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تحلیل عدالت فضایی در توزیع و دسترسی به بوستانها در شهر بابل
1

عیسی پیری* ،1میالد حسنعلیزاده

-1گروه جغرافيا و برنامهریزي شهري ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
(علمی – پژوهشی)
پذیرش مقاله 1399/3/21 :تأیيد نهایی مقاله1399/8/14 :

چكیده
توزیع فضایی نامناسب بوستانها در سطح شهرها میتواند موجب استفاده کم کاربران از بوستانها ،آشفتگی
در سيماي شهري ،عدم تعامالت اجتماعی مناسب ،مشکالت مدیریت و نگهداري و نيز کاهش امنيت روانی و
اجتماعی شود .این پژوهش با هدف تحليل توزیع بوستانها در سطح شهر بابل با رویکرد عدالت فضایی تهيه
شده است .پژوهش حاضر براساس هدف ،کاربردي و براساس ماهيت و روش ،توصيفی  -تحليلی است .داده-
هاي مربوط به بوستانهاي شهر بابل ،از سازمان فضاي سبز شهرداري بابل گردآوري و با گوگل ارثOpen ،
 Street Mapو مشاهده ميدانی مطابقت داده شد .براي تحليل الگوي توزیع فضایی بوستانها از مدلهاي
توزیع جهتدار (بيضی انحراف استاندارد) ،ميانگين مرکزي ،تحليل خوشهاي فضایی چندفاصلهاي و ميانگين
نزدیکترین همسایگی در محيط نرمافزار  Arc Gisاستفاده شد .در ادامه با روش تحليل شبکه شعاع دسترسی
به بوستانها مشخص گردید .در انتها نيز شعاع خدماتدهی و دسترسی به بوستانها با تراکم جمعيت محله-
هاي شهر بابل انطباق داده شد تا نارسایی محلههاي شهر در دسترسی به بوستانها مشخص شود .نتایج نشان
داد که بوستانها در سطح شهر بابل به صورت پراکنده و تصادفی توزیع شدهاند اما به دليل کمبود تعداد آنها،
محلههاي شرقی و غربی شهر و همچنين محلههاي پرتراکم  16 ،14و  20فاقد بوستان هستند و از بیعدالتی
در توزیع و دسترسی به بوستانها رنج میبرند .در سطح کل شهر نيز  7/27متر مربع کمبود سرانه بوستانها
وجود دارد .بنابراین احداث بوستانهاي جدید به ویژه بوستانهاي محلهاي و شهري در سطح شهر بابل
ضرورت دارد.
واژههای كلیدی :تحليل فضایی ،عدالت فضایی ،توزیع بوستانها ،دسترسی به بوستانها ،شهر بابل.

* -نویسنده مسئول:

Email: isapiri@znu.ac.ir
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 .)1395بوستانها به عنوان مرکز ثقل فضایی
فعاليتهاي اوقات فراغت شناخته میشوند ،در
نتيجه ،نياز به توزیع فضایی عادالنه بوستانها براي
برنامهریزي بهينه اوقات فراغت شهروندان ضروري
میباشد ( .)Jing et al, 2018با وجود ضرورت و
اهميت بوستانهاي عمومی براي تداوم حيات
شهري ،مطالعات اخير نشان میدهند که بوستان-
هاي شهري در اغلب کشورها به طور یکنواخت در
درون شهرها توزیع نشده است ( McConnachie
 .)and Shackelton, 2010در بسياري از شهرها،
دسترسی محلی به بوستانها ناعادالنه است؛ برخی
از محلهها ممکن است از عدم دسترسی رنج ببرند،
چرا که بوستان مناسب تا حدودي در مجاورت
نواحی پرجمعيت قرار دارد ( Lee and Hong,
 .)2013توزیع نامناسب و ناعادالنه بوستانها،
مشکالتی را براي دسترسی آسان شهروندان به
وجود آورده است (طایفه علیاکبرخانی و همکاران،
 .)1398از این رو تحليل توزیع فضایی و دسترسی
به بوستانها به عنوان یک جنبه از عدالت زیست-
محيطی شناخته شده است ( Tan and
 .)Samsudin, 2017بنابراین بررسی توزیع عادالنه
بوستانها در سطح شهرها بهویژه در کشورهاي
درحالتوسعه که دچار نابرابري سازمانیافتهاي
هستند ،بسيار ضروري است (.)Xiao et al, 2017
همچنين با توجه به اینکه دسترسی کافی و
عادالنه به بوستانها اصلی اساسی براي شرایط
مناسب زندگی و یک محيط سالم در محلههاي
شهري است ،و پژوهشهاي علمی در زمينه تأمين
عادالنه بوستانها در سطح خانوار و افراد اندك
است ،انجام پژوهش در این زمينه ضرورت پيدا
میکند ( .)Wüstemann, 2017شهر بابل با توجه
به افزایش جمعيت طی دهههاي گذشته و
ساختوسازهاي افسارگسيخته ،دچار بیعدالتی در
توزیع خدمات عمومی از جمله بوستانها در سطح

مقدمه
افزایش جمعيت شهري ،پيشیگرفتن شهرنشينی
بر شهرسازي و گسترش فيزیکی شهرها در دهه-
هاي اخير ،ساختار چشمانداز شهري و مناظر
طبيعی شهر را تحت تأثير قرار داده است
(ابراهيمزاده و حاتمی .)1393 ،افزایش رشد
روزافزون جمعيت شهري که به دنبال خود موجب
افزایش تقاضا براي مسکن و ساختوسازهاي
مسکونی شده ،نگرانیهایی را در مورد حفظ
بوستانها و ارائه خدمات اکوسيستمی ایجاد کرده
است ( .)Lin et al, 2015امروزه بوستانها نقش
تعيين کنندهاي در حمایت از سيستمهاي
اکولوژي و اجتماعی شهرها ایفا مینمایند ( Olga
 )et al, 2007که در خالل فرایند پویاي توسعه
عمودي و افقی شهرها مورد تجاوز کاربريهاي
مسکونی و تجاري قرار گرفته و از حيث کمی و
نحوه توزیع دچار مشکالت عدیدهاي گردیدهاند
( .)Imaoka et al, 2005از این رو گسترش
شهرنشينی منجر به افزایش تقاضا براي گسترش
بوستانها در شهرها شده است (لحميان1396 ،؛
بزي و همکاران1391 ،؛ حامی و فهام.)1396 ،
بنابراین وجود بوستانها و تأثير آنها در شهرها
اجتنابناپذیر است (عبدالهی و پازند .)1395 ،اگر
بوستانها در هر قسمت از شهري ،با کمبود یا
توزیع و پراکندگی نامناسب همراه شوند ،آن شهر
در سه بعد کالبد ،اکولوژیک و اجتماعی با
مشکالت و معضالتی روبهرو خواهد بود
(طهماسبیزاده و عباسی .)1397 ،توزیع عادالنه
بوستانهاي شهري براي پایداري شهرها ضروري و
حياتی میباشد (،)Konijnendijk et al, 2013
زیرا با گذر از مدرنيته و قرارگرفتن در جهان
پسامدرن و نيز به وجودآمدن حس نوستالژیک در
این فضا ،نياز شهروندان به گذران اوقات فراغت
افزایش یافته است (خادمالحسينی و همکاران،
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شود (رحمانی .)1382 ،شواهد بسياري از بی-
عدالتیهاي زیستمحيطی در توزیع بوستانهاي
شهري وجود دارد ( .)Wolch at el, 2014از این
رو ایجاد تعادل و عدالت فضایی در شهر از اصلی-
ترین اهداف در برنامهریزي شهري به شمار میرود
(طهماسبیزاده و عباسی1397 ،؛ زارعی.)1397 ،
امروزه بوستانها و فضاهاي سبز در زمره پنج
کاربري مهم شهري قرار دارند (حامی و همکاران،
 ،)1397و توزیع و پراکنش آن در سطح شهر
اهميت زیادي دارد (موسیکاظمی و فراجی-
چنذاب .)1398 ،بوستانها مکانی دموکراتيک
براي تمایالت فرهنگهاي متفاوت شهري و
پاسخگویی به آنها میباشند (عزتپناه و کحگلو،
 .)1393بوستانها ميراثی از طبيعت در فضاهاي
شهري هستند (محمدابراهيمی و همکاران،
 .)1394از بوستانها به عنوان ششهاي تنفسی
شهرها یاد میشود (فاضلنيا و همکاران.)1390 ،
بوستانهاي شهري که جزء کاربري فضاي سبز به
شمار میروند (مظفري و دوستی ،)1391 ،به
عنوان جزئی از نظام کالبدي (قائدرحمتی و
همکاران ،)1396 ،و بخشی از سيماي شهر
(پوراحمد و همکاران ،)1394 ،یکی از مهمترین
فضاهاي فراغتی در شهرها هستند (قادري و
هاشمیمقدم )1393 ،که بنا بر ماهيت خود
فضاهاي عمومی پویا و در حال تغييرند (پوراحمد
و حبيبيان .)1397 ،بوستانها بر نشاط و
سرزندگی در فضاهاي شهري تأثير میگذارند
(عليزاده اصل و همکاران .)1395 ،بوستانهاي
شهري طيف گستردهاي از منافع زیستمحيطی،
روانی و اجتماعی  -اقتصادي را براي شهر به
ارمغان میآورند ( )Brown et al, 2014و عالوه بر
ارائه مکانهاي تفریحی ،باال بردن ارزش امالك،
منبع درآمد اقتصادي ارزشمند براي شهرداريها
(شيرانی سرمازه و همکارن ،)1398 ،ایجاد مکان-

شهر شده است .بر این اساس ،هدف پژوهش
حاضر تحليل توزیع بوستانها در سطح شهر بابل
با رویکرد عدالت فضایی است تا الگوي توزیع و
ميزان فقر دسترسی به بوستانها در ميان جمعيت
شهر بابل مشخص شود .از این رو پژوهش حاضر
در پی پاسخگویی به این پرسشها میباشد:
بوستانهاي شهري با چه الگویی در سطح شهر
بابل توزیع شدهاند؟ و کدام یک از محلههاي شهر
بابل در توزیع بوستانها از بیعدالتی فضایی رنج
میبرند؟
تحليل فضایی دسترسی به بوستانها در سطح
شهر ،از جمله مهمترین فرایندهاي توسعه شهري
جهت برنامهریزي عدالت محور میباشد (تقوایی و
همکاران .)1397 ،دسترسی مطلوب به بوستان
هاي شهري با برقراري عدالت فضایی ممکن می-
شود ( .)soja, 2010شهرهاي پایدار بایستی به
دنبال ایجاد دسترسی متوازن آحاد اجتماع به
تسهيالت و امکانات عمومی چون بوستانها باشند
(فصيحی و همکاران .)1398 ،بنابراین بوستانهاي
شهري پایدار باید براي همه مردم قابل دسترس و
قابل استفاده باشد ( .)Sarhan et al, 2016بررسی
عدالت در دسترسی شهروندان به بوستانهاي
شهري مشخص میکند که آیا بوستانها به طور
مناسب توزیع یافتهاند و همه افراد از دسترسی
برابري به آنها برخوردارند و یا توزیع بوستانها
نابرابر بوده و در نتيجه دسترسیهاي افراد مختلف
هم نابرابر میباشد ( .)Hass, 2009معموالً قشر
بزرگی از گروههاي آسيبپذیر از دسترسی مناسب
به بوستانهاي شهري محرومند ( Rahman and
 .)Zhang, 2018توزیع فضایی نامناسب بوستانها
در سطح شهرها میتواند موجب استفاده کم
کاربران از بوستانها ،آشفتگی در سيماي شهري،
عدم تعامالت اجتماعی مناسب ،مشکالت مدیریت
و نگهداري و نيز کاهش امنيت روانی و اجتماعی
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هاي مناسب براي پاتوقهاي اجتماعی (فنی و
جنگی ،)1392 ،توسعه جامعه (قربانی و تيموري،
 ،)1389زیباسازي سيماي شهر (صالحی و
همکاران ،)1398 ،تعدیل دماي شهر ،حمایت از
تنوع زیستی ،تنظيم رواناب سطحی ،افزایش
رطوبت نسبی ،لطافت هوا (پوراحمد و همکاران،
 )1388و جذب آلودگی هوا و کاهش سروصدا،
منجر به ارتباط شهروندان با محيطزیست میشوند
که این امر سبب بهبودي سطح سالمت و
تندرستی مردم ،افزایش فعاليتهاي بدنی ،نزدیکی
به طبيعت ،تعامالت اجتماعی و افرایش مشارکت
شهروندان (احدنژاد روشتی و همکاران،)1398 ،
کاهش ميزان استرس و بيماريهاي روانی
( ،)Annerstedt et al, 2012بهبود کارکرد
اجتماعی و اکولوژیکی محيطهاي شهري
( )Barbosa et al, 2007و افزایش ميزان رضایت-
مندي آنها از زندگی شهري میشود ( Maas et

155

 .)al, 2009بهمنظور بهرهمندي مناسب از این
مزایا ،شهروندان باید دسترسی معقولی به بوستان-
ها داشته باشند ( .)Reyes et al, 2014بنابراین
توزیع عادالنه بوستانهاي شهري ،موجب افزایش
سالمت ،سرزندگی و پایداري و مانع ایجاد خفقان
ناشی از آلودگیهاي محيط شهري میشود
(تقوایی و کيومرثی .)1392 ،در این رابطه شناخت
ميزان توزیع متعادل و متوازن بوستانها ،نيازمند
بررسی دقيق و همهجانبه است (زنگیآبادي و
رخشانینسب .)1388 ،از نظر آژانس محيطزیست
اروپا فاصله دسترسی شهروندان تا بوستانها باید
 15دقيقه پياده معادل  900تا  1000متر باشد
( .)Wüstemann et al, 2017مساحت و شعاع
دسترسی مفيد براي انواع بوستانهاي واحد
همسایگی ،محلی ،ناحيهاي و شهري براي ایران در
جدول  1ارائه شده است (سعيدنيا.)1379 ،

جدول  :1مساحت و شعاع عملکردي بوستانهاي شهري به تفکيک مقياس بوستان
مقیاس بوستان

مساحت

شعاع دسترسی

همسایگی

کمتر از  0/5هکتار

 250تا  400متر

محلهاي

 0/5تا  1هکتار

 500تا  750متر

ناحيهاي

 1تا  4هکتار

 750تا  1000متر

شهري

 4تا  8هکتار

 1500تا  2000متر

در زمينه تحليل عدالت فضایی در توزیع بوستان-
ها ،چندین پژوهش انجام شده است که چندتا از
مهمترین آنها در جدول  2ارائه شده است.
نوآوري پژوهش حاضر نسبت به سایر مطالعات
انجام شده ،استفاده از روش تحليل شبکه براي
تعيين شعاع دسترسی بوستانها در مقياس

شهري ،ناحيهاي ،محلهاي و همسایگی ،استفاده از
روش تحليل خوشهاي فضایی چند فاصلهاي،
توزیع جهتدار (بيضی انحراف استاندارد) و
ميانگين مرکزي براي تعيين الگوي توزیع بوستان-
ها در سطح شهر میباشد.

جدول  :2خالصه مطالعات انجام گرفته در زمينه تحليل عدالت فضایی در توزیع و دسترسی به بوستانها
مطالعه

سال

نتیجه

رحمان و ژانگ

2018

بوستانها در سطح شهر داکا به طور ناعادالنه توزیع شده است.

سيائو و همکاران

2017

عدالت فضایی در توزیع فضایی بوستانها در شهر شانگهاي چين رعایت شده است.
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وستمان و همکاران

2017

شهروندان آلمان دسترسی مناسبی به بوستانها دارند.

اونال و همکاران

2016

بوستانهاي محلهاي در کاکورواي ترکيه توزیع ناعادالنهاي دارند.

فن و همکاران

2016

توزیع بوستانها در سطح شهر نانجيانگ چين مناسب و عادالنه است.

شاك

2016

آسياییتبارها دسترسی کمتري به بوستانهاي شهري در فونيکس آریزونا دارند.

انور و همکاران

2015

بوستانهاي شهر بهاوالپور پاکستان ناعادالنه در سطح این شهر توزیع شده است.

فصيحی و همکاران

1399

توزیع و دسترسی به بوستانها در شهر ایالم عادالنه نيست.

محمديحميدي و همکاران

1399

توزیع بوستانها در مناطق  22گانه شهر تهران عادالنه نيست.

فصيحی و همکاران

1398

توزیع فضایی بوستانها در سطح اسالمشهر عادالنه نيست.

جعفري و همکاران

1398

عدالت فضایی در توزیع بوستانهاي شهر بناب چندان رعایت نشده است.

احدنژاد روشتی و همکاران

1397

نواحی مختلف شهر زنجان دسترسی عادالنهاي به بوستانهاي شهري ندارند.

ابراهيمزاده و همکاران

1397

الگوي توزیع فضایی بوستانها در منطقه بیسيم زنجان کامالً خوشهاي میباشد.

پاكفطرت و همکاران

1397

توزیع فضایی بوستانها در سطح شهر شيراز نامناسب است.

رحيمی و همکاران

1397

بوستانها به صورت ناعادالنه در سطح شهر تبریز توزیع شده است.

امينینژاد و همکاران

1396

بوستانها در شهر اسالم آباد غرب از نظر توزیع فضایی ،مطلوب ارزیابی میشوند.
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خانوار) رسيد .بابل دومين شهر پرجمعيت استان و
در رتبه  32شهر پرجمعيت کشور است .مساحت
این شهر  143100هکتار است که به دو منطقه و
 22محله شهري تقسيم میشود .بابل یکی از
شهرهاي مهم شمال کشور در زمينه پزشکی،
دانشگاهی ،سياسی ،ارتباطی ،فرهنگی و تجاري
محسوب میشود (نيکپور و حسنعلیزاده،
)1398؛ (شکل .)1

منطقه مورد مطالعه
محدوده پژوهش حاضر شهر بابل است .بابل
معروف به شهر بهار نارنج یکی از شهرهاي استان
مازندران و مرکز پرجمعيتترین شهرستان این
استان و دومين شهرستان پرجمعيت شمال کشور
پس از رشت میباشد .جمعيت این شهر در سال
 1390برابر با  219467نفر بوده است که در
سرشماري سال  1395به  250217نفر (81572

شکل  :1قلمرو جغرافيایی شهر بابل
پژوهشهاي دانش زمين
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مواد و روشها

نتایج

پژوهش حاضر براساس هدف از نوع کاربردي و
براساس ماهيت و روش از نوع توصيفی  -تحليلی
است .دادههاي مربوط به بوستانهاي شهر بابل ،از
سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهرداري بابل
گردآوري و با گوگل ارث Open Street Map ،و
مشاهده ميدانی مطابقت داده شد .جامعه آماري
این پژوهش انواع بوستانهاي واقع در محدوده
قانونی شهر بابل میباشد .پس از تهيه شيپ فایل
بوستانهاي شهر بابل در نرمافزار  Arc Gisمطابق
اسناد شهرداري و مشاهده ميدانی و ترسيم
محدوده بوستانها در گوگل ارث ،اطالعات
توصيفی مربوط به بوستانها محاسبه شده است.
سپس الگوي توزیع فضایی بوستانها با مدلهاي
توزیع جهتدار (بيضی انحراف استاندارد) ،ميانگين
مرکزي ،تحليل خوشهاي فضایی چندفاصلهاي و
ميانگين نزدیکترین همسایگی در محيط نرمافزار
 Arc Gisمورد بررسی قرار گرفت .در ادامه با روش
تحليل شبکه شعاع خدماتدهی و دسترسی به
بوستانها مشخص گردید .در انتها نيز شعاع
خدماتدهی و دسترسی به بوستانها با تراکم
جمعيت محلههاي شهر بابل انطباق داده شد تا
نارسایی محلههاي شهر در دسترسی به بوستانها
مشخص شود.

براساس محاسبات صورت گرفته که در جدول 3
ارائه شده است ،مساحت کل  20بوستان موجود
در سطح شهر بابل برابر  183996/67متر مربع
معادل  18/4هکتار میباشد .با توجه به جمعيت
شهر بابل در سال  ،1395سرانه بوستانها در شهر
بابل 0/73 ،متر مربع میباشد که با توجه به سرانه
استاندارد  8متر مربع در ایران 7/27 ،متر مربع
کمبود سرانه بوستانها در سطح شهر وجود دارد.
از این  20بوستان 14 ،بوستان در مقياس
همسایگی قرار دارند که مجموع مساحت آنها
 31665/63متر مربع میباشد .همچنين  1بوستان
با مقياس محلهاي وجود دارد که مساحت آن
 5196/34متر مربع میباشد ،و نيز  4بوستان در
مقياس ناحيهاي وجود دارد که مجموع مساحت
آنها  75826/3متر مربع میباشد ،و تنها یک
بوستان در مقياس شهري قرار دارد که مساحت
آن  71308/4متر مربع است (منبع :محاسبات
نگارندگان براساس اطالعات سازمان سازمان سيما،
منظر و فضاي سبز شهرداري بابل .)1398 ،در
شکل  2نقشه پراکندگی بوستانها در سطح شهر
بابل ارائه شده است.

جدول  :3اطالعات توصيفی توزیع بوستانها در شهر بابل
مقیاس

تعداد

مساحت كل

كمترین مساحت

بیشترین مساحت

میانگین

انحراف استاندارد

همسایگی

14

31665/63

498/68

4785/41

2261/83

1228/95

محلهاي

1

5196/34

5196/34

5196/34

5196/34

0

ناحيهاي

4

75826/3

14595/8

24154/2

18956/57

3889/93

شهري

1

71308/4

71308/4

71308/4

71308/4

0

کل

20

183996/67

498/68

71308/4

9199/83

15826/96
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شکل  :2پراکندگی بوستانها در سطح شهر بابل

توزیع جهتدار و ميانگين مرکزي براي بوستان-
هاي شهر بابل در شکل  3ارائه شده است .مطابق
این شکل ميانگين مرکزي که مرکز ثقل بوستانها
را در شهر بابل نشان میدهد ،در مرکز شهر و در
محله  6واقع شده است .بيضی انحراف استاندارد
نيز نشان میدهد که بوستانها داراي توزیع
شمالی  -جنوبی در سطح شهر میباشند.

توزیع جهتدار (بیضی انحراف استاندارد) و
میانگین مركزی

توزیع جهتدار که به بيضی انحراف استاندارد نيز
معروف است ،نشان میدهد که آیا توزیع عوارض
جغرافيایی در فضا به صورتی جهتدار صورت
گرفتهاند یا خير .ميانگين مرکزي نيز مشخص-
کننده عارضهاي است که با توجه به الگوي توزیع
دادهها در کانون هندسی و مرکز ثقل شهر قرار
میگيرد (نيکپور و حسنعلیزاده .)1397 ،نتایج

شکل  :3توزیع جهتدار و ميانگين مرکزي بوستانها در شهر بابل
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صورت خوشهاي است و برعکس پایينتر بودن آن
الگوي پراکنده را میرساند (لطفی و حسنعلیزاده،
 .)1399تحليل خوشهاي فضایی چندفاصلهاي
براي بوستانهاي شهر بابل انجام گرفته و نتایج آن
در شکل  4ارائه شده است .براساس این شکل
منحنی مشاهده شده پایينتر از منحنی مورد
انتظار قرار دارد .بنابراین بوستانها داراي الگوي
توزیع پراکنده میباشند.

تحلیل خوشهای فضایی چندفاصلهای

ابزار تحليل خوشهاي فضایی چندفاصلهاي
()Multi-Distance Spatial Cluster Analysis
که به تابع  kریپلی ( )Ripleys K Functionنيز
مشهور است ،نشان میدهد که وضعيت خوشه-
بندي عوارض در فواصل مختلف جغرافيایی چگونه
است .در خروجی نموداري این ابزار ،در صورتی که
منحنی نتایج مشاهده شده باالتر از منحنی نتایج
مورد انتظار قرار گيرد ،یعنی اینکه الگوي توزیع به

شکل  :4تحليل خوشهاي فضایی چندفاصلهاي بوستانها در شهر بابل

مشاهده شده به فاصله مورد انتظار محاسبه می-
شود (عسگري .)1390 ،تحليل ميانگين
نزدیکترین فاصله همسایگی براي بوستانها در
سطح شهر بابل انجام گرفته و نتایج آن در جدول
 4و شکل  5ارائه شده است .براساس نتایج،
ميانگين فاصله مشاهده  520/24متر میباشد،
درحالیکه مقدار ميانگين فاصله مورد انتظار
 443/2متر محاسبه شده است .نسبت نزدیکترین
همسایگی  1/17اندازهگيري شده است که به
دليل اینکه بزرگتر و نزدیک به  1میباشد ،نتيجه
میگيریم که بوستانها به صورت تصادفی در شهر
بابل توزیع شدهاند و از الگوي خاصی تبعيت نمی-
کنند.

میانگین نزدیکترین همسایگی

ابزار ميانگين نزدیکترین فاصله همسایگی ابتدا
فاصله بين نقطه مرکزي هر عارضه را با نقطه
مرکزي نزدیکترین همسایهاش اندازهگيري کرده،
سپس ميانگين تمامی این نزدیکترین همسایگیها
را محاسبه میکند .اگر ميانگين فاصله محاسبه
شده از ميانگين توزیع تصادفی فرضی کمتر باشد،
آنگاه میتوان نتيجه گرفت که توزیع پدیده مورد
بررسی در فضا بهصورت خوشهاي میباشد .اگر
ميانگين فاصله محاسبه شده بزرگتر از ميانگين
توزیع تصادفی فرضی باشد ،آنگاه میتوان نتيجه
گرفت که عوارض به صورت پراکنده در فضا توزیع
شدهاند .این شاخص به صورت نسبت بين فاصله
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جدول  :4تحليل ميانگين نزدیکترین همسایگی بوستانها در شهر بابل
Average Nearest Neighbor Summary
Observed Mean Distance
520.2424 Meters
Expected Mean Distance
443.2037 Meters
Nearest Neighbor Ratio
1.173822
z-score
1.487139
p-value
0.136978

شکل  :5تحليل ميانگين نزدیکترین همسایگی بوستانها در شهر بابل

گرفته براي بوستانهاي همسایگی را نشان می-
دهد .در این شکل شعاع دسترسی پياده 250
متري با رنگ سبز و شعاع دسترسی پياده 400
متري با رنگ زرد مشخص شده است .مطابق
محاسبات انجام گرفته 94/55 ،درصد از مساحت و
 90/66درصد از جمعيت شهر بابل دسترسی به
بوستانهاي همسایگی ندارد .عدم وجود بوستان-
هاي همسایگی در بيش از  94درصد از مساحت
شهر ،ضرورت ایجاد بوستانهاي همسایگی جدید
با مکانیابی و برنامهریزي مناسب را نمایان می-
سازد.

تحلیل شبكه

براي تحليل دسترسی به بوستانها از روش تحليل
شبکه استفاده شده است .براي استفاده از روش
تحليل شبکه ،ابتدا شبکه راههاي شهر بابل از
طریق  Open Street Mapاستخراج و سپس در
محيط  Arc Gisبه دادههاي شيپ فایل خطی
تبدیل شده است .در مرحله بعد شيپ فایل نقطه-
اي بوستانهاي شهر بابل به همراه این اطالعات به
 Network Datasetتبدیل شده و با ابزار Make
 Add Locations ،Service Area Layerو Solve
شعاع دسترسی و خدماتدهی بوستانها مشخص
شده است .شکل  6نتایج تحليل شبکه انجام

پژوهشهاي دانش زمين
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شکل  :6دسترسی شبکه به بوستانهاي همسایگی در شهر بابل

انجام گرفته 99/71 ،درصد از مساحت و 99/63
درصد از جمعيت شهر بابل به این بوستان
دسترسی ندارد .با توجه به فقر گسترده در
دسترسی به بوستانهاي محلهاي در شهر بابل،
مکانیابی تعداد زیادي از این بوستانها در سطح
شهر بسيار ضرورت دارد.

در شکل  7نتایج تحليل شبکه براي بوستانهاي
محلهاي ارائه شده است .در این شکل شعاع
دسترسی پياده  500متري با رنگ سبز و شعاع
دسترسی پياده  750متري با رنگ زرد مشخص
شده است .با توجه به اینکه تنها یک بوستان در
مقياس محلهاي وجود دارد ،مطابق محاسبات

شکل  :7دسترسی شبکه به بوستانهاي محلهاي در شهر بابل

شده است .با توجه به اینکه فقط چهار بوستان در
مقياس ناحيهاي وجود دارد ،مطابق محاسبات
انجام گرفته 93/1 ،درصد از مساحت و 95/67
درصد از جمعيت شهر بابل به بوستانهاي ناحيه-

در شکل  8نتایج تحليل شبکه براي بوستانهاي
ناحيهاي ارائه شده است .در این شکل شعاع
دسترسی پياده  750متري با رنگ سبز و شعاع
دسترسی پياده  1000متري با رنگ زرد مشخص
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اي دسترسی ندارد .همانطور که در این شکل
مشهود است ،هر  4بوستان ناحيهاي در قسمت
مرکز و جنوب شهر تمرکز یافتهاند و بخش زیادي

162

از شمال ،شرق ،غرب و مرکز شهر خالی از این نوع
از بوستانها میباشد.

شکل  :8دسترسی شبکه به بوستانهاي ناحيهاي در شهر بابل

شبکه معابر اطرافش میباشد 99/65 ،درصد از
مساحت و  99/83درصد از جمعيت شهر بابل به
این بوستان دسترسی ندارد .با توجه به دسترسی
بسيار ضعيف به بوستانهاي شهري ،احداث چند
بوستان شهري در سطح شهر بابل اجتنابناپذیر
است.

در شکل  9نتایج تحليل شبکه براي بوستانهاي
شهري ارائه شده است .در این شکل شعاع
دسترسی پياده  1500متري با رنگ سبز و شعاع
دسترسی پياده  2000متري با رنگ زرد مشخص
شده است .با توجه به اینکه تنها یک بوستان در
مقياس شهري وجود دارد که داراي محدودیت در

شکل  :9دسترسی شبکه به بوستانهاي شهري در شهر بابل
پژوهشهاي دانش زمين
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در شکل  10دسترسی به انواع بوستانها با توجه
به تراکم جمعيت محلههاي شهر بابل ارائه شده
است .مطابق این شکل محلههاي مرکزي شهر
شامل محلههاي  17 ،13 ،8 ،6 ،4با توجه به اینکه
داراي تراکم جمعيت باالیی میباشند ،متناسب با
آن ،دسترسی مناسبی به بوستانهاي شهري نيز
دارند .اما دو محله دیگر واقع در مرکز شهر ،با
وجود تراکم بسيار باالي جمعيت ،دسترسی
مناسبی به بوستانها ندارند .محله  1که در شمال
شهر واقع است نيز با توجه به تراکم متوسط ،به
دليل وجود بوستان بزرگ نوشيروانی داراي
دسترسی نسبتا مناسبی است .اما دو محله دیگر
واقع در شمال شهر شامل محلههاي  2و  12فاقد
هرگونه دسترسی به بوستانها میباشند .همچنين
در قسمت شمال شرق و شرق شهر نيز ،سه محله
 5 ،3و  7نيز فاقد دسترسی مناسب به بوستانها
هستند .در غرب و جنوب غرب شهر نيز ،چهار
محله  19 ،18 ،15و  20هيچگونه دسترسی به

163

بوستانها ندارند که در این بين محله  20داراي
تراکم جمعيت بسيار باالیی میباشد .در جنوب و
جنوب شرق شهر با وجود تراکم جمعيت پایين،
محلههاي  1 ،11 ،22 ،21و  9داراي دسترسی
نسبتا مناسبی به بوستانها میباشند .بنابراین در
 3محله پرتراکم شهر ،شامل محلههاي  16 ،14و
 20بوستانی وجود ندارد .با توجه به اینکه در ایجاد
بوستانها باید به تراکم جمعيت اولویت داد،
مکانیابی و برنامهریزي احداث بوستانها در این
محلهها باید به جد در دستور کار مدیران شهر قرار
گيرد .عالوه بر آن محلههاي شرق و غرب شهر نيز
فاقد بوستان میباشند و براي دسترسی به
بوستانها باید متحمل هزینه حملونقل براي
رسيدن به این کاربري شهري شوند .بنابراین
مکانیابی و احداث بوستانهاي جدید در این
محلهها نيز ضرورت دارد تا به این ترتيب عدالت
فضایی در توزیع بوستانهاي شهري برقرار شود.

شکل  :10تراکم جمعيت و دسترسی شبکه به بوستانها در شهر بابل
پژوهشهاي دانش زمين
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از مساحت و  95/67درصد از جمعيت شهر به
بوستانهاي ناحيهاي و  99/65درصد از مساحت و
 99/83درصد از جمعيت شهر به این بوستان
شهري دسترسی ندارد .همچنين با تطبيق
دسترسی به انواع بوستانها با تراکم جمعيت
محلههاي شهر بابل نمایان شده است که محله-
هاي مرکز شهر که داراي تراکم جمعيتی باالیی
هستند ،دسترسی مناسبی به بوستانها نيز دارند.
همچنين مشخص شده است که در  3محله
پرتراکم شهر ،شامل محلههاي  16 ،14و  20و نيز
در محلههاي شرق و غرب شهر بوستانی وجود
ندارد .بنابراین عدالت فضایی در توزیع بوستانها
در سطح شهر بابل رعایت نشده است .اطالعات
توصيفی نيز نمایان ساخته است که مساحت کل
 20بوستان موجود در سطح شهر بابل برابر
 183996/67متر مربع معادل  18/4هکتار می-
باشد .با توجه به جمعيت شهر بابل در سال
 ،1395سرانه بوستانها در شهر بابل 0/73 ،متر
مربع میباشد که با توجه به سرانه استاندارد  8متر
مربع در ایران 7/27 ،متر مربع کمبود سرانه
بوستانها در سطح شهر وجود دارد .بنابراین با
وجود الگوي توزیع پراکنده و عمدت ًا تصادفی
بوستانها در سطح شهر بابل ،به دليل کمبود
تعداد آنها ،محلههاي زیادي فاقد بوستان هستند
و از بیعدالتی در توزیع و دسترسی به بوستانها
رنج میبرند .به ویژه کمبود بوستانهاي محلهاي و
شهري فوقالعاده چشمگير میباشد؛ بنابراین در
جهت برقراري عدالت فضایی در توزیع بوستانها
در سطح شهر بابل ،احداث بوستانهاي محلهاي و
شهري در محلههاي پرتراکم فاقد بوستان شامل
محلههاي  16 ،14و  20و نيز در محلههاي شرقی
و غربی شهر پيشنهاد میشود .نتایج این پژوهش
از نظر ناعدالتی در توزیع و دسترسی به بوستانها،
با نتایج پژوهش رحمان و همکاران ( ،)2018اونال

نتیجهگیری
در جوامع امروزي ،جهانی شدن و توسعه خدمات
الکترونيکی منجر به افزایش اوقات فراغت براي
شهروندان شده است .از این رو نياز به فضاهاي
فراغتی از جمله بوستانها در سطح شهرها رو
افزایش است .از طرفی افزایش جمعيت شهرها و
نياز به ساختوسازها به ویژه ساختمانهاي
مسکونی و تجاري ،عالوه بر اینکه بسياري از
بوستانها را با نارسایی در خدماتدهی به
شهروندان مواجه ساخته ،توزیع بوستانها در
سطح شهرها را نيز دچار اخالل کرده است.
بنابراین براي دسترسی عادالنه شهروندان به
بوستانها ،عدالت فضایی در توزیع بوستانها باید
رعایت شود .در این پژوهش نيز عدالت فضایی در
توزیع بوستانها در سطح شهر بابل با استفاده از
مدلهاي توزیع جهتدار (بيضی انحراف
استاندارد) ،ميانگين مرکزي ،تحليل خوشهاي
فضایی چندفاصلهاي و ميانگين نزدیکترین
همسایگی تحليل شده است .مطابق نتایج توزیع
جهتدار ،بوستانها داراي توزیع شمالی  -جنوبی
در سطح شهر میباشند .همچنين مطابق نتایج
ميانگين مرکزي ،مرکز ثقل بوستانها در مرکز
شهر و در محله  6واقع شده است .براساس تحليل
خوشهاي فضایی چندفاصلهاي بوستانها داراي
الگوي توزیع پراکنده در سطح شهر بابل هستند و
براساس ميانگين نزدیکترین همسایگی بوستانها
به صورت تصادفی در سطح شهر بابل توزیع شده-
اند و از الگوي خاصی تبعيت نمیکنند .همچنين
براي تحليل دسترسی به بوستانها از روش تحليل
شبکه استفاده شده است .مطابق نتایج تحليل
شبکه 94/55 ،درصد از مساحت و  90/66درصد
از جمعيت شهر بابل به بوستانهاي همسایگی،
 99/71درصد از مساحت و  99/63درصد از
جمعيت شهر به بوستانهاي محلهاي 93/1 ،درصد

پژوهشهاي دانش زمين

164

تحليل عدالت فضایی در توزیع و دسترسی به بوستانها در شهر بابل

165

و همکاران ( ،)2016انور و همکاران (،)2015
فصيحی و همکاران ( ،)1399محمديحميدي و
همکاران ( ،)1399فصيحی و همکاران (،)1398
جعفري و همکاران ( ،)1398احدنژاد روشتی و
همکاران ( ،)1397پاكفطرت و همکاران ()1397

و رحيمی و همکاران ( )1397مطابقت و با نتایج
پژوهش امينینژاد و همکاران ( ،)1396سيائو و
همکاران ( ،)2017وستمان و همکاران ( )2017و
فن و همکاران ( )2016مغایرت دارد.

منابع

-بزي ،خ ،.خسروي ،س .و حسيننژاد ،م.1391 ،.

-ابراهيمزاده ،ع .و حاتمی ،د .1393 ،.تحليلی بر

بررسی وضع موجود و مکانیابی فضاي سبز
موردنياز شهر زابل با استفاده از  ،GISبرنامهریزي
فضایی (جغرافيا) ،سال  ،1شماره  ،4ص .74-39

عملکرد مدیریت فضاي سبز شهري و بازده
اجتماعی – توسعهاي آن در شهر ایذه ،برنامهریزي
منطقهاي ،سال  ،4شماره  ،13ص .44-31

پاكفطرت ،ع.ر ،.تقوایی ،م .و ضرابی ،ا.1397 ،.ارزیابی وضعيت و نحوهي توسعه فضاي سبز
شهري شيراز در راستاي توسعه پایدار با استفاده از
رویکرد استانداردمبنا ،برنامهریزي منطقهاي ،سال
 ،8شماره  ،29ص .160-141

ابراهيمزاده ،ع ،.شاطریان ،م ،.حسينی ،س.ا .واميریان ،س .1397 ،.ارزیابی فضاي سبز شهري با
استفاده از مدل تحليل شبکه راهبردي جهت
دستيابی به توسعه پایدار (مطالعه موردي :منطقه
بیسيم زنجان) ،مطالعات برنامهریزي سکونتگاه-
هاي انسانی ،دوره  ،13شماره  ،1ص .68-53

پوراحمد ،ا .و حبيبيان ،ب .1397 ،.ارزیابیعوامل مؤثر بر ميزان رضایت مردم از پاركهاي
شهر اهواز با مدل رضایت  -اهميت ،برنامهریزي
فضایی (جغرافيا) ،سال  ،8شماره  ،2ص .80-61

احدنژاد روشتی ،م ،.حيدري ،م.ت .و عزیزي،م.ص .1398 ،.ارزیابی توسعه پاركهاي جيبی با
رویکرد مشارکت شهروندان در محالت شهري
(مطالعه موردي :محالت زیبا شهر و اميرکبير شهر
رنجان) ،جغرافياي اجتماعی شهري ،سال ،6
شماره  ،2ص .54-39

س .1388 ،.مدیریت فضاي سبز شهري منطقه 9
شهرداري تهران ،پژوهشهاي جغرافياي انسانی،
دوره  ،42شماره  ،69ص .50-29

-احدنژاد روشتی ،م ،.شریفزاده اقدم ،ا .و قدسی،

-پوراحمد ،ا ،.شادمان رودپشتی ،م ،.حسنپور،

س.ج .1397 ،.تحليل توزیع فضایی در ميزان
دسترسی به پاركهاي شهري (نمونه موردي :شهر
زنجان) ،جغرافيا و روابط انسانی ،سال  ،1شماره ،3
ص .748-726

س ،.شهرابی فراهانی ،ا .و فرجیراد ،خ.1394 ،.
مکانیابی فضایی سبز شهري در شهرداري منطقه
 15کالنشهر تهران در محيط  ،GISپژوهشهاي
جغرافياي انسانی ،دوره  ،47شماره  ،1ص .46-33

-امينینژاد ،س.ر ،.سقایی ،م .و کرمی ،ا.1396 ،.

-تقوایی ،م .و کيومرثی ،ح .1392 ،.تحليل فضایی

تحليلی بر توزیع فضایی کاربري فضاي سبز شهر
اسالم آباد غرب ،برنامهریزي فضایی (جغرافيا)،
سال  ،7شماره  ،4ص .110-93

و مکانیابی بهينه پاركهاي شهري با استفاده از
( GISمطالعه موردي :پاركهاي شهر آباده)،
جغرافيا و برنامهریزي محيطی ،سال  ،24شماره ،3
ص .74-55

-پوراحمد ،ا ،.اکبرپور سراسکانرود ،م .و ستوده،
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مطالعات توسعه اجتماعی -فرهنگی ،دوره ،7
شماره  ،2ص .180-147

تقوایی ،م ،.پاك فطرت ،ع.ر .و ضرابی ،ا.1397 ،.ارزیابی وضعيت و نحوه توسعه فضاي سبز شهري
شيراز در راستاي توسعه پایدار با استفاده از
رویکرد استاندارد مبنا ،برنامهریزي منطقهاي ،سال
 ،8شماره  ،29ص .160-141

زنگیآبادي ،ع .و رخشانینسب ،ح.ر.1388 ،.تحليل آماري -فضایی نماگرهاي توسعه فضاي
سبز شهري (مطالعه موردي :مناطق شهري
اصفهان) ،محيطشناسی ،دوره  ،49شماره  ،35ص
.45-68

جعفري ،ف ،.رسولزاده ،ز .و حميدي ،ا.1398 ،.تحليل توزیع پاركهاي شهري با رویکرد عدالت
فضایی (مطالعه موردي :شهر بناب) ،جغرافياي
اجتماعی شهري ،سال  ،6شماره  ،1ص .56-43

سعيدنيا ،ا .1379 ،.فضاهاي سبز شهري (جلدنهم) ،انتشارات سازمان شهرداريها ،تهران130 ،
ص.

-حامی ،ا .و فهام ،ا .1396 ،.توسعه کالبدي پارك-

-شيرانی سرمازه ،ن ،.سبزقبائی ،غ.ر ،.شيرانی ،ن.

هاي بانوان براساس اولویت سنجی انگيزشی
(پارك بانوان شهر سهند) ،برنامهریزي توسعه
کالبدي ،سال  ،2شماره  ،4ص .65-56

و دشتی ،س .1398 ،.برآورد ظرفيت برد
گردشگري در پاركهاي شهري مطالعه موردي:
بوستان خليجفارس فوالدشهر ،پژوهشهاي بوم-
شناسیشهري ،سال  ،10شماره  ،1ص .72-61

حامی ،ا ،.فرجی ،س .و امامی ،ف.1397 ،.ارزیابی شاخصهاي مؤثر در برنامهریزي پاركهاي
منطقهاي در شهر تبریز ،برنامهریزي توسعه
کالبدي ،سال  ،3شماره  ،4ص .112-93

صالحی ،ا ،.فریادي ،ش ،.زبردست ،ل .و حيدري،ا .1398 ،.برنامهریزي گسترش کالبدي فضاهاي
سبز شهر بندرعباس با استفاده از تکنيک
متاسوات ،برنامهریزي توسعه کالبدي ،سال ،4
شماره  ،3ص .47-31

خادمالحسينی ،ا ،.قائدرحمتی ،ص .و جمشيدي،ز .1395 ،.ارزیابی پایداري فضاهاي سبز شهري در
مناطق پانزده گانه شهر اصفهان ،پژوهشهاي
جغرافياي انسانی ،دوره  ،48شماره  ،4ص -751
.763

طایفه علیاکبرخانی ،ا ،.لحميان ،ر .و احمدي،ح .1398 ،.بررسی محلههاي همگن اقتصادي-
اجتماعی شهري با رویکرد برخورداري فضاي سبز
از منظر عدالت اجتماعی (مطالعه موردي :شهر
ساري) ،پژوهشهاي جغرافياي انسانی ،دوره ،51
شماره  ،4ص .988-969

رحمانی ،م.ج .1382 ،.بررسی روند تصميمگيريدر مکانیابی پاركها و فضاهاي سبز عمومی و
تأثير آن بر ایمنی ،سبزینه شرق ،سال  ،3شماره
 ،6ص .20-1
-رحيمی ،ا ،.محرمی ،م .و فرجی ،س.1397 ،.

-طهماسبیزاده ،ف .و عباسی ،ع.ر .1397 ،.تحليل

ارزیابی ساختار پاركهاي شهري تبریز با تحليل
شبکه و مکانیابی بهينه آن با استفاده از مدل
 ،FAHPبرنامهریزي توسعه کالبدي ،سال ،3
شماره  ،1ص .122-107

توزیع فضایی پاركهاي شهري با استفاده از
سيستم اطالعات جغرافيایی مطالعه موردي شهر
ایذه ،جغرافيا و مطالعات محيطی ،دوره  ،7شماره
 ،28ص .46-33

-زارعی ،ي .1397 ،.تبيين وضعيت برخورداري

-عبدالهی ،ع.ا .و پازند ،ف .1395 ،.برنامهریزي

محالت شهري در دسترسی به کاربريهاي
خدماتی (مورد مطالعه :محالت شهر خورموج)،

راهبردي جهت مکانیابی بهينه پاركهاي محلهاي
با استفاده از  GISو تکنيک ،Fuzzy AHP
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(مطالعه موردي :منطقه دو شهر زاهدان) ،برنامه-
ریزي منطقهاي ،سال  ،6شماره  ،24ص -201
.214
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فنی ،ز .و جنگی ،ح .1392 ،.ارزیابی شاخصهايمختلف پایداري در فضاهاي سبز عمومی (پاركها)
براساس روش ( TOPSISمطالعه موردي :منطقه 6
تهران) ،پژوهشهاي دانش زمين ،سال  ،4شماره
 ،16ص .39-27

عزتپناه ،ب .و کحگلو ،ا .1393 ،.بررسیالگوهاي توزیع و پراکنش فضایی پاركهاي درون
شهري (مطالعه موردي :مناطق شهرداري اروميه)،
برنامهریزي منطقهاي ،سال  ،4شماره  ،14ص
.121-132

قادري ،ص.ا .و هاشمیمقدم ،ا .1393 ،.بوستان-هاي شهري و مسأله «دیگري» :مقایسه دیدگاه
کاربران دو بوستان شهري در منطقه  22تهران
درباره دیگران ،مطالعات توسعه اجتماعی-
فرهنگی ،دوره  ،2شماره  ،4ص .174-155

عسگري ،ع .1390 ،.تحليلهاي آمار فضایی با ،ARC GISانتشارات سازمان فناوري اطالعات و
ارتباطات شهرداري تهران ،تهران 127 ،ص.

-قائدرحمتی ،ص ،.رضاعلی ،م ،.هاشمی زهی ،س.

-عليزاده اصل ،ج ،.سعيدپور ،ش .و عاشري ،ا.ع،.

و جوان ،ف .1396 ،.بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاي
تعامالت اجتماعی در پاركهاي شهري (مطالعه
موردي :شهر زابل) ،پژوهشهاي جغرافياي انسانی،
دوره  ،49شماره  ،4ص .915-901

 .1395ارزیابی عوامل مؤثر بر مکانیابی پاركهاي
شهري و مکانیابی بهينه آن ،منطقه مطالعاتی
شهر سقز ،برنامهریزي فضایی (جغرافيا) ،سال ،6
شماره  ،1ص .78-59

-قربانی ،ر .و تيموري ،ر .1389 ،.تحليلی بر نقش

-فاضلنيا ،غ ،.کيانی ،ا .و محمودیان ،ح.1390 ،.

پاركهاي شهري در ارتقاي کيفيت زندگی شهري
با استفاده از الگوي  Seeking-Escapingنمونه
موردي :پاركهاي شهري تبریز ،پژوهشهاي
جغرافياي انسانی ،دوره  ،42شماره  ،72ص -47
.62

مکانیابی و اولویتبندي پاركهاي شهري با
استفاده از روش تحليل سلسله مراتبی  TOPSISو
سيستم اطالعات جغرافيایی (مطالعهي موردي:
شهر الشتر) ،پژوهشهاي جغرافياي انسانی ،دوره
 ،43شماره  ،78ص .152-137

-لحميان ،ر .1396 ،.برنامهریزي توسعه کالبدي

-فصيحی ،ح.ا ،.پریزادي ،ط .و آذرخش ،ف،.

فضاي سبز شهري با تأکيد بر عامل دسترسی
(مطالعه موردي :شهر بابل) ،مطالعات برنامهریزي
سکونتگاههاي انسانی ،دوره  ،12شماره  ،2ص
.433-448

 .1399تحليل دسترسی به بوستانهاي شهري با
رویکرد عدالت فضایی (نمونه مطالعه :شهر ایالم)،
برنامهریزي فضایی (جغرافيا) ،سال  ،10شماره ،2
ص .118-105

-لطفی ،ص .و حسنعلیزاده ،م .1399 ،.تحليل

-فصيحی ،ح.ا ،.پریزادي ،ط .و حميدي ،م،.

فضایی فقر شهري در فضاهاي شهري (مطالعه
موردي :شهر نورآباد) ،پژوهشهاي دانش زمين،
سال  ،11شماره  ،41ص .168-152

 .1398تحليل دسترسی به بوستانهاي شهري با
رویکرد عدالت محيطی (مورد مطالعه :اسالمشهر)،
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