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 دهیچک
و در چارچوب منظور  نیبدزد. داپرسطح شهر مهریز میسبز این مقاله به تحلیل توزیع مکانی فضای 

ده از ضرایب سنجش درجه توزیع متعادل با استفا ،GISافزارو با استفاده از نرمتحلیلی  -روش تحقیق توصیفی

 G ضریب بر هیتکبا  هاآننحوه تمرکز  الگوی پراکنش فضای سبز از ضریب موران، نییتعآنتروپی و جینی؛ 

نوع پراکندگی  نییتعجهت  است. بعالوه،شده یبررس ییفضا یگخودهمبستبه  مربوط یهاکیتکنعمومی و 

ای و با مراجعه به روش کتابخانه هاشده است. داده استفاده یگیهمسا نیترکینزد لیتحلاز روش  فضای سبز

گردآوری شد. نتایج نشان داد: مقداری نابرابری و ناهماهنگی در توزیع فضای  ربطیذهای به منابع و سازمان

از نوع تصادفی به سمت پراکنده با تمرکز  هاآنسطح شهر مهریز وجود دارد و الگوی توزیع و تمرکز  سبز در

اند. در باال )نقطه داغ( است که بیانگر این است که فضاهای با دسترسی باال در مجاور یکدیگر متمرکز شده

یع کاربری فضای سبز در سطح های اجتماعی و نبود عدالت در توزمجموع، نتایج تحقیق حاکی از نابرابری

 شهر مهریز است.

 

  محیطی، شهر مهریزبحران زیست فضای سبز، ،یمکان عیتوز لیتحل :یدیکل یهاواژه

                                                           

 گاه پیام نور یزدریزی شهری، مدرس دانشکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه -1

 عضو هیات علمی و استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنرومعماری دانشگاه یزد -2

  ریزی شهری دانشگاه یزددانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه -3



 

  مقدمه -1

، انسانها به تدریج از طبیعت دور شده و تراکم بیش از ینیشهرنشبا افزایش جمعیت، توسعه و گسترش 

محیطی، جسمی و های انسانساخت نیازهای زیستمحیطو ایجاد  یعیطبحد جمعیت و دخالت در محیط 

(. امروزه اهمیت و نقش فضای سبز 22: 1331نژاد و همکارانروحی انسان را بیشتر بروز داده است )حاتمی

های ها و تأثیرات فیزیکی و طبیعی آن در سیستم شهری و بازدهیو پایداری آن شهرهاشهری در حیات 

عمده  (. در72: 1311زادهو عمران نژادیحاتمناپذیر است )اجتماعی آن انکار یکی، اقتصادی ومختلف اکولوژ

سبز جایگاه ویژه و ها مدیریت پایدار شهر است فضایکه هدف نهایی آن یشهرسازهای جدید نظریه

ها متنوع و در عین حال بسیار پیچیده است )جلیلی و ساختاری دارد. خدمات قابل تصور از این گونه عرصه

(. مفهوم شهرها بدون فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست. 122: 1312ویخسر

امروزه  از هر زمان دیگر ضروری ساخته وسبز و گسترش آن را بیش پیامدهای توسعه شهری وجود فضای

ارند )یوسفی سبز د یفضا یفیکو  یکم شیافزابه  ژهیوبه احیای طبیعت شهری نیازمند توجه از جن شهرها

ها مورد توجه است (. فضاهای باز و سرسبز نه تنها به دلیل اهمیت تفریحی آن1331:121و همکاران

روح  شود؛ها میروانی در انسان(، بلکه موجب برقراری ایمنی 27: 1311و همکاران اکبرپورسراسکانرود)

جزء  به عنوان(؛ 17: 1331همکاران پور ودهد )ابراهیمی شهری را به طبیعت پیوند میانسان ماشین زده

 تواندها میها نقش اساسی دارند و کمبود آندر متابولیسم آن شهرهاضروری و الینفک پیکره یگانه 

 یفضا(. در واقع برخورداری از 151: 1331وجود آورد )احمدی و همکارانب شهرهااختالالت جدی در 

: 1331)زیاری و همکاران مورد توجه است شورهاکتگی در یافهای توسعهیکی از شاخص به مثابهسبز 

ی سبز و ضاف ییفضا پراکنشآیا » کهوال س نیابا طرح  زیمهرسبز شهر  ییفضا عیتوز لیتحل(. لذا، 112

 قرار گرفته است. یبررسنوشتار مورد  نیادر « است؟ آن در سطح شهر مهریز مناسب زانیم

 

 ینظر یمبان -2

و نوجوانان نقش  کودکان یاجتماعو  یفرد یازهاینبرآورده ساختن  در یامحلهو  یعمومباز  یفضاها

فضاها در سالمت و رشد و  نیا تیفیکارتقاء  یانسانعوامل  یمهندس دگاهیددارند و از  یفردمنحصر به 

سبز به  یفضاهاو  هاپارک یطرف(. از 53: 1317همکاران )فرهنگ و و نوجوانان مؤثر است کودکان تیخالق

در توسعه  یروانو  یبهداشتعالوه بر جنبه  کهبوده  یحیتفرو  یرفاهخدمات  مراکز نیترمهمز ا یکیعنوان 

بنابراین اهمیت فضای سبز شهری در (. 11: 1313برخوردارند )حاضری ییباال تیاهماز  یشهر داریپا

ست، به همین حیات و پایداری آن و تاثیرات فیزیکی و طبیعی و اجتماعی آن در سیستم شهری انکارناپدیر ا

بر علت وجود کاربری فضای سبز در شهرها، توزیع مناسب آن و همچنین سرانه اختصاص یافته به آن 



 

شود. از مواردی دیگر ریزی و مدیریت شهری تلقی میرنامهاساسی در ب اساس نیاز جمعیتی یکی از مباحث

، زیباشناختی، اجتماعی و ...( افزاید، موضوع چندکارکردی )طبیعیکه بر اهمیت فضای سبز در شهرها می

کند بودن این کاربری است که پرداختن به این مساله را در حوزه شهری تبدیل به موضوعی مهم می

  (.143: 1331)احمدی و دیگران

شهری شکل گرفته است؛ ر پایدار و پایداری پژوهش حاضر بر اساس نظریه توسعه پایدار، و مفاهیم شه

تأمین نیازهای اساسی در جهت  الت اجتماعی در توزیع خدمات شهری وعد هادر بطن همه آنچرا که 

 داشتن شهری با امکانات مطلوب جهت زندگی بهتر شهروندان نهفته است. 

توان بازتابی از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، پایدار را می توسعهپایدار: نظریه توسعه  -2-1

باشند و در آن چشم انداز کی با یکدیگر در ارتباط میمحیطی دانست که به صورت بسیار نزدیزیست

در شهرها  ژهیبه و(. مسائل و مشکالت موجود Callens Tyteca1994 :41گیرد )بلندمدت مد نظر قرار می

(. 37: 1311و موسی یمحمدیکاظمدرشهر های جهان سوم است ) یداریپا یهامشخصهنشانگر عدم تحقق 

ای ناپایدار هستند و برای تبدیل این شهرها به شهرهای پایدار باید به گونهشهرهای مدرن امروزی شهرهایی 

های آینده آسیبی نرسد و عدالت اجتماعی کافی در شهرها به وجود آید عمل شود که به زیست بوم نسل

کنند و خود شهروندان آن را خلق می (. به عبارتی شهر پایدار شهری است که122: 1315)دهقان منشادی

 .Chesura2004: 137)توان پایدار نامید)که نتواند نیازهای شهروندانش را براورده سازد نمی شهری

باشد که  یاگونهبه  یستیبا یشهرتوسعه  دیگویم داریپاشهر  فیتعردر : سامباموکو 1داریپاشهر  -2-2

داشته و  تیرضا شانیاساس یازهاین نیتأمشهر از  نیساکن یتمامدر تمام سطوح، مناسب بوده  هایکاربر

 یهاآب، بیتخر، خاک بدون یبهداشتپاک، آب  یهوابا  یمکان هازمان یتمامدر  یعیطبشهر از نظر 

و  یتکنولوژقادر به سازش دادن  یستیبا یاقتصاداز نظر  طورنیهمحفاظت شده و ... باشد.  ینیرزمیز

ب فراهم کرده و درآمد سرانه افراد مسکن مناس یبرااز شغل افراد بوده،  تیحمادر  یصنعت راتییتغ

در  یاجتماعقدرت انتخاب  شیافزاباعث  دیبا نیزم یکاربر یالگو یاجتماعز نظر ا. دینما جادیامشخص را 

 تیرضااحساس  یشهردر سلسله مراتب  نیساکنکه  یاگونهشود به  نیساکن یبرامختلف شهر  ینواح

 (.35: 1317دفریموداشته باشند )

به عنوان الگووارة  داریپاطرح توسعه  یپاست که در  یمفهوم یشهر یداریپا: یشهر یداریپا -2-3 

 یبرخمطرح شد. از نظر وی   2مولفان از جمله خانم مکالرن یبرخو توسط  دیگرددر جهان مطرح  یدیجد

 3هانسل نیب یبرابرعبارتند از:  شوندیم انیب، موضوع و اسناد اتیادبکه غالباً در  یشهر یداریپامشخصات 

                                                           
1 sustainable city 
2 Maclaren 
3 intergeneration 



 

 طیمحدر حکومت، حفاظت از  یبرابرو  ییایجغراف یبرابر، یاجتماع یبرابرها، شامل درون نسل یبرابرو 

 یکاظمافراد جامعه ) یاساس یازهاینو رفع  یفرد، رفاه یشدن دیتجد، استفاده حداقل از منابع یعیطب

 نیبحاضر عدالت  نسل نیبدر  یاجتماعاست که بدون عدالت  نیا تیواقع(. 111: 1311و موسی یمحمد

 (.51: 1315و نجفی یزاهدنخواهد بود ) ریپذامکان  ینسل

 

 روش پژوهش -3

 کیتفکبه مهریز آن شامل نقشة شهر  یهادادهاست و  یلیتحلـ  یفیتوصمقاله  نیادر  قیتحقروش 

 و GISپژوهش مورد استفاده در این  یهاکیتکن. سطح شهر استنقشه فضای سبز همراه با  یشهر محالت

Excel  ضرایب موران وباشد. میG  ترین مجاورت درو تحلیل نزدیک یعموم GIS ضریب آنتروپی و ،

ها و باشد و از روشروش تحلیل در این تحقیق روش کمّی می محاسبه شده است. Excel ضریب جینی در

های تحلیل جهت پاسخگویی به سوال تحقیق از مدل آماری استفاده شده است. -های تحلیل ریاضیتکنیک

 توزیع فضایی خدمات شهری استفاده شده است.

جهت سنجش درجه توزیع متعادل فضای سبز در شهر  معیارهای درجه سنجش توزیع متعادل: -

نظمی را در آنتروپی مفهومی است که پراکندگی و بی .شد استفاده یآنتروپ و ینیج بیضرامهریز از 

(، ضمن سادگی، تجزیه و تحلیل بهتر از 122: 1332رانهمکاضمیری و های طبیعی تخمین زده )پدیده

(. ضریب آنتروپی یک معیار برای نشان 153: 1331محمدیبیگدهد )فاضل و سازمان فضایی به دست می

 آن مقدار هرچه و دارد 1 و 1 نیب یادامنه( و 22: 1331مکاران سنگی و هدادن تعادل در یک توزیع است، )

 .است نامتعادل عیتوز درجه انگریب باشد، ترکینزد 1 به و هرچه ترعادالنه عیتوز انگریب باشد، کینزد 1 به

(. مقدار ضریب 12 :1331نجش میزان نابرابری است )محمدی و همکارانضریب جینی شاخصی برای س

اشد تر بهرچه این ضریب به صفر نزدیک(. 112: 1311جینی بین صفر و یک خواهد بود )تقوایی و گودرزی

باشد میشود، بیانگر ناهماهنگی و نابرابری در توزیع پارامتر  کینزد 1و هرچه به تر رها توزیع عادالنهپارامت

 (. 125: 1331انهمکار)شیخی و 

به طور کلی الگوهای پراکنش فضایی بر اساس مطالعات انجام گرفته سه  :ییفضا الگوهای پراکنش -

( به منظور تحلیل پراکنش فضایی 17: 1331ذبیحیو  )رهنما یتصادفو  پراکنده، ایحالت دارند: خوشه

و در  یتصادفو  پراکنده، ایخوشه رو نیز چگونگی توزیع فضایی آن از نظ هاآنفضای سبز شهری و تمرکز 

همبستگی  ییفضا یهمبستگ خود، ستاستفاده شده ا 1ییفضا یخودهمبستگنهایت عدالت فضایی از مدل 

 مسأله نیا لیتحل ، و به(Getis2005: 627)باشد های متفاوت میمکانمقادیر متغیرهای یکسان در میان 

                                                           

1-Spatial Autocorrelation 



 

 همان وجود بر منطقه کی در ریمتغ کیوجود  شود، نظر گرفته در یامنطقه ستمیس کی اگر که پردازدیم

 در ریمتغ آن حضور یعنی باشد، مثبت ریتأث اگر. دارد یریتأث چه نظر مورد منطقه جوار هم مناطق در ریمتغ

 ییفضا یخودهمبستگ به شود، شتریب ریمتغ آن مقدار زین آن همجوار مناطق در که شود سبب نطقهم کی

 باشد،داشته جوار هم مناطق آن در وجود بر یمنف یریتأث ریمتغ آن وجود برعکس اگر اما. شودیم ریتعب مثبت

 در و شودیم ریتعب یمنف ییفضا یهمبستگ خود به گردد، هیهمسا مناطق در آن ریمقاد کاهش سبب یعنی

 (. 77: 1331)دستا گرددیم ریتفس ییفضا یخودهمبستگ عدم به باشد، نداشته یخاص ریتأث که یصورت

موران: ضریب موران برای تخمین زدن میزان تمرکز یا پراکندگی در شهرها مورد استفاده  بیضر - 

 ، که در آن شودتعریف می 1طه صورت راب(. ضریب موران به 123: 1332همکاران)ضمیری و  ردیگیمقرار 

n تعداد خرده نواحی x و  مورد نظر متغیرijW  وزن بین خرده ناحیهi  وj  کند. ضریب موران را مشخص می

فر به معنای الگوی صای، مقدار نزدیک به مقدار باالی آن بیانگر الگوی خوشه شود.+ مرتب می1تا  -1از 

 (.271: 1333ده است )زیاری و همکاراننشانگر الگوی پراکن -1تصادفی و مقدار 

 (1رابطه )
 

 

 یعموم Gاست.آماره  یعموم Gآمار  ییفضا یخودهمبستگ گرید یمحلشاخص : یعموم  Gبیضر

مورد  ةیناحچگونه ارزش واحد  کهداللت دارد  نیاو بر  شودیممحاسبه  یاهیناحهر واحد  یبرا یمحل

که  باشدیمشده  فیتعر (d)آستانة مسافت  قیطرمجاور، از  یاهیناح یواحدها یارزشهامطالعه مرتبط به 

 شود.( محاسبه می2از طریق رابطه )

 (2رابطه )

 

 ازیامتبه دست آوردن  یبرا. میکن ریتفساستاندارد شده  ازیامتبهتراست آماره را در بطن  زین نجایادر 

  باشد.( می3به شرح رابطه )، که است ازینآماره  انسیوارو  نتظارمورد ا بیضراستاندارد شده، به دانستن 

E(Gi) = wi / (n-1)                                                                              )3( رابطه 
wi = ∑ wij (d) 

)رهنما  شده است فیتعر (4رابطه )به شرح  کهاست  یعموم Gآماره  فیتعر، مشابه انسیوار فیتعر

 Gشود. اگر آماره عمومی با استفاده از مقدار مورد انتظار تفسیر می Gضریب  (.15 -14: 1311جانیو آقا

از  ترکوچکعمومی  G)تمرکز باال( و اگر آماره  از مقدار مورد انتظار باشد یک نقطه داغ تربزرگعمومی 

  (.Lee & Wong, 2007: 174) آید)تمرکز پایین( به دست می نقطه سرد مقدار مورد انتظار باشد یک

Var(Gi) = E(Gi
2) _  [E(Gi)]

 رابطه )4(                                                               2
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پژوهش از روش  نیانوع پراکندگی فضای سبز در  نییتعبرای : 1یگیهمسا نیترکینزد لیتحلروش 

های مختلف نظام یریگشکلثر در علل مؤ صیتشخ این روشاستفاده شد.  یگیهمسا نیترکینزد لیتحل

الگوهای  لیتکمکلی را ارائه و  یهااستیسو الزم جهت ارائه  هیاولنموده، خدمات  لیتسهاستقرار را 

روش شاخصی  نیامراحل مختلف  یریبکارگ جهینتکند. در فضای سبز را فراهم می عیتوزبرای  یشنهادیپ

به   Rn است. هر چقدر مقدار ریمتغ 15/2صفر تا  نیبن شود، که دامنه آمیحاصل  2مجاورت زانیمبه نام 

الگوی  انگریبباشد،  ترکینزد 15/2ای و هرچه به متراکم و خوشه عیتوزباشد، نشانگر الگوی  ترکینزدصفر 

: 1331یرجیافضایی پارامتر مورد نظر است ) عیتوزکننده الگوی تصادفی  انیب زین کیمنظم و عدد  عیتوز

12.) 

 تیمرکز یبررسها جهت : این روشو فاصلة استاندارد یمرکز نیانگیم، یمرکزضه عار یروشها

 (.13: 1332شود )قدیری و دستاآن استفاده می رامونیپهای داده ییایجغراف عیتوزها و داده یهندس

 

  معرفی محدوده مورد مطالعه -4

مربع وسعت دارد. از  ومترلیک 41قرار گرفته و درحدود  زدیجنوب شهر  یلومتریک 31در  زیمهرشهر 

خاص  یهایژگیو یداراقرار گرفته و  یمرکز رانیادر زون  زیمهرشهر  یژئومرفولوژو  یشناسنیزملحاظ 

 شهر .باشدیمنفر  22112برابر با  1315در سال  یسرشمار نیآخرطبق  زیمهرشهر  تیجمع .باشدیمآن 

توسط باغات و  پراکندهمحالت  نیاحاضر از اتصال در حال  کهبوده است  یاپراکنده یروستاهاشامل مهریز 

 یهامحله یپراکندگو  یچنددستگمهم آن  اتیخصوصشهر به خود گرفته است. از  شکل یمزروع یاراض

موقعیت  1شکل  و منگاباد. رآبادیمزو، بغدادآباد، نیمهرپاد، جیاستهرعبارتند از آن محالت عمده آن است. 

 (.53: 1313دهد )حاضریاستان یزد نشان میان و شهرستان مهریز را در کشور ایر

 

                                                           
1 -Nearest-Neighborhood  Analysis 
2 -Rate  Neighborhood 



 

 
 (1331نقشه موقعیت شهر مهریز در استان یزد و کشور ایران )ماخذ: حاضری -1شکل 

 

 ها بحث و یافته -5

در سطح  مهریزشهر فضای سبز  پراکنشمهریز:  یشهر محالتدر سطح فضای سبز وضع  یبررس

 مشخص شده است.  2شکل  ، درمحالت شهری

 

 
 نقشه توزیع فضای سبز در محالت شهر مهریز -2شکل 

 

ضریب آنتروپی و  نحوه توزیع فضای سبز شهر مهریز با استفاده از ضریب آنتروپی و جینی: یبررس

باشد که هر دو می 11341و  11712جینی محاسبه شده برای فضای سبز محالت شهر مهریز به ترتیب برابر 



 

بهتر، عدالت فضایی در توزیع این  به عبارتبز در سطح شهر مهریز است. بیانگر نابرابری در توزیع فضای س

 (  1ها در سطح این شهر برقرار نیست. )جدول مکان

ضریب موران : عمومی Gنحوه توزیع فضای سبز شهر مهریز با استفاده از ضرایب موران و  یبررس

ه هرجا دو منطقه مناطقدهی به زنشود. در روش اول ودهی محاسبه میدر قالب دو روش وزن عمومی Gو 

گیرد. اما در وزن صفر تعلق می و در مناطقی که مرز مشترک ندارند 1داشته باشند، وزن  باهم مرز مشترک

گیری روش دوم داشتن مرز مشترک مالک عمل نیست، بلکه مقدار مرز مشترک بین هر دو ناحیه اندازه

شود تا مقدار وزن مناطق مختلف به دست آید شود و نسبت به کل مرز مشترک همان منطقه سنجیده میمی

تواند برای ارزیابی نتایج میGIS افزار از آنجا که نرم شود.ها مقادیر ضرایب سنجیده میو به کمک این وزن

شهر مهریز فضای سبز ضریب موران برای  (Zhang2008: 212)فضایی به کار برده شود  -مکانی یالگوها

 محاسبه شد:   Arc GIS 10دهی با استفاده از نرم افزاردو روش وزن از هر 1315در سال 

به   -11124از روش صفر و یک مقدار  1331در سال ریز مهشهر  فضای سبز ضریب موران برای -

حاصل شد که  -11112دست آمد که نشان دهنده الگوی تصادفی است. همچنین از روش مرز مشترک مقدار 

 (3بیانگر الگوی تصادفی است که اندکی به سمت پراکندگی متمایل است. )شکل 
 

 

      
 با استفاده از ضریب موران از روش صفر و یک و روش مرز مشترکز مهریالگوی پراکنش فضای سبز در شهر  -3شکل 

 )ماخذ: نگارندگان(

 

، 1های جدول . در این رابطه، بر مبنای دادهاست یعموم G هآمار ییفضا یخودهمبستگ گریدشاخص 

 G شهر مهریز در هر دو روش وزن دهی نزدیک به مقدار مورد انتظار ضریبفضای سبز عمومی  G آماره

 تربزرگعمومی کمی  G ومی است. بنابراین حاصل الگوی تصادفی است. تنها در روش صفر و یک آمارهعم

باشد که بیانگر الگوی تصادفی متمایل به تمرکز باال )نقطه داغ( است و این بدان از مقدار مورد انتظار می



 

اند تا کدیگر متمرکز شدهزیاد، بیشتر در نزدیکی یفضای سبز معنی است که محالت شهر مهریز با تعداد 

، چندان به هم پیوسته نیستند. فضای سبزکم. بنابراین محالت دارای تعداد کمتر فضای سبز محالت با تعداد 

  (4)شکل  اند.در مجاور یکدیگر متمرکز نشدهفضای سبز به عبارت دیگر فضاهای با دسترسی پایین به 

    
 از روش صفر و یک و مرز مشترک یعموم Gریز با استفاده از ضریب  فضای سبز شهر مه یبندخوشه یالگو -4شکل 

 )ماخذ: نگارندگان(
 

چنانکه : یگیهمسا ترینیکنزد یلتحلنحوه توزیع فضای سبز شهر مهریز با استفاده از  یبررس

و  ایمتراکم و خوشه عیتوزباشد نشانگر الگوی  ترکینزدبه صفر   Rnتر نیز اشاره شد، هر چقدر مقدارپیش

ای فض عیتوزالگوی تصادفی  انگریب زین کیمنظم و عدد  عیتوزالگوی  انگریبباشد،  ترکینزد 15/2هرچه به 

 انگریباست که  11772برابر با  زدیدر شهر  Rn شاخص شودمالحظه می 5سبز است. همانگونه که در شکل 

 (  1. )جدول باشدیمسطح شهر فضای سبز در  پراکنشای و نامنظم متمایل به الگوی خوشه یتصادف یالگو
 

 
 )ماخذ: نگارندگان(یگیهمسا نیترکینزد لیتحلالگوی پراکنش فضای سبز در سطح شهر مهریز با استفاده از  -5شکل 

 

 

 



 

 1311در سال  زیمهرفضای سبز  یبرامختلف  بیضرا -1جدول 

 پارامتر مختلف بیضرا

 11712 آنتروپی

 11341 جینی

 -11124 (1و1موران )روش 

 -11112 مرزمشترک(موران )روش

G 11217 (1و1)روش  یعموم 

 11212 (1و1)روش  یعموم Gمقدار مورد انتظار 

G 1111121 مرزمشترک()روش یعموم 

 1111173 )روش مرز مشترک( یعموم G مقدار مورد انتظار

 11772 شاخص میزان مجاورت

 نگارندگان منبع: محاسبات

 

: از یتجمع یعتوزبر حسب  یوزنو فاصلة استاندارد  یمرکز یانگینم، یمرکزعارضه  یریگاندازه

آن  رامونیپ ییفضا عیتوزاستقرار فضای سبز و  یهندس تیمرکزمشخص شدن  یبرا مذکور یروشها

 نیارار دارد. شهر ق یهندس کانوندر  کهمطالعه، فضای سبزی است  نیادر  یمرکزاستفاده شد. عارضة 

ثقل استقرار  مرکز که زین یوزن یمرکز نیانگیمنگ قرمز نشان داده شده است. ( با ر7) شکلفضای سبز در 

 ای تمرکزنشان داده شده است. همچنین درجة  شکل نیادر  دهدیمفضای سبز را در شهر مهریز نشان 

 نشان داده شده است.  یوزنفاصلة استاندارد  لیتحلبا  زینفضای سبز  یپراکندگ



 

 
 )ماخذ: نگارندگان(فضای سبز در شهر مهریز عیتوز تمرکزح ثقل و سط تیمرکز  -6شکل 

 

البدی شهر محسوب ها عاملی مهم در مدیریت کسرانه کاربریرعایت فضای سبز شهر مهریز:  سرانه

تنظیم و کنترل نحوه  استفاده از آن و همچنین محاسبه نیاز واقعی شهر به زمین به منظور تامین شود و می

دست آمده در حل مشکل زمین و های بمیم و تطبیق ارقام و کمیتزمان حال، و تعهای مختلف در کاربری

 یهادادهبنا بر (. 25، 1311شود )سرایی و علیزاده شورکی، مسکن و رشد مناسب شهرها، موثر واقع می

شهر مهریز با کمبود فضای سبز مواجه  متر مربع است و 3/1 زیمهرسبز شهر  یفضا یکنونسرانه  2جدول 

 باشد.می
 

 مهریزمحاسبه سرانه فضای سبز شهر  -2جدول 

دسرانه استاندار مازاد کمبود  فضای سبز مساحت جمعیت سرانه موجود 

* - 11 31/1  شهر یزد 237311 21424 

 نگارندگان منبع: محاسبات

 

 مهریزشهر   محالتفضای سبز در سطح  سرانه محاسبه: مهریزشهر  محالتی فضای سبز در سرانه

که به جز محالت  یبه طوراین شهر دارد،  محالتاز کمبود این کاربری مهم شهری در اغلب  نشان

فضای سبز مواجه هستند که نشان از عدم شهیدرجایی، مهرپادین و منگاباد، سایر محالت با کمبود شدید 

 (3باشد. )جدول تحقق عدالت اجتماعی شهر مهریز می
 



 

 احی شهر مهریزمحاسبه سرانه فضای سبز در نو -3جدول 

 فضای سبز جمعیت )نفر( سطح موجود سرانه موجود سرانه مطلوب مازاد کمبود

* - 11 14/2  بغداد آبادمحله  11214 21321 

- * 11 72/13  شهیدرجایی محله 4221 13157 

- * 11 71/15  مهرپادین محله 3311 51317 

- * 11 31/13  منگاباد محله 571 2552 

* - 11 31/1  1221 1131  استهریج محله 

 بیدک محله 273 1 1 11 - *

* - 11 17/1  سرحوض محله 324 11 

* - 11 21/1  باغ استاد محله 417 511 

 عرب محله 754 1 1 11 - *

 شهید زارعین محله 323 1 1 11 - *

* - 11 12/5  امام خمینی محله 2132 11341 

* - 11 24/1  شهید باهنر محله 1222 1523 

نگارندگان اسباتمنبع: مح  

 

 گیرینتیجه -6

حفظ و گسترش فضای سبز نیز یکی از عوامل توسعه پایدار در شهر است و نقش مهمی در سالمت 

شهروندان دارد. در واقع اهمیت فضای سبز شهری در حیات و پایداری آن و تاثیرات فیزیکی و طبیعی و 

ت وجود کاربری فضای سبز در شهرها، توزیع اجتماعی آن در سیستم شهری انکارناپذیر است، به همین عل

متناسب آن و همچنین سرانه اختصاص یافته به آن بر اساس نیاز جمعیتی یکی از مباحث اساسی در 

 شود.ریزی و مدیریت شهری تلقی میبرنامه

کاربرد ضرایب آنتروپی و جینی نشان داد مقداری نابرابری و ناهماهنگی در توزیع فضای سبز در -

 ها در سطح این شهر برقرار نیست. بهتر، عدالت فضایی در توزیع آن به عبارتهر مهریز وجود دارد، سطح ش

فضای  عیتوزشهر مهریز نشان داد الگوی فضای سبز  ییفضا عیتوزموران در خصوص  بیضرکاربرد -

  سبز تصادفی به سمت پراکنده است.

تمرکز باال )نقطه داغ( است. در  ضای سبز،فتمرکز  ییفضاعمومی نشان داد الگوی  G بیضرکاربرد -

اند و محالت دارای زیاد، در نزدیکی یکدیگر متمرکز شدهفضای سبز واقع، محالت شهر مهریز با تعداد 

 ، چندان به هم پیوسته نیستند. فضای سبزتعداد کمتر 



 

 فضای سبزنوع پراکندگی  نییتعجهت  یگیهمسا نیترکینزد لیتحلروش  یریبکارگحاصل از  جینتا-

ای و نامنظم متمایل به الگوی خوشه یتصادفدر سطح شهر مهریز به صورت  هامکاناین  عیتوز کهنشان داد 

 ازمندین کهصورت گرفته است،  یزیربرنامهها بدون آن یریگشکل کهاست  نیااز  یحاکامر  نیا کهبوده 

 .باشدیم ستهیشا تیریمدتوجه و 

باشد. ر مهریز نشان داد شهر مهریز با کمبود فضای سبز مواجه میسرانه فضای سبز در شه محاسبه-

این کاربری را در اغلب محالت شهر مهریز  فضای سبز در سطح محالت کمبود سرانه محاسبههمچنین 

نشان داد، به طوری که به جز محالت شهیدرجایی، مهرپادین و منگاباد، سایر محالت با کمبود شدید فضای 

 باشد.که نشان از عدم تحقق عدالت اجتماعی شهر مهریز میسبز مواجه هستند 

این ز در سطح شهر نامناسب است. بنابربه طور کلی نتایج حاکی از این امر است که پراکندگی فضای سب

ریزان شهری توجهی خاص به کمبود کاربری فضای سبز داشته باشند تا هم به است مدیران و برنامهالزم 

 گرددیمهایی جهت تفریحات سالم شهروندان کمک شود. پیشنهاد به ایجاد مکان سالمت شهر مهریز و هم

زمینه تحقیقات بیشتری در مورد گیاهان کم آب خواه و سازگار با محیط شهر مهریز صورت پذیرد در این 

 تر و زیباتر در شهرها باشیم.تا شاهد محیطی سالم

ا در شهر مهریز موارد زیر نقش بسزایی در ایجاد برای رسیدن به سرانه مطلوب و توزیع مناسب این فض

بندی مناسب، جلب ریزی دقیق و زمان، برنامهدر دست داشتن آمار و اطالعات صحیحفضای سبز دارد: 

هایی در این مندی در آنان نسبت به مسائل محیط زیست، ارائه برنامهمشارکت شهروندان و ایجاد عالقه

تدوین قوانین و مقررات برای حفظ این فضاها، استفاده از نتایج های جمعی، خصوص از طریق رسانه

 ها و نهادها.های مربوطه، ایجاد هماهنگی بین ارگانتحقیقات، حمایت از پروژه
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