مطرح شهرى،

 سبز فضاهاى موعمج از شوند،اداره می شهردارى توسط که سبزى فضاهاى

 دولت به متعلق هاىزمین و خودروى گیاهان کوچک داراى فضاهاى خصوصى،

 (.9399)موره، شودتشكیل می

 
 9312های تحقیق، .مأخذ: یافته9331: کاربری اراضی شهر زنجان، 3شكل

 سبز فضاى عملکردهاى

 بزس فضاهاى -9:بندى کرد تقسیم کلى یدسته چهار در توانمی را سبز فضاهاى

دارند.  اجتماعى عملكردهایى که ها هستندپارک و شهرى سبز فضاهاى هااین عمومی:

 و گردهمایی اجتماعى و تفریح فراغت، اوقات گذران در مردم براى عموم فضاها این

 و طراحى منظور همین براى اساساً فضاها، این .گیرندمی قرار استفاده مورد فرهنگى

 سازى معابر کف شویى، دست خورى، آب روشنایى، نیمكت، وجود .شوندمی تجهیز

 این روند. ازمی شمار به اجتماعى )عمومى( سبز فضاهاى هایمشخصه از دسترسى و
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سبز  فضاهاى واقع شود. درمی برده نام پارک یا بوستان به نام معموالً سبز فضاهاى

 .است تسهیالت خدمات و به مجهز عمومى سبز فضاهاى یهمه شامل اجتماعى،

 نسبت هاکنندگان آن که استفاده است سبزى فضاهاى عمومى: نیمه سبز فضاهاى -2

و  دولتى ادارات ها،بیمارستان باز هایعمومى محدودترند. محوطه سبز فضاهاى به

 .انددسته این از آن نظایر

 معمول، طور به که اندسبز شهری فضاهاى ازجمله معابر: و هاخیابان سبز فضاهاى -3

 تشكیل را روسواره و رو پیاده مسیرهاى فاصل حد باریكى از یحاشیه کارى درخت

 هاییا در زمین و هامیدان کوچک نسبتاً فضاهاى در متمرکز صورت به یا دهند ومی

 در اجتماعى محیط دیدگاه از چه اند. آنگرفته شكل هاخیابان و هابزرگراه پیرامون

فضاى  یعنى .است عمومى سبز فضاى میزان یابد،می شهرى اهمیت سبز فضاى مورد

 (.9332 باشد )سعیدنیا، مانع بدون هاآن در عموم آمد و رفت که سبزى

 از اعم سبز کلیه فضاهاى شامل خصوصى سبز فضاهاى خصوصی: سبز فضاهاى -1

 مالكان به اختصاصاً هاآن از استفاده که شهر است سطح موجود در هاىباغ و هاباغچه

 .( ارائه گردیده است2شود که در نمودار)می محدود هاآن

 
 فواید کلی فضاهای سبز شهری

ای از جمله تولید اکسیژن و ازن گرفته تا خاصیت  فضای سبز با خواص چند جانبه

کشندۀ موجودات مضر، از جذب انواع ذرات معلق مضر و مواد آلوده کننده هوا گرفته 

قراری توازن اکولوژیک در محیط تا خاصیت تعدیل کنندگی شرایط محیطی، از بر

گرفته تا خاصیت جذب صداهای ناهنجار، از ایجاد امنیت محیطی و آسایش تفریح و 

ای در زندگی بشر دارد. از العادهها و غیره، نقش فوقتفرج گرفته تا مرکز تجمع انسان

طرفی پایه تكامل حیات، نظم ناشی از آن است و فضای سبز که جزئی از مجموعه 

است، طبعاً از نظم برخوردار است و در کنار تنوع و نظم قطعاً زیبایی را به دنبال  حیات

خواهد داشت و همین طور در کنار زیبایی کمال را و چون هدف از آفرینش انسان 
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 شود اهمیت فضای سبز چیزی است در حد کمال کمال و تكامل است، مالحظه می

 (.9399)شریفی، 

 
 9332فضای سبز مأخذ: سعیدنیا، : سطح بندی کاربری2شكل

 شهری سبز فضای یابی مکان معیارهای

 به را عمل معیارهای باید سبز فضای معماری و طراحی در اقدامی هر از پیش

 باالیی اهمیت از سبز فضای خصوص در که ایداد. نكته ارائه و کرد مشخص درستی

 است معتقد معاصر شهرسازی منتقد جكوب .باشدمی آن یابی مكان است، برخوردار

 آن در که جایی زند،می موج آن در زندگی  که باشد جایی در باید پارک که

 دارای شهری هایبخش از تعدادی است. مسكونی و بازرگانی هایفعالیت و فرهنگ

 یا محلی هایپارک ایجاد برای که هستند زندگی از ارزشمندی کانونی نقاط چنین

 از باید سبز فضای یابی مكان اساس این بر رسند.یم نظر به مناسب عمومی، میادین

 .کند تبعیت دسترسی و مراتب سلسله مرکزیت، چون اصولی

 افزارنرمنوع الگوی پراکنش و توزیع فضایی فضاهای سبز شهر زنجان که در محیط 

ArcGIS ( دید. بر این اساس می توان 1توان در شكل شماره )محاسبه شده را می
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ای ود که الگوی پراکنش فضاهای سبز شهر زنجان الگویی نسبتاً خوشهچنین استدالل نم

 باشد.باشد که تا حدودی به الگوی تصادفی نیز نزدیک میو متمرکز، می

 
 9312های تحقیق، شهر زنجان. مأخذ: یافته های فضای  سبز: پراکنش کاربری1شكل

 

 
 9312یق، های تحق: نقاط فضای سبز شهر زنجان. مأخذ: یافته1شكل 
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 ( پراکندگی فضای سبز در شهر زنجان نشان داده شده است. بر1شكل شماره ) در

متر مربع در شهر زنجان را نشان  914اساس این نقشه پراکندگی فضاهای سبز بیش از 

در شهر زنجان یكنواخت و متوازن نیست  توان دریافت که توزیع فضای سبزدهد، میمی

ترین میزان فضای سبز برخوردار است. از شهر از کم ای که محدوده مرکزیبه گونه

رانه فضای سبز و تراکم نفر س ،رانه مسكونیس ،آنجا که در مكان یابی فضای سبز شهری

س هر چه سرانه مسكونی کاهش یابد، باید سرانه فضای سبز پ ،در هكتار اهمیت دارد

خواهد بود. بنابراین  شتریب سبزافزایش یابد و هرچه تعداد جمعیت باال رود نیاز به فضای 

های یک واحد مسكونی )نسبت تراکم نفر در اتاق( برای از تعداد افراد ساکن در اتاق

هر چقدر تعداد افراد در اتاق بیشتر باشد کیفیت فضای  و شودتعیین سرانه استفاده می

توان یدر نهایت م. باشدنیاز این افراد به فضای سبز بیشتر می و یابدمسكونی کاهش می

گفت که رابطه مستقیمی بین کاربری فضای سبز و جمعیت وجود دارد )رحیمی، 

، 19911به ترتیب 9331 -9331که جمعیت شهر زنجان نیز از سال  (. از آنجا9331

کاهش یافته و سرانه فضای سبز  نفر رو به افزایش بوده، بنابراین سرانه مسكونی 314444

فزایش تعداد افراد در اتاق کیفیت فضای مسكونی یابد؛ یعنی به میزان اافزایش می

 توان گفت رابطهشود. بنابراین میها به فضاهای سبز بیشتر مییابد و نیاز آنکاهش می

بین جمعیت و فضای  معكوس بین جمعیت و کاربری فضای سبز و رابطه مستقیمی

 در نیاز ردمو اجتماعی ضرایب ارائه منظور ( به2مسكونی وجود دارد. جدول شماره )

 این شرایط مطلوب معیار جدول، این بر اساس است. شده تهیه سبز فضای سرانه تعیین

 بر باشد. داشته خود مختص اتاقی مسكونی، واحد یک ساکنان از یک هر که است

 کیفیت نسبت همان به شود، افزوده اتاق یک تعداد افراد ساکن در بر هرچه مبنا، این

 فزونی مسكونی فضای از خارج سبز فضای به نیاز و یابدمی کاهش مسكونی فضای

  .گیردمی

 
 بررسی نسبت کل فضای سبز شهر زنجان به کل مساحت این شهر 
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 9331های شهر زنجان را در سال توان وضع موجود مجموعه کاربریمی 1در شكل 

دهد اطالعات جدول نشان می که مقایسه شده است مشاهده نمود. 9141نسبت به سال 

تغییرات کاربری اراضی شهر زنجان طی ده سال آینده همراه با افزایش سطح اشغال  در

ای که گونه های خدماتی کاسته شده است. بهها از میزان کاربریبعضی از کاربری

درصد از مساحت شهر را تشكیل  19/91، 9331کاربری فضای مسكونی که در سال 

کند و سرانه آن از درصد از سطح شهر را اشغال می 91/29داد، در ده سال آینده می

یابد. از دیگر افزایش می 9141مربع در سال متر 93/21به  9331مترمربع در سال  41/21

های خدماتی، از جمله کاربری فضای سبز به میزان قابل توجهی افزایش سوء کاربری

مترمربع بوده و  11/3 ،9331وضع موجود در سال  ای که سرانه آن دریافته، به گونه

سرانه  9141درصد از سطح شهر را اشغال کرده است. در حالی که در سال  21/2

درصد از سطح شهر را به خود  91/99حدود  مربع ومتر  91/94پیشنهادی این کاربری 

مربع متر 23/1211149مترمربع به  91/9111141اختصاص داده است و مساحت آن از 

نابراین مقایسه میزان کاربری تخصیص یافته فضای سبز شهر زنجان افزایش یافته است. ب

دهد که با رشد فزاینده مساحت شهر، در حال حاضر نسبت به ده سال آینده نشان می

( نیز روند 3شماره ) یابد. نمودارطور روز افزون افزایش می کاربری فضای سبز به

دهد که با توجه به ها نشان میافزایشی کاربری مسكونی شهر را نسبت به سایر کاربری

 بین جمعیت و فضای مسكونی وجود دارد. معكوس موارد گفته شده رابطه
 : نسبت تراکم نفر دراتاق و ضرایب فضای سبز2جدول 

 ضرایب فضای سبز کیفیت تراکم نفر در اتاق

 4 بسیار مناسب ا نفر در اتاق

 9 قابل تحمل نفر در اتاق 2

 2 بسیار نامناسب نفر در اتاق و بیشتر 3

 9331مأخذ: سلطانی،
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 9312های تحقیق، مأخذ:یافته(. 9141و پیشنهادی9331زنجان)ر مقایسه کاربری اراضی شه : 1شكل  

( مشخص است، کل مساحت شهر زنجان 3همان طور که در جدول شماره )

مترمربع را  91/9111141مربع است که از این مساحت چیزی حدود متر 19119943

باشد. عالوه بر اینكه سرانه فضای سبز کل شهر زنجان با فضای سبز شامل می

استاندارهای ذکر شده تفاوت دارد، در سطح مناطق نیز سرانة فضای سبز مناطق تناسب 

چندانی با میزان جمعیت و وسعت مناطق ندارد. در حالی که میزان فضای سبز سرانه از 

مترمربع تعیین گردیده است. طبق سرانه استاندارد  24-21حد حدود نظر سازمان ملل مت

(، برای کل 9331ساز،  شهر و مشاور معمار زنجان )مهندسین شهر تفصیلی جامع طرح

 -49/3سرانه شهر زنجان  11/1باشد که این رقم در مقایسه با عدد مربع میمتر 3شهر 

گانه شهر، همچنین در بین مناطق پنجدهد. مربع کسری سرانه فضای سبز را نشان میمتر

مترمربع مساحت نسبت به کل شهر است دارای سرانه  1/9914شهر که دارای  3منطقه 

مربع متر -91/9مترمربع که نسبت به سرانه استاندارد چیزی حدود  33/3فضای سبز 

 کمبود دارد.

ر گرفتن نیاز ای داشته است و بدون در نظشهر زنجان طی چند دهه اخیر رشد فزاینده

شهروندان به فضای سبز، گسترش فیزیكی شتابانی یافته است. کمبود فضای سبز سرانه 

مشكالت زیست محیطی فراوانی را برای ساکنان   این شهر به وجود آورده است. جدای 

از سرانه فضای سبز کل شهر، پراکندگی فضای سبز در سطح مناطق و میزان سرانة آن 

دهد. بنابراین با توجه به موارد هر، وضعیت نامناسبی را نشان میدر مناطق چهارگانه ش
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توان گفته شده نواحی کمبود و مازاد سرانة فضای سبز در بین مناطق شهر زنجان را می

که مازاد سرانة فضای سبز در کل شهر طبق شكل  ( مشاهده کرد1در شكل شماره )

نشان داده شده است. عالوه بر این  92311/91با سرانة  3منطقه  2( در ناحیه 1شماره )

 9منطقه 1نسبت به سرانه استاندارد را در ناحیه   بیشترین کمبود درصد سرانه فضای سبز

توان گفت توان مشاهده نمود. بنابراین با توجه به مطالب فوق میمی 2منطقه  1و ناحیه 

روندان به که در الگوی توزیع مكانی فضای سبز شهری در شهر زنجان بین نیاز شه

 فضای سبز و وجود سطوح و فضاهای سبز رابطه منطقی وجود ندارد. 
 شهر زنجان : درصد،سرانه،کمبود و مازاد فضای سبز3جدول 

زمساحت فضای سب مساحت کل مناطق  مازاد یا کمبود سرانه درصد 
91/9111141 19119943 زنجان  21/2  11/1  49/3-  

1/212 9منطقه  41/32111  19/9  99/2  33/2-  

3/33 9-9ناحیه  91/22293  12/2  99/2  21/9-  

1/12 2-9ناحیه  11/3333  11/9  19/9  33/9-  

1/99 3-9ناحیه  13/93414  13/2  2 1/9-  

3/941 1-9ناحیه  91/33132  93/3  13/2  12/4-  

9/249 1-9ناحیه  19/213  49/4  93/4  29/3-  

1/113 2منطقه  41/32111  19/9  99/2  33/2-  

3/992 9-2ناحیه  99/91421  13/9  99/4  11/2-  

9/913 2-2ناحیه  11/92119  19/1  13/1  93/4  

3/941 3-2ناحیه  19/1929  31/4  99/4  23/3-  

3/14 1-2ناحیه  19/32131  11/3  13/1  43/3  

3/991 1-2ناحیه  41/219  42/4  93/4  29/3-  

1/9914 3منطقه  31/233433  49/2  33/3  19/9-  

2/911 9-3ناحیه  3/21911  39/9  13/4  23/2-  

9/331 2-3ناحیه  19/911291  32/1  13/22  9/91  

3/999 3-3ناحیه  1494419 31/2  11/2  11/4-  

3/234 1-3ناحیه  4 4 4 4 

9/993 1-3ناحیه  4 4 4 4 

39/241912 391 1منطقه  19/2  21/3  91/9-  

9/912 9-1ناحیه  11/92319  91/4  99/9  21/2-  

19/11419 211 2-1ناحیه  23/2  93/2  12/4  

2/914 3-1یهناح  11/11294  41/1  1/1  2/2  

9/299 1-1ناحیه  39/14419  31/9  91/2  11/4-  

9/9141 1منطقه  13/912411  21/1  3/9  3/2  

91/31394 931 9-1ناحیه  91/2  39/9  13/9-  

3/221 2-1ناحیه  31/13911  31/2  41/9  31/2-  

3/241 3-1ناحیه  11/21311  11/9  19/2  93/4-  

9/922 1-1ناحیه  39/9911  19/4  31/9  41/2-  

3/391 1-1ناحیه  43/29311  13/4  99/1  39/2  

1/991 1-1ناحیه  43/13411  93/2  92/1  9/9  

 9312های تحقیق، مأخذ: یافته
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 9312های تحقیق، مأخذ: یافته استاندارد سرانه از شهر مازاد سرانه فضای سبز : نواحی9شكل 

ری فضای باز و سبز در شهر زنجان  نیاز برای کارب ( زمین مورد1در جدول شماره )

است.  نسبت به واحد مسكونی نشان داده شده و سپس به محاسبه این اندازه پرداخته شده

کیلومتراز واحد مسكونی فاصله  2/3شود پارک شهر حدودهمان طور که مشاهده می

ود مربع و وسعت آن حدمتر 32دارد و زمین مورد نیاز برای این پارک به ازای هر نفر 

 هكتاراست.                       144-244
 های فضای باز و سبز: محاسبه زمین مورد نیاز برای کاربری1جدول 

زمین مورد نیاز به ازای هر  ها)هکتار(وسعت پارک

 متر مربع() نفر

فاصله از واحد مسکونی به 

 کیلومتر

 

 پارک واحد همسایگی 9% 4 1

 ای در شهرپارک محله 8% 8 11-6

 ای در شهرپارک ناحیه 6/1 16 61-01

 پارک شهر 0/0 00 411-011

 ای شهرپارک منطقه 6/6 66 0111-1111

 ایپارک با اهمیت منطقه 16 106 01111-1111

 پارک با اهمیت ملی 61 061 111111-61111

 14: 9333مأخذ: طرح تفصیلی شهر زنجان،

 استاندارهای فضای سبز
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راحی فضای سبز شهری به گمان صاحب نظران بدون توجه امروزه برنامه ریزی و ط

های شهری غیر به مسائل و معیارها و استاندارهای بهینه در بهسازی، توسعه و طراحی

سازی هوا ممكن است. با توجه به اهمیت فضای سبز و لزوم ایجاد شهرها به منظور پاک

برای ایجاد فضای سبز  بایست استاندارد مشخصیو تفریح مردم و زیباسازی شهری، می

وجود داشته باشد. زیرا هر اندازه فضای سبز در سطح شهرها توسعه یابد کافی نخواهد 

بود. با این وجود استانداردهایی در این زمینه وجود دارد. در همین راستا، بر اساس 

های وزارت مسكن و شهرسازی، سرانه متعارف و قابل قبول فضاهای مطالعات و بررسی

مترمربع است که در مقایسه با شاخص تعیین  92تا  9ری در شهرهای ایران بین سبز شه

مربع برای هر نفر(، رقم کمتری است. با متر 21تا  24شده از سوی سازمان ملل متحد )

های جغرافیایی و وجود این، در شهرهای مختلف کشور نیز این رقم با توجه ویژگی

های باشد. استاندارد تعیین سرانهتعیین شده میها متفاوت و کمتر از شاخص اقلیمی آن

این در حالی . تر از اروپا و آمریكا استفضای سبز در کشورهای در حال توسعه پایین

باشد. متر مربع می 91است که استاندارد پیش بینی شده برای کشورهای در حال توسعه 

بر هر نفر  متر مربع 14-11اختصاص زمین به فضای سبز از  های جدید،در برنامه ریزی

 در نوسان است.

 
 1086شهر زنجان در سال  ارزیابی کل وسعت فضای سبز

با توجه به معیارهای تقسیم بندی انواع کاربری فضای سبز شهری، فضای سبز شهر 

ها، زنجان به سه دسته فضای سبز خصوصی، نیمه خصوصی و عمومی شامل پارک

ت. در بین انواع کاربری فضای سبز، میادین و میادین و بلوارهای شهری قابل تقسیم اس

فرهنگی و تفریحی بوده و فقط  رفاهی، بلوارهای شهری فاقد کارکردهای اجتماعی،

 باشد.سازی برای زیبایی شهر می دارای کارکرد اکولوژیكی و منظر

مربع است،که متر 9394239، 9333مساحت کل فضای سبز شهر زنجان در سال 

 باشد:یشامل فضاهای زیر م
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    949291                    9قطعات و سروکاری منطقه بلوار، میادین، پارک، -

 319933                    2بلوار و قطعات منطقه میادین، پارک،  -

       999291                    3بلوار و قطعات منطقه میادین، پارک، -

سبز شهری به صورت بهینه در سطح شهر توجه به کل مساحت شهر کاربری فضای  با

مساحت  ( مشاهده نمود.1توان در شكل شماره )توزیع نشده است که این موارد را می

عمومی در شهر زنجان که دارای کارکرد اکولوژیكی است شامل  کل فضای سبز

 .باشدقطعات و سروکاری می بلوارها ، میادین سبز،

 
 های شهر زنجانپارک

توان در جدول شماره ها را میضای سبز شهر زنجان از جمله پارکتحلیل فضایی، ف

 مشاهده نمود. 1و 1
 های شهر زنجان: ضرایب شیب در مكان یابی پارک1جدول

 ضریب در مکان یابی میزان مطلوبیت میزان شیب)درصد(

 4 مطلوب 16-0

 0 نسبتاً مطلوب 01-16

 0 نسبتاٌ نامطلوب 61-01

 1 نامطلوب 61از  بیشتر

 9331مأخذ: شیری،

 های شهری در زنجان: مساحت و سرانه استاندارد برای انواع پارک1جدول 

جمعیت تحت  نوع پارک

 پوشش)نفر(

شعاع  مساحت)هکتار(

 عملکردی

 )خدمات(

سرانه 

 (مربعمتراستاندارد)

 0/1 متر1111 6/1-0 0611-11111 ای پارک محله

 6/1 متر0111 0 11111-61111 ایپارک ناحیه

 8/1 متر4111 6 61111-011111 ایپارک منطقه

 6/4 متر6111 41 011111 پارک شهری

 9332، سازمان مدیریت و برنامه ریزی،9339مأخذ: سعیدنیا،
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 گیرینتیجه

هم از اند که شهری هایمحیط و شهرها بخش ترینمهم عمومی، فضاهای سبز

بستر  دیدگاه تأمین نیازهای زیست محیطی شهرنشینان و هم از نظر فضای فراغتی و

 هاییعرصه چنین ارتباط و تعامل اجتماعی آنان جایگاهی در خور اهمیت دارند. در

 بافت تمامی هااین عرصه و دهدمی رخ هاانسان تعامل بین و ارتباط تماس، بیشترین

شود. یكی از شامل می دارند، بصری و فیزیكی یدسترس بدان مردم که را شهری

 در فعال نقش که اندشهری سبز فضاهای و هاپارک ها،مجموعه این عناصر ترینمهم

 کاهش آن تبع به و کیفیت کاهش امروزه کنند.می ایفا و شهروندان شهرسالمتی

حاصل از  خورد.  نتایجمی چشم به هاعرصه این از گیریشهروندان برای بهره تمایل

دهد که مجموعه مساحت کل فضای سبز شهر زنجان در سال این پژوهش نشان می

 11/1نفر  مترمربع که سرانه این کاربری برای هر 91/9111141چیزی حدود 9331

را به خود  درصد 21/2مربع است این کاربری از مجموع کل مساحت شهر متر

سطح شهر  161تا  101جهانی اختصاص داده است. در حالی که طبق استاندارهای 

توان گفت که باید به فضای سبز اختصاص داده شود. بنابراین با توجه به موارد باال می

فضای سبز فعلی شهر زنجان نه تنها کمتر از حد استاندارد از سوی وزارت مسكن و 

یع فضایی مناسبی در سطح شهر برخوردار متر مربع( بوده بلكه از توز 9-92شهرسازی )

 نمی باشد.

 
 پیشنهادات

 های.محل مشارکت افزایش و مردم نقش .ارتقای9

 آن. تخریب از جلوگیری و موجود سبز فضای از .حفاظت2

 .های شهریها و محدودیت. لحاظ نمودن پتانسیل1

 .. توجه به جمعیت، فرهنگ، مسایل اجتماعی و اقتصادی منطقه1

  .ای باشد متشكل از انواع فضاهای سبزی سبز شهری باید شبكه. فضا1
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