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چکیده
فضاهای سبز و پارکهای شهری بخش مهمی از شبکه پیچیده ا کوسیستم شهری هستند و اثــرات قابل توجهی در
ا کوسیستم ارائه میدهند .این پژوهش به بررسی و تجزیه و تحلیل ا کولوژیکی پارکهای شهری در کالنشهر تبریز پرداخته
است .پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت تحلیلی_توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی است.اطالعات به دو صورت اسنادی و
میدانی جمعآوری شده است .جامع ه آماری تحقیق کلیه پارکهای تبریز و جامعه نمونه ،پارکهای ائلگلی ،باغمیشه،
شمس تبریزی و ارم است .ابزار مورد استفاده برای جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطالعات ،سیستم اطالعات جغرافیایی،
روش تحلیل شبکهای  ،ANPمدل تاپسیس و مدل الکتر است .بررسی و تجزیه و تحلیل شاخصهای ا کولوژیک در چهار
محور عمده کالبدی و طراحی ا کولوژیکی ،زیستمحیطی ،فرهنگی_ آموزشی و دسترسی در پارکهای مورد مطالعه نشان
میدهد با توجه به نتایج به دست آمده ،پارک ائلگلی از نظر ا کولوژیکی در بهترین وضعیت قرار دارد و پارکهای شمس،
باغمیشه و ارم در رتبههای بعدی قرار دارند که نیازمند اتخاذ سیاستهای مناسب در این زمینه برای بهبود وضعیت
آنهاست .به گونهای که در روش تاپسیس پارک ائلگلی در مجموع شاخصها و متغیرهای در نظر گرفته شده براساس
دسترسی ،فرهنگی ،زیستمحیطی و کالبدی با ضریب
 15/94در رتبه نخست قرار داشته و از نظر ا کولوژیکی نسبت
به سایر پارکهای مد نظر وضعیت بهتری دارد .سپس پارک شمس با ضریب
 10/27در رتبه دوم و بعد از پارک ائلگلی
قرار دارد و پارکهای باغمیشه و ارم به ترتیب با ضرایب  6/83و  3/03در رتبههای سوم و چهارم قرار دارند.
ک شهری ،تبریز.
واژ گان کلیدی :تحلیل ا کولوژیکی ،فضای سبز ،تاپسیس ،پار 

1

نویسنده مسئول مقالهMusa.vaezi@yahoo.com :

62

شــمــاره سیوپنج
تابستان 1399

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

تحلیل وضعیت بومشناختی پارکهای شهری

.1مقدمه
تحول صنعت در قــرن هجدهم و نــوزدهــم به تسلط بیشتر بشر
بر کره خا کی و محیط زیست انجامید (Movahed et al., 2015:
 .)206توسعه پایدار استراتژي است که به دنبال حصول اقتصادي
قوي ،محیطی پاك و عدالت اجتماعی حاصل میشود .در حوزه
محیط پاك ،پاركهاي شهري عنصر مهمی در ایجاد یک شهر پایدار
هستند .آنها فرصتهایی در زمینههاي مختلف همچون ارتقای
کیفی محیط ،امکان تفریحات فعال و غیرفعال و محیطی زیبا را
فراهم مینمایند ) .(Feizi, 2006: 256بر این اساس ،اندیشهگران
یکی از اصلیترین راههای مقابله با معضالت شهرنشینی را تقویت
رابط ه انسان شهرنشین با طبیعت دانستهاند .بنابراین امــروزه
شهرها از جنبه احیای طبیعت شهری نیاز به توجه ویژه دارند؛
زیرا حضور طبیعت در شهر ،در وسعت ،ترکیب و توزیع الزم و کافی
از الزامات توسعه پایدار است (Alizadeh and Salehifard, 2008:
 .)23شهر مجموعهای پیچیده از فرآیندهای زیستی ،اجتماعی
و اقتصادی است که بر یک بستر طبیعی خاص شکل میگیرد.
ً
گسیختگی و انقطاعات ا کولوژیکی در این بستر طبیعی که عمدتا
به دلیل توسعه به وجــود میآید ،موجب اختالل در فرآیندهای
زیستی و ضررهای جبران ناپذیر در بلندمدت در زندگی اجتماعی
و اقــتــصــادی شهر م ـیشــود ( .)Rudashtian et al., 2014: 1در
کشورهای توسعهیافتهای همانند آلمان ،دولتها نقش اساسی در
پیشبرد توسعه پایدار در بخشهای ا کولوژیکی دارند .دولت آلمان
در برنامهای مشترک با دولــت چین پــروژه ا کوسیستی را در شهر
شنزن 1چین در راستای برنامهریزی و مدیریت شهری اجرا کرده
است ( .)Abbaszadeh and Hosseini, 2011: 45بنابراین با توجه به
شواهد موجود در کشور ما و منطقه مورد مطالعه در برنامهریزی
و طراحی فضای سبز شهری که در حال حاضر استفاده میشود،
مبین این واقعیت است که ایده طراحی و برنامهریزی ا کولوژیکی
بسیار ضعیف است و با توجه به عدم رضایت از وضع موجود در
طراحی فضاهای سبز شهری به عنوان بخش مهمی از شهر باید به
فکر ایجاد فضاهای سبزی بود که از کارایی ا کولوژیک باال و به ویژه
بیوکیلماتیک چشمگیر برخوردار باشند .این پژوهش در راستای
ایــن مسئله و روشــن کــردن وضعیت پــارکهــای شهری کالنشهر
تبریز با توجه به اصول بنیادی و معیارهای برنامهریزی و طراحی
ا کولوژیکی پارکهاست .
.2مبانی نظری
 .2.1شهر ا کولوژیک
مفهوم شهر ا کولوژیک ریشه در سال  1980دارد .واژه شهر ا کولوژیک
برای نخستین بار به وسیله ریچارد ریجستر  2به کار برده شد .او شهر
ا کولوژیک را شهری خوداتکا تعریف میکند که با حداقل بهرهمندی
از منابعی مانند انرژی ،آب و کاهش آلودگی پسماندها همراه است
ً
) .(Xinting, 2012: 7مفهوم شهر ا کولوژیک ابتدا صرفا مالحظات
ا کولوژیک را در بر میگرفت ولی به تدریج درک و فهم مفهوم آن با
1 Shen zen
2 Richard Rjiste

گذشت زمان کامل شد .این ایده در حال حاضر به طور گستردهای
ً
شناخته شده به طوری که مفهوم شهر ا کولوژیک صرفا ملزومات
ا کولوژیکی شهر نیست بلکه شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،رفتار
و نگرشهای سا کنان را هم در بر دارد ) .(Wu, 2014: 212تئوری
شهر ا کولوژیک ،توسعه شهر را از منظر تعامل با ا کوسیستم مورد
توجه قرار میدهد .اساس ایده شهر ا کولوژیک بر استفاده کارآمد
از پتانسیل ا کولوژیکی شهر به منظور ایجاد شهرهای ثروتمند،
سالم ،مــوزون و کارآمد اســت .این رویکرد روش سنتی بهرهوری
پایین و روش مدرن استفاده بیش از حد منابع را نمیپذیرد .به
طوری که ایدئولوژی شهر ا کولوژیک شهر را از نقطهنظر ا کولوژیکی
حل میکند .هدف این نگرش ،تغییر شهر به سوی یک ساختار
منظم با عملکردهای مؤثر ،بــهــرهوری پــایــدار و کیفیت محیطی
سطح باال و نوشدارو برای مسائلی است که به وسیله فعالیتهای
شهرنشینی و تحول محیطی شهر ایجاد شده است .(Yang, 2013:
) 15واژه شهر ا کولوژیک برای نخستین بار به وسیله ریچارد ریجستر
در کتابش با عنوان «شهر ا کولوژیک برکلی :ایجاد شهرها برای آینده
سالم» در سال  1987به کار برده شد .او شهر ا کولوژیک را شهری
خوداتکا تعریف میکند که با حداقل بهرهبرداری از منابعی همچون
ان ــرژی ،آب و کاهش آلــودگــی پسماندها همراه اســت (Xinting,
) .2012:7بین تعاریف مختلف ،ا کولوژی شهری استرالیا تعریف
ً
نسبتا جامعی از شهر ا کولوژیک با بیان برخی از خصوصیات آن
ارائه داده است .در شهر ا کولوژیک ،ساختمانها به بهترین شکل
از نور خورشید استفاده میکنند .دسترسی ا کثر سا کنان به صورت
پیاده یا با دوچرخه انجام میگیرد؛ به گونهای که انرژی استفاده
شده برای حملونقل به حداقل میرسد .در حالت کلی مفهوم
شهر ا کولوژیک ارتباط نزدیکی با توسعه پایدار دارد .در یک مفهوم
دیگر ،شهر ا کولوژیک مجموعهای از دستورالعملهای عملی به
منظور انجام فرایند یادشده در یک زمینه یا وضعیت خاص است
(.)Ghorbani et al., 2014: 87
 .2.2برنامهریزی ا کولوژیک فضای سبز شهری
مناطق زندگی شهری باید براساس معیارهای سازگار با طبیعت
طراحی و مدیریت شوند و یک سکونتگاه پایدار انسانی بر مبنای
تعادل ا کولوژیکی ،جامعه خوداتکا و دموکراسی مشارکتی برنامهریزی
شود ) .(Williams, 2000:11بدین معنی که به لحاظ محیطی
نواحی سبز تأثیرگذار ا کولوژیکی را ایجاد کرده ،خطرات ا کولوژیکی
را کاهش داده و کیفیت آب ،هوا و خا ک را بهبود میبخشد .از بعد
اقتصادی ،از گسترش پرا کنده شهری و ایجاد گرههای ترافیکی
جلوگیری کرده و استفاده بهینه از ساختارهای موجود را فراهم
میکند و از جنبه اجتماعی تهدیدات سالمت انسانی را کاهش داده
و کیفیت زندگی شهری و خدمات شهری (بهداشت ،حملونقل
و تفریح) را ارتــقــا مــیده ــد ) .(Zhou, 2013:10رویـکــرد ا کــولــوژی
منظر شهری به عنوان یک شاخه جوان علمی ،رویکرد تلفیقی،
بینرشتهای و فرارشتهای است که به شهر به عنوان مجموعهای
از ا کوسیستمهای مرتبط مینگرد که خــود حاصل فرآیندهای
فیزیکی ،زیستی و انسانی است و انسان یک جز جداییناپذیر آن
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به شمار مـیرود .در این رویکرد ،منظر به معنی کلیه پدیدههای
فیزیکی ،زیستی و انسانی ،نحوه شکلگیری و ارتباطات آنها در
ابعاد سهبعدی و با لحاظ نمودن ارتباط بین گونهها و جمعیتها و
همچنین ارتباطات بین ا کوسیستمها و در نهایت ارتباطات جهانی
بین بیومها(زیست بومها) به کار میرود .ا کولوژی منظر به جای
بررسی محیطزیستها به طور مجزا ،بر ساختارها ،عملکردها و
تغییرات آنها در طول زمان و شناخت الگوهای موجود در منظور
و ارتباطات درون و بین ا کوسیستمها میپردازد .با توجه به این
کــه شهر از طریق مداخله در محیطهای طبیعی و فرآیندها و
شبکههای ا کولوژیکی توسعه پیدا میکند ،ا کولوژی منظر شهری
نیز در واقع علم و هنر مطالعه و بهبود ارتباط بین الگوهای فضایی
و فرآیندهای ا کولوژیک است .در این دیدگاه شهر در حقیقت نوعی
از محیط زیست است که نمیتواند مربوط به یک ا کوسیستم واحد
باشد و حاصل از مجموعهای از ا کوسیستمهاست (Khan Sefid,
 .)2011: 132در زمینه شهرهای ا کولوژیک و تحلیل بومشناختی،
پژوهشهای مختلفی در داخل و خارج از کشور انجام شده که به
چند مورد از آنها اشاره میشود.
لقایی و همکاران در پژوهشی با عنوان راهکارهای باززندهسازی
و ساماندهی پارکهای شهری با هدف بهبود کیفیت ا کولوژیکی
و اجتماعی (مطالعه مــوردی :پارک شهر واقع در محله سنگلج)،
ارزشهــاي ا کولوژيک ،اجتماعي ،فرهنگي و زيباييشناسي مورد
بررسي قرار داده و از روش توصيفي_تحليلي در دو حوزه جمعآوري و
تحليل اطالعات استفاده کردهاند .بنابراين شناخت پارک در شرايط
کنوني و تجزيه و تحليل آن در جدول  ،SWOTبررسي نارساييهاي
موجود پــارک ،شناخت و تحليل ديد و منظر با استفاده از روش
تحليل تصويري ،شناخت و تحليل الگوهاي رفتاري بازديدکنندگان
با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت .نتایج تحقیق نشان میدهد،
تأ کيد بر اهميت ا کولوژيکي پارک با توجه به ترکيب پوشش گياهي و
آسيبشناسي آن و راهکارهاي بهينهسازي وضعيت آنها ،تأ کيد بر
پايداري منظر پارک با حضور فعاليتهاي اجتماعي به منظور تأمين
نيازهاي بازديدکنندگان و تأ کيد بر توجه به جنبههاي زيباشناسانه
محيط است ).(Laqaei et al, 2011
رازقیان و همکاران پژوهشی با عنوان تحلیل ا کولوژیکی پارکهای
شهری (مطالعه موردی مشهد) با هدف ارائه ضوابط و معيارهاي
برنامهريزي و طراحي ا کولوژيکي پارکهاي شهري و امکان استفاده
از آنها در طراحي پارکهاي جديد و موجود تهيه کردهاند که مقايسه
سه نمونه از پارکهاي موجود مشهد با اصول پارکهاي ا کولوژيکي
و شناخت تفاوتها و شباهتها نتيجه کار است .اطالعات به دو
صورت اسنادي و ميداني و با استفاده از ابزار پرسشنامه جمعآوري
شــده اســت .نتایج تحقیق نشان میدهد با توجه به ميانگين
امتيازهاي به دست آمده در مورد هر شاخص و فاصله بسيار زياد
اين پارکها از شاخصهاي پارکهاي ا کولوژيکي و به منظور ارتقاي
سطح کيفي پارکهاي موجود مشهد پيشنهادهايي در سطوح
خرد و کالن مديريتي ،برنامهريزي و طراحي فضاهاي سبز شهري
ارائه شده است ).(Razagiyan et al, 2012
الریجانی و همکاران در پژوهشی با عنوان تحلیل ا کولوژیک

ساختار فضای سبز شهر جیرفت با استفاده از متریکهای سیمای
سرزمین ،وضعیت فضاهاي سبز و تلفیق آن با توسعه پایدار ،ترکیب
و توزیع فضاهاي سبز شهر جیرفت را با کمک متریکهاي سیماي
سرزمین (تعداد لکه ،نسبت مساحت طبقه ،متوسط اندازه لکه،
متوسط نزدیکترین فاصله همسایگی) بررسی کردند .نتایج این
تحقیق بیانگر این موضوع است که فضاهاي سبز از نظر ترکیب و
توزیع در بخش قابل توجهی از شهر جیرفت داراي شرایط مطلوبی
نیستند و شبکه موزاییک لکههاي فضاي سبز شهري از وسعت
و پیوستگی الزم بــراي ارائــه خدمات ا کولوژیکی بــرخــوردار نیست
).(Larijani et al, 2013
موحد و همکاران در پژوهشی با عنوان طراحی پارک ا کولوژیک؛
گامی در راستای پایداری زیستمحیطی شهرها(مطالعه موردی:
ارتفاعات جنوبغربی مشهد) پس از انجام مطالعات پایه ،بررسی
نمونههای مـ ــوردی ،امــکــان سنجی و ارزیــابــی ت ــوان ا کولوژیک
محدوده ،راهکارها و پهنههای مناسب برای بارگذاری با بهرهگیری
از مــدل مخدوم و با توجه به مــدلهــای ا کولوژیک ارائــه دادنــد.
یافتههای تحقیق نشان میدهد از كل مساحت محدود ه مورد
مطالعه حــدود  35درصــد آن قابل بــارگــذاري بــوده و مابقي بايد
به عنوان حوزههاي بكر طبيعي مد نظر قرار گيرد .در بخش قابل
بارگذاري ،پهنهبنديها به نحوي است كه در لبههاي متصل به
شهر با شيب كمتر ،بــارگــذاري سنگينتر بــوده و با نفوذ به داخل
سايت و ارتفاعات از ميزان بارگذاري كاسته شده است (Movahed
).et al, 2015
ما گرر در پژوهشی به تحلیل نظریه یکپارچه در زمینه ا کولوژی
شهری م ـیپــردازد .تحقیق یــادشــده ،پژوهش توصیفی_تحلیلی
است که چارچوب اولیه برای نظریه بومشناسی شهری ارائه داده
که مطالعات یکپارچه از مناطق بزرگ شهری به عنوان مجتمعهای
زیستی ،فیزیکی و اجتماعی را شامل میشود .این پژوهش در نظر
دارد به منظور کمک به این پروژه ،مفاهیم فلسفی مهم را بهبود
بخشد .نتیجه مقاله عنوان میدارد ،در حال حاضر محیط زیست
یکپارچه شهری بایستی به عنوان مکمل کار نظری و تجربی مطرح
شده و در تمام مقیاسها و سطوح مورد نظر ،تئوریها و رشتهها
گسترش یابد ).(Mugerauer, 2010
ژانگ فان و ژانگ در پژوهشی با عنوان مطالعه کمی از محیط
زیست ایالتهای شمال غربی چین ،مدل سیستم ترکیبی را در
ساخت بوم شهرها براساس سه حوزه پیشرفت اجتماعی ،حفاظت
محیط زیست و توسعه اقتصادی ارائه داده و با استفاده از مدل
تحلیل عاملی به این نتیجه رسیدهاند که بسیاری از ایالتهای
چین ،ساختوسازهای سازگار با محیط زیست را تقویت نمودهاند
ولــی هنوز هــم تــفــاوتهــای فضایی وجــود دارد (Yang fan and
).Zhang, 2011
گیلرز و سیبرت ا کولوژی شهری را در شهر کیپ تاون مورد بررسی
و تحقیق قرار دادند .در این پژوهش از روشهای متفاوتی برای
مطالعات ا کولوژی شهری آفریقای جنوبی استفاده شده است.
کیپ تاون در یک کانون تنوع زیستی واقع شده و تنها شهر آفریقای
جنوبی است که دارای یک پارک ملی است .در این مقاله عنوان

میشود که مطالعات ا کولوژی به طور عمده به واسطه نگرانی از
حفاظت طبیعت شهری شکل گرفته است .این تحقیق مطالعات
کیپ تاون را در آفریقای جنوبی در زمینه حفاظت از تنوع زیستی،
حفاظت از خدمات ا کوسیستم ،مدیریت و کنترل شاخصها و
ستیز بین انسان و طبیعت منعکس میکند (cilliers & Sibert,
).2012
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 .3منطقه مورد مطالعه
تبریز یکی از شهرهای بزرگ ایــران و مرکز استان آذربایجانشرقی
است .این شهر بزرگترین شهر منطقه شمال غرب ایران است که
غ بر یک میلیون و 558
جمعیت آن در سرشماری سال  1395بال 
هــزار و  693نفر بــوده که این رقم با احتساب جمعیت سا کن در
حومه شهر به حدود  1/8میلیون نفر میرسد .تبریز در غرب استان
آذربایجانشرقی و در منتهیالیه مشرق و جنوب شرق جلگه تبریز
قرار گرفته و ارتفاع این شهر از سطح دریا  1348متر است .مساحت
کل فضای سبز شهری  627هکتار و سرانه آن  4/7متر مربع است
که با توجه به حداقل سرانه پیشنهادی وزارت مسکن و شهرسازی
(هفت متر مربع) بسیار کم است .پارکهای شهر بیش از  52درصد
فضاهای سبز عمومی شهر را تشکیل میدهند که مشتمل بر 132
پارک کوچک و بزرگ (همسایگی  45عدد ،محلی  52عدد ،ناحیهای
 25عدد ،منطقهای شش عدد و پارک شهری چهار عدد)است و در
مناطق مختلف شهر پرا کنده شدهاند .مجموع مساحت اختصاص
یافته به آنها  336هکتار و سرانه فضاهای یادشده برابر  2/6متر
مربع است که شامل مؤثرترین عرصههای سبز تفرجگاهی شهر
میشوند .سایر فضاهای سبز موجود بیشتر نقش زیستمحیطی
و کالبدی دارند ( .)Teymouri et al., 2009: 145با توجه به اهداف

تحقیق در این پژوهش ،به بررسی تحلیل ا کولوژیکی پارکهای
شهری تبریز شامل پارکهای ائل گلی ،باغمیشه ،شمس تبریزی
و پارک ارم پرداخته شده که توضیح مختصری در مورد پارکهای
مورد مطالعه ارائه شده است (تصویر شماره.)1
پارک ائلگلی :در جنوب شرق شهر و در هفت کیلومتری مرکز شهر
واقــع شده اســت .پــارک ائلگلی با مساحتی حــدود  61هکتار ،در
منطقه  2شهرداری تبریز قرار دارد (.)Khamachi, 2010: 147
پــارک ارم :پــارک جنگلی ارم در شمالغرب شهر تبریز قــرار گرفته
است .این پارک شامل ارتفاعات غربی و شمالی شهرک ارم است
که فضای  120هکتاری را شامل میشود (Ismaili Sari and Latifi
.)Oskooi, 2006: 211
پارک شمس :شمس تبریزی به مساحت ده هكتار در دل شهر تبریز
ساخته شده است .استفاده از معماری سنتی و معماری ایرانی
سرلوحه کار ساخت این پارک بوده است .این پارک شلوغترین و پر
استفادهترین پارک بانوان شهر تبریز است (.)Goli et al., 2013: 175
پارک باغمیشه :در اطراف اتوبان شمالی شهر مکانگزینی شده و
با  5/3هکتار در منطقه  5شهرداری در قسمت شمالشرقی تبریز
واقع شده است (.)Ghorbani and Teymouri, 2009: 52
 .4مواد و روش
پــژوهــش حــاضــر از نظر نــوع کــاربــردی و از نظر ماهیت در قالب
تحقیقات توصیفی_تحلیلی قــرار دارد .با استفاده از مطالعات
کتابخانهای ،اطالعات و شاخصهای مورد نیاز تحقیق جمعآوری و

تحلیل وضعیت بومشناختی پارکهای شهری

تصویر شماره :1نقشه محدوده مورد مطالعه

سپس برای تجزی ه و تحلیل این اطالعات از روشهای کمی و کیفی
استفاد ه شده است .ابزار مورد استفاده برای جمعآوری و تجزیه و
تحلیل اطالعات در این پژوهش ،پرسشنامه ،نرمافزار  Arc/GISو
تحلیل شبکهای  ،ANPمدل تاپسیس و مدل الکتراست .با هدف
تعیین و تعریف شاخصهای طراحی ا کولوژیک پارکهای شهری
از منابع علمی (کتب ،مقاالت و سایتهای داخلی و خارجی)
بهرهگیری شده است .شاخصهای در نظر گرفته شده برای طراحی
پرسشنامه در این تحقیق به چهار دسته عمده- 1کالبدی و طراحی
ا کولوژیکی -2 ،زیست محیطی -3 ،فرهنگی و آموزشی طبقهبندی
و  -4دسترسی تقسیم شــدهانــد و زیربخشهای هر یک از آنها
براساس الزامات و استانداردهایی که مدنظر طراحان ،برنامهریزان
و سازندگان پارکهای ا کولوژیکی قرار دارد ،مشخص شده است
(جدول شماره .)1برای جمعآوری اطالعات در این پژوهش ،تعداد
 30پرسشنامه بین متخصصان و کارشناسان مرتبط توزیع گردیده
و دادههای به دست آمده ،دستهبندی و با استفاده از روش تحلیل
شبکهای شاخصهای تحقیق وزندهــی شده است .با استفاده
از مدل تاپسیس و مدل الکترا پارکهای مــورد مطالعه براساس
ص اصلی تحقیق (کالبدی،
ویژگیهای ا کولوژیکی و چهار شاخ 
زیستمحیطی ،فرهنگی و دسترسی) اولویتبندی شده و مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

جدول شماره :1توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس جنسیت
درصد

فراوانی

شاخص

40

12

زن

60

18

مرد

100

30

کل

از نظر سن ،پاسخ دهندگان زیر  30سال  26/67درصد 30 ،تا 45
سال  36/67درصد 45 ،تا  60سال  23/33درصد و کسانی که
بیش از  60سال بودند 13/33 ،درصــد است و باالترین فراوانی
مربوط به باز ه سنی  30تا  45سال است (جدول شماره.)2

درصد

فراوانی

سن

26/67

8

 15تا  30سال

36/67

11

 30تا  45سال

23/33

7

 45تا  60سال

13/33

4

باالی  60سال

100

30

کل

از نــظــر وضــعــیــت تحصیلی در نــمــونــه آمـ ــاری  26/67درص ــد از
پاسخدهندگان مــدرک کارشناسی 40 ،درصــد مــدرک کارشناسی
ارش ــد و  33/33درص ــد دارای م ــدرک دکــتــری هستند (جــدول
شماره.)3
جدول شماره :3توزیع فراوانی وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان
درصد

فراوانی

تحصیالت

26/67

8

کارشناسی

40

12

کارشناسی ارشد

33/33

10

دکتری

100

30

کل

شغل پاسخدهندگان در نمونه آماری شامل  33/33درصد کارمند
و کارشناس فضای سبز 33/33 ،درصد دانشجویان رشتههای
مرتبط با موضوع تحقیق و  33/33درصــد اساتید مرتبط است
(جدول شماره.)4
جدول شماره :4توزیع فراوانی وضعیت شغلی پاسخ دهندگان
درصد

فراوانی

شغل

33/33

10

کارمند و کارشناس فضای سبز

33/33

10

دانشجو

33/33

10

استاد

100

30

کل

 .6شاخصهای تحقیق
شاخصهایی که بــرای اولویتبندی و مشخص کــردن وضعیت
پارکها با توجه به هدف تحقیق استفاده شده شامل  45شاخص
است که از منابع و اسناد کتابخانهای ،مقاالت مشابه و تعریف
ا کــوپــارک و شاخصهای آن در ایــن زمینه استخراج شــده است
(ج ــدول شــمــاره .)5هرچند ایــده اولــیــه طــراحــی پــارکهــای مــورد
مطالعه ا کولوژی نبوده و با کارکرد پارک شهری احداث شدهاند اما
مقایسه وضع موجود آنها با شاخصهای ا کولوژیکی میتواند سمت
و سوی برنامهریزی را برای ارتقای کیفیت این پارکها فراهم نماید.
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 .5جامعه آماری
از آنجا که ایــن پژوهش به بررسی تحلیل وضعیت بومشناختی
پارکهای شهری پرداخته ،جامعه آمــاری تحقیق ،متخصصان
و کارشناسان خبره و دانشجویان و اساتید در زمینه فضای سبز و
مطالعات بوشناختی هستند .به علت عدم وجود آماری مشخص از
تعداد دقیق این افراد ،تعداد 30فرد صاحب صالحیت و خبره برای
پاسخگویی به پرسشنامه طراحی شده ،تعیین شدند .پرسشنامه
مــورد استفاده در این تحقیق شامل چهار ســوال عمومی و کلی
درباره جنس ،سن ،تحصیالت و شغل است .براساس یافتههای
این پژوهش  60درصد از پاسخدهندگان مرد و  40درصد از پاسخ
دهندگان زن هستند.

جدول شماره :2توزیع سنی پاسخ دهندگان

جدول شماره :5متغیرهای تحقیق

دسترسی

فرهنگی
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کالبدی

ردیف

شاخص

ردیف

شاخص

A1

دسترسی به مسیرهای دوچرخهسواری

C24

فضای باز ایمن برای کودک

A2

دسترسی به معابر

C25

مواد ضربهگیر و ایمن برای کودک

A3

دسترسی به پارکینگ پارکها

C26

سایهاندازی در مسیر کودکان

A4

ترافیک مسیرهای دسترسی به پارک

C27

گونه گیاه مناسب برای کودکان

A5

دسترسی به مناطق مسکونی

C28

تعداد پارکینگ

A6

دسترسی به باغات و فضای سبز

C29

امکانات دوچرخهسواری

A7

دسترسی به فضای فرهنگی

C30

رضایت از خدمات

A8

دسترسی به جادههای اصلی

D31

تأمین انرژی الکتریکی ساختمانها

B9

اهمیت فضای سبز

D32

استفاده از سیستم تصفیه آب

B10

وسایل بازی مناسب با سن

D33

استفاده از سیستم تفکیک زباله

B11

تنوع وسایل بازی

D34

جمعآوری آب باران

B12

متناسب با نیاز افراد

D35

کفسازی مناسب پارکینگ

B13

آموزش زیست محیطی

D36

کاشت گیاهان بومی

B14

گذران اوقات فراغت در پارک

D37

کاشت گیاهان دارویی

B15

رضایت از فضای پیک نیک پارک

D38

برآوردن نیاز جانوران پارک

B16

اهمیت دادن به نیازهای فرهنگی افراد

D39

آلودگی صوتی و بصری پارک

C17

استفاده از آبگرمکنهای خورشیدی

D40

تصفیه فاضالب پارک

C18

نورگیری در پارک

D41

تفکیک زباله با سطلهای رنگی

C19

مصالح مورد استفاده در پارک

D42

گونه گیاهی برای حیوانات

C20

مکان برای پارک دوچرخه

D43

مبلمان همسو با طبیعت

C21

معابر برای معلوالن

D44

شیب

C22

درختکاری در مسیر دوچرخه سواری

D45

ترا کم پوشش گیاهی

C23

عرض معابر برای جمعیت

تحلیل وضعیت بومشناختی پارکهای شهری

 .7فرآیند تحلیل شبکهای ()ANP
فرآیند تحلیل شبکهای چون حالت عمومی AHPو شکل گسترده
آن اســت .فرآیند تحلیل شبکهای هر موضوع و مسئلهای را به
مثابه شبکهای از معیارها ،زیرمعیارها و گزینهها که با یکدیگر در
خوشههایی جمع شــدهانــد ،در نظر میگیرد (Garcia-Melon,
 .)2008,145یکی از راههای انجام محاسبات در روش فرآیند تحلیل
شبکهای این است که وزنهای به دست آمده از انجام مقایسههای
زوجی در ماتریسی به نام سوپر ماتریس قرار گیرند (Hamidi et al.,
 .)2013: 19فرآیند تحلیل شبکهای نظریه جدیدی است که فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی را برای پرداختن به وابستگی در بازخورد
توسعه میدهد و به این منظور از رهیافت ابر ماتریس استفاده
میکند .ساعتی روش  ANPرا برای حل مسائلی که وابستگی به
گزینهها یا معیارها را دارنــد ،پایهریزی کرد (Monavvarian et al,
.)2011: 541
 .7.1مدل تاپسیس
ً
یک مسئله تصمیمگیری چند شاخصه را اصــوال میتوان در یک
ماتریس تصمیمگیری خالصه نمود که سطرهای آن گزینهها را

زیستمحیطی

مشخص میکند .همچنین سلولهای داخل ماتریس ،موقعیت
گــزیــنــه س ـطــری را نــسـبــت ب ــه شــاخــص ســتــونــی نــشــان م ـیدهــد
( .)Asgharpour, 2006: 58هر مسئله تصمیمگیری چند شاخصه با
دو مشکل انتخاب تصمیمگیری و انتخاب تکنیک وزندهی روبهرو
است ( .)Ghazi Nuri, 2005: 3در این راستا  TOPSISبه عنوان
یک روش تصمیمگیری چند شاخصه ،روشی ساده ولی کارآمد در
اولویتبندی محسوب میشود .این روش در سال  1992به وسیله
چن و هوانگ در سال  1981مطرح شده است .الگوریتم TOPSIS
یک تکنیک تصمیمگیری چند شاخصه جبرانی بسیار قوی برای
اولویتبندی گزینهها از طریق شبیه نمودن به جــواب ایــدهآل
است که به نوع تکنیک وزندهی ،حساسیت بسیار کمی داشته
و پاسخهای حاصل از آن ،تغییر عمیقی نمیکند (Shanian, 2006:
 .)3به طور اجمال در روش تاپسیس ،ماتریس  n×mکه دارای m
گزینه و  nمعیار است ،مورد ارزیابی قرار میگیرد .در این الگوریتم،
فرض میشود هر شاخص و معیار در ماتریس تصمیمگیری ،دارای
مطلوبیت افزایشی و یا کاهشی یکنواخت است (Biorani et al.,
.)2009: 118-117

 .7.2مدل الکترا
روش الکترا 1یا تسلط تقریبی از روشهای تصمیمگیری چند معیاره
است .یو ،برای نخستین بار در سال  1992آن را ارائه کرد؛ مدلهای
چندمعیاره برای انتخاب گزینه برتر انتخاب میشوند و انتخاب
ً
معموال یا از طریق تعیین سطح مطلوب برای معیارها و یا مقایسه
بین گزینهها صــورت میگیرد .اجــرای مــدل الکترا دارای هشت
مرحله است؛ - 1نرمالسازی -2 ،ماتریس بیمقیاس موزون-3 ،
مشخص کــردن مجموعه هماهنگ و ناهماهنگ -4 ،محاسبه
ماتریس هماهنگی -5 ،محاسبه ماتریس ناهماهنگی -6 ،تعیین
ماتریس هماهنگ مؤثر -7 ،مشخص کردن ماتریس ناهماهنگ
مؤثر و  -8مشخص کــردن ماتریس کلی و مؤثر & (Mikhailov
) .Singh, 2003: 35کاربرد مدلهای مورد استفاده به این طریق

اســت کــه بــا اســتــفــاده از روش تحلیل شـبـکـهای ،شاخصهای
تحقیق وزندهــی شده اســت .مدل تاپسیس و مدل الکترا برای
تعیین وضعیت ،رتبهبندی و اولویتبندی پارکهای مورد مطالعه
ص اصلی تحقیق
بــراســاس ویژگیهای ا کولوژیکی و چهار شاخ 
(کالبدی ،زیستمحیطی ،فرهنگی و دسترسی) مورد استفاده قرار
گرفته است (جدول شماره.)6
 . 8یافتههای تحقیق
 .8.1وزندهی متغیرهای تحقیق
بــا بــه کــار ب ــردن روش تحلیل شـبـکـهای ،شــاخـصهــای تحقیق
وزندهی شدند که نتایج حاصل در (جدول شماره )7آورده شده
است.

محور

جدول شماره :6شاخصهای ارزیابی پارکهای ا کولوژیک
گویهها

زیر بخشها

کاهش مصرف انرژی ،استفاده از تهویه طبیعی ،تأمین انرژی الکتریکی از طریق سلولهای خورشیدی ،تأمین آب گرم از طریق
آبگرمنهای خورشیدی ،استفاده از مصالح قابل بازیافت ،عایقبندی حرارتی ساختمان در بدنه و کف ،تصفیه آبهای مصرف شده

کالبدی و طراحی ا کولوژیکی

ساختمانها

کامل زبالهها ،طراحی همسو با طبیعت و استفاده از فرمهای ارگانیک ،استفاده از نور طبیعی خورشید در روز ،استفاده درست از
منابع تجدید ناپذیر فسیلی و چوب.
معابر و گذرگاهها
پارکینگ
فضای بازی
کودکان

گیاهان و جانوران

استفاده از مصالح بومی و طبیعی برای کفسازی و طراحی قابل نفوذ کف پوشها و ...
جانمایی پارکینگها در فواصل دور از فضای اصلی پارک ،کفسازی جاذب آب و رطوبت ،طراحی پارکینگ دوچرخه در نزدیکی
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ب بازیهای با کیفیت باالی مواد اولیه ،رعایت تناسبات انسانی در وسایل،
استانداردسازی و رعایت اصول ایمنی ،استفاده از اسبا 

ف ــص ــل ــن ــام ــه

کفسازی با مواد ضربهگیر ،جانمایی فضای بازی در مجاورت درختان ،نورپردازی مناسب در شب و برقراری پیوند کودکان با فضای
ت آبهای مصرفی و
تأمین انرژی الکتریکی از طریق سلولهای خورشیدی یا ژنراتور بادی ،تأمین آب غیر قابل شرب از طریق بازیاف 
آب باران ،پیوستگی زیرساختها با تکنولوژی مناسب.
حفظ چرخه زندگی ،کاربرد گیاهان بومی ،نگهداری حیات وحش ،حداقل کاشت گونههای خارجی ،کاشت گیاهان دارویی و تأمین
دانه برای پرندگان.

آلودگیهای
محیطی

استفاده از انبوه درختان برای کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی.

بازیافت زباله و

بازیافت فاضالب و استفاده از سیستمهای توالت خشک و کمپوست کننده ،استفاده از آب مصرفی در سیستم آبیاری ،تفکیک و

فاضالب

بازیافت زبالهها و تبدیل آن به کمپوست ،قراردهی سطلهای رنگی برای تفکیک زبالهها.

آبهای مصرفی

شماره سیوپنج
علمی-پژوهشی

سبز ،استفاده از عناصر فضای سبز مناسب در مجاورت فضاهای بازی.

کاهش آلودگی هوا ،صوتی ،ترافیک ،استفاده از دیوار سبز و دیواره آبشار بین پارک و مسیر حرکت تندرو برای کاهش آلودگی صوتی،

تولید کود

فرهنگی – آموزشی

برقراری ارتباط بین انسان و طبیعت و تلفیق معابر با فضاهای طبیعی از طریق طراحی معابر مارپیچ در بین فضاهای طبیعی،

تبدیل زباله به کود مورد نیاز پارک ،استفاده از تکنیکهای ورمی کمپوست و توالتهای خشک برای تولید کود ،خودکفایی
اقتصادی.
جمعآوری آب باران ،جمعآوری آب سطح کفها در فضاهای پارکینگ و معابر ،تصفیه و استفاده مجدد از فاضالبها و استفاده از
سیستمهای صحیح آبیاری.

آموزشی و

توجه به نیاز و خواست مخاطب از فضاهی طراحی شده ،ارائه آموزشهای زیستمحیطی ،تأمین گذران اوقات فراغت ،ایجاد پیوند

فرهنگی

مناسب بین انسان و محیط.

1 Electra

تحلیل وضعیت بومشناختی پارکهای شهری

انرژی

زیست محیطی

ساختمان برای مصارف غیرقابل شرب ،جمعآوری آب باران از بامها و سطوح دیگر و استفاده از آنها در آبیاری و استخرها ،بازیافت

جدول شماره :7وزن متغیرهای تحقیق با استفاده از ANP
وزن
0.0677
0.0676
0.06474
0.06108
0.10868
0.04555
0.06907
0.06239
0.08317

شاخص
D37
D38
D39
D40
D41
D42
D43
D44
D45

شاخص
C25
C26
C27
C28
C29
C30
D31
D32
D33
D34
D35
D36

وزن
0.7566
0.0819
0.07681
0.04393
0.2751
0.09619
0.05379
0.08549
0.09105
0.02647
0.0608
0.05241

بــرای رتبهبندی با روش تاپسیس با توجه به توضیحاتی که در
روششناسی تحقیق ارائــه شده ،بعد از تشکیل ماتریس  m×nو
انجام مراحل ششگانه ایدهآلهای مثبت و منفی و همچنین معیار
فاصله و نزدیکی نسبی به ایدهآلها به دست آمده و رتبهبندی برای
پارکهای مورد نظر براساس ضریب و شاخصهای دسترسی،
فرهنگی ،زیستمحیطی و کالبدی به دست آمده است (جدول
شماره.)8
جدول شماره :8محاسبه مقدار ضریب
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d-

d+

پارک

3/0313

2/8322

14/227

ارم

15/9373

13/4522

5/413

ائلگلی

10/2713

9/1584

8/2295

شمس

6/8349

6/2197

10/1088

باغمیشه

تحلیل وضعیت بومشناختی پارکهای شهری

با توجه به نتایج جــدول شماره ،8پــارک ائلگلی دارای کمترین
ایدهآل مثبت ( )5/41و بیشترین ایدهآل منفی ( )13/45است و
بعد از آن به ترتیب پارکهای شمس ،باغمیشه و ارم قرار دارند .این
عامل با توجه به این که در محاسبه ضریب
ایدهآل منفی
تقسیم بر جمع ای ــدهآل مثبت و منفی مـیشــود ،باعث میشود
که ضریب پارک ائلگلی ( )15/93بیشتر از سایر پارکها باشد
و رتبه و اولویت نخست از لحاظ شاخصهای ا کولوژیکی در بین
پــارکهــای مدنظر باشد .رتبهبندی پــارکهــای مــورد مطالعه به
لحاظ شاخصهای ا کولوژیکی و بر اساس ضریب
به صورت
زیر است.
جدول شماره :9رتبهبندی پارکها براساس ضریب
پارک

رتبه

15/9373

ائل گلی

1

10/2713

شمس

2

6/8349

باغمیشه

3

3/0313

ارم

4

بــا تــوجــه بــه نتایج ج ــدول شــمــاره ،9پ ــارک ائـلگــلــی در مجموع
شاخصها و متغیرهای در نظر گرفته شده براساس دسترسی،
فرهنگی ،زیستمحیطی و کالبدی بــا ضــریــب  15/94در رتبه

وزن
0.19588
0.09517
0.14804
0.07859
0.03209
0.06865
0.0515
0.07528
0.07845
0.13657
0.03521
0.12025

شاخص
B13
B14
B15
B16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24

وزن
0.09142
0.10655
0.13781
0.13648
0.19702
0.0916
0.0896
0.14951
0.20284
0.1053
0.06751
0.10668

شاخص
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
B9
B10
B11
B12

نخست قرار دارد .از نظر ا کولوژیکی نیز نسبت به سایر پارکهای
مد نظر وضعیت بهتری دارد .پارک شمس با ضریب
10/27
در رتبه دوم و بعد از پارک ائلگلی قرار دارد و پارکهای باغمیشه و
ارم به ترتیب با ضرایب  6/83و  3/03در رتبههای سوم و چهارم
قرار دارند .نکته قابل توجه در این رتبهبندی ،فاصله زیاد بین پارک
نخست (ائلگلی) و پارکهای سوم و چهارم (باغمیشه و ارم) است
که نیازمند توجه بیشتر به این پارکها در زمینه طراحی ا کولوژیک و
شاخصهای مدنظر در این تحقیق است.
.8.2اولویتبندی پارکها براساس روش الکترا
برای انتخاب اولویتبندی و انتخاب بهترین پارک از نظر ا کولوژیک
براساس مــدل الکترا بعد از انجام مراحل مختلف بیان شــده در
نهایت ،درایههای ماتریس هماهنگ مؤثر را در درایههای ماتریس
ناهماهنگ مؤثر ضرب میکنیم ،به گونهای که جمع سطرها برابر
است با برد و جمع ستونها نشاندهنده باخت است و جواب
نهایی مدل از اختالف برد و باخت به دست میآید؛ به گونهای که
هرچه جواب نهایی بیشتر باشد ،نشان دهنده بهترین وضعیت
است.
با توجه به جدول شماره ،10چهار پارک جنگلی مورد مطالعه با توجه
به شاخصهای ا کولوژیکی و با استفاده از مدل الکترا در رتبههای
مختلفی قرار گرفتند .با توجه به این روش ،پارک ائلگلی در رتبه
نخست و بهترین وضعیت و پارکهای شمس ،باغمیشه و ارم از
نظر شاخصهای ا کولوژیکی در رتبههای بعدی قرار گرفتند .نکته
قابل توجه وضعیت نامناسب پارک باغمیشه و ارم (و به خصوص
پارک ارم) از نظر شاخصهای مد نظر است که لزوم توجه بیشتر
به این پارکها را میطلبد .عالوه بر مــوارد فوق و مشخص کردن
وضعیت پارکهای جنگلی با استفاده از روشهای تاپسیس و الکترا
با استقاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ،وضعیت پارکهای
مدنظر براساس سه شاخص اصلی تحلیل ا کولوژیکی (فاصله از
مناطق مسکونی و دسترسی مناطق مسکونی به پارکها ،دسترسی
به فضاهای آموزشی و فرهنگی و ترا کم پوشش گیاهی) تحلیل و
بررسی شده است.
با توجه به تصویر شماره 2و جدول شماره ،11از نظر دسترسی به
فضاهای فرهنگی و آموزشی ،پارک ائلگلی بیشترین فاصله را با این

جدول شماره :10اولویتبندی پارکها براساس روش الکترا
برد (جمع سطر)
0
2
0
2

پارک
ارم
ائل گلی
باغمیشه
شمس

مرا کز دارد و پس از آن پارک باغمیشه ،ارم و شمس در رتبههای
بعدی قــرار دارن ــد .در صــورتــی کــه فاصله اســتــانــدارد تــا فضاهای
آموزشی برای پارکها کمتر از  150متر است ،هرچه فاصله از این
میزان افزایش یابد ،از امتیاز پارک کاسته میشود (Ahmadi et al.,
 .)2011: 153بنابراین از نظر این شاخص پارک شمس با کمترین

باخت (جمع ستون)
2
0
1
1

جواب نهایی (برد – باخت)
-2
2
-1
1

فاصله از مرا کز فرهنگی و آموزشی در بهترین شرایط قرار دارد و بعد از
آن پارکهای باغمیشه ،ائلگلی و ارم در رتبههای بعدی قرار دارند
و وضعیت نامطلوب و نامساعدی نسبت به پارک شمس از نظر این
شاخص دارند.
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تصویر شماره :2دسترسی به فضاهای آموزشی و فرهنگی
جدول شماره :11دسترسی به فضاهای آموزشی و فرهنگی (متر)

تصویر شماره :3نقشه دسترسی به مناطق مسکونی

تحلیل وضعیت بومشناختی پارکهای شهری

ردیف
1
2
3
4

پارک
باغمیشه
ائلگلی
ارم
شمس

مساحت
82400
907489
514556
56133

میانه
733
1317
435
282

انحراف از معیار
102
272
120
66

میانگین فاصله
733/72
1317/75
435/32
282/45

جدول شماره :12فاصله از سایر باغات و فضاهای سبز(متر)
ردیف

پارک

مساحت

میانه

انحراف از معیار

میانگین فاصله

1

باغمیشه

82400

0

0

0

2

ائلگلی

907489

28

0

28/22

3

ارم

514556

475

0

475/29

4

شمس

56133

32

0

32/24

با توجه به نتایج تصویر شماره 3و جدول شماره ،12به طور میانگین
پارک ارم بیشترین فاصله را تا سایر باغات و فضاهای سبز دارد و در
مقابل پارک باغمیشه کمترین فاصله را تا باغات و فضاهای سبز
اطراف دارد و از نظر این شاخص وضعیت مناسبتری نسبت به
بقیه پارکهای مورد نظر دارد .بنابراین از نظر این شاخص همانند
دسترسی به مناطق آموزشی و فرهنگی پارک شمس در بهترین
شرایط قــرار دارد و از نظر ا کولوژیکی ارزش بیشتری را نسبت به
پارکهای دیگر کسب میکند.
برای به دست آوردن شاخص پوشش گیاهی در سیستم اطالعات
جغرافیایی از محاسبه شاخص  NDVIاستفاده شده اســت .به

گونهای که با توجه به تصویر شماره 4و جدول شماره ،13از نظر
شاخص ترا کم پوشش گیاهی پــارک شمس پوشش مترا کمتری
نسبت به سایر پارکها دارد و پس از آن ائلگلی در رتبه دوم و پس
از آن باغمیشه و ارم قرار دارند .هر چقدر پوشش گیاهی مترا کمتر،
امتیاز پارک در اولویتبندی بیشتر خواهد بود و از نظر ا کولوژیکی
وضعیت بهتری خواهد داشــت .با توجه به سه شاخص بررسی
شده در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی ،پارک شمس از نظر
شرایط ا کولوژیکی نسبت به سایر پارکهای مورد بررسی وضعیت
مناسبتری دارد.

جدول شماره :13جدول ترا کم پوشش گیاهی
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ردیف

پارک

مساحت

میانه

انحراف از معیار

متوسطNdvi

1

باغمیشه

82400

0/125

0/153

-0/125

2

ائلگلی

907489

0/048

0/156

-0/048

3

ارم

514556

0/135

0/075

-0/135

4

شمس

56133

0/049

0/15

0/049
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تصویر شماره :4ترا کم پوشش گیاهی

 . 9نتیجهگیری
نتایج تحقیق حا کی از آن است که شهرهای امروز نه به باغچه و
سطوح چمن که به فضاهای موازنه ا کولوژیک چند منظوره نیازمند
هستند .یعنی فضای سبزی کــه در عین تأثیرگذاری بــر موازنه
ا کولوژیک در محیط شهری ،به عنوان فضاهای گــذران اوقــات

فراغت مورد استفاده قرار بگیرند (.)Bahram Soltani, 2008: 55
شواهد موجود در برنامهریزی و طراحی فضاهای سبز شهری که
در حال حاضر استفاده میشود ،مبین این واقعیت است که ایده
طراحی ا کولوژیک و توجه به شاخصهای آن در پارکهای شهری
بسیار ضعیف است .بهرهگیری از ایده پارکهای ا کولوژیکی نیازمند
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تحلیل وضعیت بومشناختی پارکهای شهری

تدوین مبانی نظری ،اصــول ،معیارها و استانداردهای آن و ارائه
آن از یک طرف و مقایسه شرایط پارکهای موجود با این معیارها
و شناخت میزان تشابهات و تفاوتهای آنها با یکدیگر است که
ایــن پژوهش در صــدد پاسخگویی به ایــن مسئله اســت .در این
مقاله سعی بر آن است که وضعیت پارکهای جنگلی شهر تبریز
(پارکهای ائلگلی ،شمس ،باغمیشه و ارم) براساس اصول بنیادی
و معیارها و شاخصهای برنامهریزی و طراحی ا کولوژیکی مشخص
شود و چشمانداز تفکر ا کولوژیکی را تا حدی در وضع موجود روشن
کند .بعد از استخراج شاخصهای ا کولوژیکی وضعیت پارکهای
مورد مطالعه از لحاظ شاخصهای یادشده از طریق پرسشنامه
اختصاصی و انجام مصاحبه دقیق با متخصصان و کارشناسان
در ایــن زمینه سپس بــا اســتــفــاده از اب ــزار و روشهــایــی از قبیل
تحلیل شبکهای ( ،)ANPمدل تاپسیس و مدل الکترا پارکهای
مورد مطالعه از نظر ا کولوژیکی تحلیل شدهاند .به گونهای که با
استفاده از تحلیل شبکه شاخصها وزندهــی شده و در مرحله
بعد با استفاده از مدل تاپسیس و مدل الکترا پارکهای مورد نظر
اولویتبندی شدهاند .اولویتبندی پارکها براساس معیارهای
فرهنگی نشان میدهد که پارک ارم و شمس نسبت به پارکهای
ائلگلی و باغمیشه از وضعیت بهتری برخوردارند .از لحاظ کالبدی
ابتدا پارک ائلگلی باالترین اولویت را به خود اختصاص داده و پس
از آن به ترتیب شمس ،باغمیشه و ارم هستند .از نظر ویژگیهای
زیستمحیطی ابتدا ائلگلی سپس شمس و پس از آن به ترتیب
باغمیشه و پارک ارم قرار دارند .از نظر ویژگیهای دسترسی باغمیشه
و شمس رتبه نخست و پارکهای ائلگلی و ارم در رتبههای بعدی
قرار دارند .در نهایت با ترکیب نقشه تمامی معیارها با توجه به وزن
آنها مشاهده میشود که پارک ائلگلی و شمس هر دو با هم بهترین
پــارکهــا از نظر ویژگیهای دسترسی ،فرهنگی ،زیستمحیطی
و کالبدی شناخته شدهاند .پس از آن پارک باغمیشه قرار دارد و
در نهایت پارک ارم کمترین امتیاز را بین پارکها از نظر ویژگیهای
ن دهنده
بیان شده داراست .نتایج حاصل از مدل تاپسیس نشا 
آن است که پارک ائلگلی در مجموع شاخصها و متغیرهای در
نظر گرفته براساس (دسترسی ،فرهنگی ،زیستمحیطی و کالبدی)
بــا ضــریــب
 15/ 94در رتــبــه نخست دارد و از نظر
ا کولوژیکی وضعیت بهتری نسبت به سایر پارکهای مد نظر دارد
و بعد از پارک شمس با ضریب
 10/27در رتبه دوم و
بعد از پارک ائلگلی قرار دارد و پارکهای باغمیشه و ارم به ترتیب با
ضرایب  6/83و  3/03در رتبههای سوم و چهارم قرار دارند .نکته
قابل توجه در این رتبهبندی فاصله زیاد بین پارک نخست (ائلگلی)
و پارکهای سوم و چهارم (باغمیشه و ارم) است که نیازمند توجه
بیشتر به این پارکها در زمینه طراحی ا کولوژیک و شاخصهای
مدنظر در این تحقیق است .با توجه به نتایج هر دو روش (تاپسیس
و الکترا) پارک ائلگلی از نظر ا کولوژیکی در بهترین وضعیت قرار دارد
و پارکهای شمس ،باغمیشه و ارم در رتبههای بعدی قرار دارند و
ً
نکته قابل توجه وضعیت نامناسب پارک ارم و باغمیشه خصوصا
ارم نسبت به سایر پارکهاست که نیازمند اتخاذ سیاستهای
مناسب در این زمینه برای بهبود وضعیت آن است .با توجه به سه

شاخص بررسی شده در محیط سیستم اطالعات جغرافیایی نیز
پارک شمس وضعیت مناسبتری از نظر شرایط ا کولوژیکی نسبت
به سایر پارکهای مورد بررسی دارد .با توجه به مطالعات صورت
گرفته در این تحقیق و انتخاب شاخصهای مورد نیاز و توجه به
این نکته که وضعیت پارکها از لحاظ ا کولوژیکی بسیار ضعیف
است ،پیشنهادهایی در سطوح مختلف به شرح زیر ارائه میشود:
تــوجــه بــه ان ــرژیه ــای نــو (خــورشــیــدی و ژنــراتــورهــایبادی و  )...در تأمین انرژی الکتریکی پارکهای مورد نظر با توجه
به باال بودن ساعات آفتابی و بادگیر بودن شهر تبریز و باال بودن
تواناییهای طبیعی و اقلیمی منطقه،
استفاده از سیستمهای تصفیه آب فاضالبها و مصرفیدر پارکها،
استفاده از مصالح و مبلمان بومی و همس و با طبیعتو به کار بردن گونههای گیاهی بومی و دارویی در طراحی کاشت
پارکها،
استفاده از روش نو طراحی فضای سبز در پارکهایمورد نظر از قبیل دیوار سبز و کاشت مترا کم،
استفاده و توجه بــه درخــتــان مصنوعی در پــارکهــا وفضاهای سبز برای تصفیه هوا و از بین بردن دیا کسید کربن،
تأمین آب غیرقابل شرب از طریق جمعآوری آب بارانو آبهای سطحی و ذخیرهسازی آن با توجه به بحران کمبود آب،
توجه به الزامهای معماری سبز در طراحی ساختمانها،معابر و گذرگاهها ،پارکینگها و کاربریهای پارکها و
توجه به تجربههای جهانی و ویژگیهای ا کوپارکهایاحداث شده در سایر قسمتهای جهان و بهخصوص در مناطق با
شرایط مشابه با منطقه مورد مطالعه.
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