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  چكيده
ن عناصر و اجزاي متعدد و متنوع شهري است كه          پيراموبرنامه ريزي شهري نيازمند انجام مطالعات و تحقيقات گسترده          

  . اشاره كرد) بويژه بوستان هاي شهري(از آن جمله مي توان به موضوع فضاي سبز 
توفيق اين مطالعات و تحقيقات مستلزم بكارگيري ابزار توانمندي است كه برنامه ريزان و مديران شهري بـه كمـك آن                     

  .وزة مورد مطالعه خود اخذ نمايندبتوانند تصميمات مؤثر و كارآمدي را در ح
 با برخورداري از توابع تحليلي مختلف امكان تلفيق داده هاي مكاني و غير مكـاني                (GIS)سامانه هاي اطالعات مكاني   

 1 برنامه ريزي  ياو همچنين مديريت و تحليل توأمان آنها را فراهم نموده و به عنوان سامانه هاي پشتيبان تصميم سازي                   
  . واقع مي گردندمورد استفاده

ايـن شـهر در زمينـه       . ز شهر قدس استان تهران است     مطالعه موردي در تحقيق حاضر مربوط به برنامه ريزي فضاي سب          
. نسبت به استانداردهاي موجود، با نارسائي ها و كمبودهاي جدي مواجه است           ) بويژه بوستان هاي شهري   (فضاي سبز   

ت مكاني، وضعيت توزيع و پراكنش بوسـتانها و سـرانه مربوطـه در محـالت                در اين تحقيق با استفاده از سامانه اطالعا       
مختلف شهر مورد بررسي قرار گرفته و سپس مكان هاي مناسب براي احداث فـضاهاي جديـد و جبـران كمبودهـاي                      

  .موجود تعيين گرديده اند
 ويـرايش و پـردازش      MicroStationالزم به ذكر است كه در اين تحقيق، داده هاي مكاني پايه در محيط نرم افـزاري                  

 ArcGIS بـه محـيط       هـاي انجـام شـده،      شده و سپس جهت انجام تحليل هاي مكاني و همچنين نمايش نتايج تحليل            
  .انتقال يافته اند

  واژه هاي كليدي
  سامانه اطالعات مكاني، فضاي سبز شهري، مكان يابي

                                           
1 Decision or Planning Support Systems 
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  مقدمه
فـضاي  . ملكردهاي معيني داشـته باشـد     فضاي سبز بخشي از گسترة فيزيكي شهر است كه مي تواند ع           

را به  ) تفرجگاهي(و گاهي نقش تفريحي     ) زيباسازي سيماي شهري   (در برخي مواقع نقش تزئيني    سبز  
پيـشي گـرفتن    "ولي با توسعه روزافـزون منـاطق شـهري در دهـه هـاي اخيـر و                  . خود پذيرفته است  

 رويـه جمعيـت، توسـعه        كـه بـا معـضالت عديـده اي ماننـد افـزايش بـي               "شهرنشيني بر شهرسازي  
 همـراه بـوده، فـضاي سـبز شـهر           غيرهدفمند كالبدي شهر ها و افزايش آلودگي هاي زيست محيطـي          

پيـدا  نقش مهمي در حفظ و تعادل محيط زيست شـهري و تعـديل آلـودگي هـوا                  ) بوستان هاي شهر  (
 گرمـايي   اين عملكرد كه به عملكرد اكولوژيكي موسوم است مواردي چون جذب انرژي           . ]1[كرده اند 

و خنك سازي محيط، توليد اكسيژن، تثبيت خاك و افزايش نفوذپذيري و نيز كاهش آلودگي را شـامل            
   اهميت اين نقش تا آنجا است كه فضاي سـبز شـهر بـه ريـه هـاي تنفـسي شـهر معـروف                        . مي گردد 
  .]2[گشته اند

ايت توسـعه   عالوه بر عملكرد زيست محيطي، فضاي سبز عملكردهاي ديگـري ماننـد سـاخت و هـد                
و همچنـين عملكـرد     ) نقش لبه شهر، تفكيك كننده فضاهاي شهر و آرايش شبكه راههـا           (كالبدي شهر   

كه پرداختن   دارد) نزديكي انسان با طبيعت به منظور كسب آرامش روحي و رواني          ( رواني   –اجتماعي  
  .به آنها نيازمند گفتاري جداگانه است

تهران نيز بواسطه عواملي چـون مهـاجرت، نزديكـي بـه     به عنوان يكي از شهرهاي اقماري    شهر قدس   
. نقاط استقرار صنايع و غيره، شاهد رشد بيش از حد جمعيت و توسعه كالبدي كنترل نشده بوده است                 
 با توجه به رشد شتابان شهرنشيني در شهر قدس توسعه و توزيع خدمات شـهري بـويژه فـضاي سـبز       

به گونه اي اسـت      صورت نگرفته و توزيع آنها نيز        ،انه ها  سر زمينهمتناسب با استانداردهاي موجود در      
  .از تعادل مكاني مطلوب و از شاخص دسترسي مناسب برخوردار نمي باشدكه 
  

  ويژگي هاي منطقه مورد مطالعه
 درجـه و    35در عرض جغرافيايي     )1375سرشماري سال   ( نفر   138278شهر قدس با جمعيتي بالغ بر       

 دقيقه شرقي واقع شده و يكي از شهرسـتانهاي تـابع شهرسـتان              7ه و    درج 51 دقيق شمالي و طول      43
 كيلـومتري تهـران و      20 هكتار در فاصله     1800 اين شهر با مساحت      .شهريار در استان تهران مي باشد     

شـهر  .  كرج قرار گرفته اسـت     -در شمال شرقي شهرستان شهريار و در كنار محور ارتباطي مهم تهران           
  .سط آبهاي آزاد ارتفاع دارد متر از سطح متو1170قدس 
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امـا  . هسته اوليه شهر قدس را قلعه هاي اوليه شهر و بخش كوچك روستايي تـشكيل مـي داده اسـت                   
رشد سريع و شتابزده در سه دهه اخير باعث گرديده تا توسعه سـاخت فيزيكـي آن بطـور خـودرو و                      

  .]3[با آنها صورت گيرد مستقل از مشروط كننده هاي ساخت فيزيكي قبلي و در مواردي ناهماهنگ 
مشتمل بر ده محله مي باشد كه عبارتند از محله مركزي، غربـي، جنـوبغربي،                اين شهر    ردر حال حاض  

  .)نقشه شماره يك (امامزاده، صاحب الزمان، كاووسيه، جوادآباد، انصار، امام حسين و سرخه حصار
 و بسط سريع بافت شـهري در        وضعيت كالبدي شهر قدس اين است كه به دليل توسعه         مسئله مهم در    

  .دهه هاي اخير، درجه پويايي ساخت و ساز بافت شهري بيش از پويائي نوسازي آن مي باشد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    محله هاي شهر قدس-)1(نقشه

  

  مطالعه و تحليل وضع موجود بوستان هاي شهر قدس
براي قضاوت علمي در مورد بوستان هاي شهري بايد مؤلفه هـايي چـون پـراكنش، سلـسه مراتـب و                     

  .ه، وضعيت كمي و تعداد بوستان ها را در سطح شهر مورد مطالعه قرار دادمقياس، سران
   بوستان هاي شهري بر اساس سلسله مراتب و مقيـاس شـان بـه چهـار دسـتة همـسايگي، محلـه اي،                       

مطـابق جـدول   (ناحيه اي و شهري تقسيم مي شوند كه هر كدام از تعاريف و مشخصات اسـتانداردي   
  .شندبرخوردار مي با) شماره يك
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  تعداد جمعيت بوستانمقياس 
  )نفر ( استفاده كننده 

  بوستانوسعت 
  )هكتار ( 

 شعاع حوزه نفوذ
  )متر  ( 

  سرانه
  )متر مربع ( 

  1-3  220  -  250  5/0 -1  150  -  200  همسايگي
  2-4  300 – 375  1 -6  3500 – 5500  محله اي
  3-6  650 – 750  6 -8  10000 -16000  ناحيه اي
  3 -6  1600  8بيشتر از   16000ر از بيشت  شهري

  1381برنامه ريزي كاربري اراضي شهري، ، ... زياري، كرامت ا: ماخذ  -)1( جدول شماره 
البته استاندارد فضاي سبز شهري به عبارت ساده تر تعيـين سـطح قابـل قبـولي از فـضاي سـبز بـراي               

 امـا همـه شهرسـازان اعـم از          .شهروندان، بر اساس گرايشات و ديدگاههاي شهرسازان متفاوت اسـت         
طبيعت گرا، فرهنگ گرا، نوگرا و غيره با وجود داشتن نگرش هاي متفاوت، روي مقوله توسعه كمـي                  

  .]4[و كيفي فضاي سبز اتفاق نظر دارند 
در منطقه مورد مطالعه يعني شهر قدس بر اساس اسناد و نقشه هـاي موجـود و همچنـين يافتـه هـاي                     

اين شهر حـدود    مساحت كل بوستان هاي     .  بوستان وجود دارد   14، تعداد   حاصل از بازديدهاي ميداني   
 در مقيـاس    بوسـتان  9 موجـود،    بوستاناز اين تعداد    .  متر مربع مي باشد    15/2 هكتار و سرانه آن      5/55

 در دسـت    بوسـتان  در مقيـاس ناحيـه اي و دو          بوستان در مقياس محله اي، يك       بوستان 2همسايگي،  
   ).  دوجدول شماره (ي باشد احداث در مقياس شهري م

  بوستانمقياس 
  

  بوستانوسعت   بوستانتعداد 
  )هكتار  ( 

  بوستانسرانه 
  )متر مربع  ( 

  2سرانه پيشنهادي
  )متر مربع ( 

  1  0/ 11  9/2  9  همسايگي
  2/1  0/ 17  4/ 6  2  محله اي
  2  0/ 31  8  1  ناحيه اي
  8/0  1/ 5  40  2  شهري
  5  2 / 15  55/ 5  14  مجموع
  1378مهندسين و معماران شهرتاش، تجديد نظر طرح هادي شهر قدس، : ماخذ  -) 2(شماره  جدول 

   1382قدس،  ها از اداره فضاي سبز شهرداريبوستاناطالعات وسعت و تعداد 
با مقايسه دو جدول يك و دو مي توان دريافت كه اوالً سرانة كل بوستان هاي موجود نسبت به سرانه                    

رمربع اختالف فاحشي داشته و بوستان هاي موجود تنها مـي تواننـد نيمـي از                 مت 5كل پيشنهادي يعني    
ثانياً سرانة بوستان هاي مقيـاس همـسايگي در شـهر قـدس نـسبت بـه             .جمعيت شهر را پوشش دهند    

  . نشان مي دهددر بين ساير مقياس ها سرانه پيشنهادي متناظر، باالترين تفاوت را 

                                           
  بر اساس طرح هادي وزارت مسكن و شهرسازي 2
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مي توان بـه نحـوة توزيـع        ) نقشه شماره دو  (تان هاي شهر قدس     از سوي ديگر با مروري بر نقشه بوس       
  . آنها پي برد

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

    بوستان هاي شهر قدس-)2(نقشه
ه هـاي   ، محلـ  بوسـتان ، محله امـام حـسين دو        بوستان، محله امامزاده سه     بوستانمحله جواد آباد چهار     

محلـه هـاي صـاحب      .  دارند بوستانسرخه حصار، كاووسيه، انصار، مركزي و جنوبغربي هر كدام يك           
  .ي ندارندبوستانزمان و غربي هيچ ال

         تعيـين  بوسـتان هـا    بـه كمـك حـوزة نفـوذ          موجـود دسترسي مناطق مختلف شهر به بوستان هاي        اما  
، حوزة نفوذ براي    (Buffer) و با بهره گيري از تابع بافر         ArcGISاز اينرو به كمك نرم افزار       . گرددمي  

 بـا   (Overlay) اني و بـا همپوشـ     شـده  به تفكيك سلسله مراتب آنها مشخص        شهر قدس بوستان هاي   
  .)نقشه شماره سه(گرديد مناطق شهري، محدوده هايي كه به بوستان دسترسي دارند نيز معلوم 
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  حوزة نفوذ بوستان ها به تفكيك سلسله مراتب-)3(نقشه   
  

حوزة نفوذ كلـي حاصـل    تا اليه (Union)جمع شده هم  پس از آن حوزه نفوذ بوستان هاي مختلف با          
از اليه مناطق شهري، محدوده هاي نيازمنـد بـه          حوزة نفوذ كلي      اليه (Erase)سرانجام با تفريق    . گردد

  ). نقشه شماره چهار (گرديدبوستان هاي شهري نيز مشخص 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

    محدوده هاي نيازمند به بوستان-)4(نقشه
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   بوستان هاي جديدمكان يابيساخت مدل مناسبت و 
دل هاي مناسبت، داراي چهـار      در اين تحقيق همانند ساير م     ساخت مدل مناسبت بوستان هاي شهري       

در مرحلـه اول در خـصوص داده هـاي          . 3ديـ گرد كه به طور منطقي و متوالي طـي          بودمرحله اساسي   
 با توجه به مؤلفـه هـاي اثرگـذار در           توانستنداگر چه داده هاي ورودي مي       . شدورودي تصميم گيري    

، 4 موقعيت بوستان ها   ةز چهار الي  در اين تحقيق ا   انتخاب مكان مناسب براي بوستان، متنوع باشند ولي         
موقعيـت  اليـه    .استفاده گرديد  7 و اليه تراكم جمعيت محالت     6، كاربري اراضي  5موقعيت مراكز درماني  

اليه مراكـز   .  انتخاب شد   هاي شهري   دسترسي محالت به بوستان    يت مطالعه وضع  به منظور بوستان ها   
، بـه عنـوان يكـي از        مـي باشـد   ار با بوستان    درماني از اين جهت كه جزء كاربري هاي نسبتاً كم سازگ          

اهميت اين اليه به اين علت است كه فـضاي سـبز تقريبـاً بـا      . مجموعه داده هاي ورودي برگزيده شد     
  .تمام كاربري هاي شهري سازگاري داشته و تعارضي از لحاظ همجواري با ساير كاربري ها ندارد

 تبديل به بوستان ماننـد اراضـي زراعـي داخـل             كاربري هاي قابل   كهمجموعه داده هاي كاربري زمين      
را مشخص مي نمايند، نيز به عنـوان اليـه    صنايع آلوده زا  وشهر، زمين هاي خالي و باير، گورستان ها       

سرانجام به دليل اهميت موضـوع سـرانه فـضاي سـبز، اليـه حـاوي اطالعـات                  . ورودي منظور گرديد  
  .گرديدورودي لحاظ جمعيتي در محالت شهري نيز به عنوان داده هاي 

و ) وكتـوري (الزم به ذكر است كه اليه هاي موقعيت بوستان ها و مراكز درماني بـه صـورت بـرداري                    
با ابعاد پيكسل يـك متـر و بـا          ) رستري(اليه هاي كاربري زمين و تراكم جمعيت به صورت تصويري           

  .نددر سامانه اطالعات مكاني وارد شد ،وسعتي برابر با محدودة كل محالت شهر
نقـشه  .  از داده هاي ورودي اسـتخراج گرديـد  (New Information)مرحله دوم اطالعات جديدي در 

در اين مرحله بدست آمدند تا بـه كمـك           هاي موجود و نقشه فاصله تا مراكز درماني          بوستانفاصله تا   
حداث نموده و   اين نقشه ها اوالً بتوان بوستان هاي جديد را تا حد امكان دور از بوستان هاي موجود ا                 

ثانياً بتوان بدليل سازگاري كم، تـا حـد امكـان از واقـع              . ر سراسر شهر متعادل نمود    پراكندگي آنها را د   
  .جلوگيري نمود  درماني-شدن بوستان هاي جديد در مجاورت مراكز بهداشتي 

نـدي  طبقـه ب عمليـات  . شدند (Reclassify)در مرحله سوم مجموعه داده ها به طور مجدد طبقه بندي   
تحـت   مجموعـه داده هـا      ،براي تركيب مجموعه داده ها امري ضروري بوده و طي اين عمليات           مجدد  

                                           
 ArcGIS Spatial Analystرجوع شود به راهنماي استفاده از  3
 اداره فضاي سبز شهرداري قدساخذ شده از  4
  سازمان نقشه برداري كشور1:25000اخذ شده از نقشه هاي  5
  سازمان نقشه برداري كشور1:2000اخذ شده از نقشه هاي  6
 تهيه شده بر اساس اطالعات اخذ شده از شهرداري قدس 7
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 و در بـازة   "8طول دسـته يكـسان  "به شيوة در اين تحقيق داده ها . مقياس مشتركي سنجيده مي شوند
ولين طبقـه   ، براي ا  " فاصله تا بوستان   " نقشه   براي مثال در   . طبقه بندي شدند   مجدداً ده تا   يكمشترك  

كه كمترين فاصله را تا بوستان هاي موجود نشان مي دهد عدد يك و براي آخرين طبقه كـه بيـشترين              
  . لحاظ گرديد10فاصله تا بوستان ها را بيان مي كند، عدد 

، در حقيقت معرف ميزان مناسبت طبقـات مختلـف          ده تا   يك  مشترك ةبازمختلف   مقادير   در اين مثال  
  .احداث بوستان جديد مي باشدهر مجموعه داده براي 

. در مرحله چهارم مجموعه داده ها با هم تركيب گرديدند تا مكان هاي با بيشترين مناسبت پيدا شـوند                  
    مناسـبت يكـسان      هـاي  و همچنين ميزان تـأثير آنهـا در مـدل         اما از آنجائيكه اهميت مجموعه داده ها        

در ادامه درصـدهاي منظـور شـده بـر          . شدند لذا بر اساس درصد اثرگذاري شان وزن دهي          نمي باشد، 
پس از تعيـين وزن هـاي       .  گردند 9 نرماليزه عدد صد تقسيم شده تا به صورت مقاديري بين صفر و يك           

 و محاسـبات  براي داده هاي رستري مرحله قبل، تركيب وزن دار   ) جدول شماره سه  (مناسب و منطقي    
و سرانجام مكان هاي با باالترين درجه شده  انجام Spatial Analyst Extensionآنها به كمك رستري 

  .)نمودار يك (ندمناسبت معلوم گرديد
  

  وزن  مجموعه داده ها
  4/0  فاصله تا بوستان طبقه بندي مجدد شده
  25/0  كاربري اراضي طبقه بندي مجدد شده
  2/0  تراكم جمعيت طبقه بندي مجدد شده

  15/0  فاصله تا مراكز درماني طبقه بندي مجدد شده
  جدول انتساب وزن به مجموعه داده ها-)3(جدول  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
8 Equal Interval 
9 Normalized 
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كه در نتيجه عمليات مكان يـابي حاصـل گرديـده، نـشان مـي دهـد                 ) پنجنقشه شماره   (نقشه مناسبت   
مناطق تيره تر كه داراي مقادير باالتري هستند، مناسبت بيشتري بـراي احـداث بوسـتان هـاي شـهري                    

  .دنپوشش مي دهبخش هايي از محله هاي غربي، انصار و صاحب الزمان را بيشتر  اين مناطق .دارند
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    بـا نقـشه   زمـين    كـاربري  نقـشه    ، مـشخص شـده بـا رنـگ تيـره          مناطقنمايش نوع كاربري    به منظور   
  . )نقشه شماره شش(د يمحدوده هاي نيازمند به بوستان تلفيق گرد

  نقشه مناسبت احداث بوستان-)5(نقشه

ي اين نقشه نشان مي دهد كه مكان هاي مناسب براي احـداث بوسـتان هـاي جديـد عمومـاً از اراضـ                      
زراعي و باغات و همچنين زمين هاي خالي و بايري هستند كه در داخـل محـدوده هـاي نيازمنـد بـه                       

البته بايد توجه داشت كه نتايج مكان يابي به كمـك سـامانه اطالعـات مكـاني                . بوستان واقع مي باشند   
ررسـي  چندين گزينه پيشنهادي است و انتخاب گزينه نهـايي نيازمنـد مطالعـات و ب         به صورت   همواره  

  . هاي كمي و كيفي تكميلي است
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   ي كاربري زمين با محدوده هاي نيازمند به بوستانتلفيق نقشه-)6(نقشه
  نتيجه

با توجه به رشد شتابزده شهرنشيني در كشور در دهه هاي اخير، بسياري از شهرها همانند شـهر مـورد     
 اين كمبود در    بوستان هاي شهري مواجه مي باشند كه      مطالعه اين تحقيق، با كمبود فضاهاي سبز بويژه         

  .مورد بوستان هاي همسايگي و محله اي محسوس تر است
 بوسـتان هـاي   نتايج اين تحقيق كارآمدي سامانه هاي اطالعات مكاني در برنامه ريزي پويا و منعطـف                

تعيين محدوده هاي نيازمند و بي نياز به بوستان هاي شهري با توجه بـه   ي مانندبويژه در مواردشهري  
جانمايي بوستان هاي جديـد بـا رعايـت معيارهـاي متعـدد ماننـد             ،ذ و شعاع دسترسي   معيار حوزه نفو  

مـدل  لفـه هـاي تأثيرگـذار در        ؤتركيـب وزن دار م    همچنين در   ري، همجواري، قابليت تبديل و      سازگا
  .مناسبت را اثبات مي كند

با شناسايي مكان هاي    از اينرو برنامه ريزان و مديران شهري با بهره گيري از اين سامانه ها مي توانند                   
 به فضاهاي سبز شهري به ويژه بوستان هاي شهري، كمبودهاي موجـود در              هامناسب و با تخصيص آن    

  .  خصوص سرانه ها را مرتفع نمايند
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