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 چکیده
فضای سبز در ساختار شهر جزء الینفک و جدا ناپذیری از بافت شهری است با توجه به رشد روز افزون صنعت و جمعیت در شهر ها و به 

شهری شده است و از سوی تبع آن ساخت وسازهای بی رویه باعث به وجود آمدن مسائل زیست محیطی و بهداشتی در بافت های متراکم 

دیگر با توجه به نیاز افراد جامعه به خدمات عمومی با ایجاد کار بری های جدید باعث کاهش سهم فضای سبز دربافت شهری می شود که 

حاصل نتیجه آن آلودگی محیط زیست شهری می باشد. به نظر میرسد که فضاهای سبز و پارک های شهر نقش اصلی را در بهبودی این 

ودگی محیطی بازی می کنند طوری که کمبود آن در فضای شهر بر روح و روان انسان آثار نا مطلوبی به جا می گذارد.فضای سبز، به آل

اهمیت فضای سبز شهری بدان معناست که وجوداین  عنوان عنصر روح بخش شهر در میزان سالمتی و زیبایی شهر اهمیت ویژه ای دارد.

وان یکی از شاخصه های توسعه یافتگی جامعه به حساب می آید.در این مقاله سعی بر پاسگویی به سوالی کاربری در بافت شهری به عن

 است که چه مقدار سرانه فضای سبز شهر میاندوآب با استاندارد های ارایه شده توسط سازمان های زیر ربط دارد.  در این مقاله با استفاده

مقاالت مربوطه، سعی بر آن شده که فضاهای سبز موجود در سطح شهرستان میاندوآب وتوزیع  از مطالعات کتابخانه ای ، میدانی وبررسی

بهینه آن در هر یک از محالت با استفاده از نقشه های کنونی شهر بررسی وجمع آوری شود وسپس آنها را با سرانه های استاندارد  مقایسه 

ر اساس اطالعات بدست آمده را برآورد کنیم که چه مقدار با سرانه های کنیم ومقدار فضای سبز مفید برای هریک از شهروند ان، ب

 استاندارد فاصله داریم. 

 کلمات کلیدی:فضای سبز، محیط زیست، توسعه، میاندوآب 

 مقدمه  -1

فضاهای سبز شهری به عنوان بخشی از فضاهای باز شهری، عامل اصلی در ساختار سیمای شهری، بهبودی شرایط 

ذران اوقات فراغت وتفریح محسوب میشود،تا ازاین طریق بر کیفیت محیط زیست شهری اکولوژیکی، گ

(.از سوی دیگر می توان گفت هدف اصلی در طراحی فضای سبز دستیابی به آثار اجتماعی روانی 1385،854بیفزاید)خلیلیان،

زدر ساخت کالبد شهر و کارکرد آن در هرچه نزدیک تر کردن انسان و طبیعت به یکدیگر است. هر چند کارکرد فضای سب

 (.1382،41زیست محیطی آن نیز می توان انتظار بازدهی اجتماعی و روانی داشت )تقوایی،

 زینتی های نیست، باغ جدید ابداع یک خصوصی و عمومی های باغ هاو تفرجگاه صورت به شهری سبز فضای به توجه

 میالد از قبل سال 600 بابل در معلق های باغ .است شده نگهداری و ایجاد های باستان دوره در ها یونانی و مصریان توسط

 ) ،12،1371 دلیر. زاده حسین(شدند. مشهور عالم ی گانه هفت عجایب از عنوان یکی به و شده ایجاد مسیح
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 سبزیجات، و مثمر درختان از بهره گیری با کها پار سازی زیبا یعنی مفید سبز فضای یکم عنوان و بیست قرن در

مانند  پوششی گیاهان و زینتی های درختچه و از درختان استفاده با حاضر حال در که تزئینی سبز عنوان فضای گزینجای

 کشت شهری، فضاهای مزارع ی برگیرنده در قرن این اواسط شهری در کهای پار .شد خواهد گیرد، می شکل ها چمن

 باعث ها کاربری به دسترسی مطلوب برای حد .بود هندخوا سبزیجات ی دهنده ی پرورش ها گلخانه و کشاورزی محصوالت

 و های وسیع پارک و ای زنجیره فروشگاههای جایگزین ی محلی، ها پارک و فروشگاهها مانند محلی ی ها تا کاربری شود می

 دهآین در بزرگ ای پارک ناحیه یک متمرکز ساخت بجای کوچک محلی چندین پارک ساختن پراکنده به میل و شوند منفرد

 هایی ی ناهنجار ایجاد به منجر نهایت، در سبز شهری فضاهای نادرست یابی ( مکان 51،1381 گرفت ) قدوسی، خواهد قوت

 محدودیت مناسب،ایجاد معماری طرح ی ارائه در محدودیت شده، ایجاد ایجاد سبز فضاهای از کاربران کم استفاده : از جمله

 تعامالت عدم خاک، اصالح آبیاری و به مربوط مشکالت شهری، سیمای در مناسب، آشفتگی گیاهی چیدمان و درانتخاب

 (.17،1383 )رحمانی، است شده ... و اجتماعی و  روانی امنیت کاهش نگهداری، و مدیریت مناسب، مشکالت اجتماعی

ها مورد توجه از بین خدمات وتسهیالت مختلف شهری ، فضاهای سبز شهری و پارکها نه تنها به دلیل اهمیت تفریحی آن

همچنین باعث  دلیل نقش مهمی که در حفظ تعادل محیط زیست شهری و تعدیل آلودگی هوا دارند و بوده است ، بلکه به

 Dunnet ,(2002.) کاهش تراکم ساختمانی و پرورش روحی و جسمی شهروندان می شوند،
 

شد شهرنشینی و ساخت و ساز در دهه های یافت در پی روند سریع ر درخواهیم میاندوآبحال با نگاهی گذرا به شهر 

به شهری آلوده تبدیل شده است و نقصان فراوانی در زمینه کاربری های فضای سبز احساس می  میاندوآباخیر، چهره شهر

نفر است ، مساحت موجود کاربری فضای سبز در منطقه ، 123081، 1390، بر طبق سال  شهر میاندوآبجمعیت  .شود

، در ودر نتیجه سرانه موجود فضای سبز در منطقهاست  542/3وسرانه فضای سبز برای هر شهر وندست متر مربع ا 436000

فاصله بسیار زیادی )مترمربع برای هرنفر 25تا  (20 مقایسه با شاخص تعیین شده از سوی محیط زیست سازمان ملل متحد 

 :از است بنابراین هدف از این تحقیق عبارت.رادارد 

 .کمبودها و ناهماهنگی های فضای سبز منطقهبررسی و تحلیل 

 

 پیشینه تحقیق -2

 
های سبز تحقیقات چندانی صورت نگرفته، اما در رابطه با تاثیرات  هر چند در رابطه با تاثیرات  اقتصادی گسترش فضا

 اجتماعی آن تحقیقات متعددی صورت گرفته است که در زیر به نتایج برخی از آنها اشاره می شود.

رسی اثرات اقتصادی ایجاد فضای سبز، جنگل کاری و توسعه پوشش گیاهی در مناطق شهری وآطراف آنها، به در بر

اهمیت استقرار درختان در شهرها از جنبه رفع نیازهای اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی می پردازد وبیان می دارد که فضای 

در وضعیت فیزیکی و روحی مناسب، اجتماعی شدن افراد درنتیجه  سبز شهری باعث بروز آثار مثبت رفتاری چون ماندن افراد

برقراری رابطه دوستی، کسب و شناخت برخی از شاخص های اجتماعی برای افزایش و باال بردن و افزایش احساس خویشاوندی 

 (1381ویا وحدت منافع و مسئولیت اجتماعی می شود.)علیزاده،

دیریت فضای سبز در کالنشهرهای کشور )مطالعه موردی مشهد(. تاکید می در بررسی و تحلیل چالش ها و تنگناهای م

کند که یکی از مهم ترین ساز وکارهای موفقیت مدیریت فضای سبز شهری ارتقا بهره وری اجتماعی فضاهای سبز شهری 

 (1381است.)صالحی فرد، 

کید اصلی را در تدوین ضوابط محیطی در تشریح نقش برنامه ریزی و طراحی محیطی در ایجاد پارک های شهری امن تا

پیشگیری از جرایم در فضاهای شهری به ویژه پارک ها در راستای کاهش شرایط جرم خیزی فضاهای شهری قرار داده که 

 (1386بصورت نمونه به سه پارک بزرگ تهران اشاره کرده است.)صالحی، 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 3 

سته اول آسیب  های ناشی از عوامل بیولوژیکی، آسیب های فضاهای سبز شهری در سه دسته تقسیم بندی می شوند. د

دسته دوم آسیب های ناشی از عوامل فیزیکی وانسانی ودسته سوم تنش های محیطی وآسیب های ناشی از آنها.)ایران نژاد 

 پاریزی و همکاران(

منظر و سالمت  در بررسی تاثیر مناظر شهری در شفا بخشی و منظر درمانی با طبیعت به بررسی نظریه های مرتبط بین

پرداخته ومعتقد است دو رویکرد منظر شفا بخش و منظر درمانی که عمدتا در رابطه با طراحی باغ است، می بایست در حوزه 

 (1386فضاها و مناظر شهری بسط یابند.)امین زاده، 

 :توزیع می گردد به طور کلی اراضی فضای سبز بر اساس سلسله مراتب خدمات شهری به شرح ذیل

شامل پارک ناحیه ای و  :فضای سبز رده ناحیه اراضی -شامل پارک محله ای و باغات موجود :ضی فضای سبز رده محلهارا

 باغات موجود 

شامل پارک حوزه ای  :اراضی فضای سبز رده حوزه ،شامل پارک منطقه ای و باغات موجو :منطقه اراضی فضای سبز رده - 

مزارع و اراضی  شامل پار کهای اصلی شهر، پارک های جنگلی، باغات ، :ر و فراترفضای سبز رده شه اراضی -و باغات موجود

سرانه فضای سبز توصیه شده   (1381،134رضویان، ( کشاورزی ، جنگلها و فضاهای سبز حفاظت شده و حریم های سبز

و متر  10تر و در انگلستانم 15متر، در آمریکای التین  18این شاخص در فرانسه  .متر می باشد 20-25توسط سازمان ملل 

 (194، 1380سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، ) .می باشدمتر 7-12در ایران بین 

 

 استاندارد فضای سبز در کشورهای مختلف جهان (1)جدول شماره

 سطح استاندارد پیش بینی کشور نام ردیف

 )متر مربع برای هر نفر (شده 

 
 60 -30 آلمان 1

 
 60 -50 سوئیس 2

 
 50 آمریکا 3

 
 60 -50 سوئد 4

 
 18 فرانسه 5

 
 10 انگلستان 6

 
 10 ایتالیا 7

 
 4/5 ژاپن 8

 
 *ایران 9

 

 

7    12- 
 

 194، ص1381ماخذ: ظوابط طراحی فضای سبز شهری، 
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 سطح پیش بینی برای کشورایران برحسب سطح بندی وزارت مسکن وشهرسازی آورده شده *

 ( 1380،194و برنامه ریزی کشور، سازمان مدیریت  :مأخذ ) است

 
 

 (، سطوح پیشنهادی سرانه فضای سبز توسط سازمان ها وارگان های داخلی2جدول ) 

 سرانه استاندارد پیشنهادی منابع

 12-7 وزارت مسکن و شهرسازی

 50-30 کارشناسان سازمان محیط زیست

 50-15 طرح جامع پارک های طی، سرخه، حصار و...

 25 روسی پوالد شهر مهندسان مشاور

 50-25 سازمان پارک ها وفضای سبز

 35-10 مهندسان مشاور اتک

 194، ص1381ماخذ: ظوابط طراحی فضای سبز شهری، 

 

 

 

 (، سطوح موجود و استاندارد فضای سبز در شهر های مختلف جهان 3جدول )

فضای سبز  نام شهر ردیف

 سرانه )مترمربع(

 توضیحات استاندارد

فضای آزاد و  50 117 بوستون 1

 سبز

 - 50-60 75 استکهلم 2

لوس  3

 آنجلس

فضای آزاد و  50 54

 سبز

سانفرانسیس 4

 کو

فضای آزاد و  50 47

 سبز

 - 30-60 40 برلین غربی 5

 - 50 20 شیکاکو 6

 - 30-60 20 کلن 7

 - - 16 آمستردام 8

 - 30-60 16 مونیخ 9

 - 30-60 14 کارلسروهه 10

 - - 11 مسکو 11

 - 50 11 نیویورک 12

 - 50-60 10 زوریخ 13

 - - 10 کپنهاگ 14

 - - 9 لندن 15
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 - - 4/7 پاریس 16

 - - 6 رم 17

 - 30-60 8/5 بن 18

شهرهای  19

 ایتالیا

5 - - 

 - 7-12 4/1 تهران 20

 (60، ص1374ماخذ: )مجنونیان

 

طور کلی حد متوسط نیاز به زمین برای تمام فعالیت بر اساس استانداردهای مطرح شده از تجارب کشورهای مختلف به 

متر مربع برای هر نفر خواهد بود.این رقم برای تامین سطح زندگی مناسب در هر منطقه شهری کافی به نظر  277های شهری

 می رسد.

  

 (، حد متوسط نیاز به زمین به تفکیک 4جدول )

 )به ازای هرنفر(حد متوسط  اندازه )به ازای هر نفر( کاربری یا فعالیت

 متر مربع 125 متر مربع150-100 مسکونی

 متر مربع 35 متر مربع 50-20 جاده ها

 متر مربع 45 متر مربع 50-40 فضای سبز

 متر مربع 30 متر مربع 40-20 خدمات عمومی

 متر مربع 30 متر مربع 40-20 صنایع

 متر مربع 12 متر مربع 14-10 خدمات بازرگانی

 (1382دی، محمدرضا،ماخذ:)پورمحم
 

 محدوده مورد مطالعه: -3

 موقعیت جغرافیایی -1-3
کیلومتر مربع قرار دارد. شهر  10شهر میاندوآب مرکز شهرستان میاندوآب در استان آذربایجان غربی با پهنه ای حدود 

میاندوآب بدلیل  . ه شده استنامید« میان دو آب » میاندوآب به دلیل اینکه میان سیمینه رود و زرینه رود قرار گرفته است 

ارومیه و پیوند دادن استان های آذربایجان غربی و شرقی و کردستان از  و سنندج ـ مراغه ـ تبریز قرار گرفتن در مسیر راه 

 جایگاه ارتباطی و نظامی و استراتژیک ویژه ای برخوردار است

 النهار نصف از شرقی ٔدقیقه ۶درجه و ۴۶ایی کیلومتر مربع است و در طول جغرافی ۲۶۹۴مساحت شهرستان میاندوآب 

 ۱۳۱۴با ارتفاع  ارومیه دریاچه به منتهی های جلگه وسط در استوا خط از شمالی ٔدقیقه ۵۸درجه و  ۳۶ عرض در و گرینویچ

باشد.  ریا قرار دارد. آب و هوای منطقه متغیر بوده، دارای تابستانهای نسبتاً گرم و زمستانهای مختصر سرد میمتر از سطح د

 .است میلی لیتر ثبت شده۲۸۹میزان بارش متوسط در منطقه 

 جمعیت شهر -2-3

ر نفر جمعیت شه 123081نفر بوده که تعداد  260586برابربا  1390جمعیت این شهرستان طبق سرشماری 

نفر، جمعیت حومه شهرستان می باشد. هدف ما در این مقاله محاسبه سرانه فضای سبز  137505میاندوآب و 

 .می باشد  1419و 1394برای سال های 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
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 (، آمار جمعیت شهر میاندوآب.5جدول)

نرخ رشد  بعد خانوار جمعیت شهر خانوار دوره

 جمعیت)%(

1335 1089 5422 98/4 - 

1345 1387 6955 5/01 2/49 
1355 1843 9705 5/26 3/33 
1365 4452 23642 5/31 8/9 
1370 5230 29650 5/67 4/53 
1375 7102 35612 5/01 3/66 
1385 8851 41600 4/7 1/56 
1390 35066 123081 3/5  

     

     

 ماخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری های عمومی

 فضای سبز شهر میاندوآب: -3-3

سبزشهر میاندوآب علی رغم آن که محصور در اراضی کشاورزی و باغات سر سبز می باشد. متاسفانه از لحاظ  فضاهای

سرانه فضای سبز محله ای و شهری با کمبود بسیاری مواجه است. مساحت کل عناصر فضای سبز، پارک ها، میادین و بوستان 

با مساحت   9ار به تفکیک مناطق پارکها به تعداد متر مربع می باشد. این مقد 000/670های موجود در سطح شهر 

عدد با  25متر مربع، میادین به تعداد  000/50عدد با مساحت 7متر مربع، بوستان ها به تعداد  434000

 متر مربع می باشد. 000/170عدد با مساحت 20متر مربع، بلوارها به تعداد  000/16مساحت

 ر سطح شهر(، مساحت کل عناصر فضای سبز د 6جدول ) 

 مساحت )متر مربع( تعداد نوع وشکل فضای سبز

 000/434 9 پارک ها

 000/50 7 بوستان ها

 000/16 25 میادین

 000/170 20 بلوارها

 000/670 61 جمع کل

 ماخذ:فضای سبز شهرداری میاندوآب

آن به عنوان پارک محله ای  عدد از 7عدد به عنوان پارک منطقه ای و  9عدد پارک است که  16شهر میاندوآب دارای 

 شناخته می شود.

 

 (، مشخصات پارک های موجود در سطح شهر میاندوآب 7جدول ) 

مساحت 

 تاسیسات و پیاده رو

مساحت گل 

 وبوته

مساحت 

 چمن

مساحت 

 کل فضا

پالک 

 ثبتی

 نام پارک

 

36500 38500 50000 15000
0 

 
 

 آتا ------
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28000 27500 6/36666 11000
0 

 ناآ ------
 

 هادی 3472 26000 66/8666 6500 6850
 

 معلم 1854 21304 33/7101 3/5326 33/5400
 

333/11 10000 33/
13333 

 ملت ------- 40000
 

 کوی قجلو ------- 15000 5000 3750 38000
 

7650 7500 10000 30000 -------

- 

 جنب بیمارستان فاطمه الزهرا

6500 5000 66/6666 20000 -------

- 

 جنب پارک موتوری شهرداری

5250 4750 66/6666 20000 -------

- 

 لیالن چای
 

 سازمان فضای سبز شهرداری ، شهر میاندوآب

 

 پارک آنا وآتا: به دلیل واقع شدن در بستر و حریم رودخانه فاقد پالک ثبتی می باشند.

 مراغه واقع در میاندوآب. 14پارک آنا ومعلم: یک اصلی،بخش 

 مراغه واقع در میاندوآب. 7اصلی، بخش  16چای:  پارک لیالن

 مراغه، جزءاراضی کوی قجلو. 7اصلی، بخش 16پارک قجلو: 

مراغه جزء اراضی کوی قره  7اصلی، بخش  6پارک آنا، جنب بیمارستان فاطمه الزهرا، جنب پارر موتوری شهرداری جزء 

 ورن

 نحوه توزیع فضاهای سبز در شهر:

ر با آنکه درصدی از سطح کل شهر را در بر می گیرد ولی توزیع آن به گونه ای است که برخی فضاهای سبز موجود در شه

محالت نواحی طرح تفضیلی فاقد هر گونه پوشش از فضای سبز می باشد، یعنی فضاهای سبز موجود از حدود مناسبی 

 برخوردار نمی باشد، چگونگی توزیع انها به قرار زیر است,

فاقد فضای سبز  6و  5و  4و  3و  2و  3/1و  1/1و  1: محله 88/0متر مربع با سرانه 25765با مساحت  1ناحیه  -

 مترمربع می باشد. 78/5متر مربع و سرانه  25765مساحت  2/1وسرانه می باشد، فقط در محله 

 فاقد مساحت وسرانه فضای سبز می باشد. 1/13و  13و 12و  11و  10و  9و  8: در محالت 2ناحیه 

، در 04/0متر مربع با سرانه 0383/338مساحت  14: در محله 0/22متر مربع با سرانه  2/5291با مساحت  3ناحیه 

 فضای سبز وجود دارد. 0/41متر مربع با سرانه  25/2310مساحت  17بدون مساحت و سرانه، در محله  16و 15محله 

متر مربع و سرانه  59/36674احت مس 18:در محله 83/4متر مربع با سرانه  71/59611با مساحت  4ناحیه 

متر  52/12مترمربع با سرانه 12/22937مساحت  21فاقد مساحتو سرانه فضای سبز، در محله  20و  19، محله 68/14

 فاقد مساحت و فضای سبز می باشد. 22مربع، محله 

 فاقد مساحت و سرانه فضای سبز می باشد. 25و  24و  23ک محله 5ناحیه 
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 اربری ها در منطقه بندی شهر میاندوآبجدول ) ( مشخصات ک

 

 (، منطقه بندی فضای سبز شهر8جدول )

رد

 یف

مساحت سطح به  نوع کاربری مساحت منطقه ها نام منطقه

 هکتار

1  

 

 1منطقه 

 

 

 
4280866 

 فضای سبز

 

 بلوار

 

 میادین

73687 
 

10417 
 

22000 

2  
 

 2منطقه 

 

 

 
3442506 

 فضای سبز

 

 بلوار

 

 میادین

59384 
 

20273 
 

2948 
 

3  
 

 3منطقه 

 

 

 
4058419 

 فضای سبز

 

 بلوار

 

 میادین

31813957 
 

108856 
 

1594350 

4  
 

 4منطقه 

 

 

 
1624201 

 فضای سبز

 

 بلوار

 

 میادین

201304 
 

4910 
 

5945 

5  
 

 5منطقه 

 

 

 
8744779 

 فضای سبز

 

 بلوار

 

 میادین

168581 
 

16811 
 

15363 

 ن فضای سبز شهرداری میاندوآبماخذ: طرح پیشنهادی سازما
 

 تجزیه وتحلیل: -4

در این پژوهش هدف ما بررسی سرانه فضای سبز برای وضع موجود برای هریک از شهروندان 

سال آینده این شهر  25ومحاسبه کبود های آن و همچنین محاسبه سرانه فضای سبز برای 

 به عمل می آید. 1419جمعت سال متناسب با پیش بینی های که با فرمول های زیر برای محاسبه 
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 محاسبه جمعیت -1-4

 مدل نمائی
nrpopn )1(  

100)1( 















o

n

n

p

p
r

 
 با استفاده از فرمول باال پیش بینی جمعیت شهر میاندوآب طبق جدول زیر می باشد.

 
 

 (، محاسبه تعداد نفوس جمعیت9جدول )

1419 139
4 

139
0 

138
5 

137
5 

136
5 

1355 13
45 

 لسا

1617
476 

3950
90 

123
081 

4160
0 

3561
2 

2364
2 

970
5 

69
55 

 جمعیت

 4.0
93 

نرخ   2/49 3/33 1/49 1/17 2/93 3.21

 رشد)%(

 نگارنده

 محاسبه سرانه فضای سبز شهرمیاندوآب -2-4

کشور استفاده شده است که مسکن و شهرسازی ، از نظر سازمان شهر میاندوآبدر محاسبه کمبود فضای سبز 

که ما در این   مترمربع پیشنهاد گردیده است 7-12 ط طراحی فضای سبز شهری ، سرانه فضای سبزدر ضواب

 434000متر مربع برای هر شهروند در نظر میگیریم. مساحت کل فضای سبز شهر  9تحقیق میانگین آن را یعنی 

 متر مربع است.

 (، محاسبه کمبود فضای سبز شهر میاندوآب10جدول )

جمعی سال

 ت

 مساحت

فضای سبز 

 موجود

 

مساحت 

فضای سبز 

 پیشنهادی

کمبود 

 فضای سبز

سرانه 

استاندارد برای 

 هر نفر

فضای 

موجود برای هر 

 نفر

139
0 

123
081 

434000 1107729 673729 9 3.53 

139
4 

3950
90 

434000 3555810 3121810 9 1.09 

141
9 

1617
476 

434000 1455728
4 

1412328
4 

9 0/26 

 نگارنده

 

 

مترمربعی  9نفر کافیست وبه این تعداد سرانه 48222 ( فقط برای1391ز موجود در شهر )سال فضای سب

نفر در شهر فاقد سرانه فضای سبز در شهر می باشد وباید برای این تعداد  74859اختصاص می یابد و این یعنی

 افراد کمبود فضای سبز است.

 (، محاسبه کمبود فضا به تفکیک شهروندان11جدول )
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سرانه استاندارد  جمعیت سال

 برایتعداد جمعیت

افراد فاقد سرانه 

 فضای سبز

1390 123081 48222 74859 
1394 395090 48222 346868 
1419 1617476 48222 1569254 

 نگارنده

 

 

 نتیجه گیری -5
 

اهای سبز جدید است پیاده سازی و مدیریت فض ، فاقد منابع مالی کافی برای تهیه زمین ، جهت شهر میاندوابشهرداری 

 برنامه ریزان شهری باید به این امر .بیشتر در معرض بی توجهی مسئوالن قرار می گیرد  پیش بینی فضای سبز محله ای ، .

فضای سبز محلی در دسترس محسوب  واقف باشند که پارک های ناحیه ای و منطقه ای نمی توانند جایگزین مؤثری برای

، بسیار پراهمیت  شهر میاندوآبموضوع فضای سبز در  .رک در مقیاسناحیه بیشتر می باشد چه بسا عملکردهای پا .شوند 

برابر با  1390، بر طبق سال  شهر میاندوآبنفر است ، ، جمعیت  .به وفور دیده می شوداست وکمبود آن در منطقه ،

متر مربع   52/3است ودر نتیجه متر مربع 434000مساحت موجود کاربری فضای سبز در منطقه ، نفر می باشد  123081

 ،25  (است که در مقایسه با شاخص سرانه موجود فضای سبز تعیین شده از سوی محیط زیست سازمان ملل متحد

جمعیت  فاصله بسیار زیادی رادارد ، مساحت فضای سبز عمومی منطقه با در نظر گرفتناست  )مترمربع برای هرنفر 20

متر مربع اختالف  673729که با رقم فعلیمترمربع هر نفر( 9)مترمربع باشد 1107729نفری باید رقمی معادل  123081

شهر  با توجه به محاسبه کمبود فضای سبزشهر میاندوآب است و مساحت فضای سبز عمومی کمبود دارد که این نشان ، 

مترمربعی اختصاص می یابد  9نه تعداد سرا نفر کافی است و به این 48222فضای سبز موجود در منطقه، فقط برای  میاندوآب

این تعداد در منطقه فضای سبز عمومی  یعنی برای .فاقد فضای سبز عمومی در منطقه هستند شهرنفر در 74859و این یعنی 

نفر می  395090که برابر با 1394.همچنین با توجه به پیش بینی های انجام شده برای جمعیت شهر برای سالکم داریم 

متر مربع با توجه به سرانه پیش  3121810می باشد که 3555810بز مورد نیاز برای رفاه شهروندانباشدمقدار فضای س

نفر  می باشد وفضای سبز مورد  1617476سال آینده پیش بینی شده که جمعیت آن برابر با 25بینی شده کمبود دارد. برلی 

 مع شهر پیش بینی شود.مترمربع باید در برنامه های طرح جا 14123284است که 14557284نیاز

 

 پیشنهادات -6
اهمیت دادن به توزیع عادالنه ی فضای سبز درسطح شهر، بگونه ای که همه شهروندان بتوانند ازفضای سبز در کمترین زمان و 

 .نمایند حداقل هزینه، استفاده

 .توجه به جمعیت، فرهنگ، مسائل اجتماعی واقتصادی منطقه مورد مطالعه

 .شهری ل ها و محدودیت ها ی فضاهایلحاظ نمودن پتانسی

 .استفاده از ابزارها و روش های به روز در تجزیه وتحلیل اطالعات مکان یابی فضای سبز

 .طرح های شهری و پارک ها و توجیه و تبیین آن برای کارشناسان بررسی اثرات اجتماعی و روانی فضای سبز عمومی
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 مراجع
، سومین همایش ملی فضای سبز و منظر «ظر شهری؛ شفا بخشی و منظر درمانی با طبیعتمنا»(، 01386امین زاده، ب،  [1]

 شهری، مرکز مطالعت و تحقیقات معماری و شهرسازی ایران.

، مجموعه مقاالت سومین همایش «آسیب شناسی فضای سبز شهری یزد»ایران نژاد پاریزی، م، ح، ایران نژاد، ف، شمسی زاده، م، [2]

 منظر شهری، تهرانف سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور. ملی فضای سبز و

 ،«برنامه ریزی و طراحی فضای سبز شهری وتاثیرات متقابل آن بر انسان و محیط»(، 1382تقوایی، م، م، شاهوردیان، )[3]

 ، تهران، انتشارات شهرداری ها.  47شهرداری ها، دوره دوازدهم، شماره 

 .سمت، تهران انتشارات ،برنامه ریزی کاربری اراضی شهری،  ( 1382 )پور محمدی، محمدرضا [4]

 

 _برنامه ریزی و مدیریت فضاهای سبز شهری متناسب با نیاز ناتوانان وکم توانان جسمی». (، 1385خلیلیان عادل، الف، )[5]

 ، مجموعه مقاالت کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد.«حرکتی

 .، مجله رشد جغرافیاکاربری فضای سبز شهری در طرحهای جامع و اصول طراحی پارکها ، (1371)، حسین زاده دلیر،کریم[6]

بررسی روند تصمیم گیری در مکانیابی پارک ها وفضای سبز عمومی و تاثیر آن بر ایمنی آن (، 1382رحمانی، محمد جواد، )[7]

 .6، مجله سبزینه شرق، سال سوم، شماره ها

 انتشارات سازمان شهردار یها و دهیاری های کشور . ، تهران (،  1386)  خدمات شهری سرانه کاربر یها و[8]

، مطالعات طرح های فرادست، توسعه شهریبررسی مسائل شهر میاندوآب،  معاونت شهرسازی و معماری  ، میاندوآبشهرداری [1]

 .شهرسازی ، مهندسین مشاور معماری9شماره 

، ضمیمه ماهنامه 22، ویژه نامه شماره «نامه ریزی و طراحی محیطی در پارک های شهری امننقش بر»(، 1371صالحی، الف، )[9]

 ، انتشارات سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور، تهران.86شهرداری ها، شماره 

لعه بررسی و تحلیل چالش ها و تنگناهای مدیریت فضای سبز در کالنشهر های کشور )مطا»(، 1381صالحی فرد، م، )[10]

 ، تهران.14و  13، ماهنامه پیام سبز، سال دوم، شماره «موردی شهر مشهد(

شاخص های مکان یابی بهینه فضایی برای ماکز نگهداری افراد خاص و اثرهای آن درکاهش »(، 1382صالحی فرد، م، )[11]

 .14، فصلنامه تامین اجتماعی، سال پنجم، شماره «آسیب های اجتماعی

 .14و  13، ماهنامه پیام سبز، شماره «تحلیلی بر نقش اقتصادی درختان بر فضاهای سبز»(، 1381علیزاده، ژ، )[12]

 .21، انتشارات شهرداری ها، سال دوم، شماره پارک های شهری دیروز، امروز، فردا(، 1381قدوسی، مهران، )[13]

 ، انتشرات وزارت کشور، تهراننداردها وانواع آناستا فضای سبز شهری،،   ( 1369 )گروه مطالعات وبرنامه ریزی وزارت کشور[14]

 .، سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهرانمباحثی پیرامون پارک ها، فضای سبز وتفرجگاهها، .( 1374 )مجنونیان، هنریک[15]

: دفتر برنامه ، تهرانآمریکا -نگرشی بر الگوهای برنامه ریزی شهری در جهان  (،1373 )مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری[16]

 ریزی عمرانی وزارت کشور .

 میاندوآب.، شهرداری میاندوآبشهر سیستم توزیع فضای سبز(، 1384) میاندوآبمرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر [17]
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