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 چكيده

ترين اثر فضـاي سـبز در شـهرها، كاركردهـاي زيسـت       مهم.واجد بازدهي اجتماعي و هم واجد بازدهي اكولوژيكي هستند فضاهاي سبز شهري هم
سـازد و بـا آثـار مخـرب گسـترش صـنعت و        مـي  زيسـتن عنوان محيط زندگي انسانها مساعد  اكولوژيكي آنهاست كه شهر را به محيطي يا بازدهي

و جذب گردوغبـار و توليـد اكسـيژن      افزايش رطوبت نسبي، لطافت هوا ترين اثرات فضاي سبز در شهرها، تعديل دما، مهم.كند ونقل مقابله مي حمل
به اين اثرات حياتي، فضاي سبز شهري بايد از نظـر  توجه  با.  رود تنفسي آن شهر بشمار مي هاي است به همين خاطر فضاي سبز هر شهر به مثابه ريه

تأمين شود، تـا بتوانـد   ) نيازهاي بهداشتي گذران اوقات فراغت و(و نيازهاي جامعه ) راهها و ساختمانها(حجم فيزيكي شهر  كمي و كيفي متناسب با
سعه فضاي سبز شهري بايد با توجـه بـه ويژگيهـاي اقلـيم     الگوي توبنابراين . زيست محيطي مستمري داشته باشد عنوان فضاي سبز فعال، بازدهي به

همچنين با توجه به اين كه توسعه فضاي سبز شهري مناطق خشك مانند بيرجنـد بـه   . شناختي محل و نظرات مردم بومي لحاظ  شود تا پايدار بماند
مطالعاتي صورت نگرفته بود اين مهم بايد بررسي مي  ستادليل عوامل محدود كننده مانند آب امري اجتناب ناپذير است و همچنين تا كنون دراين را

 هدف اين مقاله ارزيابي الگوي توسعه فضاي سبز شهر بيرجند با توجه به شرايط موجود براي استفاده بهينـه شـهروندان از تـوان بـالقوه منطقـه     . شد
روش جمع آوري اطالعات از طريق توزيع پرسش نامه در بين شهروندان شهر بيرجند بود كه نمونه گيري و طرح سـواالت آن هـم بـه روش    . است

صورت پذيرفت يعني با توجه به توان اكولوژيكي منطقه و سطوح اجتماعي شهر سواالت طرح شده بودند كه تعـداد سـواالت    ) ل شدهكنتر(وضعي
صورت  1387جامعه آماري تمام شهر بيرجند بود كه نمونه گيري از شهروندان شهر بيرجند در سال.  تا بود 20پذيرفته شده از طريق آزمون خي دو 

شـود ولـي عـواملي     فضاي سبز سبب افزايش كيفيت زيستي شهرها مينتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه . نفر بود1000آنها  گرفت كه تعداد 
مانند كمبود تنوع پوشش گياهي و عدم يكنواختي آن در سطح شهر كه بدون مشاركت مردم در امر توسعه فضاي سبز شهري صـورت گرفتـه اسـت    

  .داشته است نارضايتي شهروندان را در پي
   .بخشي، توان اكولوژيكي، مشاركت مردمي شهري، تنوع ارزيابي الگوي توسعه، فضاي سبز :واژگان كليدي

  مقدمه
هـاي   مؤلفـه . است كه از پوشش گياهي طبيعي يا مصنوعي پديـد آمـده باشـد    شهري منظور از فضاهاي سبز شهري، سطوحي از كاربري زمين

فضاي سـبز مناسـب شـهري در كـاهش      در مقابل،. رساند هري به محيط زيست طبيعي شهرها آسيب ميونقل ش توسعه حمل توسعه كالبدي و
افـزايش   ترين اثرات فضـاي سـبز در شـهرها، تعـديل دمـا،      مهم .بسيار مؤثر هستند )در رابطه با گردوغبار و آلودگيهاي هوا ويژه به(اثرات اين مؤلفه 

 بـا  .رود تنفسي آن شهر بشمار مـي  هاي توليد اكسيژن است به همين خاطر فضاي سبز هر شهر به مثابه ريهو جذب گردوغبار و   رطوبت نسبي، لطافت هوا

و نيازهـاي جامعـه   ) راهها و سـاختمانها (حجم فيزيكي شهر  توجه به اين اثرات حياتي فضاي سبز شهري بايد از نظر كمي و كيفي متناسب با
زيسـت محيطـي مسـتمري داشـته      عنـوان فضـاي سـبز فعـال، بـازدهي      مين شود، تـا بتوانـد بـه   تأ) نيازهاي بهداشتي گذران اوقات فراغت و(

الگوي توسعه فضاي سبز هر شهري بايد با توجه به ويژگيهاي اقليم شناختي محل و نظرات مردم بومي اجرا شود تـا   ). 1370رهنمايي، (دباش
ارزيابي محيط زيست جهت توسعه پايدار از سوي بسياري از موسسات بين  مشاركت مردمي به عنوان يكي از مولفه هاي مهم در. پايدار بماند
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اين موضوع نتيجه اعتراض شهروندان و افرادي از جامعه بوده كه نتايج منفي طرحهاي توسعه بر آنهـا حـادث شـده    .المللي پذيرفته شده است
ويسي و (حيط زيستي  برنامه هاي توسعه اي خود وارد كرده انداست ، به همين دليل بيشتر كشورها نيز مشاركت مردمي را در ارزيابي اثرات م

 ايـن . آن مي باشـد شهرستان بيرجند مركز  كه در شرق ايران واقع شده استو  شهرستان است 9ستان خراسان جنوبي داراي ا). 1387لياقتي، 

خشك و بياباني، تابستان هاي گرم و زمستان  يشهرستان به دليل همجواري با كوير مركزي ايران و وجود دشت هاي وسيع، داراي آب و هوا
وجـود چنـدين واحـد     توليد محصوالت كشاورزي استراتژيك مانند زعفران، زرشك، عناب، جـو، گنـدم، چغندرقنـد و    .هاي نسبتا سرد است

ت محصـوالت  ايـن منطقـه نقـش مهمـي در توليـد و صـادرا       دامداري صنعتي موجب شده است كه عليرغم شرايط محيطي نه چندان مناسب،
شهر بيرجند به دليل  كثرت وجود درختان سوزني برگ در آن به شهر كاج همچنين .ايران داشته باشد كشاورزي و دامي به همسايه هاي شرقي

موقعيت شهر بيرجند را  1شكل . كه يكي از داليل انجام اين پژوهش هم بررسي كم تنوعي فضاي سبز شهر بيرجند مي باشد ها معروف است
 .در استان خراسان جنوبي نشان مي دهد

     
  موقعيت شهر بيرجند در استان خراسان جنوبي:  1شكل 

  مواد و روش ها
نفر از شهروندان شهر بيرجند بوده است كه نمونه گيري و طرح سواالت  1000بين  روش جمع آوري اطالعات از طريق توزيع پرسش نامه در

جامعه آماري ما در اينجا تمام شـهر بيرجنـد   .  تا بود 20صورت پذيرفت كه تعداد سواالت  پذيرفته شده ) كنترل شده(آن هم به روش وضعي
مزيت آزمون خـي دو    .نفر بود1000صورت گرفت كه تعداد  آنها  1387است كه نمونه گيري ما از چهار ناحيه شهرداري شهر بيرجند در سال

ولـي زاده و  (نسبت به اغلب آزمونها آماري اين است كه عالوه بر كاربرد در توزيع هاي طبيعي در توزيع هاي تصـادفي هـم بـه كـار مـي رود     
  :فرمول اين آزمون به صورت زير است) 1386همكاران، 

 X2 =∑(0-E)2/E                      
O←  فراواني مشاهده شده  
 E← فراواني مورد انتظار  

كـوچكتر بـود درنتيجـه صـحت     % 5و سطح احتمـال   3استاندارد جدول با درجه آزادي X2 بدست آمده براي سئواالت از X2در نهايت چون 
شـهر را  ) طبيعي(خيل كنيم ابتدا بايد توان اكولوژيكيپيش از اين كه نظر مردم را در پروژه د  .مورد تاييد قرار گرفت% 95سئواالت به احتمال 

بـا توجـه بـه ايـن كـه روش ارزيـابي تـوان        .  جهت برآوردن نيازهاي مردم بسنجيم و سپس جهت ارتقاي نظر آنها به تصميم گيري بپـردازيم 
ه روش چند عامله سنجيديم و عوامـل  ما هم توان اكولوژيك شهر بيرجند را ب). 1385مخدوم،(اكولوژيك در ايران چند عامله صورت مي گيرد

يعني در واقع با توجه بـه خصوصـيات    خاك ،پوشش گياهي، اقليم و شكل زمين را جهت برآوردن توان اكولوژيك شهر بيرجند لحاظ كرديم،
 م افـزار نقشـه هـاي موجـود در ايـن تحقيـق در محـيط نـر        .اقليم شناختي شهر بيرجند سواالت  طراحي شده و ارزيابي صورت گرفته است

ARCGIS) (vergen 9.3 سـازمان جغرافيـايي نيروهـاي مسـلح      25000/1تهيه شده است كه نقشه ي مرجع آنها نيزنقشه هاي توپو گرافي
هـم نقشـه    3شـكل    .تهيه شـده اسـت   GISنقشه سه بعدي شهر بيرجند را نشان مي دهد كه با استفاده از نرم افزار 2شكل . كشور بوده است
 . است  تهيه شده  Google Earthيرجند را نشان مي دهد كه با استفاده از نرم افزارماهواره اي شهر ب
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  نقشه فضايي شهر بيرجند:  2شكل 

  

  
  نقشه ماهواره اي  شهر بيرجند:  3شكل 

  نتايج و بحث
تاييد عقيده شـهروندان  شـهر   عدم توزيع يكنواخت پوشش سبز شهر بيرجند را به وضوح نشان مي دهد كه اين خود دليلي محكم در  3شكل 

تعدادي از نتايج پرسش نامه را نشان مي دهد كه از صراحت باالي برخوردارنـد و اغلـب    1جدول . بيرجند در توسعه فضاي سبز شهري است
  .شهروندان هم آن را تاييد كرده اند و درواقع بخش مهمي از نتايج پرسش نامه را در بر مي گيرند

  
  مهنتايج پرسش نا: 1جدول 

  ميزان موافقت  هدف سوال
  درصد63 رفتن به پارك به صورت خانوادگي

  درصد  93  استفاده از  پارك و فضاي سبز در بهار و تابستان
  درصد60 تمايل به راه رفتن در پياده روي سنگي

  درصد  97  تنوع بخشي به گونه هاي گياهي موجود در شهر
  درصد20 حاضرتنوع گونه هاي گياهي فضاي سبز شهر در حال

 
از ديـدگاه   .فضاهاي سبز شهري، بايد معيارها و اسـتانداردهاي توسـعه فضـاي سـبز مشـخص شـود       ريزي براي توسعه پيش از هر نوع برنامه

كنـد كـه ميـان بخشـهاي      شهرها هستند، منطق طراحي حكم مي حفاظت محيط زيست، از آنجا كه فضاهاي سبز بخش جاندار ساخت كالبدي
علـت آلودگيهـاي    وضعيت موجود شهرها به .كالبدي، تحت عنوان توده و فضا يا پر و خالي، نوعي تعادل برقرار شود جاندار ساختجان و  بي

. كنـد  را هـم الزامـي مـي    طلبد، بلكه فضاهاي سبز به هـم پيوسـته   نه تنها ايجاد فضاهاي سبز وسيع را مي ونقل اتومبيلها ويژه حمل صنعتي و به
بررسـيهاي وزارت مسـكن و    براسـاس مطالعـات و   . اكولـوژيكي را در شـهر برقـرار سـازند     توانند موازنه هم پيوسته مي فضاهاي وسيع و به

البته اين رقم در مقايسه با شاخصهاي . است مترمربع تعيين شده 12-7متعارف و قابل قبول فضاي سبز شهري در ايران بين  سرانه ،شهرسازي 
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محـيط اجتمـاعي، آنچـه در     از ديـدگاه  .، رقم كمتري است)مترمربع 25-20سرانه (سازمان ملل متحد  ستتعيين شده از سوي دفتر محيط زي
 .پذيرد يعني فضاي سبزي كه استفاده عمومي از آن بدون مانع انجام سبز عمومي است؛  ارتباط با فضاي سبز شهري اهميت دارد، ميزان فضاي

محاسبه به اتخـاذ سياسـتهاي    هاين نحو. گيرد اجتماعي را دربر ميو كليه فضاهاي سبز عمومي بنابراين، مفهوم سرانه فضاي سبز صرفاً مساحت
اسـتاندارد فضـاهاي سـبز و بـاز     ).  1384بهرام سلطاني، (كند تأمين رفاه عمومي براي ارتقاء كيفيت محيط شهري كمك شاياني مي اجتماعي و

و فرهنگي خاص ساكنان محل  ني نيز دارند، كه بايد باتوجه به مكان و موقعيت اقليمياجتماعي، رفاهي و ف بر ارزشهاي اكولوژيكي بعد  عالوه
بـراي سراسـر كشـور     توان به تفاوتهاي اقليمي، اكولوژيك و نيز اجتماعي و فرهنگي شهرها، نمي باتوجه.و نيازها و ارزشهاي آنان، تأمين شوند

هـر   زيرا كميت فضاي سبز، و انتخاب گونه گياهي مناسب بـه شـرايط اقليمـي    ،سطح يا حجم استاندارد واحدي براي فضاي سبز پيشنهاد كرد
زيست، نخست بايستي شرايط طبيعي و محيطـي   براي تعيين وسعت و حجم فضاي سبز مورد نياز شهرها از ديدگاه محيط منطقه بستگي دارد

ساز   شرايط ناهنجار اقليمي، تاآنجا كه فضاي سبز چارهمنظور تعديل  براساس نيازهاي معين و مشخص، به سپس،شهر و منطقه آن بررسي شود
  .راهكار ارائه دادباشد، 

  
  نتيجه گيري و پيشنهادات   

با توجه به مباحث گفته شده و همچنان كه از نظر مردم شهر بيرجند بر مي آيد وجود تنوع در فضاي سبز شهر بيرجند الزامي اسـت، چـرا كـه    
هرچه تنوع پوشش گياهي پايين باشد آسيب پذيري آن در مقابل بيماريها و آفات بيشتر خواهد شد و حتي به دليل ايـن سـوزني برگـان مـواد     

بنابراين در شـهر بيرجنـد   . را از خاك دريافت مي كنند تعداد زياد آنها در كنار هم موجب كاهش مواد معدني خاك خواهد شد غذايي مشابهي
، گلهاي فصلي و دائمي و ديگر گونه هـاي گيـاهي   )اقاقيا،نارون و زبان گنجشك(طبق نظر مردم بايد گونه هاي پهن برگ زينتي و درختچه ها 

توسعه فضاي همچنين . كشت شوند چرا كه اغلب پوشش سبز بيرجند را در حال حاضر سوزني برگان تشكيل مي دهندبه غير از سوزني برگان 
مطالعـات  . سبز شهري بدون مشاركت مردم در اين امر از جمله مهمترين دالليل  نارضايتي شهروندان از مسولين ذي نفع فضاي سبز شهر بيرجند بوده است

محمـدي و  (ركها و فضاهاي سبز شهري از مهمترين عوامل موثر در شكل دهي به پايداري اجتماعي و همبستگيهاي شهري انـد گذشته نشان داده بود كه پا
همچنين مطالعات نشان داده اند كه حتي در اعمال مديريت مناطق طبيعي هم اگر نيـاز مـردم بـومي كـه پـروژه  در آن محـل در حـال         ).1386همكاران، 

ر قرار نگيرد انجام اين امر چيزي جز صرف هزينه هاي هنگفت و اتالف وقت نخواهد داشت، پس در نتيجـه در انجـام كارهـاي    اجراست در اين امر مدنظ
بنابراين پيشنهاد مي شود كه  براي توسعه فضاي سبز شهري از . )Makhdoum, 2008(اين چنيني نياز اقتصادي اجتماعي مردم بايد در اولويت قرار گيرد

تـوان اكولـوژيكي   (عوامل طبيعي) تعيين الگو براي آن(سرزمين استفاده شود يعني براي تصميم گيري در مورد توسعه فضاي سبز شهري روش هاي آمايش 
با همديگر ادغام شوند سپس برنامه ريزي نهايي براي اجرا ارئه گـردد تـا توسـعه فضـاي سـبز شـهري       ) اجتماعي-شرايط اقتصادي(و عوامل انساني) منطقه

  . و در واقع گامي در جهت  توسعه پايدار زيست محيطي برداشته باشيم ست محيطي مستمري داشته باشدزي بازدهي
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Abstract: 
Urban green spaces meet the social efficiency and ecological efficiency are eligible. The most important effect of 
green space in cities, functions of their environmental or ecological efficiency as the city makes living environment 
conducive to human life and damaging effects of industrial expansion and transportation fights. The most important 
effects of green space in cities, moderate temperature, relative humidity increases, air and gentle oxygen attract 
dust and is therefore green space per city as the city represents the lungs breathing. Given these effects, vital urban 
green space should be of appropriate quality and quantity of physical size cities (roads and buildings) and 
community needs (leisure and health needs) to be financed, in order to enable as green space, environmental 
performance Pensions have. So the pattern of urban green space should be developed according to cognitive 
features of climate in terms of location and views of indigenous people is to remain stable. Also considering the 
development of arid areas such as urban green space because of Birjand limiting factors such as water, is inevitable 
and so far had been done in this regard, studies of this matter will be reviewed. This article assess the development 
of green space pattern Birjand given optimal conditions for the citizens of the potential of the region. Method of 
gathering information through questionnaires distributed among the citizens of the town of Birjand and the 
sampling method also questions the situation (controlled) performed according to the power of social ecological 
region and city levels, the number of questions were designed questions accepted by the chi-square test was 20. 
Statistical society was the city of Birjand Birjand sampling of citizens in 1387 took the number was 1000. The 
results of this study showed that green space will increase the quality of urban biological diversity, but factors such 
as lack of vegetation and lack of uniformity in the city without people's participation in the development of urban 
green space has been following the dissatisfaction of citizens. 
 
Keywords :assessment model development, urban green space, part of the diversity, ecological 
power, popular participation. 

  


