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تاریخ دریافت96/7/25 :

تاریخ پذیرش96/10/26 :

چکیده
پارکها و فضای سبز شهری از جمله کاربریهایی است که توزیع و پراکنش آن در سطح شهر اهمیت زیادی دارد و یکی از مسائل مهمی
که اکنون در شهرهای بزرگ به چ شم می خورد عدم تعادل در نظام توزیع و نار سایی سی ستم خدمات شهری از جمله ف ضای سبز شهری
ا ست که این امر اثرات سوء بر محیط زی ست شه رها گذا شته ا ست .این مقاله به برر سی توزیع ف ضای سبز مناطق ه شت گانه شهر اهواز
می پردازد که مبین میزان کمبود یا مازاد فضای سبز شهری در میان مناطق بوده است .هدف مقاله بررسی و تحلیل مسائل و بحران زیست
محیطی و توزیع مکانی فضای سبز شهری در سطح مناطق اهواز بوده است .روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و از نظر نوع کاربردی میباشد.
اطالعات مورد نیاز با از آمار منت شر شده از سوی شهرداری و سالنامه آماری شهر اهواز جمع آوری گردیده ا ست .نتایج این پژوهش ن شان
میدهد که ف ضای سبز در شهر اهواز تنها  1/4در صد از کل م ساحت شهر را ت شکیل میدهد .ا ستاندارد سبز در این تحقیق  12متر مربع
برای هر نفر در نظر گرفته شده ا ست که سرانه ف ضای سبز در شهر اهواز برای سال  ،1392معادل  13344000متر مربع نیاز دارد .که در
میان مناطق مختلف شهر دارای توزیع یک سانی نمیبا شد و اختالف زیادی در توزیع سرانهی ف ضای سبز شهری مناطق مختلف آن دیده
می شود .در سال  ،1395با احتساب همان  12متر مربع سرانه فضای سبز برای هر نفر این شهر به  14217456متر مربع فضای سبز نیاز
پیدا میکند.
کلمات کلیدی
محیط زیست شهری ،توزیع مکانی ،سرانه ،فضای سبز ،اهواز

ا ست که ا ستفاده از زمین و ف ضا ،به عنوان یک منبع عمومی
حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصههولی انجام
پذیرد و دست یابی به چنین شهر پایدار و ایده آل ،تنها در گرو
سههاماندهی و نحوه اسههتفاده صههحیح و برنامه ریزی شههده از
اراضی شهری است) معبودی .)1382 ،گسترش سریع شهرها،
پیشرفت های تکنولوژیکی و گرایش به سوی زندگی ماشینی،
موجب آلودگی شهرها ،تخریب محیط زیست و پوشش گیاهی
شهرها و حومه آنها )زمین های ک شاورزی ،باغ ها( و از بین

-1مقدمه و بیان مسئله
مفهوم شهههرها بدون فضههای سههبز موثر در اشههکال گوناگون آن
دیگر قابل ت صور نی ست .پیامدهای تو سعه شهری وجود ف ضای
سبز و گ سترش آن را بیش از هر زمان دیگر ضروری ساخته و
امروزه شهههرها از جنبه احیای طبیعت شهههری نیازمند توجه ویژه
به افزایش کمی و کیفی سبز دارند (یو سفی و همکاران:1391 ،
 .)170بروز انواع آلودگی ها در محیط زیست شهرها ،باعث شد
تا بسههیاری از شهههرهای بزرگ جهان با مسههائل و مشههکالت
عدیده ای روبرو گردند و سههالمت انسههان ها به شههدت مورد
تهدید قرار گیرد .روند گ سترش این آلودگی ها ،شهرها را به

رفتن تعادل اکولوژیکی محیط شده ا ست .از طرفی ،با افزایش
جمعیت و گ سترش شهرن شینی ،ان سان ها به تدریج از طبیعت
دور شههده و تراکم بیش از حد جمعیت و دخالت در محیط
طبیعی و ایجاد محیط های انسههان سههاخت ،نیازهای زیسههت
محیطی جسمی و روحی انسان را بیشتر آشکار کرده است (پور

سههویی پیش خواهد برد که برای نسههل آینده قابل سههکونت
نخواهد بود و این به معنی ناپایداری شهرها می با شد .بدیهی
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اهداف برنامه های شهری است (مشهدی زاده دهاقانی.)1389 ،
ب نابراین بایسهههتی تو جه به نقش کاربری زمین و اثرات آن در
پایداری محیط زی ست شهرها ،یکی از ارکان ا صلی تفکر برنامه
ریزان شهری مد نظر قرار گیرد.

احمد و همکاران .)1388:29 ،امروزه اهمیت و نقش فضای سبز
شهههری در حیات شهههرها و پایداری آنها و تأثیرات فیزیکی و
طبیعی آن در سیستم شهری و بازدهیهای مختلف اکولوژیکی،
اقت صادی و اجتماعی آن انکار ناپذیر ا ست (حاتمی نژاد و همکار،
 .)67 :1388برای رفع این نیازها ،انسههان شهههرنشههین اقدام به
ایجاد باغها و فضههاهای سههبز مصههنوعی در داخل شهههرها کرده
ا ست .پارکها و ف ضاهای سبز به دلیل حمایت از سی ستمهای
اجتماعی شهر و فراهم کردن خدمات اکو سی ستمی ،یکی از راه
حلهای منا سب جهت حل م سائل زی ست محیطی و تبدیل هر
چه بیشتر محیط شهری به محلی قابل زیست شهروندان هستند
(نقیزاده .)29 :1388 ،توسههعه فضههای سههبز شهههری که موجب
تولید اکسهههیژن ،تعدیل دمای محیط ،جذب آلودگی ها ،تثبیت
خاک مخصوصا در سطوح شیب دار ،افزایش رطوبت ،زیباسازی
محیطی ،کنترل آلودگی صوتی و بصری و  ...می شود ،باعث باال
رفتن کیفیت محیط زیست شهری شده و فضای مناسبی را برای
تعامالت اجتماعی و گذراندن اوقات فراغت برای شههههروندان
فراهم می سازد .ف ضاهای سبز شهری به دلیل نق شی که در
حفظ و تعادل محیط زیست شهری ،تعدیل آلودگی هوا و پرورش
روحی و ج سمی ساکنان شهر ایفا می کنند ،ارز شمند ه ستند
(امینیان و همکار.)2 :1393 ،
اهمیت و ضرورت پژوهش

مبانی نظری
مخاطرات زیسهههت محیطی یکی از مهم ترین آثار منفی زندگی
شهر ن شینی ا ست که از طریق آثار م ستقیم محلی بر سالمت و
بهداشههت جمعیت فعلی (مخصههوصهها مردم فقیر) تاثیر می گذارد.
همچنین باعث تخریب محیط زیست می گردد که در بلند مدت،
نواحی وسیع تری را در بر می گیرد و پیامد های بین نسلی در بر
دارد .تنوع و درجه سختی م شکالت زی ست محیطی شهرها در
سطوح مختلف توسعه شهری متفاوت میباشد و در نتیجه نحوه
اولویت بندی اقدامات مورد نیاز برای جلوگیری از این مخاطرات
نیز بسته به سطح توسعه یافتگی یک شهر از شهر دیگر متفاوت
می نماید (رضایی مقدم.)5 :1393 ،
کاربری زمین
در مقیاس های گسترده ،زمهین بهه عنهوان یهک منبهع در نظهر
گرفتههه شههده و کههاربری زمههین بههه معنههی کههاربری منههابع مههی
باشد .لیکن در مقیاس شههری ،بهه جهای ایهن کهه زمهین را از
دیههد تههوان تولیههد خههاک و یهها معههادن زیرزمینههی آن ارزیههابی
کننههد ،تاکیههد بیشههتر بههر روی تههوان اسههتفاده از رویههه زمههین
جهههت اسههتقرار فعالیههت هههای گونههاگون اسههت (بحرینههی،
 .)1389در مههورد اول ،زمههین بههه گههروه ه هایی چههون معههدن،
کشهاورزی ،مرتههع و جنگهل دسههته بنهدی شههده و تهوان آن بههر
حسههب محصههول زمههین سههنجیده مههی شههود ،در حههالی کههه در
مورد زمین شهری ،زمین بهه گهروهههایی نظیهر :تولیهد ،توزیهع،
خدمات ،مسهکن ،تفهریح ،حمهل و نقهل و فعالیهت ههای دیگهر
یک جامعهه شههری تقسهیم و تهوان آن بهه عوامهل متعهدد از
جملههه مکههان و موقعیههت آن بسههتگی دارد .بخههاطر گسههترش
عمودی شههرها ،امهروزه مفههوم کهاربری فضها نیهز بهه جهای
کاربری زمین به کار می رود.

در رویداد تغییرات زیست محیطی ،شهرها را باید هم قربانی این
رویداد دان ست و هم مق صر .ان سان دائما در حال تغییر در محیط
زیسههت خود میباشههد و روند اصههلی را این تغییرات به سههوی
ناپایداری محیط زیست (در سطح شهری و منطقهای) بوده است.
مطرح شهههدن واژه پایداری ،لزوم توجه هر چه بیشهههتر به مقوله
محیط زی ست را باعث گردید .در پایداری محیط زی ست شهرها،
کاربری زمین دارای نقشی حیاتی و سرنوشت ساز میباشد ،زیرا
نتیجه مطالعات جمعیت ،اقتصهههاد ،طبیعت و  ...در کاربری زمین
انع کاس پ یدا کرده و به این طریق تجلی کال بدی -فضهههایی
مییابد و از سوی دیگر نتیجه کار برنامهریزان امور شهری ،نقشه
کاربری زمین میباشد.
بنابراین اهداف و خوا ست های متعدد و متنوعی زمینه و پ شتوانه
پیشههنهادات کاربری زمین را تشههکیل می دهند .بروز مسههائل و
شههکالت زیسههت محیطی در شهههر ها و مطرح شههدن واژه های
توسعه پایدار و پایداری باعث شد تا توجه متخصصین به پایداری
محیط زی ست شهرها جلب گردد و به برر سی و تجزیه و تحلیل
این موضهههوع از روش های گو ناگون و د ید گاه های مت فاوت
بپردازند .در واقع توجه به محیط زی ست شهری و در نظر گرفتن
رفاه و آسایش شهروندان در کنار رعایت اصول زیبایی شهرها ،از

محیط زیست شهری
محیط زی ست ،عبارت ا ست از محیطی که فرآیند حیات را فرا
گرفته و با آن برهم کنش دارد .محیط زیست از طبیعت ،جوامع
ان سانی ،و نیز ف ضاهایی که با فکر و به د ست ان سان ساخته
شده اند ،ت شکیل یافته ا ست و کل ف ضای زی ستی کره زمین،
یعنی بیوسههفر را فرا می گیرد (بهرام سههلطانی .)1387 ،محیط
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زی ست شهری ،فرآیند مدیریتی شامل سه جنبه ی طبیعی،
مصههنوعی) انسههان سههاخت) و اجتماعی و اقتصههادی اسههت.

بسیاری از موارد عوامل کاهش بار آلودگی محیط را نیز فراهم
می آورد.

همچنین می توان گفت محیط زیسههت شهههری ،مکان به
کارگیری شهههرایط مناسهههب تداوم حیات اجتماعی اسهههت
(سیرینیواس.)1380 ،
فضای سبز

عملکردهای زیست محیطی
این نوع عملکردها عمدتا به بهبود شرایط اکولوژیکی و کاهش
میزان بار آلودگی در آن کمک می کنند .در این ارتباط ،بیش
از هر عامل دیگری باید بر تأثیر فضای سبز شهری بر کیفیت
زی ست اقلیم شهر تأکید ورزید .بدین منظور باید توجه کرد که

به مجموعه ف ضاهای آزاد و سبزی که در داخل محیط های
شهری ،با اهدافی م شخص برنامه ریزی شده و عملکردهای
معینی بر عهده آن ها نهاده شده با شد ،ف ضای سبز شهری
اطالق می شهههود ) بهرام سهههلطانی .)1387 ،گذراندن اوقات

تأثیر ف ضای سبز بر زی ست اقلیم شهر زمانی به حداکثر خود
می رسد که اوال فضای سبز از لحاظ اقلیمی به درستی مکان
یابی شده و ثانیا در طراحی ف ضای سبز عمدتا از درختان و
درختچه ها بهره گرفته باشند.

فراغت در ف ضاهای آزاد و سبز یکی از ارکان ا صلی تو سعه
پایدار به شمار می آید .جامعه فعال و پر تحرک و جامعه ای

عملکردهای اجتماعی روانی فضای سبز

که با تمام قوا به سههوی توسههعه یافتگی می تازد ،نیازمند
استراحت ،آرامش و تجدید قوا نیز هست .فضاهای سبز و آزاد
بهترین مکان برای تجدید قوای روحی و ج سمی به شمار می
آیند که باید به دقت مکان یابی و طراحی شده با شند زیرا که
موضوع چگونگی دسترسی مردم به این فضاها نیز مطرح است.
جنبه های بهداشتی و زیست محیطی فضاهای سبز

هرچند از عملکرد فضههای سههبز در سههاخت کالبدی شهههر و
عملکردهای زیسهههت محیطی آن نیز می توان انتظار بازده
اجتماعی و روانی داشههت ،لیکن در طراحی فضههای سههبز ،به
منظور دسهههتیابی به آثار اجتماعی و روانی آن ) پارکهای
شهری ،جزیره های سبز محلی ،پارکهای سبز طبیعی وسیع و
مانند آنها( هدف اصههلی هر چه نزدیک تر کردن انسههان و

شهری

طبیعت به یکدیگر است (بهرام سلطانی.)1369 ،
اهداف پژوهش

تهیه الگوی مناسب برای یک شهر ،یکی از مهم ترین مراحل
در برنامه ریزی و معماری فضههای سههبز اسههت .جنبههای

در این پژوهش سعی شده ا ست تا پراکندگی ف ضایی و میزان
برخورداری هر یک از مناطق  22گانه شهر تهران از فضای سبز،
سرانه آن و پارکها ،کمبود این ف ضا در برخی از مناطق ن سبت
به استاندارد و جمعیت و مساحت آن و نیاز به فضای سبز نشان
داده شود.

بهداشتی و زیست محیطی فضای سبز شهری شامل :تلطیف
شرایط زی ست اقلیمی در شهرها ،کاهش میزان آلودگی هوا،
آلودگی صههوتی و آلودگی بصههری و احیای اراضههی آلوده به
فاضالب و زباله می باشد.
عملکردهای فضای سبز در محیط های شهری

یشینه پژوهش

عملکرد ف ضای سبز در محیط های شهری به سه گروه کلی
تقسیم میشوند:

یانگ و همکار ( ،)2003در تحقیق خود به انجام تحلیل مناسههب
برای مکان یابی پارک پرداخته اسهههت .وی انتخاب مکان بهینه
برای ایجاد پارک را در گرو انتخاب معیارهای مناسب برای ایجاد
پارک دانسههته اسههت .او با اسههتفاده از هفت فاکتور به مکانیابی
پرداخته اسههت .انتونیال و همکاران ( ،)2008با اسههتفاده از تحلیل
تصمیم چند معیاره به مکان یابی فضاهای سبز محلی پرداختهاند
که در مرحله اول م کان های م ناسهههب برای احداا پارک در
مقیاس محله را شههناسههایی کردند و در مرحله دوم با اسههتفاده از
بازدهی اجتماعی ،هزی نه های اقتصهههادی و تناسهههب کاربری
م کان های نهایی برای احداا پارک محله را انت خاب کردهاند.
هان و همکاران ( ،)2009با استفاده از تحلیل شبکه به ارزشیابی

عملکرد فضای سبز در ساخت کالبدی شهر
از این دیدگاه فضههای سههبز شهههری به عنوان بخش جاندار
ساخت کالبدی شهر تلقی می شود و در هماهنگی با بخش بی
جان کالبد شهر ساختار ،بافت و سیمای شهر را ت شکیل می
دهد .در این حالت فضههای سههبز می تواند نقش لبه شهههر،
تفکیک ف ضاهای شهری و آرای شی شبکه راه ها را بر عهده
گیرد .ایجاد حریم های عریض سبز میان کاربری هایی که با
یکدیگر در تعارض اند ،به برقراری ایمنی کمک می کنند و در
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آن از طریق دادههای موجود در آمارنامههای منتشر شده از سوی
شهرداری مناطق جمع آوری گردیده است .برای تجزیه و تحلیل
اطالعات از روشهای کمی و آماری همچون سرانه فضای سبز،
سهههم فضههای سههبز از مسههاحت منطقه ،نری رشههد ،پیش بینی
جمعیت و روشهای کیفی و نرم افزار  Gisاستفاده شده است.

ف ضاهای سبز موجود در منطقه مورد مطالعه پرداختند و مناطقی
را که شههههروندان کانمینگ چین در آنجا به فضهههاهای سهههبز
د ستر سی ندا شتند ،مناطق منا سبی برای احداا پارک ت شخیص
دادها ند .ابراهیم زاده و هم کار ،)1386( ،در م قا له ای با عنوان
تحلیلی بر توزیع ف ضایی -مکانی کاربری ف ضای سبز در منطقه
سه شهری زاهدان ،به کمبود فضای سبز شهری در این منطقه
اشاره می کنند .ایشان بیان می کنند که ،توزیع فضایی نیز بسیار
نامتناسب است .در این تحقیق میزان حداقل فضای سبز با توجه
به شرایط محیطی برای افق  ،1394ارائه شده ا ست  .خلیل نژاد
( )1389در مقاله ای تحت عنوان مبانی اصههالح الگوی مصههرف
در بخش فضههای سههبز ،چهار عامل ارزیابی و آمایش سههرزمین،
نگرش کولوژیکی به شههههر و طبی عت شههههری ،برنامه ریزی
مقیاس های چندگانه و سل سله مراتبی ف ضای سبز شهری و
ارتقای بهره وری ف ضاهای سبز شهری را برای ا صالح الگوی
مصرف در بخش توسعه فضای سبز معرفی می کند.

-2قلمرو تحقیق
شهر اهواز ،مرکز شهر ستان اهواز و ا ستان خوز ستان ا ست .در
سر شماری سال  ،1392جمعیت این شهر  1،112،000نفر ذکر
شده است (آمارنامه کالن شهر اهواز .)1390 ،وسعت محدودهی
شهری  220کیلومتر و در حریم  895کیلومتر مربع ا ست .ر شد
جمعیت و تمرکز صنایع سنگین عمدتا واب سته به شرکت نفت و
فوالد در طول نیم فرن گذشته ساختار جمعیتی ،اقتصادی و البته
زیسههت محیطی این کالنشهههر را تغییر داده اسههت تا جایی که
امروزه گاهی از این شههههر به عنوان آلودهترین شههههر دنیا نام
میبرند (معاونت برنامهریزی و توسههعه شهههرداری اهواز:1390 ،
 .)17یکی از مهمترین مؤلفههای اثر بخش در سههاختار زیسههت
محیطی کالن شهر اهواز ،ف ضای سبز و نحوهی توزیع مکانی آن
اسههت که این مسههنله نه تنها چالشههی جدی پیش روی مدیریت
شهری قرار دارد ،بلکه روند توسعهی پایدار شهری را نیز به خطر
انداخته اسههت .در حال حاضههر شهههر اهواز با توجه به محدوده
خههدمههاتی خود بههه مسههههاحههت  1،445،033متر مربع دارای
 13،527،113متر مربع م ساحت ف ضای سبز میبا شد .از این رو
اولین و مهمترین گام برای هر نوع برنامهریزی برای شهر توزیع
و تخصیص کاربریها و تعیین استانداردها وسرانههای شهری بر
پایهی تقسیمات کالبدی شهر است.

فرضیه های پژوهش
به نظر میر سد در مناطق ه شت گانه شهر اهواز ف ضای سبز از
توزیع مکانی مناسبی برخوردار نیست.
سرانه ف ضای سبز در اکثر مناطق ه شت گانه شهر اهواز از حد
استاندارد پایینتر است.
روش تحقیق
این مقاله تو صیفی -تحلیلی و از نظر نوع کاربردی ا ست .بخش
اول پژوهش از طریق روش اسههنادی (کتابخانهای) و بخش دوم

شکل  -1موقعیت شهر اهواز در استان و موقعیت مناطق هشت گانه در شهر اهواز
تهیه و ترسیم :نگارندگان1396 ،
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منطقه دو :منطقه دو شهههری با هشههت محله (امانیه ،کیانپارس
شهههرقی ،کیانپارس غربی ،پدافند هوایی ،کیان آباد ،سهههید خلف،
زرد شت و کیان شهر) دارای جمعیتی حدود  102272نفر در سال
 1392و مساحت فضای سبز  3،016،923متر مربع است .سرانه
ف ضای سبز  29/5متر مربع برای هر نفر میبا شد .ف ضای سبز
غالب این منطقه شههامل  18پارک محلهای 4 ،پارک منطقهای و
 7پارک همسایگی میباشد.

تحلیل یافتهها
فضای سبز شهر اهواز
وسهههعت محدودهی شههههر اهواز  220کیلومتر و در حریم 895
کیلومتر مربع ا ست .ر شد جمعیت و تمرکز صنایع سنگین عمدتا
واب سته به شرکت نفت و فوالد در طول نیم فرن گذ شته ساختار
جمعیتی ،اقتصادی و البته زیست محیطی این کالن شهر را تغییر
داده اسهههت تا جایی که امروزه گاهی از این شههههر به عنوان
آلودهترین شهههر دنیا نام میبرند (معاونت برنامهریزی و توسههعه
شههههرداری اهواز .)17 :1390 ،یکی از مهمترین مؤل فه های اثر
بخش در ساختار زی ست محیطی کالن شهر اهواز ،ف ضای سبز و
نحوهی توزیع مکانی آن اسههت که این مسههنله نه تنها چالشههی
جدی پیش روی مدیریت شههری قرار دارد ،بلکه روند توسهعهی
پایدار شهری را نیز به خطر انداخته ا ست .در حال حا ضر شهر
اهواز با توجه به محدوده خدماتی خود به مسهههاحت 1،445،033
متر مربع دارای  13،527،113متر مربع مسههاحت فضههای سههبز
میبههاشههههد .از این رو اولین و مهمترین گههام برای هر نوع
برنامهریزی برای شههههر توزیع و تخصهههیص کاربریها و تعیین
استانداردها و سرانههای شهری بر پایهی تقسیمات کالبدی شهر
است.

منطقه سه :منطقه سه شهری با بیست و دو محله (شهرک نفت،
کوی آغاجاری ،شههههرک جانبازان ،علی آباد ،کوی فرهنگیان،
زویه( 1کوروش) ،کوی نظام مهندسههی ،کوی پاسههتوریزه ،منازل
م خابرات ،جواهری ،فاز  1و  2کوروش ،فاز  3کوروش ،فاز 4
کوروش ،زیتون کارمندی ،ملی راه ،بهزاد شهر ،زویه ( 2ملی راه)،
مهاجرین ،کوی شاهد ،زرگان ،کوی معلمین و کوی فدک) دارای
جمعیتی  186158نفر و مسههاحت فضههای سههبز  4،596،055متر
مربع ا ست .سرانه ف ضای سبز برای هر نفر در منطقه سه 24/3
متر مربع ا ست .این منطقه با سرانهی ف ضای سبز باال دارای 1
پارک منطقهای و ناحیهای و  14پارک همسایگی میباشد.
منطقه چهار:منطقه چهار شههههری با  25محله (شههههرک الهیه،
کوی مجاهد ،منازل منابع طبیعی ،بهارستان ،پردیس ،1پردیس،2
پردیس ،3چنبیه علیا ،کوی اسههتادان (دانشههگاه شهههید چمران)،
رفیش آباد ،سهعدی ،شههرک برق ،شههرک پیام ،فرهنگ شههر،
شهرک دانشگاه ،کوی  22بهمن ،کوی پیام ،کوی سیلو ،گلستان
جنوبی ،گلسههتان شههمالی ،گیت بوسههتان ،لشههکر آباد ،مجتمع
م سکونی گل ستان ،معین زاده و منازل شهرداری) دارای جمعیتی
با  209199نفر و مسههاحت فضههای سههبز  1،559،530متر مربع
ا ست .سرانه ف ضای سبز برای هر نفر در منطقه چهار  7/45متر
مربع می باشهههد .در این منطقه  22پارک محلهای و  21پارک
همسایگی وجود دارد1 .

وضعیت فضای سبز در مناطق و نواحی شهراهواز
شههههر اهواز دارای  8منطقه 30 ،ناحیه شههههری و  127محله با
 1108780نفر جمعیت در سال  1392است .طبق آمار ارائه شده
از سوی واحد فضای سبز شهرداری اهواز ،مساحت فضای سبز
در وضههع موجود  13،527،113متر مربع و سههرانهی آن 12/19
متر مربع برای هر نفر است.
منطقه یک:منطقه یک شههههر اهواز با چهارده محله (باغ معین،
کوی طالقانی ،یوسههفی ،صههابنین مندائی ،بازار عبدالحمید ،کوی
دولت ،کوی ابوذر ،پاداد شهر ،زیبا شهر ،آزاد شهر ،باغ شیخ ،آخر
آسههفالت 60 ،پاره و سههی متری) دارای جمعیتی حدود 131201
نفر و م ساحت ف ضای سبز  1،058،208متر مربع ا ست .سرانه
فضای سبز برای هر نفر در این منطقه  8/1متر مربع است.

منطقه شش :منطقه شش با نوزده محله (آهن اف شار ،خ شایار،
زعفرانیه ،سلیم آباد ،سیاحی ،شلنگ آباد (کوی علوی) ،شهرک
رزمندگان ،شهههرک مهاجرین ،عین دو ،کریشههان ،کمپلو جنوبیف
کمپلو شه ه مالی ،کوی  15خرداد ،کوی م ندلی ،ک یان ،گلب هار،
گلدشههت ،لشههکر (شهههر سههالم) و مالشههیه) دارای جمعیتی با
 181955نفر و م ساحت ف ضای سبز  710،337متر مربع ا ست.

1

 .منطقه پنج :اطالعات این منطقه در مناطق یک و هشت آمده است.

550

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره دوم ،شماره چهارم ،زمستان 598-526 ،1396

سرانه ف ضای سبز برای هر نفر در منطقه شش  3/6متر مربع
است .این منطقه فاقد پارکهای منطقهای و ناحیهای میباشد.
منطقه هفت:منطقه هفت با پانزده محله (آسهههیاباد ،آل صهههافی،
چهار صد د ستگاه ،ح صیر آباد ،خزعلیه ،زیتون کارگری ،سلطان
منش ،عامری ،کارون ،کوی رمضهههان ،کوی سهههپ یدار ،کوی
شهرداری ،کوی طالقانی ،منازل سازمانی آب و برق و نیو ساید)
دارای جمعیتی  158308نفر در سههال  1392و مسههاحت فضههای
سبز  1،401،914متر مربع است .سرانه فضای سبز برای هر نفر
در منطقه هفت  8/9متر مربع میباشد.

شکل  -2سرانه فضای سبز به تفکیک مناطق هشت گانه شهر اهواز1392 ،

منطقه هشههت :منطقه هشههت با بیسههت و یک محله (آل طاهر،
باهنر ،بنفشه ،جهاد ،خروسیه ،راه و ترابری ،رسالت شرق ،رسالت
غرب ،شهروند ،فاز  1پادادشهر ،فاز 2پاداد شهر ،فاز  5پاداد شهر،
کوی ا مام ،کوی ای ثار ،کوی پلیس ،کوی طالب ،کوی فوالد،
منازل جانبازان ،منازل صنایع فوالد ،منازل فوالد و نبوت) دارای
جمعیتی  139687نفر و مسههاحت فضههای سههبز  1،184،146متر
مربع است .سرانه فضای سبز برای هر نفر در این منطقه برابر با
 8/5متر مربع برای هر نفر میباشد.

جدول  -1مساحت و سرانه فضای سبز شهر اهواز
منبع :شهرداری اهواز1394 ،
1392
واحد
شرح
13،527،113
متر مربع
مساحت فضای سبز تحت پوشش
شهرداری
12/19
نفر /مترمربع
سرانه فضای سبز
212
عدد
تعداد کل پارکها
7،152،910
متر مربع
مساحت کل پارکها
211
عدد
تعداد پارکهای شهری
4،152،910
متر مربع
مساحت پارکهای شهری
1
مورد
تعداد پارکهای جنگلی
3،000،000
متر مربع
مساحت پارکهای جنگلی

در شکل زیر وضعیت سرانهی فضای سبز مناطق شهر اهواز در
سال  1392نشان داده شده است .همان گونه که در شکل ذیل
نمایان ا ست منطقه دو و سه شهر اهواز از نظر سرانهی ف ضای
سبز در رتبهی اول و دوم قرار دارند .و کمترین سرانهی ف ضای
سبز متعلق به منطقه شش میباشد.

جدول -2سهم فضای سبز از مساحت منطقه به تفکیک مناطق شهر اهواز
منطقه
1
2
3
4
6
7
8

مساحت منطقه
(هزار متر مربع)
11026
29130/8
31813/6
38164/3
29759/3
71718/1
30981/1

تراکم
(نفر در هکتار)
119
35
58
55
61
92
45

جمعیت
(هزار نفر)
131
102
189
209
199
158
140

مساحت فضای سبز
(هزار متر مربع)
1058
3016
4596
1559
710
1401
1184

سرانه فضای سبز
(نفر در متر مربع)
8/1
29/5
24/3
7/5
3/6
8/9
8/5

سهم فضای سبز از
مساحت منطقه (درصد)
9/6
10/4
14/4
4/1
2/4
8/2
38/4

منبع :محاسبات نگارندگان1396 ،
این است که منطقه هشت ( )38/4بیشترین سهم و منطقه شش
( )2/4کمترین سهههم دار دارد .این آمار و نتایج حاصههل نشههان
دهنده این اسههت که کاربری فضههای سههبز در بین مناطق شهههر
اهواز عادالنه توزیع ن شده ا ست و بین مناطق از نظر برخورداری
از فضای سبز نابرابری و عدم تعادل حاکم است.

در جدول شماره ( ،)2و ضع موجود ف ضای سبز در شهر اهواز به
تفکیک مناطق و سههرانه فضههای سههبز و سهههم فضههای سههبز از
م ساحت در هر منطقه ن شان داده شده ا ست .برر سیها ن شان
میدهد که مناطق دو و سه بیشترین سرانهی فضای سبز را دارد
و مناطق چهار و شش به ترتیب کمترین سرانه ف ضای سبز را
دارا هستند .اما سهم فضای سبز از مساحت منطقه نشان دهنده
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شهری محسوب میگردد .در سال  ،1395امیری فز ،رئیس اداره
ف ضای سبز شهرداری اهواز اعالم نموده؛ در حال حا ضر 13/8
متر مربع سرانه ف ضای سبز در شهر اهواز ا ست ،این در حالی
ا ست که حداقل ا ستاندارد ف ضای سبز در شهرهای صنعتی 25
متر اسههت (امانپور .)1396 ،اسههتانداردهای مورد نیاز برای انواع
فضاهای باز و تفریحی در سطح شهرهای ایران بر اساس جدول
شماره  3پیشنهاد شده است.
جدول  -3استاندارد انواع فضاهای باز و تفریحی در سطح شهرهای ایران
شکل  -3سهم فضای سبز از مساحت منطقه (درصد)

فاصله از واحد
مسکونی
پارک
(کیلومتر مربع)
0/09
پارک واحد همسایگی
0/08
پارک محله در شهر
1/6
پارک ناحیه ای در شهر
3/2
پارک شهر
6/5
پارک منطقه ای شهر
15
پارک با اهمیت منطقهای
50
پارک با اهمیت ملی
منبع :پور محمدی38 :1382 ،

توزیع مکانی پارکها در مناطق شهر اهواز
و ضعیت ف ضای سبز شهری ایران با وجود قدمت باالی آن ،در
حد مطلوب نبوده که مهمترین دل یل آن را به عدم مدیر یت
صحیح ف ضای سبز شهری ذکر کرد .با مدیریت ف ضای سبز
شهههری میتوان هر شهههری را با توجه به فرفیت و پتانسههیل
موجود فضهای سهبز متناسهب با محیط فراهم کرد که مدتهای
زیادی را بر محیط اثر گذار باشد .شهر اهواز که به عنوان یکی از
شهرهای صنعتی ایران محسوب می شود به دلیل تمرکز صنایع
وابسهههته به فوالد و نفت ،افزایش جمعیت و مهاجرت به مرکز
ایجاد آلودگی تبدیل شههده اسههت .مکان نامناسههب کارخانجات
صههنعتی و عبور تودههای گرد و غبار (ریزگردها) از دیگر عواملی
است که ساختار زیست محیطی آن را تغییر داده است.

زمین مورد نیاز برای
هر نفر (متر مربع)
4
8
16
32
65
125
250

بر اسهههاس اطالعات شههههرداری اهواز ،در سهههال  ،1392تعداد
پارکهای موجود در این شهر  212میبا شد و ن سبت م ساحت
این پارکها به م ساحت مناطق  2/63در صد و ن سبت م ساحت
پارکها به کل ف ضای سبز مناطق  52/9در صد ا ست .متو سط
مسههاحت پارکهای موجود  7هزار متر مربع و سههرانه مسههاحت
پارکهای موجود  16/07متر مربع است.

با توجه به اهمیت فضای سبز ،پراکنش عادالنه و دسترسی همه
شهههروندان به فضههای سههبز شهههری از اولویتهای برنامهریزی

جدول  -4تعداد پارکهای محلهای ،ناحیهای و منطقهای
منطقه
1
2
3
4
6
7
8

پارک ناحیهای
پارک محلهای
تعداد پارکهای همسایگی
7
11
12
2
18
7
1
18
14
2
22
21
0
9
8
1
7
12
1
13
18
منبع :شهرداری اهواز1394 ،

بر اسههاس اطالعات جدول شههماره  ،4تعداد پارکهای منطقهای
نسهههبت به پارکهای ناحیهای در بیشهههتر مناطق کمتر اسهههت.
بیشههترین تعداد پارکهای محلهای در مناطق چهار ،دو و سههه و
کمترین تعداد در مناطق شش ،هفت و ه شت قرار دارد .منطقه

پارک منطقهای و شهری
1
4
1
0
0
2
0

یک بی شترین تعداد پارک ناحیهای و منطقه شش کمترین تعداد
پارک ناحیهای را دارد .منطقه دو بیشههترین تعداد پارک منطقهای
را به خود اختصاص داده است.
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شکل  -4نقشه سرانه و سهم فضای سبز از مساحت مناطق شهر اهواز،
1394

ارزیابی کمبود فضای سبز در مناطق شهرداری اهواز
با توجه به برآورد جمعیت در سهههال  1392جمعیت شههههر اهواز
 1،112،000نفر ذکر شده ا ست .جمعیت در شهر اهواز در سال
 1395بالغ بر  1184788نفر میبا شد .نری ر شد سال 1395-90
در شهر اهواز  1/27در صد بوده ا ست .با توجه به سرانه ف ضای
سبز که در سطح شهر اهواز در این تحقیق  12متر مربع (سرانه
پیشنهادی وزارت مسکن و شهرسازی ایران) پیشنهاد شده است.
بر اساس آمار موجود در سرشماری سال  1395و آمار نامه کالن
شهههر اهواز ،اقدام به ارزیابی مازاد و کمبود فضههای سههبز مناطق
شهر اهواز مینماییم.
جدول  -5جمعیت ،میزان فضای سبز مورد نیاز ،کمبودها و مازادهای آن در مناطق هشت گانه شهر اهواز
منطقه
1
2
3
4
6
7
8

مساحت فضای سبز
(متر مربع)
1058208
3016923
4596055
1559530
710337
1401914
1184146

جمعیت در سال فضای سبز مورد نیاز
در سال 1392
1392
1574412
131201
-516204
1227264
102272
1789659
2270868
189239
2325187
2510388
209199
-950858
2383032
198586
-1672695
1899696
158308
-497782
1676244
139687
-492098
منبع :آمار نامه شهر اهواز1392و  ،95محاسبات نگارندگان1396 ،
مازادها و کمبودها

جدول شماره  5ن شان داد که توزیع و پراکندگی ف ضای سبز در
شهر اهواز توزیع نرمال ندارد .به طوری که در مناطق یک ،چهار،
شش ،هفت و هشت دچار فقر سرانه و سهم فضای سبز هستند
که کمتر از  12متر مربع اسههت و مناطق دو و سههه دارای مازاد
سهرانه و فضهای سهبز هسهتند .منطقه دو به دلیل وجود اراضهی
وسیع و بدون کاربری که اغلب پوشیده به فضای سبز و منطقهی
سه به دلیل وجود پارک جنگلی شهروند دارای بی شترین سطح
سهههرانه هسهههتند .از طرفی دیگر این دو منطقه دارای  18پارک
محلهای میباشند.

جمعیت در
سال 1395
139427
107274
176167
153313
165110
146218
191802

فضای سبز مورد نیاز
در سال 1395
1673124
1287288
2114004
1839756
1981320
1754616
2301624

ریزگردههها ،جلوگیری از تغییرات طبیعی دمهها ،کههاهش آلودگی
صوتی ،کنترل ت شع شعات و بازتاب نور  ،ایجاد ایمنی و امنیت از
طریق ایجاد حریم های عریض سهههبز میان کاربری هایی که با
یکدیگر در تعارض ه ستند و ایجاد ف ضایی جهت گذراندن اوقات
فراغت برای گروه کم درآمد شهههری .لذا پارکهای شهههری به
عنوان مهمترین فضاهای عمومی نقش زیادی در ارتقای شرایط
زیسههت محیطی شهههر اهواز دارد .این فضههاها به موازات رشههد و
متراکم شههههدن نواحی شههههری مورد تو جه قرار گرف تها ند و
راهبردهای متفاوتی برای مکان یابی و توزیع مناسهههب آنها در
محیطهای شههری به کار گرفته شهده اسهت .بر اسهاس مطالعه
انجام شده در این تحقیق ،مناطق دو و سه فضای مناسبی نسبت
به جمعیت خود دارد .در سههایر مناطق کمبود و فقر این فضهها به
چشم میخورد .در سال  1392جمعیت شهر اهواز با 1،112،000
نفر میباشههد که تراکمی معادل  59نفر در هر هکتار و وسههعت
فضای سبز آن  13527113متر مربع میباشد .با توجه به سرانه
فضههای سههبز که  12متر مربع برای هر نفر در نظر گرفته شههده
ا ست این شهر ف ضای سبزی معادل  13344000متر مربع نیاز
دارد .در سال  1395با احت ساب  12متر مربع سرانه ف ضای سبز

-3نتیجهگیری
در ع صر حا ضر اهمیت و نقش ف ضای سبز در حیات و تو سعه
شهرها تا حدی ا ست که به عنوان یکی از شاخصهای تو سعه
پایدار از آن یاد میشههود .تأثیرات فیزیکی و زیسههت محیطی این
فضههاها در سههیسههتم شهههری و بازدهی اکولوژیکی ،اجتماعی و
اقتصههادی آن در سههاختار جوامع انکار ناپذیر اسههت .از تأثیرات
فضههای سههبز در شهههر اهواز با توجه به ویژگیهای سههکونتی و
صنعتی آن میتوان موارد زیر را برشمرد :کمک به کاهش اثرات
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برای هر نفر این شهر به  14217456متر مربع ف ضای سبز نیاز
دارد .در واقع عالوه بر توزیع و پراکندگی نامناسب فضاهای سبز
شهری با کمبود آن نیز مواجه ه ستیم .با برر سی سرانه مناطق
ه شت گانه در شهر اهواز م شخص شد که ف ضای سبز مناطق
یک ،چهار ،شش ،هفت و هشت بسیار کم است .نکته قابل ذکر
در این تحقیق مسههاحت رودخانه کارون با  19494/01هکتار که
از میان شهر اهواز میگذرد است .با توجه به این که در سالهای
اخیر برای ف ضای سبز سواحل آن ،زیبا سازی ،ایجاد مبلمان و
امکانات تفریحی تالش شهههده اسهههت ،میتوان آن را به عنوان
بخ شی از ف ضای سبز شهری که اق شار مختلف برای گذراندن
اوقات فراغت به آن جذب می شوند ،به حساب آورد .با این وجود
همچنان کمبود فضههای سههبز در بسههیاری از مناطق مسههکونی
احساس میگردد .بررسی پراکندگی نقشه صنایع در شهر اهواز،
نشههان میدهد که قسههمت اعظم صههنایع آلوده کننده در غرب و
جنوب غرب و بخش دیگر صنایع در شرق و جنوب شرق اهواز
مسههتقر اسههت .لذا با توجه به میزان آلودگی ایجاد شههده در این
محدوده و حواشی این شهر ،پیشنهاد میگردد که برای برآورد و
برنامهریزی سههرانه فضههای سههبز مناطق شهههری باید حداقل
مع یار های الزم که بر اسهههاس ویژگی های جمعیتی ،اقلیمی،
اجت ماعی ،فرهنگی و اقتصهههادی در نظر گرف ته شهههود و طرح
اسههتانداردهای یکسههان برای شهههرهایی که دارای ویژگیهای
متفاوتی هستند ،راهکار معقولی نمیباشد.
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