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 GIS تخصیص بهینه کاربري اراضي شهري با استفاده از

)نمونه موردي: سرآسیاب مالرد(

دکتر سید موسي پورموسوي1 جواد امیني2 •

•  E-mail:Mpmousavi@yahoo.com

چکیده

کاربري اراضي شهري یکي از اساسي  ترین مفاهیم در برنامه  ریزي شهري است که از آن به عنوان قلب برنامه ریزي شهري نیز یاد 
مي شود. بررسي کاربري اراضي شهري و باالخص تخصیص کاربري  ها نیازمند مطالعه و بررسي هاي موشکافانه اي است. بنابراین 
براي دس��ت یابي به یک الگوي بهینه از کاربري هاي ش��هري الزم است تا یک فرآیند علمي و منطقي از تحلیل و بررسي، مورد 

استفاده قرار گیرد.
 در این تحقیق کاربري فضاي سبز در سرآسیاب مالرد که یکي از کانون  هاي جمعیتي نوظهور در حوزه هاي شهري تهران و کرج 

مي باشد، به عنوان مطالعه موضوعي و موردي انتخاب گردیده است.
روش تحقیق در این پ  ژوهش به  صورت توصیفي- تحلیلي است که در شناسایي و ارزیابي وضع موجود و با به کار بردن استاندارد 
و معیارهاي بهینه کاربري فضاي س��بز عمومي و نحوه توزیع، از روش هاي معیاري اس��تفاده شده است که با استفاده از تکنیک 
GIS به بررسي و تحلیل کاربري فضاي سبز عمومي در محله سرآسیاب پرداخته و چگونگي این نوع کاربري در سطح محدوده 

خدماتي، مورد بررسي قرار گرفته است. 
با اس��تفاده از نتایج حاصل از تحلیل هاي موجود در سیس��تم اطالعات جغرافیایي و نتایج بررس��ي هاي وضع موجود در محله، 

پیشنهاد هایي براي مکان گزیني فضاي سبز عمومي و بر اساس سلسله مراتبي کارکردي این نوع کاربري ارائه گردیده است. 

.)GIS( واژه هاي کلیدي: مکان یابي، فضاي سبز عمومي، سرآسیاب مالرد، کاربري اراضي شهري و سیستم اطالعات جغرافیایي

1- استاد يار دانشگاه امام حسين)ع( تهران
2- دانشجوي کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري
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مقدمه

یکي از مباحث مهم در مطالعات شهري، کاربري اراضي شهري 
مي باش��د. در مفهوم کاربري اراضي که به عنوان علم تقس��یم 
زمین و مکان براي کاربردها و مصارف مختلف زندگي اس��ت 
هدف اصلي، استفاده مناسب و در نهایت آماده  سازي زمین در 

جهت مصارف مختلف شهري است.
از محوره��اي اصلي برنامه  ریزي ش��هري، برنامه  ریزي کاربري 
زمین اس��ت که همراه با برنامه ریزي ش��بکه ارتباطي، فضاي 
سبز و باز، اس��تخوان بندي اصلي شهر و نحوه توسعه آتي آن 

را مشخص مي کند.
کاربري فضاي س��بز و گذران اوقات فراغت در شهرها از جمله 
ضرورت ها و نیازهاي شهري است که هم واجد بازده اجتماعي 
و هم بازدهي اکولوژیکي اس��ت. از دیدگاه برنامه  ریزي شهري 
فضاي سبز عمومي هم در برگیرنده بخشي از سیماي شهري 
اس��ت و هم به  عنوان یک عامل زن��ده و حیاتي در کنار کالبد 
بی جان شهر، تعیین کننده ساخت مورفولوژیک شهر است که 
تأثی��رات زیادي در کاهش تراکم ش��هري، ایجاد فضاي باز در 
کاهش آس��یب مخاطرات طبیعي، افزایش زیباسازي شهري 
دارد . فضاي س��بز عموم��ي باعث آس��ایش و رضایت خاطر 
شهروندان، تحقق رفاه و عدالت اجتماعي در این زمینه خواهد 

شد )رضویان، 1381: 23(.
از آنجا که فضاي سبز به  عنوان جزئي از بافت شهر و نیز بخشي 
از مجموعه کاربري اراضي ش��هري اس��ت و نمي تواند جدا از 
نیازهاي یک ش��هر در نظر گرفته ش��ود، ضرورت دارد مفهوم 
کاربري اراضي شهري و برنامه ریزي  هاي مرتبط به آن تشریح 

گردد)آریاوند و مظاهري، 1372: 35(.
محله سرآس��یاب م��الرد طي یک دهه گذش��ته ب��ا افزایش 
شدید جمعیت ناشي از مهاجرت روبه رو بوده است. به همین 
دلیل توس��عه فیزیکي آن با امکانات و زیر ساخت هاي موجود 
انطباق ندارد. یکي از مش��کالت موجود، کمبود سرانه فضاي 
س��بز عمومي و در نتیجه بروز مش��کالت و معضالت شهري 

است)امیني، 1386: 4(. 

بحث نظري

1- دی��دگاه سیس��تمي: مفهوم تحلیل سیس��تمي در علوم، 
یک نگرش جدید نیس��ت. از س��ال ها قبل، نیوتن بر سیستم 
خورشیدي اقتصاددانان بر سیستم هاي اقتصادي، بیولوژیست ها 
بر سیستم هاي زنده و گیاهي و در نهایت، از بدو پیدایش علم 
جغرافیا، جغرافیدانان بر سیستم هاي مکاني- ناحیه اي تأکید 
نموده اند)بهرام س��لطاني، 1384: 32(. ب��ه نظر دیوید هاروي، 
مفهوم سیستم، اساساً ادراک ما را از تبیین پدیده هاي جغرافیایي 
سامان مي بخشد. در شهر مردم، سازمان ها، تولیدات، خدمات، 
زمین، ش��بکه حمل ونقل، عناصر تش��کیل دهنده سیس��تم 
محسوب مي گردند. شهر به عنوان یک مکان زندگي، تأثیرات 
متقابلي میان مردم و شرایط مکاني برقرار مي کند. این مکان 

در یک کلیت سیس��تمي الزم است کارکردهایي براي زیست 
مردم شهر فراهم کند. )شکویي، 1379: 253(.

ارتب��اط و وابس��تگي متقابل عناصر ش��هري و ش��هروندان با 
فضاي ش��هري هر روز وس��عت یافته، پیچیده تر شده و کم تر 
قابل پیش بیني مي شود. تنها تعادلي که مي توان براي فضاي 
شهري در این شرایط متصور بود، تعادلي پویا است . پیچیدگي 
موضوعات فوق، ض��رورت نوعي بینش جدید را در مواجهه با 
مسائل و مشکالت شهري طلب مي نماید که بینش سیستمي 

و دوره آن را عصر سیستمي نامیدند)الله پور، 1381: 5(.

روش تحقیق 

تحقیق حاضر که تخصیص بهینه کاربري فضاي سبز عمومي 
مي باشد به روش توصیفي- تحلیلي است. براي این منظور عالوه 
بر مطالعات کتابخانه اي ، پژوهش هاي میداني، مصاحبه از ابزار 
تحلیلي به نام سیستم اطالعات جغرافیایي )GIS( نیز استفاده 
شده است. در بخش مطالعه ، نوع و میزان کاربري فضاي سبز 
در س��طح شهر و مقایسه آن با معیارها و استانداردهاي بهینه 
کاربري فضاي سبز شهري و نحوه توزیع آن در سطح شهر از 

روش معیاري استفاده شده است.
در این زمینه وضع موجود کاربري فضاي سبز محله سرآسیاب 
ارزیابي و براساس ضوابط موجود، میزان نیاز به فضاي سبز بر 
روي نقشه مشخص ش��ده است. به این ترتیب ابتدا اطالعات 
گردآوري ش��ده پژوهش به ص��ورت پای��گاه داده اي در رایانه 
ذخیره و سپس با استفاده از این پایگاه داده اي، یافته ها تحلیل 
شده و فرضیات مورد آزمون قرار گرفت. در این فرآیند تحلیل 
داده هاي فضایي و آنالیز داده هاي مکاني و گرافیکي از نرم افزار 

Arc Gis استفاده شده است.

محدوده مورد مطالعه 

سرآس��یاب مالرد بی��ن 23-35 تا 44-35 عرض ش��مالي و 
بین20-50 و2-51 طول شرقي واقع شده است. این محله ابتدا 
در امتداد جاده مالرد که قسمت اصلي شهر را شامل مي شود، 
از ش��مال به کرج و از جنوب به مالرد و از ش��رق به شهریار و 
غرب محدود مي ش��ود. مهم ترین عوامل موثر در تعیین آب و 
هواي هر منطقه عبارت است از درجه حرارت، مقدار بارندگي، 
رطوبت نسبي، تبخیر و تعداد روزهاي یخبندان و میزان بارش 

و میزان وزش باد . )مهندس مشاور شازند، 1378(.   
از آنجا که موقعیت این منطقه بین دامنه هاي البرز و حاش��یه 
مناط��ق کویري داخل ایران اس��ت، از نظر اقلیمي بین اقلیم 
کوهس��تاني و آب و ه��واي نیمه خش��ک و خش��ک داخلي 
قرار گرفته اس��ت . بنابراین از یک س��و تحت تأثیر اقلیم سرد 
کوهستاني ارتفاعات البرز در شمال و از سوي دیگر تحت نفوذ 
جریان هاي هوایي ناشي از اقلیم مناطق صحرایي و آب وهواي 
کوهستاني نسبتاً گرم و جنوب است)مهندسین مشاور باوند، 

 .)1375
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٣

شهر و مقایسه آن با معیارها و استانداردهاي بهینه کاربري فضـاي  

ـاري     سبز شهري و نحـوه ت  وزیـع آن در سـطح شـهر از روش معی

  .استفاده شده است

در این زمینـه وضـع موجـود کـاربري فضـاي سـبز محلـه        

سرآسیاب ارزیابی و براساس ضوابط موجود میزان نیـاز بـه فضـاي    

ابتدا اطالعات  به این ترتیب. سبز بر روي نقشه مشخص شده است

ه ذخیـره و  اي در رایان گردآوري شده پژوهش به صورت پایگاه داده

هـا تحلیـل شـده و     یافتـه  اي، سپس با اسـتفاده از ایـن پایگـاه داده   

هـاي   تحلیـل داده  فرآینددر این  .فرضیات مورد آزمون قرار گرفت

 Arc Gisافـزار   هاي مکانی و گرافیکی از نـرم  فضایی و آنالیز داده

  .استفاده شده است

  

   مورد مطالعه محدوده

ـا   35- 23سرآسیاب مـالرد بـین    عـرض شـمالی    35- 44ت

این محله ابتدا در . طول شرقی واقع شده است 51- 2و 50- 20بین

شود، از شمال  امتداد جاده مالرد که قسمت اصلی شهر را شامل می

به کرج و از جنوب به مالرد و از شرق به شهریار و غـرب محـدود   

عوامل موثر در تعیین آب و هـواي هـر منطقـه     ترین مهم .شود می

جه حرارت، مقدار بارندگی، رطوبت نسبی، تبخیر عبارت است از در

و تعــداد روزهــاي یخبنــدان و میــزان بــارش و میــزان وزش بــاد  

  .   )1378مهندس مشاور شازند، (باشد می

هاي البرز و حاشیه  از آنجا که موقعیت این منطقه بین دامنه

باشد این منطقه از نظر اقلیمی بـین   مناطق کویري داخل ایران می

ستانی و آب و هواي نیمه خشک و خشک داخلـی قـرار   اقلیم کوه

اقلیم سرد کوهستانی ارتفاعـات   تأثیر تحتگرفته است، از یک سو 

هاي هوایی ناشی  البرز در شمال و از سوي دیگر تحت نفوذ جریان

از اقلیم مناطق صحرایی و آب وهـواي کوهسـتانی نسـبتاً گـرم و     

  ). 1375مهندسین مشاور باوند، (جنوب است

  قیتحق يها  فتهای

ـاختار شـهر و یکـی از       فضاهاي سبز در شهرها جـزء الینفـک س

ـبز بـه       . اند عناصر اصلی آن شده ـاهاي س ـته نقـش غالـب فض در گذش

ـنوع محـدود مـی    ـا در    زیباسازي و سپس به تنوع  محیط مص شـد ام

شرایط کنونی کارکرد این فضاها با توجه به افزایش جمعیت و آلـودگی  

تر تبدیل شده و روز به  مراتب وسیع به نقشی بهروزافزون فضاي شهري 

تـرین   مهـم . شـود  روز  نقش حیاتی آن در عرصه شهري احساس مـی 

محیطـی و   از عملکرد زیسـت : عملکردهاي فضاي سبز شهري عبارتند

. باشـد  عملکرد کالبدي در ساختار شهر و عملکرد اجتماعی روانـی مـی  

صـورت جـدول و    بـه  شهر یاصل يها يکاربر تشریح بهتر مطالب، يبرا

ـاچیز     نقشه شماره یک نشان داده شده که مهم ترین نکتـه آن سـهم ن

  ).1جدول شماره (کاربري فضاي سبز عمومی است

  کاربري اراضی شهر مالرد: 1جدول شماره 

متر (مساحت کاربري  عنوان کاربري

  )مربع

ــد از  درصـ

  سطح شهر

متـر  (سرانه 

  )مربع

  36/21  56  18800000  مسکونی

  82/0  2  72673  تجاري

  095/0  24/0  83600  آموزشی

  63/0  16/0  55279  فضاي سبز

بهداشــــــتی 

  درمانی

9305  28/0  01/0  

  12/0  31/1  10600  ورزشی

  024/0  06/0  21616  اداري انتظامی

ــی   - فرهنگـــ

  مذهبی

4162  12/0  10/0  

ــنعتی  صـــــ

  کارگاهی

485492  4/14  5/5  

ـات  تأسیســــ

  شهري

11325  33/0  13/0  

ــابر   ــبکه مع ش

  ی بایراراض

8392857  25   -  

  ).1385شهرداري مالرد، : (مأخذ

  اب یسبز سرآس يمساحت فضا یابیارز - 

٤

متر و  شـامل   31308مساحت کل فضاي سبز عمومی سرآسیاب 

  : باشد فضاهاي زیر می

واقع در خیابـان امـام در مرکـز    ) ره(پارك امام خمینی

مترمربع؛ 30808محله با مساحت 

اطلس غربی بـا مسـاحت    پارك اطلس واقع در خیابان

  .مترمربع 500

ــه    ــاحت محل ــل مس ــه ک ــه ب ـا توج ــع  6404136بـ مترمرب

 48/0کاربري فضاي سبز به کل مساحت محله درحـدود  ،باشد می

ـتانداردهاي فضـاي سـبز     کـه  این با توجه به وباشد  مترمربع می اس

  .باشد بسیار ناچیز می ،مترمربع است 7 - 12ایران بین 

و مســاحت فضــاي ســبز عمــومی مشخصــات  2: جــدول شــماره

  سرآسیاب

  ).1385شهرداري مالرد، (: مأخذ

  هاي تحقیق  و تحلیل یافته تجزیه

ـاالي جمعیـت برخـوردار      محله سرآسیاب شهر مالرد از تـراکم ب

ـاهی موجـود در محلـه و      مهاجرت و جاذبه. است هاي صـنعتی و کارگ

ـاکن ارزان قیمـت موجـب      همچنین گسترش مشاغل خـدماتی و مس

صورت عمودي در  خصوص به هرویه جمعیت وگسترش آن ب افزایش بی

با توجه به آمار و اطالعات، جمعیت شهر . چند سال اخیر گردیده است

ـ  1345نفر در سال  5970مالرد  از ـال     228673ش بـه  .ه نفـر در س

ـیاب    .هـ 1385 ش رسیده که قسمت اعظم جمعیـت در محلـه سرآس

  .استقرار یافته است

ـا   حت بعضـی از  رشد فیزیکی محله نشان از افزایش سـرانه و مس

تجاري و مسـکونی بـه    - هاي سودآور همچون کاربري صنعتی کاربري

. باشد هاي خدماتی مانند فرهنگی، ورزشی و فضاي سبز می نفع کاربري

خصوص در کشور ما به علـت محـدودیت    ها به استقرار این نوع کاربري

ـاالیی برخـوردار     اراضی که از نظر ارزش زمین و قیمت آن از اهمیـت ب

ـا     گیري استقرار آنها به سمت زمین هتاست، ج ـاي ارزان قیمـت و ی ه

ها  یابی و استقرار این کاربري بنابراین در مکان. باشد اهدایی و موقوفی می

ـاربري   از جمله فضاي سبز با اصول و ضوابط موجود جهت ایجاد این ک

  . شود هاي جدي دیده می مغایرت

ـاي  براي ارزیابی وضع موجود باید اطالعات مربوط ب ه کاربري فض

سبز و دیگر اطالعات مورد نیاز بر پایه شناخت وضـع موجـود تکمیـل    

ـبز و        ـاي س ـابی کمـی و کیفـی فض ـه ارزی شود که هدف از این مرحل

ـاي      ـبت بـه عملکرده همچنین شناخت کمبودها و نیازهاي محلـه نس

   .باشد  سبز میمتنوع فضاي

ـاز   هاي ف هاي تحقیق به داده براي تجزیه و تحلیل یافته  ـایی نی ض

هاي موجود در سطح محـدوده بـه    هاي پارك الیه: داریم که عبارتند از

  .تفکیک واحدهاي همسایگی، محله، ناحیه، منطقه و شهر

اطالعات پایـه   GISهاي مورد نیاز در محیط  پس از تشکیل الیه

ـارك     ـر یـک از پ ـات ه ـا   از جمله مشخص ـارك،    (ه ـاحت و نـوع پ مس

آوري گردیـده و   جمـع ) جمعیتیهمجواري، شعاع دسترسی و پوشش 

ـابی و تحلیـل از    . بانک اطالعات براي تحلیل تشکیل گردید بـراي ارزی

افزارهاي ایـن   هاي موجود در نرم سیستم اطالعات جغرافیایی و تحلیل

  .استفاده شده است  buffer ،spatial Analystسیستم که شامل

امل هاي  ارزیابی کمی و کیفی در ایـن پـژوهش شـ    ترین شاخص مهم

  :موارد زیر است

ارزیابی سازگاري کاربري فضاي سبز محله سرآسیاب با سایر  - 

ـا    :هاي شهر کاربري ـه ب براي تعیین میزان سازگاري فضاي سبز محل

هاي همجوار آن ابتدا مشخصات و نیازهاي کاربري فضاي  سایر کاربري

ـا وضـع    . سبز محله مشخص گردید ـات ب سپس با مقایسه این مشخص

بـدیهی اسـت   . موارد توافق و عدم توافق مشخص گردیـد موجود شهر 

  مساحت  عنوان  ردیف

  مترمربع 30308  )ره(پارك امام خمینی  1

  مترمربع  500  پارك اطلس غربی  2

  مترمربع  962  میدان آزادگان  3

  متر مربع  500  میدان راغب  4

  مترمربع1462   مجموع  5

  مترمربع  2000  )ص(بلوار رسول اکرم  6

  ربعمترم  2100  بلوار راغب  7

یافته  هاي تحقیق

فضاهاي س��بز در شهرها جزء الینفک ساختار شهر و یکي از 
عناصر اصلي آن شده اند. در گذشته نقش غالب فضاهاي سبز 
به زیباسازي و سپس به تنوع  محیط مصنوع محدود مي شد،  
اما در ش��رایط کنوني کارکرد این فضاها ب��ا توجه به افزایش 
جمعیت و آلودگي روزافزون فضاي شهري به نقشي به مراتب 
وس��یع تر تبدیل شده و روز به روز  نقش حیاتي آن در عرصه 
شهري احساس مي ش��ود. مهم ترین عملکردهاي فضاي سبز 
شهري عبارتند: از عملکرد زیست محیطي و عملکرد کالبدي 

در ساختار شهر و عملکرد اجتماعي رواني.
براي تش��ریح بهتر مطالب، کاربري هاي اصلي ش��هر به صورت 
جدول و نقشه شماره یک نشان داده شده که مهم ترین نکته آن 

سهم ناچیز کاربري فضاي سبز عمومي است)جدول شماره 1(.
- ارزیابي مساحت فضاي سبز سرآسیاب 

مس��احت کل فضاي سبز عمومي سرآس��یاب 31308 متر و  
شامل فضاهاي زیراست : 

- پارک امام خمیني)ره( واقع در خیابان امام در مرکز محله با 
مساحت 30808 مترمربع؛

- پارک اطلس واقع در خیابان اطلس غربي با مس��احت 500 
مترمربع.

ب��ا توجه به کل مس��احت محل��ه ک��ه 6404136 مترمربع 
است،کاربري فضاي سبز به کل مساحت محله درحدود 0/48 

مترمربع است که  با توجه به این که استانداردهاي فضاي سبز 
ایران بین 12- 7 مترمربع است، بسیار ناچیز مي باشد.

جدول ش��ماره: 2 مشخصات و مس��احت فضاي سبز عمومي 
سرآسیاب

تجزیه و تحلیل یافته هاي تحقیق 

محله سرآسیاب شهر مالرد از تراکم باالي جمعیت برخوردار 
اس��ت. مهاجرت و جاذبه هاي صنعت��ي و کارگاهي موجود در 
محل��ه و همچنین گس��ترش مش��اغل خدماتي و مس��اکن 
ارزان قیم��ت موجب افزایش بي رویه جمعیت وگس��ترش آن 
به خصوص به صورت عمودي در چند سال اخیر گردیده است. 
با توجه به آمار و اطالعات، جمعیت ش��هر مالرد  از5970 نفر 
در سال 1345 ه� .ش به 228673 نفر در سال  1385ه� .ش 
رسیده که قسمت اعظم جمعیت در محله سرآسیاب استقرار 

یافته است.
رشد فیزیکي محله نش��ان از افزایش سرانه و مساحت بعضي 
از کاربري هاي س��ودآور همچون کارب��ري صنعتي- تجاري و 
مسکوني به نفع کاربري هاي خدماتي مانند فرهنگي، ورزشي 
و فضاي س��بز مي باشد. استقرار این نوع کاربري ها به خصوص 
در کشور ما به علت محدودیت اراضي که از نظر ارزش زمین و 
قیمت آن از اهمیت باالیي برخوردار است، جهت گیري استقرار 
آنها به س��مت زمین هاي ارزان قیم��ت و یا اهدایي و موقوفي 
مي باشد. بنابراین در مکان یابي و استقرار این کاربري ها از جمله 
فضاي سبز با اصول و ضوابط موجود جهت ایجاد این کاربري 

مغایرت هاي جدي دیده مي شود. 
براي ارزیاب��ي وضع موجود باید اطالع��ات مربوط به کاربري 
فضاي س��بز و دیگر اطالعات مورد نیاز بر پایه شناخت وضع 
موجود تکمیل ش��ود که هدف از ای��ن مرحله ارزیابي کمي و 
کیفي فضاي س��بز و همچنین ش��ناخت کمبودها و نیازهاي 

محله نسبت به عملکردهاي متنوع فضاي سبز است . 
 براي تجزیه و تحلی��ل یافته هاي تحقیق به داده هاي فضایي 
نیاز داریم که عبارتند از: الیه هاي پارک هاي موجود در سطح 
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گیرنـد بایسـتی از نظـر     هایی که در حوزه نفوذ یکدیگر قرار می کاربري

ـانع   سنخیت و همخوانی با یکدیگر سازگار بوده  و موجب مزاحمت و م

  .هاي دیگر نگردند انجام فعالیت کاربري

ري فضاي موارد قابل مقایسه و بررسی تعیین میزان سازگاري کارب

ـبکه  : ها در محله عبارتند از سبز با سایر کاربري اندازه و ابعاد کاربري، ش

هاي وابسته، کیفیت هوا  ارتباطی، تأسیسات و تجهیزات شهري، کاربري

  .و صدا

هاي زیر را  ها از نظر سازگاري ممکن است فعالیت بر این اساس کاربري

   :داشته باشند

 ـترکی   کامالً با یکدیگر سازگار باشند ـیت مش ، یعنی هر دو  خصوص

  داشته و فعالیت آنها نیز بر یکدیگر منطبق باشند ؛

  کامالً با یکدیگر سازگار باشند به این ترتیب که هر دو کاربري از یک

  نوع بوده اما در جزئیات اختالف داشته باشند؛ 

  نسبتاً سازگار باشند، یعنی اینکه میزان ناسازگاري بین دو کاربري از

  ). 110: 1382پورمحمدي، (ازگاري آن بیشترباشدس

ـایگی   براي اجراي تحلیل : تحلیل همسایگی -  هاي مجاورت و همس

 tinو  oridهاي  معموالً از الیه spatial Analystبا استفاده از بسط 

  .شود استفاده می

شـود   هاي که توضیح داده می یعنی ابتدا الیه مورد نظر را به روش

ـات تحلیلـی روي ایـن      orid و tinبه یک الیه  ـپس عملی تبدیل و س

ـام مـی   الیه شـود کـه    اي گفتـه مـی   بـه الیـه   girdالیـه   .شـود  ها انج

ـا   این الیـه . اند صورت سلول مشخص شده ترین اعضاي آن به کوچک ه

هاي هـوایی   اي و یا عکس معموالً منشاء تصویري اعم از تصاویر ماهواره

ـلول   . دارند ـر یـک از س ـاي ایـن الیـه    ه ـات پایـه  هـ  ه اي   ا داراي اطالع

  ). 51: 1383صارمی و عسگري، (است

شود،  استفاده می oridو  tinهاي  در تحلیل همسایگی که از الیه

هاي مورد نظر ارزش عددي داده شده و در نتیجـه میـزان    براي کاربري

ـاال ذکـر شـد، درجـه      بنـدي   سازگاري کاربري با سایر کاربري کـه در ب

  .شود می

ـتخراج نقشـه  با توجه به مط ـاربري اراضـی     الب فوق و اس ـاي ک ه

شهري و نقشه ارزیابی سازگاري کاربري فضاي سبز شهري در ماتریس 

هاي کامالً سازگار با فضاي سبز،  توان بیان کرد که کاربري سازگاري می

ـاغ همچنـین      - هاي مسکونی، ورزشی، آموزشـی  کاربري فرهنگـی و ب

ـاربري فرهنگـی و     ـازگار ک ـبتاً س ـبتاً     کاربري نس ـاربري نس مـذهبی، ک

ـانی    بی ـتی و درم تفاوت کاربري تجاري و نسبتاً ناسازگار کاربري بهداش

ـاربري  ـاربري       کامالً ناسازگار ک ـات و تجهیـزات شـهر و ک ـاي تأسیس ه

  .باشد صنعتی می

گیري از تکنیک ماتریس سازگاري، منطقـه شـمال غربـی     با بهره

جاد فضاي سبز عمومی یابی و ای محله سرآسیاب، شهر مالرد براي مکان

  ). 1نقشه شماره (مناسب تشخیص داده شده است

ـاي سـبز     ارزیابی سازگاري کاربري:  1نقشه شماره  ها بـا فض

             شهري

  نگارنده:مأخذ 

  

هاي فضاي سـبز محلـه    ارزیابی میزان مطلوبیت کاربري - 

ــتقرار آن  ــل اس ــا مح ــیاب ب وبیــت در تحلیــل مطل : سرآس

د هد آیا  هاي فضاي سبز و با محل استقرار آن که نشان می کاربري

ـیاب   کاربري هاي فضاي سبز استقرار یافته در محدوده محله سرآس

یابی صحیحی در  در جایگاه مناسب قرار گرفته است؟ و یا آیا مکان

ها در گروه شـناخت   این رابطه برقرار شده است پاسخ به این سؤال

 GIS تخصیص بهینه کاربري اراضي شهري با استفاده از

محدوده به تفکیک واحدهاي همسایگي، محله، ناحیه، منطقه 
و شهر.

پس از تشکیل الیه هاي مورد نیاز در محیط GIS اطالعات پایه 
از جمله مش��خصات هر یک از پارک ها )مساحت و نوع پارک، 
همجواري، شعاع دسترس��ي و پوشش جمعیتي( جمع آوري 
و بانک اطالعات براي تحلیل تش��کیل گردید. براي ارزیابي و 
تحلیل از سیس��تم اطالعات جغرافیایي و تحلیل هاي موجود 
 buffer، spatial در نرم افزاره��اي این سیس��تم که ش��امل

Analyst  است،  استفاده شد.
مهم ترین شاخص هاي  ارزیابي کمي و کیفي در این پژوهش 

شامل موارد زیر است:
- ارزیابي سازگاري کاربري فضاي سبز محله سرآسیاب با سایر 

کاربري هاي شهر:
 ب��راي تعیین میزان س��ازگاري فضاي س��بز محله با س��ایر 
کاربري ه��اي همجوار آن ابتدا مش��خصات و نیازهاي کاربري 
فضاي س��بز محله مش��خص گردید. س��پس با مقایسه این 
مش��خصات با وضع موجود ش��هر موارد تواف��ق و عدم توافق 
مش��خص گردید. بدیهي است کاربري هایي که در حوزه نفوذ 
یکدیگر قرار مي گیرند بایس��تي از نظر سنخیت و همخواني با 
یکدیگر س��ازگار بوده  و موجب مزاحمت و مانع انجام فعالیت 

کاربري هاي دیگر نگردند.
موارد قابل مقایس��ه و بررسي تعیین میزان سازگاري کاربري 
فضاي س��بز با س��ایر کاربري ها در محله عبارتن��د از: اندازه و 
ابعاد کاربري، ش��بکه ارتباطي، تأسیسات و تجهیزات شهري، 

کاربري هاي وابسته، کیفیت هوا و صدا.
ب��ر این اس��اس کاربري ه��ا از نظر س��ازگاري ممکن اس��ت 

فعالیت هاي زیر را داشته باشند: 
*کاماًل با یکدیگر س��ازگار باش��ند، یعني هر دو  خصوصیت 

مشترکي داشته و فعالیت آنها نیز بر یکدیگر منطبق باشد ؛
* کاماًل با یکدیگر س��ازگار باش��ند به ای��ن ترتیب که هر دو 
کاربري از یک نوع بوده اما در جزئیات اختالف داشته باشند؛ 

* نس��بتاً سازگار باشند، یعني اینکه میزان ناسازگاري بین دو 
کاربري از سازگاري آن بیشتر باشد)پورمحمدي، 1382: 110(. 
- تحلیل همس��ایگي:  ب��راي اجراي تحلیل ه��اي مجاورت و 
همسایگي با استفاده از بس��ط spatial Analyst معموالً از 
الیه هاي orid و tin اس��تفاده مي شود. یعني ابتدا الیه مورد 
نظر را به روش هاي که توضیح داده مي شود به یک الیه tin و 
orid تبدیل و س��پس عملیات تحلیلي روي این الیه ها انجام 
مي ش��ود. الیه gird به الیه اي گفته مي شود که کوچک ترین 
اعضاي آن به صورت سلول مشخص شده اند. این الیه ها معموالً 
منشاء تصویري اعم از تصاویر ماهواره اي و یا عکس هاي هوایي 
دارند. هر یک از س��لول هاي این الیه ها داراي اطالعات پایه اي  

است)صارمي و عسگري، 1383: 51(. 
در تحلیل همس��ایگي ک��ه از الیه هاي tin و orid اس��تفاده 
مي شود، براي کاربري هاي مورد نظر ارزش عددي داده شده و 

در نتیجه میزان سازگاري کاربري با سایر کاربري ها که در باال 
ذکر شد، درجه بندي مي شود.

با توجه به مطالب فوق و اس��تخراج نقشه هاي کاربري اراضي 
شهري و نقشه ارزیابي س��ازگاري کاربري فضاي سبز شهري 
در ماتریس سازگاري، مي توان بیان کرد که کاربري هاي کاماًل 
سازگار با فضاي سبز، کاربري هاي مسکوني، ورزشي، آموزشي-  
فرهنگي و باغ است. همچنین کاربري نسبتاً سازگار، کاربري 
فرهنگي و مذهبي، کاربري نسبتاً بي تفاوت کاربري تجاري و 
نسبتاً ناسازگار کاربري بهداش��تي و درماني و کاماًل ناسازگار 
کاربري هاي تأسیس��ات و تجهیزات ش��هر و کاربري صنعتي 

مي باشد.
با بهره گیري از تکنیک ماتریس سازگاري، منطقه شمال غربي 
محله سرآسیاب شهر مالرد براي مکان یابي و ایجاد فضاي سبز 

عمومي مناسب تشخیص داده شد. )نقشه شماره 1(. 
- ارزیاب��ي می��زان مطلوبیت کاربري هاي فضاي س��بز محله 

سرآسیاب با محل استقرار آن:  
در تحلیل مطلوبیت کاربري هاي فضاي سبز با محل استقرار آن 
به این سواالت پاسخ داده می شود:  آیا کاربري هاي فضاي سبز 
استقرار یافته در محدوده محله سرآسیاب در جایگاه مناسب 
قرار گرفته اس��ت؟ آیا مکان یابي صحیحي در این رابطه برقرار 
شده است ؟پاسخ به این سؤال ها در گرو  شناخت نوع فعالیت 
عملکرد، نیازمندي ها، کنش و واکنش هایي اس��ت که کاربري 
فضاي سبز با دیگر کاربري ها پدید مي آورد، بنابراین هر کاربري 
بر اس��اس ویژگي هاي خود براي محل خاصي مناسب است و 
برعکس هر محلي با توجه به ویژگي هاي محیطي و همچنین 
شعاع دسترسي تأسیسات و تجهیزات شهري، کاربري خاص 
خود را مي طلبد. با مقایسة عوامل فوق مي توان نتیجه گرفت 
محل کاربري کاماًل مطلوب، نسبتاً مطلوب، نسبتاً نامطلوب و 
یا کاماًل در تضاد باشد، در این صورت آن محل مطلوبیتي براي 

چنین کاربري ندارد.
مؤلفه هاي مورد استفاده ارزیابي جهت تشخیص مطلوبیت بین 
کاربري هاي فضاي سبز و محل استقرار آن در محله سرآسیاب 
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هاي مسکونی و آموزشی را نشان  جود کاربريمطلوبیت که همان و

  . داده است

  

ها با فضاي   ارزیابی مطلوبیت همجواري کاربري: 2نقشه شماره 

  سبز شهري

  

  نگارنده: مآخذ

  

هـر  : ارزیابی ظرفیت کاربري فضاي سبز سرآسیاب مالرد  - 

کاربري در شهر مقیاسی دارد همچنان که ساختار یک شهر از نظر 

که در مقیاس مـذکور بـا    وح مختلفی دارد و چنانکالبدي نیز  سط

یکدیگر منطبق باشند، عملکرد فعالیت و کاربري بـه نحـو احسـن    

انجام و سطح مورد نیاز از ساختار شهر به نحو مؤثر از خدمات آنها 

  .  شوند مند می بهره

کاربري فضاي سبز سرآسیاب ماننـد دیگـر فعالیـت شـهري     

باشـد و بـا در نظـر     اي آن مـی نیازمند حداقل جمعیت براي تقاض

هاي موجود در  پارك. گردد گرفتن استانداردهاي موجود ارزیابی می

ـتناد بـه نقشـه شـماره       کـه شـعاع دسترسـی     5سرآسیاب بـه اس

مورد آنالیز قـرار   Bufferهاي شهري را با استفاده از تحلیل  پارك

 مراتب کالبدي در دهد که این کاربري از  نظر سلسله داده نشان می

  . گوي نیازهاي جمعیت نیست سطح محدوده جواب

براي انجام این کار شعاع عملکردي فضاي سبز را نسـبت بـه   

هاي محلی که  در مورد پارك. ایم  تراکم واحدهاي مسکونی سنجیده

باشد،  مشخص شده که در  متر می 320- 375شعاع دسترسی آن 

این . شود شدت احساس می این محله کمبود فضاي سبز عمومی به

 - 250ارزیابی در مورد پارك همسایگی کـه شـعاع دسترسـی آن    

دهد را   متر بوده و جمعیت معدودي را تحت پوشش قرار می 220

  . کند نیز صدق می

و تحلیل و ضریب دهی پارك در محله سرآسیاب از   در تجزیه

هاي جمعیت تحت پوشش و سرانه فضـاي سـبز عمـومی     شاخص

هـاي   عنـوان پـارك   ه دو پـارك بـه  در این محل. استفاده شده است

عنوان واحد همسایگی و  شهري شناسایی گردیده که یک پارك به

  ). 3نقشه شماره (باشد اي می عنوان پارك محله دیگري به

  هاي شهري سرآسیاب  شعاع دسترسی پارك: 3نقشه شماره 

  نگارنده: مأخذ
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شامل موارد زیر است: 
*کاربري همجوار: با توجه به این که سرآسیاب از تراکم باالي 
مس��کوني برخوردار اس��ت و وجود مراکز آموزشي، درماني و  
فرهنگي و ورزش��ي در محله مشهود است،  بنابراین  ایجاد و 

گسترش فضاي سبز مطلوب مي نماید؛
* شرایط محیطي: منظور از شرایط محیطي ویژگي جغرافیایي 
و توپوگرافي محدوده است . به دلیل قرا ر گیري محله سرآسیاب 
در منطقه نسبتاً هموار و شیب کمتر  از 5 درصد زمین،  احداث 

فضاي سبز  از مطلوبیت برخوردار خواهد بود. 
 Buffer ب��راي اثبات این گ��زاره  از تکنیک تحلیلي ب��ه نام
استفاده شده است. تحلیل مذکور یکي از تحلیل  هاي موجود 
در سیستم اطالعات جغرافیایي است که بر روي فاصله عمل 
مي نمای��د. از جمل��ه ایراداتي که بر آن گرفته مي ش��ود، عدم 
تبعیت از ش��بکه معابر و نادیده گرفتن آن است. تحلیل بافر 
در حقیقت نس��خه مشابهي از تحلیل هاي مجاورت و نزدیکي 
اس��ت که بر روي الیه هایي که داراي سیستم برداري هستند، 
صورت مي گیرد)همان: 64(. این تحلیل بر روي فاصله و شعاع 
دسترسي عمل مي نماید تا میزان دسترسي فضاي سبز عمومي 
را تعیین کن��د. براي انجام این تحلیل ابتدا پارک هاي موجود 
در محله سرآس��یاب از نظر شعاع دسترسي ارزیابي و با شعاع 
دسترس��ي مفید آن مقایسه مي شود، پس بر حسب موقعیت 
کاربري، جهت خدمات رس��اني به ساکنان به صورت مطلوب و 

نامطلوب امتیازدهي مي شود.

همچنین پوشش عملکردي آنها با توجه به مساحت پارک ها 
به دس��ت مي آید. نتایج به دست آمده نشان مي دهد پارک هاي 
همسایگي و محله اي تنها از مساحت محدوده مطالعه حدود90 
هکتار پوشش عملکردي خود قرار داده اند و کمبود پارک هاي 
ناحیه اي دسترس��ي در این ش��هر به وضوح احساس مي شود 
که متأسفانه از این جهت هیچ پارک عمومي در سطح ناحیه 

جمعیت محله را تحت پوشش قرار  نمي دهد.

با توجه به گزاره هایي که از طریق تحلیل Buffer براي میزان 
مطلوبیت به دست آمده،  ارزیابي میزان مطلوبیت فضاي سبز 
با سایر کاربري ها در نقشه شماره 2 به وضوح نشان داده شده 
اس��ت. در اینجا ماتریس مطلوبیت فضاي سبز نسبت به سایر 
کاربري ها به خصوص با شبکه ارتباطي و همچنین کاربري هاي 
آموزشي، بهداشتي، درماني و ورزشي سنجیده شده  تا  اراضي 

نامناسب به صورت نقشه هاي جداگانه ترسیم شود.
ب��ا این تحلیل مي ت��وان دریافت که اس��تقرار کاربري فضاي 
س��بز در حریم خطوط ارتباطي به علت وجود آلودگي صوتي 
و س��نگیني ترافیک، نه تنها مناسب نیست بلکه با ارائه رنگ 
نارنجي با عالمت خطر در نقش��ه نش��ان داده شده است ، که 
به عنوان اراضي نامناس��ب مشخص ش��ده و کاربري مطلوب 
براي فضاي س��بز نمي باشد. در ارتباط با همجواري با کاربري 
مسکوني، بهداشتي، درماني، آموزشي و ورزشي که با رنگ آبي 
نشان داده شده است، اراضي مناسب در ارتباط با فضاي سبز 

خواهد بود )نقشه شماره 2(.
 نقش��ه شماره )2( مطلوبیت همجواري با فضاي سبز عمومي 
در محله سرآس��یاب را نس��بت به کاربري هاي ناس��ازگار که 
مهم ترین آن کاربري ش��بکه ارتباطي است مورد ارزیابي قرار 
داده و همچنین بهترین نقطه برای  ایجاد فضاي سبز با توجه 
به فاکتورهاي مطلوبیت که همان وجود کاربري هاي مسکوني 

و آموزشي است را نشان داده است. 

-  ارزیابي ظرفیت کاربري فضاي س��بز سرآس��یاب مالرد: هر 
کاربري در ش��هر مقیاسي دارد همچنان که ساختار یک شهر 
از نظر کالبدي نیز  سطوح مختلفي دارد و چنان که در مقیاس 
مذکور با یکدیگر منطبق باشند، عملکرد فعالیت و کاربري به 
نحو احسن انجام و سطح مورد نیاز از ساختار شهر به نحو مؤثر 

از خدمات آنها بهره مند مي شوند.  
کاربري فضاي س��بز سرآس��یاب مانند دیگر فعالیت ش��هري 
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 در: ارزیابی وابستگی کاربري فضاي سبز سرآسیاب مالرد - 

این مرحله ارزیابی کاربري بر حسب وابسـتگی بـه دیگـر منـاطق     

صـورت   برخی مواقع تعدادي از آنهـا بـه  . شود فعالیتی سنجیده می

اي  اي به فعالیت ما قبل و بعد وابسته است چنین مشخصـه  زنجیره

هاي شهري همچون فضاي سبز تا آنجا صادق  در مورد اغلب فعالیت

، تجاري، بهداشـتی و فضـاي   است که لزوم وجود خدمات آموزشی

سبز در یک محله مسکونی امري ضروري و اجتناب ناپذیر به نظـر  

ها در ارتباط بوده  چرا که هر کسی به نحوي با سایر فعالیت. رسد می

نحوه وابستگی کاربري فضاي سبز نسبت بـه  . و به هم وابسته است

  .نشان داده شده است 4ها در نقشه شماره  ريسایر کارب

  

ـ      ارزیـابی وابسـتگی  : 4شـماره  نقشه  ا فضـاي سـبز شـهري ب

  ها  کاربري

  نگارنده: مأخذ

  

گیري نتیجه

 يمحله موجـب نامتعـادل کـاربر    نابسامانگسترش فیزیکی 

فضـاي   و هاي همچون فضاي فرهنگی ورزشـی  مسکونی با کاربري

ـارکرد     .سبزگردیده است سرانه کاربري فضاي سبز عمـومی کـه ک

، مترمربع است 4/0د در این محله حدود اجتماعی و اکولوژیکی دار

در این زمینه . باشد مترمربع می 7در حالی که استاندارد آن حداقل 

بهینه و صحیح جهـت ارتقـاء کمـی و کیفـی     یابی  مکانبه منظور 

فضاهاي سبز شهري یک ارزیابی از وضعیت موجـود فضـاي سـبز    

ات آمده و با استفاده از سیسـتم اطالعـ  دست  به عمومی سرآسیاب

هاي آن با ارزیابی و تجزیه و تحلیل وضعیت  جغرافیایی و توانمندي

جـداول و  ، هـا  فضاي سبز عمومی سرآسیاب مـالرد و ارائـه نقشـه   

آمد که بارزترین آن دست  به نمودارهاي نتایجی از وضعیت موجود

گزینـه مطلوبیـت سـازگاري     4هاي انجام شـده در   در کل بررسی

    :که عبارتند از باشد ظرفیت و وابستگی صورت زیر می

وضعیت کیفی و مطلوبیت فضاي سـبز عمـومی داراي کـارکرد    - 

  ؛اجتماعی و اکولوژیکی محله سرآسیاب

  ؛ها ها در رابطه با سازگاري وضعیت پارك- 

.هاي دیگر وابستگی کاربري فضاي سبز به کاربري- 

فضـاهاي سـبز   ها مشخص شد کـه   نقشه  در نتیجه با بررسی

در رابطه با همجـواري   ، وبی برخودار نیستمحله از وضعیت مطلو

هاي مخلتـف، معیـار سـازگاري مشـخص      ها با ترکیب الیه کاربري

با تعیین شعاع دسترسی مطلوب براي اطراف و پیاده کردن  .گردید

دهد فضاي سبز عمومی از  هاي شهر که نشان می آن بر روي پارك

صـورتی   در ،توزیع منطقی در سراسر منطقه برخوردار نبوده است

محله که با تراکم بیشتر مواجه اسـت ماننـد    هاي عمده که قسمت

از دسترسـی  ) اطلس غربی - بهاره غربی یابانخ(شمال شرق محله 

هـاي غربـی    ند و همچنـین قسـمت  هست مطلوب به پارك محروم

هـاي   محله از وجود حتی یک پارك و بازي کودکان با وجود زمین

  .باشند محروم می خالی فراوان و امکان استفاده از آن

   هاي پژوهش راهکار

کاربري اراضی ریزي  برنامه ویابی  مکاندر این زمینه باید معیارهاي 

  :شهري را در نظرگرفت که شامل

رسـانی بـه جهـت     هاي که نقش خدمات کاربري :اصل ظرفیت - 

الزم است از حد مناسب برخـوردار   ،کند می ءساکن در شهر را ایفا

نیازمند حداق��ل جمعیت براي تقاضاي آن مي باش��د و با در 
نظر گرفتن استانداردهاي موجود ارزیابي مي گردد. پارک هاي 
موجود در سرآس��یاب به اس��تناد به نقشه شماره 5 که شعاع 
 Buffer دسترسي پارک هاي ش��هري را با استفاده از تحلیل

مورد آنالیز قرار داده نش��ان مي دهد که ای��ن کاربري از  نظر 
سلسله مراتب کالبدي در سطح محدوده،  جواب گوي نیازهاي 

جمعیت نیست. 
براي انجام این کار ش��عاع عملکردي فضاي سبز را نسبت به 
تراکم واحدهاي مس��کوني س��نجیده  ایم. در مورد پارک هاي 
محلي که شعاع دسترسي آن 375-320 متر است ،  مشخص 
ش��د که در این محله کمبود فضاي س��بز عمومي به ش��دت 
احس��اس مي ش��ود. این ارزیابي در مورد پارک همسایگي که 
شعاع دسترسي آن 250- 220 متر بوده و جمعیت معدودي 

را تحت پوشش قرار مي دهد نیز صدق مي کند. 
در تجزیه  و تحلیل و ضریب دهي پارک در محله سرآس��یاب 
از ش��اخص هاي جمعیت تحت پوشش و س��رانه فضاي سبز 
عمومي اس��تفاده شده اس��ت. در این محله دو پارک به عنوان 
پارک هاي ش��هري شناس��ایي گردیده که یک پارک به عنوان 
واحد همسایگي و دیگري به عنوان پارک محله اي است . )نقشه 

شماره 3(. 
- ارزیابي وابس��تگي کاربري فضاي س��بز سرآس��یاب مالرد: 
در این مرحله ارزیابي کاربري بر حس��ب وابس��تگي به دیگر 
مناطق فعالیتي سنجیده مي شود. برخي مواقع تعدادي از آنها 
به صورت زنجیره اي به فعالیت ما قبل و بعد وابس��ته اس��ت . 
چنین مشخصه اي در مورد اغلب فعالیت هاي شهري همچون 
فضاي سبز تا آنجا صادق است که لزوم وجود خدمات آموزشي، 
تجاري، بهداش��تي و فضاي سبز در یک محله مسکوني امري 
ضروري و اجتناب ناپذیر به نظر مي رس��د. زیرا هر فعالیتی به 
نحوي با سایر فعالیت ها در ارتباط بوده و به هم وابسته است. 
نحوه وابستگي کاربري فضاي سبز نسبت به سایر کاربري ها در 

نقشه شماره 4 نشان داده شده است.

نتیجه گیري

گس��ترش فیزیکي نابس��امان محله موجب کاربري نامتعادل 
مس��کوني با کاربري هایي همچون فضاي فرهنگي ورزش��ي و 
فضاي سبزگردیده است. سرانه کاربري فضاي سبز عمومي که 
کارک��رد اجتماعي و اکولوژیکي دارد در این محله، حدود 0/4 
مترمربع اس��ت، در حالي که استاندارد آن حداقل 7 مترمربع 
است. در این زمینه به منظور مکان یابي بهینه و صحیح، جهت 
ارتقاء کمي و کیفي فضاهاي سبز شهري، یک ارزیابي از وضعیت 
موجود فضاي سبز عمومي سرآسیاب به دست آمد .  با استفاده 
از سیستم اطالعات جغرافیایي و توانمندي هاي آن با ارزیابي و 
تجزیه و تحلیل وضعیت فضاي سبز عمومي سرآسیاب مالرد 
و ارائه نقش��ه ها، جداول و نمودارها نتایجي از وضعیت موجود 
به دس��ت آمد که بارزترین آن در کل بررس��ي هاي انجام شده 
در 4 گزینه مطلوبیت س��ازگاري ظرفیت و وابس��تگي صورت 

زیراست که عبارتند از:  
- وضعیت کیفي و مطلوبیت فضاي سبز عمومي داراي کارکرد 

اجتماعي و اکولوژیکي محله سرآسیاب؛
- وضعیت پارک ها در رابطه با سازگاري ها؛

- وابستگي کاربري فضاي سبز به کاربري هاي دیگر.
در نتیجه با بررسي  نقشه ها مشخص شد که فضاهاي سبز محله 
از وضعیت مطلوبي برخودار نیس��ت.  و در رابطه با همجواري 
کاربري ها با ترکیب الیه هاي مخلتف، معیار سازگاري مشخص 
گردید. با تعیین ش��عاع دسترسي مطلوب براي اطراف و پیاده 
کردن آن بر روي پارک هاي ش��هر که نش��ان مي دهد فضاي 
سبز عمومي از توزیع منطقي در سراسر منطقه برخوردار نبوده 
است، در صورتي که قسمت هاي عمده محله که با تراکم بیشتر 
مواجه اس��ت مانند شمال ش��رق محله )خیابان بهاره غربي- 
اطلس غربي( از دسترس��ي مطلوب به پارک محروم هستند و 
همچنین قس��مت هاي غربي محله از وجود حتي یک پارک و 
بازي کودکان با وجود زمین هاي خالي فراوان و امکان استفاده 

از آن محروم مي باشند.

راهکار هاي پژوهش 

در ای��ن زمینه باید معیارهاي مکان یابي و برنامه ریزي کاربري 
اراضي شهري را در نظرگرفت که شامل:

- اصل ظرفیت: کاربري هاي که نقش خدمات رساني به جهت 
س��اکن در ش��هر را ایفاء مي کند، الزم اس��ت از حد مناسب 
برخوردار باشند. لذا در انتخاب مکان بهینه چنین مراکزي الزم 
است که آس��تانه جمعیتي و جمعیت متقاضي را مورد توجه 

قرار داد؛
- اصل مطلوبیت: مطلوبیت و دلپذیري هر کاربري به تناسب 
خدماتي که به ش��هروندان ارائه مي دهد از یک برد عملکردي 
خاصي برخوردار مي باش��د. ل��ذا در مکان یاب��ي کاربري ها در 
سطح ش��هر ضمن توجه به شبکه ارتباطي مناسب چگونگي 
ش��کل گیري س��اختمان ها و آستانه خدمات رس��اني حفظ و 
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نگهداري عوامل طبیعي و عملکرد زیست محیطي و اکولوژیکي 
آنها باید رعایت شود.

- اصل سلس��له مراتب: با توجه به تقس��یمات کالبدي شهر از 
واحد همسایگي تا منطقه شهري در جانمایي فضاي سبز باید 
به مسأله انطباق سلسله مراتب ساختار کارکردي فضاهاي سبز 

عمومي با ساختار فضاي شهر توجه گردد.
آنچه از دیدگاه سیس��تمي در ارتباط با فضاي س��بز ش��هري 
اهمیت دارد، میزان رابطه و وابستگي کارکردي فضاي سبز در 
کالبد شهر با کاربري هاي دیگر است.، در این مرحله، هدف ارائه 
راه حل ها و پیشنهاداتي براي مقابله با مشکالت و  مسائل فضاي 

سبز سرآسیاب مالرد مي باشد که این پیشنهاد ها عبارتند از: 
- اراضي خالي زیادي در محدوده و همچنین در داخل محله و 
همچنین در اختیار سازمان هاي دولتي و اشخاص حقیقي قرار 
دارد که باید با تالش ش��هرداري که متولي احداث و نگهداري 

فضاي سبز شهري است، هماهنگي هاي الزم انجام شود؛
- اولویت قراردادن اجراي کاربري فضاي س��بز عمومي توسط 
شهرداري در مقایسه با سایر کاربري ها که از طریق بررسي هاي 
محلي و منطقه اي با توجه به پارامترهاي اجتماعي و اقتصادي 

مشخص مي گردد؛
- از آنجا که مرحله سوم مکان یابي کاربري فضاي سبز عمومي، 
مکان یابي اکولوژیکي است ، با توجه به موقعیت منطقه و نقش 
اکولوژي که این فضا در ش��هر مي تواند ایفا کند، محلي براي 

احداث فضاي سبز اختصاص یابد.
پیش��نهاد دوم عبارت اس��ت از این که بدون توجه به وضعیت 
فضاي س��بز و اینکه آیا فضاي س��بز در س��طح شهر موجود 
مي باشد یا خیر یک الگوي بهینه از مکان یابي و توزیع فضاي 
س��بز را در س��طح ش��هر ارائه مي دهیم. این الگوکه بر مبناي 
معیارهاي مکان گزیني کاربري هاي شهري است متناسب ترین 
حالت جهت استقرار کاربري فضاي سبز را انتخاب کرده و آن 

زماني است که اصول زیر در آن رعایت شده باشد.
- مردم به استفاده از فضاي سبز عمومي تا شعاع مشخصي که 
در ضوابط تعیین شده دسترسي داشته باشند )اصل دسترسي(؛ 
- فضاهاي سبز عمومي قادر به پاسخگویي نیاز جمعیت به طور 

مطلوب و متناسب در سطح شهر باشد )اصل مطلوبیت(؛
- فضاي سبز شهري باید متناسب با موقعیت کارکردي خود 
انطباق سلسله مراتب با ساختار فضاي شهري بر حسب واحد 
همسایگي محله ناحیه و شهر را داشته باشند )اصل تقسیمات 

کالبدي عناصر شهري(.
براي رس��یدن به اهداف پیشنهادي و گسترش فضاي سبز در 
سرآسیاب مالرد باید مراحل زیر را رعایت کرد که عبارتند از: 

- اس��تفاده از ط��رح راهب��ردي س��ایر س��ازمان ها در زمینه 
فعالیت هاي فرهنگي اجتماعي فضاي سبز شهري مثل آموزش 

و پروش فرهنگ و ارشاد، محیط زیست و صدا و سیما؛
- اس��تفاده از نیروي انس��اني متخصص در زمینه فضاي سبز 

شهري در مراکز شهرداري و استانداري ها؛

- بازنگري در طرح هادي ش��هر و تغییر نگرش در این طرح ها 
از محاس��بات کمي و آماري فضاي س��بز به جنبه هاي کیفي 

مرغوبیت و مطلوبیت فضاي سبز؛
- حمایت از انجمن هاي محلي1 و تقویت آنها در سطح شهر، 
تش��ویق و ترغیب بخش خصوصي جهت س��رمایه گذاري در 
فضاي سبز شهري از طریق حمایت هاي مالي اداري و قانوني.
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