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 يشهر مشهد جهت ارتقاء فضا ۹منطقه  يعيطب هاي تيو محدودها  توان يبررس

  SWOTک يبا استفاده از تکن يشهر سبز
  

 ۱۵/۲/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش مقاله  ۱۰/۶/۱۳۹۰: تاريخ دريافت مقاله

  
  پور ميم ابراهيمر

 واحد بروجرد قاتيو تحقعلوم ، يدانشگاه آزاد اسالم يکارشناس ارشد شهرساز
ebrahimpourmaryam20@yahoo.com )مسئول مكاتبات(  

 ه رمضانزادهيرق
  نيواحد قزو، يدانشگاه آزاد اسالماي  منطقه ريزي برنامهارشد  يکارشناس يدانشجو
  انيس فرقانيمهد

  نيواحد قزو، يدانشگاه آزاد اسالماي  منطقه ريزي برنامهارشد  يکارشناس يدانشجو
 

  چكيده
توان به عنوان  ها مي ن فضاياز ا. از عناصر مهم ساختار شهر هستند يکي يسبز شهر يفضاها: مقدمه و هدف پژوهش

ط يل کننده شرايتعد، شهر يباسازيمانند ز يمختلف يعملکردها ينام برد که دارا يستم شهريس يتنفسهاي  هير
زشمند در شهرها ار مهم و اريسبز به عنوان مع يفضا ين کاربريهمچن .و محل گذران اوقات فراغت هستند يطيمح

سبز  يفضا يو اقتصاد يفرهنگ، ياجتماع، يطيست محيمتنوع ز يل کارکردهايت به دلين اهميمطرح است که ا
 يو بدون در نظر گرفتن استانداردها يمناطق شهر يعيطبهاي  ليو پتانس ها توانامروزه بدون توجه به  .است يشهر

هاي  اريمع يبررس .ان استيما نما يکه اثرات سوء آن در چهره شهرها ودش مي و ارائه راهکار ريزي برنامهموجود اقدام به 
و از آن راه  يسبز شهر يفضاها ريزي برنامهدر خصوص  ياساسهاي  از گام يکي يعيطبهاي  و شناخت توان يطيمح

   .دار استيپا يداشتن شهر
. باشد مي يليتحل – يفيوهش توصن پژياهاي  لياست و روش انجام تحل يق حاضر از نوع کاربرديتحق: روش پژوهش
 يارهاين معييتع، ن پژوهشيمحور و اساس کار در ا. است يدانيو ماي  اطالعات به صورت كتابخانه يروش گرد آور

شهر مشهد و  ۹منطقه  يعيطب ‐ يطيمحهاي  تيو محدود ها توان يابين آنها به ارزيياست که با تع يطيو مح يکم
 .جود پرداخته شده استسبز مو يفضا يکم ين بررسيهمچن
نشان داد كه با ، شهر مشهد ۹منطقه طبيعي هاي  و محدوديتها  انجام شده در خصوص توانهاي  بررسي: ها يافته

 فقيراي  منطقه، اين منطقه به لحاظ داشتن فضاي سبز، بالقوههاي  توجه به موقعيت ويژه منطقه و داشتن پتانسيل
  .طلبد مي يدگي مسئوالن شهري رالزوم توجه و رس، باشد كه اين امر مي

، بايد اصالحات ساختاري مد نظر قرار گيرد؛ چرا كه، شهر مشهد ۹منطقه به منظور بهبود فضاي سبز در : نتيجه گيري
پايداري محيط را نيز تضمين كند و از ، تواند عالوه بر بهبود فضاي سبز و تقويت هنجارهاي مطلوب مي، اين اصالحات
، )با توجه به معضل هزينه و آبرساني( طح سبز از طريق تغيير نوع كشت از چمن به درختتوسعه س، سوي ديگر

  .پاسخگوي نياز به فضاي سبز منطقه باشد، تواند در بلند مدت مي
   يار کميمع، SWOT، يعيار طبيمع، سبز يفضا، شهر مشهد ۹منطقه : واژگان كليدي
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  پور، رقيه رمضانزاده و مهديس فرقانيان مريم ابراهيم 
  

۸۶ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

  مقدمه
 شهرها كالن تولد، شهرها گسترش، جمعيت ازدياد

 پيوسته شهرها طبيعي و سنتي بافت از شدن خارج و
 شهريهاي  محيط طراحي متفكران است كه شده موجب

 سبز فضاي همچون شهرها حياتي نيازهاي احياي پي در
 و لوازم از كار اين براي و طبيعي باشند اندازهاي چشم و

 متخصصان و پردازان هينظر .جويند بهره جديد تجهيزات
 كه هستند اين به دنبال پيوسته ماريمع و شهرسازي
 فضايي به را شهرها شلوغي و سر و صدا از آكنده محيط
 آنچه. بدل سازند شهرها ساكنان براي آرام و مطلوب
 توجه، گرفته قرار كارشناسان توجه مورد چيز هر از بيش
 معتقدند فضاي آنان .است سبز فضاي ايجاد به اهميت و

 و شود ها مي انسان در انيرو ايمني برقراري موجب، سبز
آلودگي  بار كاهش عامل ترينمهم، موارد از بسياري در

 زده ماشين انسان روح، سبز فضاي. آيد مي شمار به محيط
 حد تا اينكه ضمن و دهد مي پيوند طبيعت به را شهري

 شهرنشين جمعيت شناختي زيباييهاي  زيادي خواسته
-خواسته و اتانتظار ارضاي نهيزم در، دهد مي پاسخ را

 جامعه اجتماعي و رواني و محيطي زيست، بهداشتي هاي
 .)۱۲، ۱۳۷۷ خاكسار( گردد مي واقع مؤثر نيز شهري
 سبز يفضا توسعه و ينگهدار و حفظ لزوم نيبنابرا
 و است دهيگرد ترمحسوس شمار روز ليدال بنا بر يشهر
 قرار نيمسئول و مردم توجه مورد يشتريب تياهم با
   .رديگ مي

 سبز شهر مشهد يق حاضر به منظور ارتقا فضايتحق
 يطيمحهاي  تيو محدودها  توان يابيبه ارز )۹منطقه (
هکتار و  ۴۰۱۰ مساحت يدارا ۹منطقه  .پردازد مي آن
سبز  يوسعت فضا .است نفر ۳۲۹۵۶۲ ت بـالغ بريجمع

 ۴/۱۱۱ يعمومو  ياعم از خصوص يمنطقه به طور کل
ن منطقه از يکه ا ييجااز آن .هکتار برآورد شده است

هاي  ليعناصر و پتانس( يعيمنحصر به فرد طبهاي  يژگيو
شناخت نقش ، است برخوردار )ياهيپوشش گ، يعيطب
هماهنگ از  يور بهرهو استفاده و  ۹منطقه سبز  يفضا

کل شهر مشهد حائز  ين منطقه برايتوان منابع در ا
ت يگر اهداف پژوهش شناخت وضعياز د .ت استياهم
 يشهر مشهد است و بررس ۹منطقه سبز در  يفضا
 سبز يفضا يسبز منطقه با استانداردها يفضا يقيتطب

مشخص ، قات انجام شدهيتحق بر اساس. است )يجهان(
 يهمجوار( ژهيگاه ويرغم وسعت و جا يعل ۹منطقه شد 

سبز و  يبه لحاظ داشتن فضاها، )نالوديب يها کوهبا رشته 
 يو از طرفها  ييوجه به توانالذا با ت؛ ف بوده استيا ضعيپو

 ريزي برنامهد در خصوص يبا )ب منطقهيش( ها تيمحدود
  . مبذول شود يسبز توجه کاف يفضا

  
   ينظر يمبان

 و ها تفرجگاه بصورت يشهر سبز يفضا به توجه
- باغ. ستين ديجد ابداع کي يخصوص و يعموم يهاباغ
 يهادوره در هايوناني و انيمصر توسط ينتيز يها
 ،۱۳۷۸ يدريح( است شدهيم ينگهدار و جاديا تانباس
 و هاپارک فرم در و ديجد سبک به يباغ ساز). ۹

 شده معمول شيپ قرن ۲ حدود از يهندس سبز يفضاها
 و يزيربرنامه يهاتيفعال از يبخش صورت به امروزه و

 ،۱۳۷۱ ريدل زاده نيحس( است درآمده يشهر يطراح
۱۲(.  

 يآرمان يايدن از يامنظره انگرينما باغ و سبز يفضا
 شهرها در سبز يفضا جاديا، خيتار طول در. است بشر
 صورت طيمح يبهساز سپس و يباسازيز هدف با ابتدا
 سبز يفضا، يالديم ۱۸ قرن از قبل. است رفتهيپذيم

 و يحيتفر شکار جهت يشهر يهاجنگل اي و باغ بصورت
 و نيسالط مانند جامعه از يخاص طبقه تيمالک تحت

 از عمدتاً سبز يفضا يهاطرح و بوده ثروتمندان
  .است بودهيم عتيطب يهندس منظم يها شکل

از تراکم  يريدر جهت جلوگ يالديم ۱۹در قرن 
، سبز شهرها يها در فضايناهماهنگ ياد در پارهيشد

ها کم و ن پارکيا. بوجود آمد يبزرگ شهر يهاپارک
 يهاخانه بود که طبقه اشراف در ييهار باغيش نظيب
نه تنها  يشهر يهاپارک. خود احداث کرده بودند يالقيي

گذران  يبرا ياستهيداشت و محل شا يحيارزش تفر
آمد بلکه در اغلب ياوقات فراغت مردم شهر به شمار م

ده شهرها يقواره و نسنج يها از توسعه بن پارکيموارد ا
از جمله راه  ۱۹در اواخر قرن . کرد مي يريز جلوگين

از مسائل سکونت در شهر  ياريبس يکه برا ييها حل
) باغ مانند يشهرها( جاد باغ شهريشنهاد شد فکر ايپ

ن بردن ياساس فکر هاوارد از ب. توسط هاوارد بود
ن بردن محالت يو از ب يمضر انقالب صنعت يها جنبه
ستم يک سيجاد يق ايت از طرين و پر جمعير نشيفق

ت کمتر يجمع يبراشتر و يسبز ب يبا فضا يول يشعاع
ها به صورت پارک، يالديم ۲۰ب در قرن ين ترتيبه ا. بود
ها له باغ راهيک توانستند به وسيو اکولوژ ياجتماع يفضا

  .متصل گردند يشهر ير فضاهايها به ساو سبزراه
 انگلستان در در بعدها و هفدهم فرانسه در قرن در
 نبود بسته حالت از پادشاهان يهاپارک، هجدهم قرن
، نوزدهم قرن در). ۳۴۲ ،۱۳۸۴ ترنر( .شدند خارج خود
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 ...شهري  فضاي سبز یشهر مشهد جهت ارتقا ۹طبيعي منطقه  یها ها و محدوديت بررسي توان 

۸۷ 
 

  ل سومسا
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

 قشر يبرا يعموم يهاپارک نام به خاص ديجد يفضاها
 محصور هاپارک نيا ابتدا در، شدند فراهم درآمد کم

 بعدها. شدنديم کنترل شدت به و قفل شب در و بودند
 با شهرها و شدند متصل هم به راه باغ قيطر از هاپارک
 و نبود بسته گريد پارک محوطه و ختنديآم در پارک
 يباستان تفکر باًيتقر و کرد نشات رونيب به سبز يفضا

، ترنر( برد نيب از را شده حفاظت و محدود پارک درباره
 زمان دو در که گفت توانيران ميدر ا ).۳۴۳ ،۱۳۸۴
 به ييهاباغ رانيا يشهرها در يصفو و يموريت سلسله
 در. بهشت باغ و ارم باغ ملهج از، شد ساخته يرانيا سبک
 سبک در يياروپا سبک، بار نياول يبرا قاجار زمان
 کاخ تپه دوشان باغ: جمله از کرد نفوذ يرانيا يساز باغ
 که زيتبر در) يشاهگل( يگلائل باغ و تهران در آباد سعد
  ).۱۴، ۱۳۸۴دونالد ( نديآيم شمار به دوران آن آثار از

هاي  يش انواع آلودگيافزابا اکنون  يخ طوالنين تاريا
، ينيگسترش شهر و شهر نش، شهرها در يطيست محيز

باز و سبز  يکاهش فضاها، يآپارتمان يگسترش زندگ
به خود گرفته است و اي  بعد تازه يو محالت شهرها  خانه
را به خود اختصاص داده  يعيوسهاي  و نگرش ها دگاهيد

تفکر ، يشهر يکياکولوژهاي  است از جمله شبکه
سبز و ارتباط آن  يفضا، سبز يو فضا ها پارک يستميس

 ياکولوژهاي  امروزه شبکه... و يشهردار يبا توسعه پا
عناصر  يريبکارگ يبرا يبه عنوان چارچوب يشهر
ک ير اصول اکولوژيسا ها وها و دالنمانند لکه يکياکولوژ
ل شامل حفاظت از ين شبکه به دو دليا. رونديبکار م
  ن بهيمچنو ه يستيتنوع ز

دار حائز يدن به توسعه پايجهت رس يعنوان امر
از . )Sanderson and Hrris, 2003( باشديت مياهم
ک در طرح ياکولوژ يهابرجسته توجه به شبکه يهانمونه
منظر  يتوان به طرح راهبرديم يزيربرنامه يراهبرد

اشاره کرد که در » نيبرل«و » هامبورگ«ر شه يبرا
سبز  يسعه در چارچوب شبکه فضاتو يهاطرح يتمام

خاص به ارتباطات و اتصاالت  يرد و توجهيگيصورت م
ک مبذول ياکولوژ يهاو شبکه يد شهرين توسعه جديب

 يسبز شهر يها و فضاستم پارکيتفکر س. شده است
باز و سبز مرتبط به لحاظ  ياز فضاها يامجموعه
است و به  يکيزياست و اغلب متصل از نظر ف يعملکرد

شود و هدف يمطرح م يشهر يهاطيطور معمول در مح
ت يفيک يت و فرصت ارتقايآن فراهم کردن موقع

 ييب و الگويترت يستم پارکيس. شهرها است يطيمح
متصل و مرتبط و مکمل از نظر ، موزون و هماهنگ

ط يشهر با توجه به شرا يرا برا يو عملکرد يساختار

 يستميتفکر سدر مورد توسعه . دينمايجاد ميا يطيمح
 .اندنقش داشته ياريسبز افراد بس يها و فضاپارک
ن يدر ا يوت و آبر کرمبيچالز ال، ک الالمستديدريفر

، ۱۳۸۶ يديخان سف( اند کردهت يار فعاليخصوص بس
 داشتن يبرا ياساس يها مؤلفهاز  يکي يگر سوياز د .)۹۸
از توسعه  .ا استيسبز و پو يدار داشتن فضاهايپا يشهر
دار يشده است از جمله توسعه پا ياريف بسيار تعارديپا

، هيح و کارا از منابع پايصح يعبارت است از بهره بردار
 يبه الگو يابيدست يبرا يانسان يرويو ن يمال، يعيطب

و ساختار  يامکانات فن يريمصرف مطلوب که با به کارگ
نده به ياز نسل امروز و آيرفع ن يالت مناسب برايو تشک

مکنون ( شودير ميامکان پذ، ت بخشيو رضا طور مستمر
ز از ين يسبز شهر يدر خصوص فضا). ۵، ۱۳۷۴

مطرح شده است از  يف متعدديمختلف تعار يها دگاهيد
سبز  يفضا، يطيست محيدگاه زياز د: نکه يجمله ا
ع متشکل از يوس نسبتاً ييعبارتست از فضا يشهر
 يهو برخوردار از بازد يشبه جنگل ياهان با ساختيگ
ست يط زين که در شرايمع يکيو اکولوژ يطيست محيز
 ،۱۳۷۲ يبهرام سلطان( باشد مي شهر حاکم يطيمح
در  يسبز شهر يفضا، يدگاه شهرسازيو از د) ۱۰۲
شهر است که از انواع  يماياز س يرنده بخشيبرگ

ک يل شده است و به عنوان يتشک ياهيگ يها پوشش
ن ييتع، شهر جانيدر کنار کالبد ب ياتيعامل زنده ح

 ،۱۳۶۹ انيمجنون( ک شهر استيکننده ساختار مورفولوژ
۳۴۹(.  

  
  ق ينه تحقيشيپ

قات يتحق يسبز شهر ينه توسعه فضاهايدر زم
مانلوم در  .ران و جهان انجام شده استيدر ااي  گسترده

ل يارشد خود به تحل يان نامه کارشناسيدر پا ۲۰۰۳سال 
اخته است پرد AHPو  GISبه کمک ، يسبز شهر يفضا
 يسطح آب يآلودگ، هوا يآلودگ يو يانتخاب يارهايو مع

راه  .بوده است يصوت يو آلودگ ينير زميز يها آبو 
ارشد  يان نامه کارشناسيدر پا ۱۳۷۸در سال  يچمن

پرداخت و  يسبز شهر يتوسعه فضا ريزي برنامهخود به 
ز در ين يدريح .نمود ارائهدر خصوص ان  ييراهبردها

سبز بر اساس  يفضا ريزي برنامهخود در به ان نامه يپا
سبز  يفضا يدار پرداخته و پس از بررسياصول توسعه پا

ح اهللا يذب .مطرح نموده است ييراهبردهاموجود اهداف و 
تهران در سال  ۷منطقه هاي  پارک يابيدر ارز يملک آباد
از  يط شهريت محيفيارتقا ک يبرا ييراهکارها ۱۳۷۰

ان نامه خود ياکبر پور در پا .استان نموده ين منظر بيا
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  پور، رقيه رمضانزاده و مهديس فرقانيان مريم ابراهيم 
  

۸۸ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

 يز را بررسيک شهر تبريسبز منطقه  يو فضاها  پارک
 .ق نموديتحقها  پارک يابي مکاننمود و در خصوص 

س عملکرد يخاکپور به استفاده از روش تاپس يبراتعل
در  يسبز عموم يدر گسترش فضاها يت شهريريمد

در  ۱۳۸۱زاده در سال يعل .نمود يشهر مشهد را بررس
سبز و جنگل  يسبز فضا يجاد فضايا ياقتصاد يبررس
ت استقرار يو اطراف آن به اهم يدر مناطق شهر يکار
هاي دارد که فضا مي انيپردازد و ب مي اهان در شهرهايگ

ازجمله ماندن  يباعث اثرات مثبت رفتار يسبز شهر
 ياجتماع، مناسب يو روح يکيزيت فيافراد در وضع

در  يو وحدت اجتماع يشاونديشدن افراد و احساس خو
   .شود مي ساکنان
  

  م پژوهشروش انجا
 است و روش انجام يق حاضر از نوع کاربرديتحق

 يروش گرد آور .باشد مي يليتحل – يفيپژوهش توص
، عالوه بر اين .است يدانيو م ياطالعات به صورت اسناد

اي اطالعات مورد نياز به طور عمده از منابع کتابخانه
و  مؤسسات، هاسازمان، هاهمچون دانشگاه مراکز علمي

قات يگروه تحق( يمراکز تحقيقاتي همچون شهردار
سازمان محيط ، )يدار شهريو توسعه پا ريزي برنامه

رساني داخلي و هاي اطالعها و پايگاهشبکه، ...زيست و
ها و نتايج سرشماري، ها آمار نامه، )Internet( يالملل نيب

هاي طرح، ربط يذهاي و سازماناطالعات رسمي ادارات 

، توسعه شهري تهيه شده توسط مهندسين مشاور
توان  يابيدر ابتدا به ارز. هاي گردآوري شده استبررسي

ن يو همچن ۹منطقه  يعيطب ‐ يطيمحهاي  تيو محدود
م که جهت يسبز موجود پرداخت يفضا يکم يبررس
 استفاده GISافزار از نرم  يطيست محيت زيوضع يابيارز
و ها  فرصت، ضعف، نقاط قوت نييد در ادامه با تعيگرد

به ، جه شدينت يو کم يطيمح يابيکه از ارزتهديدها 
ارتقا جهت  ياتيعمل يهابه ارائه راهبرد SWOTروش 
   .سبز پرداخته شد يت فضايوضع

  
  پژوهش  يجامعه و فضا

شهر  .شهر مشهد است ۹منطقه پژوهش  يفضا
، ۱۳۷۷برآورد سال  در، شهرستان مشهد مركز، مشهد

كيلومتر مربع را به خود  ۱۸۵به وسعت اي  محدوده
اختصاص داده است كه در شمال شرقي خراسان رضوي 

به حدود  ۱۳۹۵شود تا سال  مي قرار دارد و پيش بيني
 ۱۷درجه و  ۳۶اين شهر در . كيلومتر مربع برسد ۲۴۵

دقيقه طول شرقي  ۳۶درجه و  ۵۹دقيقه عرض شمالي و 
   .گرينويچ واقع شده است مبدأبه نسبت 

هکتار و  ۱/۴۰۱۰ با معادل يبا وسعت ۹منطقه 
 بلوارنفر از سمـت شمـال به  ۳۲۹۵۶۲بر ت بـالغ يجمع
کوه  هم جوار باـل آباد و بـاغ ملک آباد و از جنوب يوک
و از  يدان جهاد و کوهسنگــيشـرق به م ازنالود و يب

  .گردد يم يمنته زيو شاندطرقبه  يغرب به سه راه
 

  

  
  شهرداي مشهد ۹منطقه ت يموقع ):۱( شکل
  مشهد ۹منطقه  يت شهرداريوب سا:  مآخذ

  
 9منطقه 
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 ...شهري  فضاي سبز یشهر مشهد جهت ارتقا ۹طبيعي منطقه  یها ها و محدوديت بررسي توان 

۸۹ 
 

  ل سومسا
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

  ها و زير معيارهاي آن معيار استانداردها و سرانه ):۱(جدول 

  ها رانهساستانداردها و 

  ها پارکتعداد فضاهاي سبز و 

 همسايگي
  محله اي
  ناحيه اي
  منطقه اي

  مساحت فضاهاي سبز و نسبت آن به مجموع مساحت منطقه

  همسايگي
  محله اي
  ناحيه اي
  منطقه اي

  سرانه ساکنين منطقه از فضاهاي سبز

  همسايگي
  محله اي
  ناحيه اي

  منطقه اي

فضاهاي سبز منطقه با استانداردهاي موجود و تعيـين   تطبيق
  کمبودها

  همسايگي
  محله اي
  ناحيه اي
  منطقه اي

  
  ق يتحقهاي  افتهي

به  يطيمح، يار کميمعدو ن به کمک يمحقق
شهر مشهد  ۹منطقه  يها تيو محدودها  توان يابيارز

 يکم يارهايعم. اند پرداخته، سبز يجهت گسترش فضا
  . باشد مي موجود يو استانداردهاها  سرانه يبررس در واقع

 يارهاياز اجرا که توسط مع يسطح يعنياستاندارد 
ت ياز جمع ينيتعداد مع يسنجش مشخص شده و برا

). ۳۱، ۱۳۷۱ چهرزاد( ساکن در نظر گرفته شده باشد
ها و هينه است که در نظريبه يتيانگر وضعياستاندارد ب

باز و  ياستاندارد فضاها. اردگوناگون دخالت د يهاقهيسل
است که با  يکيو تکن يرفاه، يبعد اجتماع يدارا، سبز

و فرهنگ خاص ساکنان  يميت اقليتوجه به مکان و موقع
 فراهم، آنان يهاازها و ارزشين نيهمچن، محل مورد نظر

  .طلبديشود و ابعاد خاص خود را م مي
ک ياست که به طور متوسط از  يتيزان کميم، سرانه

مقدار ، سبز يمثالً سرانه فضا. رسديکل به هر نفر م
 ين از کل کاربريانگياست که به طور م يسبز يفضا
در  ).۱، ۱۳۷۸ يبيحب( رسديسبز به هر نفر م يفضا
 يطيست محيز يها ليپتانسو ها  توان يطيار محيمع

گفت که  ديبا يمقدمه کل نيبا ا .ديگرد يمنطقه بررس
از دو جهت  يسبز شهر يافض يزيربرنامه يارهايمع
ب يش( يطيمح يارهايمع ها و سرانهاستانداردها و ، يکل
منابع ، يبارندگ، م منطقهياقل، و گسل يزيلرزه خ، نيزم
پوشش خاک ، جهت باد غالب، ينير زميز يها آب

 قرار يمورد بررس )منطقه ياهيپوشش گ، منطقه
  . رنديگ يم

  
   يار کميمع

  ها استانداردها و سرانه يبررس
مؤثر در  يکمهاي  يژگيو، که گفته شد طور همان

تعداد  يبررس: عبارتند از يسبز شهر يفضاها يبررس
و سبز  يبرآورد مساحت فضاها، ها پارکسبز و  يفضاها
 يمساحت فضاها، آن به مجموع مساحت منطقه نسبت

ن يمقدار سرانه ساکن، موجود در منطقه يها پارکسبز و 
سبز  يق فضاهايو تطب سبز موجود يمنطقه از فضاها

که در ، ن کمبودهاييموجود و تع يمنطقه با استانداردها
  .ميپردازين موارد ميل ايو تحل ين مبحث به بررسيا

  
  و مساحت آنها  ها پارکسبز و  يتعداد فضاها ‐۱

 يهايژگيو، اندازه، از نظر هدف يشهر يهاپارک
جه با تو .گردنديم ميتقس يره به انواع مختلفيمحل و غ

ک يدر  يشهر يهاتوان گفت که پارکيارها مين معيبه ا
در سطوح  يهابه چهار گروه پارک يم بنديتقس
- يم ميتقس ياو منطقه ياهيناح، يامحله، يگيهمسا
بر اساس اطالعات حاصله از طرح جامع شهر  .شوند
 ۳۳ يدر مجموع دارا ۱۳۸۹در سال  ۹منطقه ، مشهد

 ياحت و سطوح عملکردمس، نام. بوده است يپارک شهر
ارائه  ۵تا  ۲ک نوع در جداول يبه تفکها  ک از پارکيهر 
   .ده استيگرد
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  پور، رقيه رمضانزاده و مهديس فرقانيان مريم ابراهيم 
  

۹۰ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

  استانداردهاي پيشنهادي براي انواع فضاهاي باز و تفريحي در سطح شهر ):۲(جدول 
  )درصد(اندازه واحد در هکتار   محوطه تحت پوشش جمعيت تحت پوشش نوع پارک

  ۳/۰‐۳  قسمتي از محله ۱۰۰‐۵۰۰ )محله ريز(بازي زمين
  ۰۵/۰‐۱۵  قسمتي از محله ۵۰۰‐۲۰۰۰  پارک همسايگي

  ۵/۰‐۲  محله ۲۰۰۰‐۱۰۰۰۰  پارک محله
  ۲  متر ۴۰۰‐۸۰۰ ۵۰۰۰ زمين ورزش محله

  ۵/۲‐۵  متر ۱۰۰۰‐۳۰۰۰ ۱۰۰۰۰‐۲۰۰۰۰ شهري پارک ناحيه
  و بيشتر ۱۰  متر ۴۰۰۰‐۶۰۰۰ ۲۰۰۰۰‐۵۰۰۰۰ )ناحيه شهري(زمين ورزش 

ــارک شــهرهاي ــر پ ــزرگ و اب ب
  ۵‐۱۰۰  دقيقه رانندگي ۳۰در فاصله   ۲۰۰۰۰۰  شهرها

  )۳۳، ۱۳۸۲ يپور محمد: (مأخذ
  
با توجه به شعاع  يشهرهاي  پارک ياز طرف 
 يمتفاوتهاي  مساحت، ت تحت پوششيو جمع يعملکرد
، ياجتماعهاي  ل تفاوتيهرچند به دل. باشند مي را دارا

امکان ، گريکديجهان با  يکشورها يو فرهنگ يمياقل
وجود ها  انواع پارک ياستاندارد براهاي  ن مساحتييتع

خاص  يها يژگيوبه  با توجه يکن هر کشوريل، ندارد
 ن منظوريبه ا يين استانداردهاياقدام به تدو، خود
در کتاب  ين منظور پورمحمديبه هم. دينما مي

ن حد يياقدام به تع، يشهر ياراض يکاربر ريزي برنامه
  .ران نموده استيدر ا يشهر يها پارکواع اقل مساحت ان

شود  مي مشاهده ۲چنانکه در جدول شماره 
هکتار  ۴۸ معادل ۹منطقه در ها  مساحت مرتبط به پارک

سبز که مربوط به  يهکتار فضا ۶۴با احتساب  .است
ابان يه خيسبز حاش يو فضا يانيمهاي  لنديوژها و آيرف

مساحت  )سبز يو فضاها  گزارش سازمان پارک( است
 يکه سهم نسب باشد مي هکتار ۴/۱۱۱ سبز يفضا يکاربر

 ياست و از نظر استانداردها ۱/۳ آن از کل منطقه
سبز  يدر سطوح فضاها يقابل توجه يکمبودها، موجود

  .شود مي منطقه مشاهده

  

  
  ۹منطقه هاي شهري در  پراکندگي پارک ):۲(شکل 

  نگارندگان: مآخذ
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 ...شهري  فضاي سبز یشهر مشهد جهت ارتقا ۹طبيعي منطقه  یها ها و محدوديت بررسي توان 

۹۱ 
 

  ل سومسا
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

  و مساحت آنها در منطقه) ۹منطقه ( منطقه يپارک شهر ):۳( جدول

  جمعيت

 پارک
مجموع 
مساحت 

)m2(  

نسبت مساحت 
پارک به کل 
  مساحت منطقه

در صد 
 نام پارک   کل

مقيـــــــاس
عملکـــــردي 

 پارک

ــاحت  مســـــ
 )مترمربع(

۳۲۹۵۶۲  

 ۴۰۱۸ همسايگي پارك ويال

۳۴۵۳۰  ۰۰۰۸/۰  

۱/۳  

 ۱۴۰۴ همسايگي شهر آرا
 ۲۰۰۰ همسايگي بوستان نوفل
 ۳۲۳۳ همسايگي پارك هشتصد

 ۳۳۰ همسايگي ۱۴پارك اقبال الهوري
 ۱۵۰۰ همسايگي بهمن ۱۹پارك 

 ۳۵۳۰ همسايگي پارك اقبال
 ۱۴۳۷ همسايگي ۲۶پارك كوثر

 ۳۰۵۱ همسايگي ۲۰پارك پيروزي
 ۱۳۳۴ همسايگي پارك كوثر جنوبي

 ۳۸۰۲ همسايگي ۲پارك هشتصد
 ۳۶۱۴ همسايگي ۳۳پارك هاشميه

 ۲۷۴۹ همسايگي ۹پارك چهارچشمه
 ۲۳۹۲ همسايگي پارك ناسيونال

 ۷۹۲ همسايگي پارك پلكان بنفشه
 ۱۸۵۸ همسايگي پارك شهيد پيش بين

 ۴۱۸۰ همسايگي پارك چهارچشمه
 ۱۴۷۹۴ محله اي پارك دانشگاه

۱۵۱۷۳۹  ۰۰۴/۰  

 ۱۲۸۲۵ محله اي ر آراءپارك شه
 ۷۷۴۹ محله اي پارك كوثر

 ۱۲۳۶۵ محله اي پارك خطي آزادگان
۶۰۸۳ محله اي پارك ميدان حر 

 ۸۵۳۱ محله اي پارك جنگل بابا كوهي
 ۱۱۵۱۱ محله اي پارك جنگل سروش

 ۱۳۸۸۶ محله اي پارك ياس
 ۱۱۸۸۳ محله اي مايو سپارك صدا 
 ۸۹۰۸ محله اي )نجفي(پوستان رز
 ۱۳۳۲۹ محله اي پارك ايزدي

 ۵۷۰۷ محله اي ۲۲پارك كال كوثر
 ۱۲۲۳۳ محله اي آزادگانپارک 

 ۱۱۹۳۵ محله اي ۱پارک هشتصد
 ۰۰۰۶/۰  ۲۷۳۶۹ ۲۷۳۶۹ ناحيه اي پارک الله

 ۰۰۶/۰  ۲۶۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰ منطقه اي آبادپارک جنگلي وکيل
 ۰۲/۰  ۶۴۰۰۰۰ ۶۴۰۰۰۰ ‐  ساير

    متر مربع۱۱۱۴۰۰۰  جمع   
  )۱۳۸۹، سبز يو فضاها  سازمان پارک:  مآخذ( 
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  پور، رقيه رمضانزاده و مهديس فرقانيان مريم ابراهيم 
  

۹۲ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

  برآورد کمبودهاو  با استانداردها ۹منطقه شهري و فضاي سبز  يها پارکتطبيق وضعيت موجود  ):۴(جدول 

ــاس  جمعيت مقيـــــ
 عملکردي

ســــرانه موجـــــود
 )مترمربع(

ــاحت ــوع مسـ مجمـ
 )مترمربع(موجود 

سرانه اسـتاندارد
  )مترمربع(

کمبود سرانه در وضـع
  )مترمربع(موجود 

مســاحت مــورد
  )عمترمرب(نياز 

۳۲۹۵۶۲

  ۶۲۴۵۹۴  ۴/۱  ۵/۱ ۳۴۵۳۰ ۱/۰ همسايگي
  ۱۱۶۶۵۰۹  ۱/۲  ۵/۲ ۱۵۱۷۳۹ ۴/۰ محله اي
  ۱۶۲۰۴۴۱  ۳.۹۲  ۴ ۲۷۳۶۹ ۰۸/۰ ناحيه اي
  ۲۰۴۶۹۳۴  ۴.۳  ۵ ۲۶۰۰۰۰ ۷/۰ منطقه اي

    ۱/۳  ۵ ۶۴۰۰۰۰ ۹/۱  ساير 
  ۵۴۵۸۴۷۸  ۱۴.۸  ۱۸ ۴۷۳۶۳۸ ۳.۲ مجموع

  نگارندگان: مأخذ
  
ق يسبز و تطب ين منطقه از فضاهايسرانه ساکن ‐۲

  با سرانه استاندارد 
، ياجتماع يکارکردها يسبز دارا ياستاندارد فضا

ت يموقع، است که با توجه به مکان يکيو تکن يرفاه
، ن محل مورد نظرو فرهنگ خاص ساکنا يمياقل

شود و ابعاد  مي آنان فراهم يهااز و ارزشين نيهمچن
 يتوان برايط نمين شرايبا ا. طلبديخاص خود را م

سبز  يا حجم استاندارد واحد فضايران سطح يسراسر ا
 يميط اقليقاً به شرايسبز دق يت فضايرا کميز. ه کرديارا

عنوان  به. دارد يک هر منطقه بستگيماتيوکليو خصوصاً ب
زد در يچون  يشهر يکه برا يسبز يمثال مقدار فضا
متفاوت  يشود مسلماً با مقدار آن در سارينظر گرفته م
واژه استاندارد که  ين و با توجه به معنايبنابرا. خواهد بود

استفاده از آن در رابطه با ، ستا استياس ايانگر مقيب
ن ييعجهت ت. از اشکال نخواهد بود يعار، ايسبز پو يفضا

د يباياز نخست ميسبز مورد ن يوسعت و حجم فضا
گردد و  يدر شهر مورد نظر بررس يطيست محيط زيشرا

ن و مشخص و به منظور يمع يازهايسپس بر اساس ن
سبز چاره ساز  يتا آنجا که فضا يطيط محيل شرايتعد

  ).۶، ۱۳۶۲: يبهرام سلطان( ه گردديباشد راهکار ارا
حاکم بر شهر  يو اجتماع يميط اقليبا توجه به شرا

ن طرح به منظور ياستفاده شده در ا ياستانداردها، مشهد
از طرح جامع شهر  ۹منطقه سبز  يت فضايوضع يبررس

) ۴( جدول شماره. ده استيمشهد استخراج گرد
نه يموجود در زم يو کمبودها يانتخاب ياستانداردها

. دهد مي شينما ۹منطقه را در سطح  يشهرهاي  پارک
ت موجود منطقه يشود وضع مي که مشاهده گونه همان

ازمند يبا استانداردها دارد که حل آن ن ياديفاصله ز
در  يشهر يها پارکش يق به منظور افزايدق ريزي برنامه

  .سطح منطقه دارد
  

همسايگیپارک

ایمحلهپارک

ناحيهپارک

ایمنطقهپارک

  
  ۹منطقه  وضعيت فضاي سبز ):۱(نمودار 

  سندگانيمحاسبات نو:  مآخذ
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 ...شهري  فضاي سبز یشهر مشهد جهت ارتقا ۹طبيعي منطقه  یها ها و محدوديت بررسي توان 

۹۳ 
 

  ل سومسا
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

  

  
  سه سرانه موجود و استاندارديمقا ):۲( ارنمود

  نگارندگان:  مآخذ
   يطيار محيمع يابيارز ‐۲

و  شهر مشهد يعيت طبيوضع يبه منظور بررس
، الزم است يطيتوان مح يابيجهت ارز ۹منطقه باالخص 
و  يزيلرزه خ، نيب زميش: گردند ير بررسيموارد ز
، ينيزمر يز يها آبمنابع ، يبارندگ، م منطقهياقل، گسل

 ياهيپوشش گ، پوشش خاک منطقه، جهت باد غالب
  .منطقه

  ن يب زميش ‐۱
ط يمح، شهر يريگدر شکل ينقش مهم يتوپوگراف 
 يبه عالوه توپوگراف. ک آن دارديو ساختار اکولوژ يعيطب

 ياتيح يها رساختيزشهر و  يها يکاربرع يشهر در توز
  . )۳۲:  ۱۳۷۵، خادم يثقف( رگذار استيآن تأث

ان دو يم، ديمشهد همان گونه که اشاره گردشهر 
نالود در جنوب واقع يرشته کوه هزار مسجد در شمال و ب

گذرد و در واقع يان آن ميشده است و کشف رود از م
طرح جامع ( .شودير آن محسوب ميمشهد حوزه آبگ

   .)يخازن، مشهد
مشهد در دو منطقه دره کشف  ياراض يبه طور کل

ر را به لحاظ يآن مناطق ز رود و ارتفاعات اطراف
  : آورنديد ميپد يتوپوگراف

 يشتر در قسمت جنوبيکه ب يمناطق کوهستان ‐
  . اند شدهمشهد واقع 

 ۸و  ۹مناطق برآمده جنوب که در محدوده مناطق  ‐
 .قرار دارد يشهردار

 مشهد  يانيدره بزرگ م ‐
  پست شمال ياراض ‐

جنوب و  يشامل اراض ۹منطقه که  يياز آن جا
ن جهات يز در اياست و مناطق مرتفع شهر نغرب مشهد 
ن منطقه را يا ياز اراض يعيمحدوده وس، قرار دارند

دهد و با توجه يل ميتشک%  ۱۰ش از يب بيبا ش يمناطق
ن يشهر ا يد و جهت توسعه آتيجد يهابه ساخت و ساز
 يسازب باال مورد ساخت و ساز و آمادهيمناطق با ش

ب يو مسائل مرتبط با ش يفرد و توپوگرايگيقرار م ياراض
ع خدمات و يو توز ين ساخت و ساز شهريين در تعيزم
  .ابدييم يشتريت بيرساخت اهميز

و طبـق   ۹منطقـه  ب محـدوده  يبا توجه به نقشه شـ 
 ۹منطقـه   ياراضـ % ۲۸حـدود  ، مطالعات به دست آمـده 

ن نشـان دهنـده   يهستند که ا%  ۱۵ب باالتر از يش يدارا
ت و سازها به سمت منـاطق  و ساخ يتوسعه مناطق شهر

% ب يگـر شـ  يد ياز سـو . شهر مشهد است يمرتفع جنوب
ــ ۸‐۱۵ ــن نيزم ــدود ي ــ ۱۳% ز ح ــه  ياز اراض را  ۹منطق
 يدهنده وجود عوارض توپـوگراف دهد که نشان يل ميتشک
ن معنا که حـدود  يبه ا. ن محدوده استيب باال در ايبا ش
نـد کـه   دار%  ۸ب باالتر از يها در منطقه شنياز زم%  ۴۱

توانـد  يکند که ميالزامات طراحانه خاص خود را طلب م
  .رگذار باشديز تأثين يشهر يفضاها يريگدر شکل

  
  
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  پور، رقيه رمضانزاده و مهديس فرقانيان مريم ابراهيم 
  

۹۴ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

 ۹منطقه شيب ، )۵( جدول شماره
 بيش مساحت درصد

 %۱تا  ۸۵/۳۳۳۵۶۷۰ ۳۲/۸
 % ۳تا  ۱/۱ ۴۱/۷۴۳۷۱۰۰ ۵۶/۱۸
 % ۵تا  ۱/۳ ۷۱/۶۹۳۵۵۶۶ ۳۱/۱۷
 % ۸تا  ۱/۵ ۲۴/۵۶۷۰۵۳۸ ۱۵/۱۴
 % ۱۵تا  ۱/۸ ۸۵/۵۲۷۹۰۱۳ ۱۷/۱۳
 % ۲۰تا  ۱/۱۵ ۶۸/۱۹۲۷۷۹۸ ۸۱/۴
 % ۳۰تا  ۱/۲۰ ۱۳/۲۹۵۲۸۹۲ ۳۷/۷
 % ۵۰تا  ۱/۳۰ ۸۰/۳۹۰۶۳۵۹ ۷۵/۹
 % ۵۰شتر از يب ۳۵/۲۶۲۷۵۰۳ ۵۶/۶
۰۰/۱۰۰ ۰۰/۴۰۰۷۲۴۴۴  

  نگارندگان:  مآخذ
  

  )و وجود گسل يزيلرزه خ( ين شناسيزم ‐۲
حاصره کرده است گسل بزرگ م ۲دشت مشهد را 

رود در بخش شمالي دشت و  که يکي در محدوده کشف
شانديز معروف است ، بست گسل ديگر که به گسل سنگ

 .در دامنه شمالي بينالود و بخش جنوبي مشهد قرار دارد
در سلسله جبال  )۹ همنطق(، همان طور که اشاره شد

، رانده و صفحات رورانده يها گسلبينالود قرار دارد و 
  . ترين ساختمان زمين شناسي در آن است عمده

    

  
  ۹منطقه نقشه شيب  ):۳(شکل 

  نگارندگان:  مآخذ
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 ...شهري  فضاي سبز یشهر مشهد جهت ارتقا ۹طبيعي منطقه  یها ها و محدوديت بررسي توان 

۹۵ 
 

  ل سومسا
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

  
  نقشه گسل ):۴( شكل

  
  م ياقل ‐۳

عرض : گذار بر اقليم مشهد عبارتند از ريعوامل تأث
واقع در » وير قره قومک«هواي گرم و خشك ، جغرافيايي

ر مسجد و شمال منطقه و وجود دو رشته كوه مرتفع هزا
طبق طبقه بندي . بينالود در شمال و جنوب دشت مشهد

ستپ عرض مياني ا«مشهد در اقليم » وپنک«اقليمي 
بر اساس طبقه بندي . اقع استو» کنيمه خشك و خن

است و بر » يمه خشكن«اقليم مشهد از نوع » مارتند«
» خشك و سرد«در اقليم » مبرژهآ«اساس طبقه بندي 

   )۶۲:  ۱۳۸۸، شاور ره شهرن ميمهندس( قرار دارد
  
  
  

  بارندگي ‐۴
ميزان بارش در شهرستان و ناحيه شهري مشهد 

ارتفاعات بلند هزار مسجد و بينالود و  ريتحت تأث
متنوعي همچون جبهه هاي  از جبهه متأثرهمچنين 

متوسط . است» سيبري«و » خزري«، »مديترانه اي«
در اين  ۱۳۳۰‐ ۱۳۸۲در طي دوره آماري بارندگي 

بارش به طور عمده . است متر يليم ۶۴/۲۵۹شهرستان 
حداكثر ميانگين ماهانه در شهرستان ، در زمستان بوده

در ماه اسفند و حداقل ميانگين  متر يليم ۸/۵۵، مشهد
به طور . در ماه مرداد است متر يليم ۷/۰، ماهانه بارش

 شهرستان كم است كلي ميزان نزوالت جوي در اين
   )۱۸:  ۱۳۸۵، خادم يثقف(

  
  ۱۳۸۵متوسط ماهانه بارندگي در سال  ):۳( نمودار

  ن مشاور ره شهريمهندس:  مآخذ
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  پور، رقيه رمضانزاده و مهديس فرقانيان مريم ابراهيم 
  

۹۶ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

  
  آب زير زميني يها چاهنقشه مخازن و  ):۵(شکل 

  نگارندگان:  مآخذ
  

   ينير زميزهاي  منابع آب ‐ ۵
 ياز آب مصرف يز بخش قابل توجهيدر شهر مشهد ن

حلقه  ۵۲۹۷بيش از . گرددين ميتأم ينيرزميبع زاز منا
حلقه چاه عميق  ۳۱۱۷( چاه در دشت مشهد وجود دارد

كيفيت آب زيرزميني در ). قيعم مهينحلقه چاه  ۲۱۸۰و 
ها نشان ميبررسي. نقاط مختلف دشت متفاوت است

دهد كه بطور كلي آب زيرزميني در دامنه ارتفاعات 
هاي شمالي تر از دامنهبه مراتب به، جنوبي دشت مشهد

جهت جريان آب زيرزميني از . آن است يشمال شرقو 
سطحي و شيب توپوگرافي تبعيت  يها انيجرجهت 

هت جريان آب زيرزميني از غرب به شرق و از ج. دكن مي
باشد و معبر جنوب به طرف محدوده مياني دشت مي

  .خروجي در محدوده شرقي و انتهايي دشت واقع است
با ( قيعم يها چاهمحدوده شامل  ينيمرزيمنابع ز

با عمق ( قيمه عمين يها چاهو  )متر ۴۰ش از يعمق ب
 دائم ريغدائم و  يهاقنوات و چشمه )متر ۴۰کمتر از 
، منطقه و نوع خاک موجود در آن يشناسنياست و زم
م منطقه باعث شده است تا يو اقل يمورفولوژ، يتوپوگراف

عدم  .نباشد يها غنبه لحاظ وجود چشمه يليمحدوده خ
د بر علت شده يز مزين يعيطب يهاخچاليا يوجود برف و 

ت يفيمناسب و ک يبا دب يها چاه داشتناز نطقه م. تاس
ت يل موقعيتواند به دلين موضوع مير است و ايفق، خوب

 ها چاهرا اغلب يمحدوده باشد ز يشناسنيو زم يتوپوگراف
ن در مورد يمچنه. دارندا دشت قرار يو  يدر بخش آبرفت

ها ن تعداد قناتيشتريب، موجود در محدوده يهاقنات
در  ۱۱و  ۹منطقه و مرز  ۱۱مربوط به محدوده منطقه 

قنوات محدوده اغلب از نوع . آباد استليمحل محور وک
و در  آب تر سال پر يها ماههستند و در  يقنوات فصل

   .گر کم آب هستنديد يها ماه
 

  باد  ‐۶
ش باد در مشهد حاكي از وجود يك بررسي آمار وز

سيستم ضعيف محلي است كه از وجود ارتفاعات در 
درصد . شود مي سراسر حاشيه غرب اين شهرستان ناشي

، وزند مي كه در فصل تابستان ييبادهاو سرعت وزش 
پاييزي و هاي  هر چند كه باد. بيشتر از ساير بادها است

ر بودن اما به دليل سردسي، وزند مي زمستاني كمتر
داخلي هاي  و با توجه به اهميت گرم كردن فضا، منطقه

بايست جهت وزش  مي، فضاهانسبت به سرد كردن اين 
   .مورد توجه قرار گيرد، به طور كاملها  اين باد
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 ...شهري  فضاي سبز یشهر مشهد جهت ارتقا ۹طبيعي منطقه  یها ها و محدوديت بررسي توان 

۹۷ 
 

  ل سومسا
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

  
  منطقه يجهت وزش بادها ):۶( شکل

  نگارندگان: مآخذ
  

  
  ۹منطقه ت خاک يوضع ):۷( شکل

  نگارندگان:  مآخذ
  

  خاک  ‐۷
دشت مشهد بسته به شرايط  يها خاکانواع 
شناسي و  ليتولوژي زمين، نوع جنس رسوبات، توپوگرافي

 ينيز فرايند اقليمي و فرسايش متفاوت است و برا

ر از شناخت بافت خاک شهر مشهد يشناخت آن ناگز
  م يهست

بافت خاك عبارت است از ذرات تشكيل دهنده 
ت خاك از اهميت باف .سيليت، رس، خاك مانند ماسه

هاي تشكيل آن را ن جهت است كه تا حدي محيطيا
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  پور، رقيه رمضانزاده و مهديس فرقانيان مريم ابراهيم 
  

۹۸ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

سازد و در حقيقت راهنمائي در جهت شناخت  مي آشکار
ظرفيت ، رژيم آبي خاك. آيدژنتيك خاك بشمار مي
تخلخل و نقطه ، نفوذپذيري، نگهداري آب در خاك

ن يبر ا. پژمردگي گياه ارتباط نزديكي با بافت خاك دارد
اي به سرعت آب خود را از دست ماسه يها خاکاساس 
رسي مقدار و درصد  يها خاکدهند و در عوض مي

توان آنقدر كم است كه نمي شانيخالفضاهاي مفيد 
 .تانتظار تخليه و يا نفوذ پذيري مناسب را از آن داش

اي بوده كه ذكر شد خاك مشهد رسي تا ماسه طور همان
و آب در آن يعني قابليت نفوذ هوا  .و حالت بينابيني دارد

خوب است و از لحاظ مواد غذايي نيز فقير نيست و انواع 
 يثقف( توان در آن كاشتمحصوالت كشاورزي را مي

جنوب بافت خاک محدوده  يدر بررس).۲۱: ۱۳۷۵، خادم
ز يگونه که در نقشه صفحه بعد نشهر مشهد همان يغرب

، است از ماسه يبيبافت خاک ترک. مشخص شده است
باغ ملک آباد  يدر جنوب غرب يوچکشن و در بخش ک

 يهم دارا ۹منطقه از جنوب محدوده  ييهابخش. رس
ن يهمچن .)يمتر ۳‐۰در عمق ( .است يرخنمون سنگ

متر  ۱۰تا عمق  ينخاله ساختمان يجنوبهاي  در بخش
   .ز موجود استين

  

  ياهيپوشش گ ‐۸
تنوع ، علي رغم سطح محدوده منطقه مورد مطالعه

 هذا مع، شناسي و بارش نه چندان زيادكم در سازند زمين
باشد اي برخوردار ميفلور منطقه از يك تنوع باالي گونه

اي گونه گياهي نشان از غناي گونه ۲۱۱و حضور قريب 
گراس لند  ‐زارسيماي عمومي پوشش گياهي بوته. دارد
 Poa به خصوصهاي گرامينه حضور فراوان گونه. است

bulbosa دليل سازندهاي  در تمامي منطقه به
باشد كه سازند آتشفشاني در آتشفشاني و دگرگوني مي

فلور منطقه . نمايدرا ايفا مي يتر مهماين ارتباط نقش 
اي نيز برخوردار است اي از غناي تيرهعالوه بر غناي گونه

خانواده گياهي در اين محل حضور  ۴۳به طوري كه 
ياهان گونه گ ۱۰۲آنچه شايان توجه است حضور . دارند

هاي مديريتي سهم تواند در برنامهدارويي است كه مي
، پوشش گياهي يها يژگيواز ديگر . مهمي را ايفا نمايد

و مهاجم در تركيب  ساله کيباال بودن درصد گياهان 
درصد را به خود  ۵۰باشد كه سهمي بيش از اي ميگونه

اند كه از داليل وضعيت نه چندان خوب اختصاص داده
ت به كليماكس و دور شدن آن از شرايط ايدهمرتع نسب
  )۱۳۸۰، سبز شهر مشهد يطرح جامع فضا( باشدآل مي

  
  منطقه ياهيپوشش گ ):۸( شکل

  نگارندگان:  مآخذ
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 ...شهري  فضاي سبز یشهر مشهد جهت ارتقا ۹طبيعي منطقه  یها ها و محدوديت بررسي توان 

۹۹ 
 

  ل سومسا
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

  ن اهداف و راهبردها يتدو
ج بدست آمده از يه بر نتاين بخش با تکيدر ا

ت منطقه يوضع يعين و شناخت طبيشيپهاي  يبررس
ت يجهت ارتقاء وضع ريزي برنامهو  يراقدام به هدف گذا

ت ين منظور وضعيبد. گردد مي ن منطقهيسبز در ا يفضا
ن يده شده و از ايسبز سنج يفضا يارهايموجود با مع

ده است و يو مشکالت مشخص گردها  ق کمبوديطر
سبز  يت فضايوضع يجهت سامانده يسپس اهداف کل

 ده و بر اساس آن راهبردها وين گرديتدو ۹منطقه 

ن ين اهداف تدويبه ا يابيجهت دست يياجراهاي  استيس
  .شده است

منطقه  سبز و يل فضايند تحليفرا يجمع بند 
  شهر مشهد  ۹

نـد  ياز مراحـل فرا  يکـ يل مشکالت بـه عنـوان   يتحل
ــتحل ــد ، لي ــته بن ــه دس ــر ب ــکالت و تع يمنج ــيمش ن ي

ــه ــاي  عرص ــله ــرتبط   ياص ــکالت م ــوان مش ــا ت ــا ب و  ه
م يتصـم  ياصلهاي  عرصه نييو تعمنطقه هاي  تيمحدود

  .شود مي يريگ
  

  ريزي برنامهاهداف کالن و مشکالت  بر اساسن اهداف خرد ييتع ):۶( جدول

م يعرصه تصم
  مشکالت يبند دسته  يريگ

  اهداف
  اهداف خرد اهداف کالن

  
  
  

ــاختار  ســـــ
  يعيطب
  
  
  
  
  
  
  

ب يبا شـ  يجود عوارض توپوگرافو ‐
بـا رشـته    يل هـم جـوار  يـ به دل باال
در  نالود از سمت جنـوب يب يها کوه
  ن محدوده استيا

ت يتوجـــه بـــه وضـــع  
  منطقه يتوپوگراف

ــه ‐ ــزي برنام ــ ري ــع  يمبتن ــر وض ت يب
  منطقه  يتوپوگراف

ــ  ‐ ــتفاده از پتانس ــاي  لياس ــيطبه  يع
  )نالوديوجود رشته کوه ب( منطقه

عبور گسل در منطقه مورد نظـر و ‐
  د زلزله يخطر تهد

  
  

ت لـرزه  يتوجه به وضع ‐
ــخ ــت  م يزي ــه جه نطق

  ساخت و ساز 

ژه يـ ط ويبـر شـرا   ينـ مبت ريزي برنامه ‐
از  يمنطقـه کـه کـاهش خسـارت ناشـ     

  ن يزم

با رشـته کـوه    يل هم جواريبه دل ‐
نالود برودت هوا در منطقه نسـبت  يب

  شتر استير نقاط بيبه سا
  

م و بـرودت  يتوجه به اقلـ 
ــه   هــوا منطقــه نســبت ب

  ر مناطق يسا

 يمـ ياقل تيبر وضـع  يمبتن ريزي برنامه
ــه   ــظ گون ــت حف ــاي  جه ــگه و  ياهي

ل يـ زان خسـارت بـه دل  ياز م يريجلوگ
  سرما 

ل يـ منطقه بـه دل  ياستفاده از گونه بوم
  شتر در مقابل سرما و گرما يب يسازگار

  

 
در  ينـ ير زميـ کمبود منـابع آب ز  ‐
  ن منطقه يا

   يو کمبود نزوالت جو
  

ت يدر نظر گـرفتن وضـع  
ــابع آبــ  ــه در  يمن منطق

  ريزي برنامه

از جا که منطقه مـورد نظـر بـه لحـاظ     
ارتقـا   يلـذا بـرا  ، ف بـود يضع يمنابع اب
 يد در طراحـ يـ سبز مورد نظر با يفضا
   .ن را مد نظر قرار داديا

ـ يـ کـه ن  ياهيـ استفاده از گونه گ  ياز آب
  .متوسط و اندک باشد

  

  
نـامطلوب از سـمت    يوزش بادها ‐

در  )نـالود يب يهـا  کوهرشته ( جنوب
 ز و زمستان ييپا، فصول بهار

 

توجــه بــه خطــرات وزش 
 ديـ منطقـه را تهد  کهباد 
  کند مي

سـبز   يجـاد فضـا  يکاشت درخـت و ا  ‐
از  يعــيمقابلــه بــا مخــاطرات طب يبــرا

نامطلوب جنـوب کـه در   هاي  جمله باد
وزد و  مـي  ز و بهـار ييپا، فصول زمستان

   .داراست ينامطلوباثرات 
ــليا ‐ ــاد جنگ ــاي  ج ــهره جهــت  يش

بـه خصـوص در   ش ياز فرسـا  يريجلوگ
  منطقه يقسمت جنوب

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  پور، رقيه رمضانزاده و مهديس فرقانيان مريم ابراهيم 
  

۱۰۰ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

  
  نگارندگان:  مآخذ

  
و ها  توان يابيجهت ارز ها سو يليجداول تحل

  شهر مشهد  ۹منطقه هاي  تيمحدود
ن يتدو، مرحله بعد، طالعاتل ايه و تحليپس از تجز
که به طور  ييهاکياز جمله تکن. راهبردها است

سنجش وضع موجود و  يبرا يدر شهرسازاي  ندهيفزا
» ها سو«س يماتر، شود مي ن راهبرد بکار گرفتهيتدو
 يک چارچوب مفهومي ها سوس يماتر يبطور کل. است

ها  و فرصتها  ديل تهديو تحل ييشناسا يباشد که برا مي
و ها  قوت يستم و بررسيک سي يط خارجيمح در

ک از يهر . شود مي آن بکار گرفته يدرونهاي  ضعف
ا يت فراورده يفياعم از ک( يستم شهريسهاي  تيفيک
 تواند مثبت مي تياوالً از نظر ماه) يند توسعه شهريفرا

 تياً از نظر فعليباشد و ثان) نامطلوب( يا منفيو ) مطلوب(
  ).۱۳۸۴گلکار ( بالفعل باشد ايتواند بالقوه و  مي

  
  شهر مشهد ۹منطقه هاي  ها و محدوديت جهت ارزيابي توان ها سوجداول تحليلي : ۱۱جدول 

 ) SO( يراهبردها

  ) S(نقاط قوت 

  يريم گيتصم ‐ يتيريمد  يعيطب
سبز منطقه يفضا

۹  
با ارزش يعين به عنوان عنصر طبيزم يعيب طبيش ‐۱

  سبز  يدر فضا
سبز يگاه مناسب فضاهايجا ‐٦

ــهر ــو اهم يش ــي نيت آن در ب
وجود باغات و  ‐٧

سبز  يهافضا

در بخش  يساختمانهاي  وجود نخاله
منطقه کـه عمـق    يجنوبهاي  نيزم
  وجود دارد متر ۱۰

استفاده از خاک مناسـب  
هـاي   جهت کاشت گونـه 

  ياهيگ

  
ق خـاک منطقـه جهـت    يـ دق يبررس ‐

  مناسب  ياهيگهاي  کاشت گونه
سبز متناسـب   يو فضاها  جاد پارکيا ‐

رس  ن ماسه ويتا ماببا خاک منطقه که 
ت مطلـوب  ياز وضـع  ياست و تا حدود
  برخوردار است

ــد  – يتيريمـ
  يريم گيتصم

ــهر ‐ ــرانه ش ــه س ــه ب ــدم توج يع
سبز  يب شده در خصوص فضايتصو

 منطقه 
فرا دسـت  هاي  عدم توجه به طرح ‐

  مصوب 

 يزير برنامه وهيش بهبود ‐
 يدر خصـــوص کـــاربر 

  سبز يفضا

منطقـه  سـبز   يفضا يبرا ريزي برنامه ‐
 استفاده کنندگان يتعداد واقع هيبر پا
هــاي  بــر اســاس ســرانه ريــزي برنامــه ‐

  موجود و مصوب 
  بر اساس استانداردها ريزي برنامه ‐

 – يتيريمد
  يريم گيتصم

  
و ن شـده  يعدم وجود ضوابط تـدو  ‐

مـرتبط   يـي و اقدامات اجرا راهکارها
  يسبز شهر يبا فضا

ــود ‐ ــوان و نب ــود ق ــظ و يکمب ن حف
ن ين قوانيو ضعف ا ها کش پارگستر

  اجرا نشدن آنها و

 
  
هــاي  بهبــود چــارچوب ‐

ــانون ــم يق ــم گيتص  يري
ــاربر در ــاره ک ــا يب  يفض
  سبز

  
  
هاي  چارچوب بر اساس يريم گيتصم ‐

مــرتبط  يمشــخص در نهادهــا يقــانون
  يشهر يها پارک

و  و امکاناتع ناعادالنه بودجه يتوز ‐
هـاي   به پـارک  يدگيو رسالت يتسه
  يشهر

  

  يبهبود چارچوب مال
  
  

 منـابع  نيتـأم  و تيريمد وهيبهبود ش ‐
 يمال
 يجـاد سـازوکار مـال   يا يکوشش بـرا  ‐

 يمـال  از منابعمناسب جذب و استفاده 
  يشهرهاي  پارک يبرا
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 ...شهري  فضاي سبز یشهر مشهد جهت ارتقا ۹طبيعي منطقه  یها ها و محدوديت بررسي توان 

۱۰۱ 
 

  ل سومسا
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

   )دنالويشته کوه بر( يعيبا ارزش طب رعناصوجود  ‐۲
مناسـب يزهکشـ  يمنطقـه کـه دارا   مناسبخاک  ‐۳

  است 
  موجود در منطقه  ياهيگهاي  گونه يتنوع باال‐۴
  )ياهان داروئيگ(با ارزش هاي  رهيوجود ت ‐۵
  

  يريم گين تصميمسئول
  

در  يخصوص
 سطح منطقه

ت 
رص
ط ف
نقا

)
O(  

  يعيطب

  
ر که به عنوانيبا يوجود اراض ‐ ۱

ــات مح ــيامکانـ ــ يطـ هيدر حاشـ
ــوب ــ يجن ــه مطــرح يو غرب منطق
  .است
موجود در منطقه يها ليپتانس ‐٢

مناســب در امــر برنامــه يراهنمــا
 .باشد يمسبز منطقه  يفضا يزير
يبصـــر يدورهايـــوجـــود کر ‐٣

طقـه و حفـظ خـطمناسب در من
يژه در بخـش جنـوب  ياسمان به و

  منطقه 
ــتردگ ‐٤ ــ يگسـ ــر و ياراضـ بکـ
  در منطقه  يعيطب
که توجه ياهان داروئيوجود گ ‐٥

  را به خود جلب کرده نيمسئول

S1 ،O1 ،O4 ،O2  ت يبر وضع يمبتن يزيبرنامه ر= راهبرد اول
  ب منطقه يو ش يتوپوگراف

S2 ،O2 ،O3  موجود در  يها ليپتانسنه از ياستفاده به= راهبرد دوم
ت يفينالود جهت ارتقا ء کيب يها کوهبا رشته  يمنطقه از جمله همجوار

   يسبز شهرهاي  منطقه به کمک فضا
S4 ،O2 ،S5 ،O5، O4  موجود  ياهان بوميتوجه به گ= راهبرد سوم

برخوردار هستند و استفاده  يمناسب يدر منطقه که از تنوع گونه ا
شتر افراد و حفظ يب ييجهت آشنا يعموم يها مکان شتر از آنها دريب

  موجود در شهرها  يها ارزش
S3 ،O2  با توجه به خاک مناسب منطقه اختصاص = راهبرد چهارم

   .است يسبز الزم و ضرور يبه فضاها يدادن اراض
S2 ،O3  يشهر يها جنگلجاد يحفظ خط اسمان و ا= راهبرد پنجم 

)urban forests( 

  ست ساکنانيط زيت محيفيو ک يشهر جهت ارتقا منظر
در خصوص ارتقا  ياستفاده از امکانات شهردار= 

سبز منطقه يء فضا -O9-O6 راهبرد ششم 

S6  
  

S7-O10-O11  ق باغات در منطقه و يدق يابي مکان= راهبرد هفتم
  ن مهم يبه ا يدگيسبز و اقدام به رس يفاقد فضاهاي  محدوده يبررس

  

 ‐ يتيريمد
صم
ت

ي
  يريم گ

به ۹ن به منطقه يتوجه مسئول ‐۶
ــدل ــودن ي ــل دارا ب ــا ليپتانس يه
   يعيطب
يها ليپتانسامکان استفاده از  ‐٨

نه برنامـهيمنطقه در زم ياجتماع
  يريم گيو تصم يزير
در يامکانات مناسب شـهردار  ‐٩

  سبز يخصوص توسعه فضاها
  

ضا
ف

 ي
قه 
نط
ز م
سب

۹  

ر يبا ياراض يمساحت باال ‐۱۰
 يل به فضايتبدت يمنطقه که قابل

باشد يمسبز را دارا   
مشخص موجود يسطح بند ‐١١

  )ه، محلهيناح(ه در منطق
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  پور، رقيه رمضانزاده و مهديس فرقانيان مريم ابراهيم 
  

۱۰۲ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

  ) ST( يراهبردها

  ) S(نقاط قوت 
 ۹سبز منطقه  يفضايريم گيتصم ‐ يتيريمد  يعيطب

دربـا ارزش   يعـ ين به عنوان عنصر طبيزم يعيب طبيش ‐۱
  سبز  يفضا
   )دنالويه بشته کور( يعيبا ارزش طب عناصروجود  ‐۲
  مناسب است  يزهکش يمنطقه که دارا مناسبخاک  ‐۳
  موجود در منطقه  ياهيگهاي  گونه يتنوع باال‐۴
  )ياهان داروئيگ(با ارزش هاي  رهيوجود ت ‐۵

گــــاه مناســــبيجا ‐٦
و يسـبز شـهر   يفضاها
نيت آن در بــــيــــاهم

  يريم گين تصميمسئول
  

وجود باغات و  ‐٧
سبز  يفضاها
در سطح  يخصوص
همنطق  

هد
ط ت
نقا

  )T(د ي

  يعيطب

سـاالنه و يبارنـدگ  کمبود منـابع آب و  ‐۱۲
  ن آنيتأم ينه بااليهز
  سبز ياز فضاها ينگهدار ينه بااليهز ‐١٣
کـه احتمـال ينـامطلوب جنـوب   يبادها ‐١٤
  .ش را به دنبال دارديجاد خسارات و فرسايا

  وجود گسل و خطر زلزله  ‐۱۵
ه بـاسـ يشتر در منطقـه در مقا يبرودت ب ‐۱۶
به رشته کوه يل همجوارير مناطق به دليسا
  . نالوديب

S1- T16  ن در يزم يل ارزش اقتصاديبه دل= راهبرد شانزدهم
در منطقه مشخص )بيش(ل مناسب يبا پتانس يد اراضيمنطقه با
   .سبز از آنها استفاده گردد يو جهت استفاده از فضا شوند

S4-S5-T12-T13 ن که منابع يابا توجه به = هفدهم  راهبرد
بارش  ين منطقه محدود است و از طرفيدر ا ينير زميز يها آب

د از ين حد االمکان بايز اندک است لذا طراحان و مشاوريباران ن
نه يم سازگار باشد و هزياستفاده کنند که با اقل يبومهاي  گونه

جاد يز کمتر خواهد بود و در اصطالح در ايآن ن ينگهدار
BIOPHILIC CITY )تالش ) عتيدوستدار طب يهاشهر

  . کنند
S1-T 15  ژه در يبه و ياختصاص دادن اراض= راهبرد هجدهم

به  يشهر يها جنگلسبز و  يفضاهابه  ۹ه جنوب منطقه يحاش
از ساخت يريل اثرات وقوع زلزله و جلوگيل عبور گسل و تقليدل

   ن محدودهيو ساز در ا
S6-T17  ق جذبيطر از يمال چارچوب بهبود= راهبرد نوزدهم
 در و کوشش يشهردار از يشهرهاي  پارک يبرا شتريب منابع

  يخصوص بخش يه گذاريسرما جذب جهت
S6-T 18 م يتصم يقانون چارچوب بهبود= ستم يراهبرد ب

 يبرا مقررات مشخص و ضوابط ليتکم و نيق تدوياز طر يريگ
  .سبز يفضاها يکارکرد و يکالبد و گسترش ينگهدار حفظ،

ت ‐ يتيريمد
يصم

  يريم گ

شـده  داده اختصاص يمال منابع کمبود ‐۱۷
  يسبز شهر يو فضاها ها پارک به
ــدم ‐۱۸ ــود ع ــوابط وج ــدو ض ــده نيت و ش

ــا ــدامات و راهکاره ــياجرا اق ــرتبط ي ــه م ب
  يشهرهاي  پارک

ضا
ف

 ي
قه 
نط
ز م
سب

۹  

هشهر و منطقـ  يکيط خاص اکولوژيشرا ‐۱۹
  )و خشک سرد يآب و هوا(

ن يتأم ينه بااليزکمبود منابع آب و ه ‐٢٠
آن
سبز ياز فضاها ينگهدار ينه بااليهز ‐٢١
   منطقه يمت اراضيباال بودن ق ‐٢٢
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 ...شهري  فضاي سبز یشهر مشهد جهت ارتقا ۹طبيعي منطقه  یها ها و محدوديت بررسي توان 

۱۰۳ 
 

  ل سومسا
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

راهبردهاي 
)WO (  

  ) W(نقاط ضعف 
  ۹سبز منطقه  يفضا  يريم گيتصم ‐ يتيريمد  يعيطب

 د در منطقهيشد يوجود توپوگراف ‐۱
   يکمبود نزوالت جو ‐۲ 
در قسمت يختمانوجود نخاله سا ‐۳

اهـانيرشد گ يمنطقه که برا يجنوب
  مضر است 

ينـ ير زميزهاي  کمبود منابع آب ‐۴
  در منطقه 

  عبور گسل از منطقه  ‐۵
ــا ‐۶ ــوب  يباده ــامطلوب جن ــه ين ک

ش رايجاد خسارات و فرسـا ياحتمال ا
  .به دنبال دارد

ــدد ‐7 ــا تعـ ــدرگ ينهادهـ در ريـ
ــگ ميتصــم ــاي  يري ــوطه ــه مرب ب
  يشهرهاي  پارک

ــدا ‐8 ــاز ييج ــار و س اســتيس ک
کـار  و ساز از يزير برنامه و يگذار
  خدمات هيارا و يياجرا

 هيـ ارا ينهادهـا  بودن چندگانه ‐9
ــده ــدمات کنن ــفعال و خ ــا تي و ه
  يشهرهاي  بوستان ينگهدار

سـبز در يکمبود تعداد فضـا  ‐۱۰
  ر محالت منطقهيسطح ز

مشـخص يعدم سـطح بنـد   ‐۱۱
منطقـه هـاي   سبز و پارک يفضاها

  ياس عملکرديبر اساس مق
  مساحت نامناسب پارک ه ‐۱۲

ســبز يز فضــايســرانه نــاچ ‐۱۳ا 
  ن يساکن
  سبز در منطقه يفقدان فضا ‐۱۴

ت 
رص
ط ف
نقا

)
O(  

  يعيطب

ر کـه بـه عنـوان امکانـاتيبـا  يوجود اراضـ  ‐ ‐۱
منطقـه مطـرح يو غرب يه جنوبيدر حاش يطيمح
  .است
ــا ليپتانســ ‐٢ ــا  يه ــه راهنم يموجــود در منطق
سـبز منطقـه يفضـا  يزيـ ناسب در امر برنامه رم
   .باشد يم
مناسب در منطقـه و يبصر يدورهايوجود کر ‐٣

منطقه  يژه در بخش جنوبيحفظ خط اسمان به و
  در منطقه  يعيبکر و طب ياراض يگستردگ ‐٤
را بـه نيمسئولکه توجه  ياهان داروئيوجود گ ‐٥

  خود جلب کرده

W1 ،O2 د منطقه جهت يدب شياز ش= ، راهبرد هشتم
 استفاده شود  يياده رويپ يرهايسبز و مس يفضا

W4، W2 ،O5  ن که نزوالت يبا توجه به ا= راهبرد نهم
م يکه با اقل يبومهاي  د از گونهيبا ،باشد يمکم  يجو

   .منطقه سازگار هستند استفاده نمود
W3 ،O1 که خاک محدوده  يدر صورت = راهبرد دهم

است و لذا  ينخاله ساختمان اه قسمت يمورد نظر در برخ
د اقدامات الزم در يبا ،اهان مضر استيرشد گ يبرا

   .انجام شود يو مناسب ساز يخصوص پاک ساز
W1-W6-O1-O4  کاشت درخت و = ازدهم يراهبرد

مقابله با  يبرا )ير جنوبيبا ير اراضد(سبز  يجاد فضايا
نامطلوب جنوب که در هاي  از جمله باد يعيمخاطرات طب

 ينامطلوبو اثرات  وزد يمز و بهار ييپا ،ل زمستانفصو
  .داراست

 W1-W6-O1  سبز  يجاد فضايا =راهبرد دوازدهم
ش خاک در سمت جنوب و غرب ياز فرسا يريجهت جلوگ

   منطقه
W7-W8-W9-O6-O8 بهبود=  زدهميراهبرد س 

 يريم گيتصم عناصر نيب يکپارچگي جاديا و يهماهنگ

 ‐ يتيريمد
صم
ت

ي
  يريم گ

ل دارا بودنيبه دل ۹ن به منطقه يتوجه مسئول ‐۶
   يعيطب يها ليپتانس
منطقه ياجتماع يها ليپتانسامکان استفاده از  ‐٨

  يريم گيو تصم يزينه برنامه ريدر زم
در خصوص توسـعه يامکانات مناسب شهردار ‐٩

  سبز يفضاها
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  پور، رقيه رمضانزاده و مهديس فرقانيان مريم ابراهيم 
  

۱۰۴ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

ضا
ف

 ي
قه 
نط
ز م
سب

۹  

ت ير منطقه که قابليبا ياراض يمساحت باال ‐۱۰
باشد يمسبز را دارا  يل به فضايتبد
هص موجــود در منطقــمشــخ يســطح بنــد ‐١١

  )ه، محلهيناح(

  ها پارک با مرتبط
W10-W12-W13-O12 برنامه =  راهبرد چهاردهم

 موجود و مصوب  ياستانداردها ها و سرانهبر اساس  يزير
W14-O10-O11 مناسب  يابي مکان=  راهبرد پانزدهم
بهرمند  يسبز تا همگان به طور مساو يجهت احداث فضا

  شوند 

  ) WT(راهبردهاي 

  ) W(نقاط ضعف 
  ۹فضاي سبز منطقه   تصميم گيري ‐ مديريتي  طبيعي

  وجود توپوگرافي شديد در منطقه ‐۱
  کمبود نزوالت جوي  ‐۲ 
وجود نخاله سـاختماني در قسـمت ‐۳

جنوبي منطقه که بـراي رشـد گياهـان
  مضر است 

زير زمينـي در هاي کمبود منابع آب ‐۴
  منطقه 

  عبور گسل از منطقه  ‐۵
بادهاي نامطلوب جنوبي که احتمال ‐۶

ايجاد خسارات و فرسايش را بـه دنبـال
  .دارد

در درگيـر  نهادهـاي  تعدد ‐7
بـه  مربوطهاي  گيري تصميم
  شهريهاي  پارک

 سياست کار و ساز جدايي ‐8
و ساز از ريزي برنامه و گذاري
  اتخدم ارايه و اجرايي کار
 نهادهـاي  بـودن  چندگانه ‐9

ــه ــده ارايـ ــدمات کننـ و خـ
نگهــــداري و هــــا تيــــفعال

  شهريهاي  بوستان

کمبود تعداد فضـاي سـبز در ‐۱۰
  سطح زير محالت منطقه

عــدم ســطح بنــدي مشــخص ‐۱۱
منطقـههـاي   فضاهاي سبز و پارک

  بر اساس مقياس عملکردي
  مساحت نامناسب پارک ه ‐۱۲

ــاچيز فضــاي ســبز ‐۱۳ا  ســرانه ن
  اکنين س
  فقدان فضاي سبز در منطقه ‐۱۴

يد 
هد
ط ت
نقا

)T(  

عي
طبي

  
  بارندگي ساالنه و هزينه باالي تأمين آن کمبود منابع آب و ‐۱۲
  هزينه باالي نگهداري از فضاهاي سبز ‐١٣
ــامطلوب جنــوبي کــه احتمــال ايجــاد خســارات و ‐١٤ بادهــاي ن

  .فرسايش را به دنبال دارد
  وجود گسل و خطر زلزله  ‐۱۵
برودت بيشتر در منطقه در مقايسه با ساير منـاطق بـه دليـل ‐۱۶

  .همجواري به رشته کوه بينالود

W1- W4-W5-W6-T12-T14-
T15-T16 ــر ــميو بيســت  راهب =*** ک

اب( ۹مناسب فضاي سبز منطقه  يابي مکان
عبور گسـل از –توجه به جهت وزش باد 

ــود   ــوبي و کمب ــش جن ــا آببه ــر يه زي
–ت طبيعـي  جهـت کـاهش اثـرا    )يزمين

طبيعي حـاکمهاي  ارزش و حفظمحيطي 
جنوب وهاي  بر منطقه به ويژه در قسمت

غرب منطقه که از پتانسيل بـااليي بـراي
ــا ــوع و پوي ــبز و متن ــاهاي س ــاد فض ايج

  .برخوردار است
S7-S8-T18  راهبـــرد بيســـت و دوم=

تصــميمهــاي  ايجــاد يکپــارچگي در نهــاد
  گيري و
ايهـ  چـارچوب  اسـاس  بـر  گيري تصميم
بــا مـرتبط  نهادهـاي  مشـخص در  قـانوني 
  شهريهاي  پارک

تي
يري
مد

 ‐ 
م 
مي
تص ري

گي
  

و فضـاهاي ها پارک به شده داده اختصاص مالي منابع کمبود ‐۱۷
  سبز شهري

اجرايـي  اقـدامات  و و راهکارها شده تدوين ضوابط وجود عدم ‐۱۸
  شهريهاي  به پارک مرتبط

قه 
نط
ز م
سب

ي 
ضا
ف

۹  

و سـرد آب و هـواي  (ه ژيکي شهر و منطقـ شرايط خاص اکولو ‐۱۹
  )خشک
کمبود منابع آب و هزينه باالي تأمين آن ‐٢٠
هزينه باالي نگهداري از فضاهاي سبز ‐٢١
   باال بودن قيمت اراضي منطقه ‐٢٢
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 ...شهري  فضاي سبز یشهر مشهد جهت ارتقا ۹طبيعي منطقه  یها ها و محدوديت بررسي توان 

۱۰۵ 
 

  ل سومسا
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

  جه گيريينت
و  يسبز شهر يبه منظور بهبود فضا يبه طور کل

از  ياصالحات ساختار، مطلوب يت هنجارهايتقو
ط را يمح يداريتواند پا مي که کارهاستراه  نيتر ياصل
و باغات  يعيطبهاي  حفاظت از عرصه .دين نمايز تضمين

د بدان ياست که با ياصول نيتر ياصلسبز از  يو فضاها
 يعيطب يدورهاين راستا حفاظت از کريدر ا .توجه کرد

هاي  تيحوضه فعال .رديدر دستور کار قرار بگ يستيبا
هاي  ست که امکان اعمال طرحا يقياز مصاد يخال
انجام هاي  يابياز ارز. سازد مي شتر فراهميرا ب يتيريمد

منطقه  يعيطبهاي  تيو محدودها  شده در خصوص توان
ژه منطقه و داشتن يت ويمشخص شد با توجه به موقع ۹

سبز و متنوع  يبالقوه به لحاظ داشتن فضاهاي  ليپتانس
 يخصوص ارتقا فضا ر دريز شنهاداتيپ؛ لذا باشد مي ريفق

   .گردد مي شنهاديسبز موجود پ
نامناسب  يها يکاربرر ييت بودجه جهت تغياولو )۱

  ؛۹منطقه  يتوسط شهردار
منابع  نيتأمتوجه به موضوع حفاظت از باغات و  )۲

 يعيسبز طب يموثر جهت حفاظت از فضاها يمال
 ؛منطقه

 ياز موارد ير چمن کاريتوسعه سطوح سبز نظ )۳
 .د نظر شوديورد آن تجددر م يستياست که با

و  يشه با معضل آب رسانياست که چمن هم يهيبد
شه يکاشت درخت اعم از هم .نه مواجه استيهز

سبز و خزان کننده در دراز مدت جواب گو خواهد 
 ؛بود

و  )يطيت محيمحدود( يتوپوگراف يبررس )۴
 ؛ط موجوديبر اساس شرا ريزي برنامه

 منطقه با توجه به يبصر يدورهايت کريتقو )۵
با ارزش  يعيطبهاي  المان( موجودهاي  ليپتانس
  ؛)يطيمح

 م منطقهيو سازگار با اقل يبومهاي  شنهاد گونهيپ )۶
جهت  )urban forests( يشهرهاي  جاد جنگليا )۷

  منطقه  يطيست محياز اثرات نامطلوب ز يريجلوگ
 ينواح يو فراتر در تماماي  هيناحهاي  جاد پارکيا )۸

  منطقه؛
 يدر نواح يگيو همساي ا محلههاي  گسترش پارک )۹

  کمبود منطقه؛ يدارا
از  يسبز شهر ياز فضاهاين مساحت مورد نيتأم )۱۰

هاي  ر درشت دانه به پارکيبا يل اراضيق تبديطر
  ؛يشهر

اهان يگ( با ارزش موجود در منطقههاي  ت گونهيتقو )۱۱
 ؛)ييدارو

سرانه مطلوب و استاندارد مطرح شده در  نيتأم )۱۲
 ؛فرادستهاي  طرح

  
  ذو مآخمنابع 

توسعه  ).۱۳۸۰. (ن و رضا مکنونيد حسيس، ينيبحر ‐۱
. يط شناسـ يمجله مح. از فکر تا عمل: داريپا يشهر
۲۷ :۴۱‐۶۰  

ــيبحر ‐۲ ــيفرا ).۱۳۷۷. (نيد حســيســ، ين ــد طراح  ين
  .انتشارات دانشگاه تهران. يشهر

. شـکل شـهر   يتئور ).۱۳۷۶. (نيمحمدحس، ينيبحر ‐۳
  .انتشارات دانشگاه تهران

اثـرات   يطـرح بررسـ   ).۱۳۶۳. (بهرام، يانبهرام سلط ‐۴
سـت  يقـات ز يدفتر تحق. سبز تهران يتوسعه بر فضا

  .يطيمح
سـبز بـر    يآثار فضا ).۱۳۶۹. (زيکامب، يبهرام سلطان ‐۵

  .ستيط زيفصلنامه سازمان مح. شهر يمايوکليب
بر شناخت  يامقدمه ).۱۳۷۲. (زيکامب، يبهرام سلطان ‐۶

 .ستيط زيسازمان مح. ستيط زيمح
ــد ‐۷ ــور محم ــا، يپ ــه ).۱۳۸۲. (محمدرض ــربرنام  يزي

 تهران. انتشارات سمت. يشهر ياراض يکاربر
ترجمـه فرشـاد   . شهر همچون چشـم انـداز  . تام، ترنر ‐۸

شـهر   ريزي برنامهشرکت پردازش و  .)۱۳۷۶( انينور
 .تهران

ــارســالنامه  ‐۹ مشــهد .)۱۳۸۵. (يخراســان رضــو يآم
، يان رضـو خراسـ  ريـزي  برنامـه ت و يريسازمان مـد 

 اطالعات  آمار ومعاونت 
 يبررسـ  ).۱۳۷۱. (شـه يال آذر پيم و نازيرح، چهرزاد‐۱۰

 يان نامه کارشناسيپ. زيسبز شهر تبر يفضا يکاربر
دانشـکده  : زيـ دانشـگاه تبر . يشهر ريزي برنامهارشد 

  )يو اجتماع يعلوم انسان
 ).۱۳۷۸. (يليقه مسـا يد محسن و صـد يس، يبيحب ‐۱۱

ن و يدفتـر مطالعـات زمـ   . يشـهر  هاي يسرانه کاربر
ن و مسکن و وزارت مسکن يزم يسازمان مل. مسکن

  .يو شهرساز
 يهـا يسرانه کـاربر  ).۱۳۷۸. (د محسنيس، يبيحب ‐۱۲

 تهران ينشر دانشگاه. يشهر
سـبز   يفضـا  يکـاربر  ).۱۳۷۱. (ميکـر ، ريزاده دلنيحس

. هـا پارک يجامع و اصول طراح يهادر طرح يشهر
 .ايمجله رشد جغراف
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  پور، رقيه رمضانزاده و مهديس فرقانيان مريم ابراهيم 
  

۱۰۶ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

ت يـ گـاه و اهم يجا ).۱۳۷۸( .ميرحـ ، انهيچ يدريح ‐۱۳
مورد شهر  يشهر يزيرسبز در برنامه يفضا يکاربر
. يشهر يزيرارشد برنامه ينامه کارشناسانيپا. زيتبر

 .زيدانشگاه تبر. يو اجتماع يدانشکده علوم انسان
 يفضـا  ريـزي  برنامـه  ).۱۳۸۸. (ينعليحس، يدريح ‐۱۴
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