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  چكيده

  
استاندارد هاي فضاي سبز از ديدگاههاي گوناگون بررسي و وضعيت شهر گلستان نسبت به آن سنجيده شده 

ار گرفته است ميزان كمي و كيفي فضاي سبز شهر گلستان از نظر معيارهاي برنامه ريزي شهري مورد مطالعه قر
همچنين پارك , و نتيجه يافته ها نشان مي دهد پاركهاي منطقه اي و ناحيه اي در شهر گلستان موجود نيست
بعالوه تعدادي . هاي محله اي و واحد همسايگي از لحاظ سلسله مراتب كالبدي شهر از تعادل برخوردار نيستند

كه موجب . اير كاربري ها اشغال شده استاز مكانهاي پيشنهادي براي ايجاد پارك در طرح هادي توسط س
ناهمخواني سرانه فضاي سبز با جمعيت ساكن در آن گرديده است و فضاي سبز موجود نيز بطور متعادل در 

امروزه تكنيك و ابزارهاي نرم افزاري يكي از راههاي پاسخگويي به اين عدم . سطح شهر توزيع نشده است
ش با بهره گيري از سامانه اطالعات جغرافيايي و با مطالعه فضاي سبز در اين پژوه .تعادل و توازن مي باشد

مكان استقرار اين فضاها مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفته و با توجه به معيارهاي برنامه , عمومي شهر گلستان 
صول و ضوابط و استانداردها و با به كارگيري ا, ظرفيت, سازگاري, دسترسي ها, ريزي شهري از جمله جمعيت

  .كاربري فضاي سبز شهر گلستان انتخاب شده است يبهينه برا يقوانين صحيح مكانيابي در نهايت مكانها
, سيستم اطالعات جغرافيايي, سرانه استاندارد, توسعه پايدار, فضاي سبز شهري, كاربري اراضي :كلمات كليدي

  گلستان
  
  
  
  
  مقدمه  

در كالن  ژهيبزرگ بو يآن در شهرها يگذار هيتمركز و سرمااز فروش نفت و  يدرآمد ناش ديورود منابع جد
 ونديموجب گسسته شدن پ يتحوالت سياسي چون اجراي قانون اصالحات ارض ريشهر تهران به همراه سا



تهران، با جذب  انتحوالت است نيمتعاقب ا. ديگرد يياقتصاد روستا بيشهرها و روستاها و تخر كيارگان
خود كشاند، با گسترش و رشد  يمهاجران را به سو ليس ،يخوشبخت ريت جزاها به صور هيسرما نيشتريب

 يطيمح ستيرفته و تعادل ز يشهر يساخت و سازها ريشهرها به ز رامونيپ ياز اراض ياريشهرها، بس عيسر
بدون كنترل و نظارت  ه،يرو يب يكيزيموجب رشد ف تيآن بهم خورد و در نها يعيشهرها و بستر طب نيب

جمله اين شهرهاي اقماري پيرامون تهران، شهر گلستان است، كه ابتدا  از .ديماري پيرامون تهران گردشهرهاي اق
 يشهر تهران ط تيمهاجرت و روند تمركز جمع ريوجود داشته است، و در پي س تيكم جمع يبصورت روستا
و كارگاهها در جاده  عيو استقرار صنا نيگران بودن زم ،ياراض تيو از طرفي به علت محدود ر،يچند دهه اخ

 ترباط كريم، اين شهر و ساير سكونتگاههاي اطراف تهران پذيراي حجم زيادي از سرريز جمعي – شهراسالم
و بسياري  يبر شهرساز ينيتقدم شهرنش ري،يبدون برنامه و كامالً خودرو، مهاجر پذ يكيزيرشد ف.. تهران شدند

مناسب كاربري فضاي سبز  انهر شهرهاي اين منطقه فاقد سرعوامل ديگر موجب شد تا شهر گلستان همانند ديگ
 رامونيدهد كه در ابتدا پ يتحوالت نشان م نيا يبررس .و منطبق با معيارهاي و اصول برنامه ريزي شهري باشد

مهاجرت و روند  ريس ليقرار داشته و به دل تيكم جمع  ياز شهرها و روستاها يكالن شهر تهران مجموعه ا
شهر  نيا تيو مسكن در تهران، جمع نيزم تيو محدود يگران ليچند دهه و به دل يبه تهران ط تيتمركز جمع

 تيجمع شيامر موجب افزا نيا. شده است ريتهران سراز يكوچك مجموعه شهر يبه روستاها و شهرها
ف تهران اطرا ييروستا يدر بافتها ديجد يتيمتراكم جمع يكانون ها يريكالن شهر تهران و شكل گ رامونيدرپ
 به يارائه خدمات شهر ،يشهر يآنها به مكانها ريناگز ليو تبد ييكانون ها   نيچن عيسر ييرشد فضا. ديگرد

بدون برنامه و كامالً خودرو،  يكيزيكمبود منابع، رشد ف ايعدم وجود  كنيل. ساخت يمراكز را ضرور نيا
شهرها نتوانستند در  نيا شتريو لذا ب ديگرد ياز شهرساز ينيشهرنش نديبودن منطقه، موجب تقدم فرا ريمهاجرپذ

 شيپ يفيو ك يبه اهداف كم يورزشو  يدرمان ،يسبز، آموزش يهمچون فضاها يخدمات يها يسرانه كاربر
بشر  يفاقد استاندارد و اصول زندگ يموارد تنها به صورت سرپناه ياريمراكز در بس نيشده برسند و ا ينيب

 نيو رشد نابسامان ا ييفضا يختگيموجب درهم ر تيجمع هيرو يب شيزااف ياز طرف. امروز شكل گرفتند
  .  دينامناسب آنها گرد يابيو مكان  هاينامتوازن كاربر عيسكونت گاها و موجب توز

كه تنها  يشهر. باشد يشهر تهران با مشكالت فوق روبروست، شهر گلستان م رامونيكه در پ ييجمله شهرها از
به علت  رياخ يدر سالها كنيدر حومه تهران قرار داشت، ل يبا نقش غالب كشاورز ييتا دو دهه قبل، روستا

هزار نفر  250شهر در حال حاضر  نيا. را در استان داشته است تينرخ رشد جمع نيشتريجذب مهاجران، ب
سبز به طور خاص، بصورت  يفضا يبطور عام و كاربر يخدمات يهايكاربر عيشهر توز نيدارد، در ا تيجمع
و ضوابط  ارهايوضع و با در نظر گرفتن مع نياست، با توجه به ا افتهين صينشده و تخص عيعادل و متوازن توزمت



 ستميس يفناور ايآ :پاسخ دهد ريز ياساس لكوشد به سوا يحاضر م قيسبز، تحق يفضا يكاربر نهيبه صيتخص
  است؟ يسبزشهر يفضا يكاربر يابيو مكان  صيتخص يالزم  برا تيو قابل ييكارا يدارا يياياطالعات جغراف

 ستيمتنوع ز يكاركردها ليبه دل تياهم نيا. بخش مهم و ارزشمند در شهرها است كيسبز،  يفضا يكاربر
 يجمهور يقانون اساس 50كه مطابق اصل . است يسبز شهر يفضا يو اقتصاد يفرهنگ ،ياجتماع ،يطيمح

  ). 3، 1379. اين ديسع(ظر گرفته شده است همگان در ن فهيوظ ستيز طيحفاظت از مح ران،يا ياسالم
جامعه و با  يازهايشهر و ن يكيزيمتناسب با حجم ف يفيو ك يسبز از نظر كم يفضا ياست كه كاربر نيا مهم

فعال،  يآنها در نظر گرفته شود تا بتواند به عنوان فضا يشهرها و روند گسترش آت يكياكولوژ طيتوجه به شرا
كه بر  يراتيسبز به لحاظ تأث يفضا يرو توجه به كاربر نياز ا. داشته باشد يمستمر يطيمح ستيز يبازده
و  يروان ،يسبز بر سالمت جسم يكه فضا يقابل انكار ريبه لحاظ نقش غ يدارد و از طرف ستيز طيمح

دو  يگلستان ط تيشهر پرجمع يكيزيرشد ف .است افتهي تياهم شياز پ شيگذارد، ب يشهروندان م ياجتماع
 يشهر در حال حاضر  با كمبود كاربر نيا. افتاده استاتفاق  ختهيلجام گس ي، بدون برنامه و با روند رياخ ةده

سبز اندك، به صورت متعادل و متوازن  يفضا زانيم نيرسد ا يبه نظر م گريد يياز سو. سبز روبرو است يفضا
سبز و پاركها را در  يفضا ينيگز و مكان يسامانده نهيامر پژوهش در زم نيا. است هنشد عيدر سطح شهر توز

در  رگذاريتأث يرهايسو و تعدد متغ كيشهر از  يكالبد- ييفضا يگستردگ. سازد يم ريشهر اجتناب ناپذ نيا
 ييسو از رهيها، آستانه ها و غ يكاربر يها، همجوار يدسترس ت،يتراكم جمع ريسبز، نظ يفضا ينيمكان گز

 ستميساخته است و از آنجا كه س يشهر را ضرور نيبز در اس يفضا يكاربر نهيبه صيتخص تياهم گر،يد
دارد از  يپژوهش سع نيشده ، ا رفتهيپذ يابزار ارزشمند در مطالعات شهر كيبه عنوان  يياياطالعات جغراف

  .رديگ رهآن به يابيمكان  ةسبز و نحو يفضا يكاربر نهيبه صيابزار در تخص نيا
  

  روش تحقيق
مورد  يها هيسپس ال. ديو بهنگام گرد هيته GIS طيدر مح 5000/1 اسيدر مق ازينمورد  هيپا يابتدا نقشه ها

آن از مركز آمار جمع  عيتوز ةشهر گلستان و نحو يتياطالعات جمع  نيشد، همچن هيها ته افتهي ليتحل يبرا ازين
اطالعات  نيا Excelو  Access يمحاسبات ياقالب دادها و اصالح آن در نرم افزاره رييكه با تغ ديگرد يآور

  طيآن در مح يبيترك ايشد تا امكان استفاده مجزا  هياطالعات نقشه پا مهيجداگانه ضم يها هيبه صورت ال
GIS و در مرحله بعد با استفاده از  نييسبز در محالت مختلف شهر تع يمازاد فضا ايو كمبود . فراهم گردد
شهر گلستان مشخص  ديجد يناسب احداث پاركهام يمكانها ،يو هم پوشان يشعاع ،يشبكه ا ليتحل يمدلها
  .  ديگرد



 گريكدي يها رو هيال يريو قرارگ ليو تحل هينقشه ها و تجز هيته يپژوهش برا نيا يكاربرد ينرم افزارها 
Arc- GIS  Cad map-Arcvi ياطالعات به صورت نمودار، از  نرم افزارها شينما يبرا. بوده است         

Access  وExcel اطالعات  ستميموارد فوق از س ليراستا به منظور تحل نيدر ا.  تفاده شده استاس
، كه به اختصار تحليل هاي  Buffer ،thiessen   ،SPatial Analysisو از جمله تحليل هاي   ييايجغراف

  .شودفوق تشريح مي 
ؤثر در اطراف نقاط مي تحليل تايسن در واقع تعريف مناطق منحصر به فرد، تحت نفوذ و م:  Thissen تحليل
عدم توجه به موانعي همچون جاده . اين تحليل، عوارض نقطه اي را به عوارض پليگوني تبديل مي نمايد. باشد

. شرياني، مسيلها و رودخانه ها، از معايب و عدم همپوشي سطوح ايجاد شده از مزاياي آن به شمار     مي آيد
اني و ظرفيت پارك هاي  شهر گلستان مي باشد، و حوزه عمل هر يك از پليگون ها نشانگر شعاع خدمات رس

اگر مرزهاي حوزه پاركها را با رعايت مقياس آنها . هر پارك بصورت جداگانه در اين تحليل مشخص مي شود
  . حذف كنيم نقشه، شعاع عملكرد را نشان مي دهد

  
  مباني نظري 

ي در كاهش تراكم شهري، ايجاد مسيرهاي هدايتي، فضاي سبز به عنوان يكي از اجزاء سيستم شهر ، نقش بسزائ
تكميل و بهبود كاركرد تأسيسات آموزشي ، فرهنگي و ذخيرة زمين براي گسترش آيندة شهر دارد، و لذا اغراق 
آميز نيست اگر گفته شود هيچ طرح جامعي بدون سيستم    برنامه ريزي شده فضاي سبز شهري، كامل نخواهد 

ند دهة اخير، كاربري فضاي سبز در شهرها همچون ساير كاربريها در فرايند تهيه و به همين جهت در چ. بود
تدوين طرح هاي جامع و تفضيلي مورد توجه قرار گرفته تا در جهت ايجاد محيطي سالم و جذاب براي 
شهروندان علي الخصوص با مسايل جديدي كه زندگي ماشيني براي شهرنشيني به ارمغان آورده است عمل 

از يك سو تأثير كاربري هاي ديگر بر فضاي سبز شهري و از سوي ديگر نقشي كه فضاي سبز از لحاظ . دنماي
و بايستي با توجه به زنده . اكولوژيكي و زيست محيطي بر روند سيستم شهري وارد مي كند حائز اهميت است

د تأسيسات آموزشي، فرهنگي و و پويا بودن نظام شهر، و تاثير آن در كاهش تراكم شهر، تكميل و بهبود كاركر
مسكوني، تاثيرات فضاي سبز بر اقليم شهر، شهر سازي، ساخت كالبدي شهر، اثر بيوكليماي شهر، مورد كنكاش 

در اين راستا به كارگيري سامانه اطالعات جغرافيايي به عنوان ابزاري توانمند در بررسي و تخصيص  .قرار گيرد
تامل است و بدين وسيله مي توان در سريع ترين و مطلوبترين حالت  بهينه كاربري هاي شهري بسيار قابل

ممكن در جهت مكان گزيني كاربري ها اقدام نمود، بنا بر اين در مباحث بعدي اهميت كاربرد سيستم اطالعات 
  .جغرافيايي در مكانيابي فضاي سبز شهري تشريح مي گردد



  
  فضاي سبز شهريكاربرد سامانه اطالعات جغرافياي در تخصيص بهينه 

  
از مدلها  ،يشهر يزيمختلف در امر برنامه ر يرهاييو دخالت متغ يمسائل شهر دهيچيامروزه با توجه به ابعاد پ

 نياز ا يكي) GIS( ييايكه سامانه اطالعات جغراف ندينما ياستفاده م يزيبرنامه ر يمختلف برا يو نرم افزارها
فنون نسبتاً  ستميس نيدر ا. شود  يمحسوب م يردو كارب يمطالعات يازهايبه ن ييقدرتمند در پاسخگو يابزارها
 يابيو ارز يرا مورد بررس يمتفاوت يموضوع، حالتها كي يتوان برا يآن م لهيوجود دارد كه به وس يساده ا

 ييبه عنوان علم فضا ايكه جغراف 1950از دهه . كرده و انتخاب نمود نييحالت ممكن را تع نيقرار داد و بهتر
 شگامانياز پ فريش. يك. نهاده شد كه فرد انيبن ييفضا ليبه نام مكتب تحل يخاص مكتبمطرح شد، ) يكانم(
موضوعات و  ليو تحل نييمختلف در تب يمكتب ، لزوم استفاده از ابزارها نيدر ا. شود يمكتب محسوب م نيا

 ةاز مجموع دهاستفا. رار گرفتسر و كار دارند، مورد مطالعه ق يايجغراف يبا فضا يكه به نحو ييها دهيپد
آنچه كه . شود يم ينيب شيو پ ينگر ندهيآ ،يمكان ليبه تحل يمنته ايدر جغراف يياياطالعات جغراف يها ستميس

خارج كردن  ت،ياست و در نها يكاربرد يايدر جغراف GISتوان به آن توجه نمود، كار بست  يم يبه روشن
ها  دهيپد ريو تأثر سا ريدر نظر گرفتن و تأث بدونبدون ارتباط و  يها دهيصرف پد فياز بن بست توص ايجغراف

) GIS( ياياطالعات جغراف ستميس). 195، 1378. ايعلم جغراف شيمجموعه مقاالت هما(و مكان وقوع آنهاست
 يريسازد و با به كارگ يعوارض نقشه را فراهم م نيب يياست كه امكان درك ارتباطات فضا يروش سودمند

را  گريد يهايكاربر اي يشهر زاتيو تجه ساتيتوان محل تاس يم نيزم يكاربر يزيدر برنامه ر GIS نرم افزار
). 70، 1 382 ،يپور محمد(ديبه عمل آ عيحداكثر استفاده از منا نه،يانتخاب كرد كه با حداقل هز يبه گونه ا

سيستم . ستتوانا اريبس يدر مديريت مكان يابي بهينه كار بري اراضي شهر ،ييايسيستم اطالعات جغراف
كاربرد دارد و بطور عمده  اريتفكيك رقومي، تصميم گيرها، تعيين روند و مكانيابي بس يبرا يياطالعات جغرافيا

از طريق كامپيوتر عينيت مي يابد و در مطالعات مربوط به مكان يابي كاربري اراضي شهري كارايي گسترده اي 
گسترده تر به منظور تصميم گيري آسان و مطمئن تر باعث  واده اي بهتر نياز دائمي بشر به پايگاههاي د. دارد

و خصوصاَ همگام با رشد سريع فناوري كامپيوتر  توسعه  دهيرشد سريع اين سيستمها در زمان كوتاهي گرد
ز اطالعات جغرافيايي به معناي كلي آن، عبارت است از اطالعاتي كه به نحوي به نقطه اي ا. بيشتري يافته است

چرا كه اهم فعاليتها بر روي زمين و مرتبط با مناطق مختلف و متفاوت انجام مي شود و . زمين مربوط مي شود
 .از دير باز، پايگاه داده اي جغرافيايي نياز اوليه تشخيص ها، برنامه ريزيها و تصميم گيري ها بوده است

 



  معيارهاي مكاني فضاي سبز شهري  -
از اين روست . بي فضاهاي سبز عمومي، ضرورت هاي اجتماعي ايجاد پارك استنكته بسيار مهم در مكان يا

پارك بايد در جايي باشد كه زندگي در آن موج مي : كه جين جكوبزمنتقد شهرسازي معاصر، معتقد است كه
باز از اين روست كه جين جكوبز . زند، جايي كه در آن كار، فرهنگ و فعاليت هاي بازرگاني و مسكوني است

: ، اين سوال را مطرح مي كند)با تعداد معدودي استفاده كننده(از توصيف چند پارك خالي از جمعيت  پس
براستي چرا چنين است كه مردم اغلب در جايي هستند كه پارك نيست و پاركها در جايي هستند كه مردم 

  .نيستند
مردم از كنار آنها نمي گذرند، اگر  بدترين پاركهاي داراي مشكل، آنهايي است كه در مكان هايي قرار دارد كه

يك پارك عمومي نتواند از راه استفاده هاي طبيعي و گوناگونيهاي مجاور خود پشتيباني و حمايت شود از يك 
  ). 87ص  يمنبع قبل( پارك عمومي تبديل به يك پارك خصوصي مي گردد 

  : بز عمومي، به شرح زير استاستقرار فضاهاي س يبرا يمعيارهاي مكان نيتوجه مراتب فوق، مهمتر با
  مركزيت) الف

فضاي سبز عمومي حتي المقدور بايد در مراكز محدوده هاي شهري، اعم از مراكز محالت، مراكز ناحيه  كاربري
  .و   مناطق شهري مكان يابي شوند

  سلسله مراتب ) ب
ضاهاي سبز عمومي بايد ف: سلسله مراتب ساختار كاركردي فضاهاي سبز عمومي با ساختار فضايي شهر انطباق

  متناسب با موقعيت كاركردي خود برحسب واحد همسايگي، محله، ناحيه و منطقه 
در حد امكان بايستي از جانمايي پارك هاي با مقياس فرامحله اي در داخل محالت پرهيز . يابي شوند مكان
  . شود
  يدسترس) ج
طريق هم امكان  نيدسترسي داشته باشند تا از ا يك از پارك هاي شهري بايد از چهار سو به شبكه ارتباطي هر

در عين حال امكان . جذب جمعيت بيشتر فراهم گردد و هم امكان نظارت اجتماعي و امنيت پارك افزايش يابد
  .بهره برداري ديداري از جلوه هاي زيبايي پارك براي رهگذران از چهار سو فراهم باشد

اهاي سبز عمومي بايد متناسب با بررسي مطلوبيت زمين از نظر خاك و بر اينها، جانمايي و مكان يابي فض افزون
گردد و مانع از نيل به اهداف توسعه  يآب قرار گيرد، چرا كه غفلت از اين موضوع، سبب افزايش هزينه ها م

  .برنامه هاي فضاي سبز خواهد شد
  



  معرفي محدوده مورد مطالعه
از شهرستان  1375ان واقع است، اين شهرستان در آبان ماه استان تهر ميشهر گلستان در شهرستان رباط كر

 مينس يشهر به نامها 3 يشهرستان هم اكنون دارا نيمجزا در آمد  ا يمنفك و بصورت شهرستان اريشهر
دهستان و  7بخش،  3 يادار ميشهرستان رباط كر ،ياسيس ماتياز لحاظ تقس. است ميشهر،گلستان و رباط كر

 -4-1نقشه شماره . دارند تيخانوار جمع 20 يها باال يآباد نيدرصد از ا 75اشد كه ب يم يمسكون يآباد 48
  )1388 ، ميشهرستان رباط كر يفرماندار(. دهد يشهرستان را نشان م نيا ياسيس ماتيتقس تيوضع - 4-2و 

درجه  35 دقيقه تا 30درجه  35دقيقه و  12درجه  51دقيقه الي  7درجه و  51شهر گلستان در طول جغرافيايي 
اين شهر در حاشيه جنوبي ارتفاعات البرز و در محدوده دامنه ارتفاعات  .دقيقه شمالي امتداد يافته است 32

. كرج، جايي كه تقسيمات شاخه اصلي البرز به دو شاخه فرعي جنوبي و شمالي شروع مي شود واقع شده است
ريم واقع شده كه از شمال به نسيم شهر و اين شهر در جنوب غربي استان تهران و در شرق شهرستان رباط ك

  شهريار، از جنوب به شهر ري، از شرق به اسالمشهر و از غرب به رباط كريم منتهي مي گردد 
 شتريسبز روز به روز ب يفضاها ياتينقش ح ،يشهر طيروز افزون مح يو آلودگ تيجمع شيبا توجه به افزا

 نيكاهد و تضم يمانند دود و هوا  م يطيمح يها يز آلودگا يعيطب يلتريسبز به عنوان ف يفضا. شود يحس م
 ينقش غالب فضاها شتهدر گذ. آن است طيساكنان شهر و آرامش مح ياجتماع - يسالمت فرد ينسب ةكنند

فضاها در سطح  نيامروزه كاركرد ا كنيل. شد يمحدود م يمصنوع طيمح يو سپس ظاهرساز يباسازيسبز به ز
 يعملكردها نيتر به خود گرفته، همان طور كه قبال اشاره شد، مهمتر يتر و اساس عيبه مراتب وس يشهر نقش

 – يدر ساختار شهر، عملكرد اجتماع يلكردكالبدعم ،يطيمح ستيعملكرد ز: عبارتند از  يسبز شهر يفضا
  . است يكننده منظر شهر نييتع ياز شاخص ها يكيشهر است و  كي يو به عنوان ششها رواني

آن  يو روان يسبز، عملكرد اجتماع يفضا يطيمح ستيو ز يكياكولوژ ين عالوه بر عملكردهاشهر گلستا در
در گلستان عموماً پاركها،  يكاربر نيا. دارد تياهم  اريو گذران اوقات فراغت، بس حيتفر يبرا يمحل يعني
  . شود يسبز و بلوار ها را شامل م نياديم

سرانه . رديگ يدرصد كل شهر را در بر م كيمربع است كه متر  143387سبز در شهرگلستان  يكل فضا سطح
تا       ياست كه طبق استاندارد جهان يدر حال نيا. باشد يدرصد متر مربع م 56/0شهر يسبز عموم يفضا يكاربر

-25سبز  يفضا يكاربر يبرا للسازمان م يشنهاديسرانه پ. سبز اختصاص داده شود يبه فضا ديسطح شهر با
  ). 85: 1380،يبخش( مترمربع است 7-12 يسازمان مسكن و شهر ساز يشنهاديسرانه پمترمربع و  20

سبز كه شامل باغات و مزارع بوده است كه  يفضا يكاربر. شده هيشهر ته نيا يبرا يطرح هاد 1373در سال  
ع متر مرب 27شود و سرانه آن حدود  يشهر را شامل م يدرصد از وسعت اراض10هكتار و 152مساحت آنها 



مطرح شده در  شنهاداتيگردد كه پ يسبز شهر گلستان مشخص م يفضا يوضع موجود كاربر يبا بررس. است
  . است افتهيسبز تحقق ن يفضا يطرح هادي شهر گلستان براي كاربر

سرانه  زانيهر نفر در نظر گرفته شده است، اما م يسبز برا يمتر مربع فضا 15سرانه حدود  يطرح هاد در
  .رسد يمتر مربع م 56/0شهر  نيود در اسبز موج يفضا
 تيسبز و تراكم نفر در هكتار اهم يسرانه فضا ،يسرانه مسكون ،يسبز شهر يفضا يابيآنجا كه در مكان  از

و هر چه  ابدي شيسبز افزا يسرانه فضا ديبا ابد،يكاهش  يدارد، به اعتقاد صاحب نظران هر چه سرانه مسكون
شود، رابطه  يكه از جداول استنباط م ههمانگون. خواهد بود يشتريب ازيسبز ن يباال رود به فضا يتيتراكم جمع
نشده  تيرعا تيسبز و جمع يفضا يكاربر نيب ميسبز و رابطه مستق يو فضا يسرانه مسكون نيمعكوس ب

 شيسبز افزا يسرانه فضا كنيل افته،يكاهش  يدر شهر گلستان اگر چه با گذشت زمان سرانه مسكون. است
 ليتبد يسبز به مسكون يفضا يبا كاربر ينهايشهر و زم يخال يفضاها زين يتيتراكم جمع شيو با افزا هافتين

  )1385گلستان ، يسبز شهردار يواحد فضا. (رفته يروبه فزون تيشده و تراكم جمع
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 1373فضاي سبز شهر گلستان در سال پراكندگي  نقشه  

  



  ي اراضي پيشنهادي براي افق طرحرنقشه كارب 



  
  ارزيابي كل وسعت فضاي سبز عمومي شهر گلستان 

با توجه به معيارهاي تقسيم بندي انواع كاربري فضاي سبز شهري، فضاي سبز شهرگلستان به سه دسته فضاي 
بز قابل تقسيم است سبزخصوصي، نيمه خصوصي و عمومي شامل پاركها، ميادين سبز، رفيوژها و عرصه هاي س

و از آنجا كه در بين انواع كاربري فضاي سبز، ميادين و بلوارهاي شهري فاقد كاركردهاي اجتماعي، رفاهي، 
فرهنگي و تفريحي بوده و فقط دارايي كاركرد اكولوژيكي و منظرسازي براي زيبايي شهر مي باشد، در اين 

د بررسي قرار گرفت كه هم واجد بازدهي اجتماعي پژوهش تنها بخشي از كاربري هاي فضاي سبز شهري مور
  .و هم واجد كاركرد اكولوژيكي مي باشند

  :مترمربع مي باشد، كه شامل فضاهاي زير مي باشد  138952مساحت كل فضاي سبز عمومي شهر گلستان 
  متر مربع    26000پارك الهيه و الحاقي آن واقع در محله الهيه با مساحت ) الف
  متر مربع 3304اي گلستان واقع در محله نسترن با مساحت  پارك محله) ب
 متر مربع  2800پارك قلعه مير واقع در محله قلعه مير با مساحت ) ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سبز شهر گلستان يفضا يشعاع دسترسنقشه                                           



  
نسبت كاربري فضاي سبز به كل مساحت شهرگلستان در . است هكتار 1299با توجه به كل مساحت شهر كه  

به كل فضاي ) پاركها(مي باشد، از طرفي نسبت كاربري فضاي سبز عمومي داراي كاركرد اجتماعي 01/0حدود 
مساحت كل فضاي سبز عمومي در شهر گلستان . متر مربع مي باشد 023/0مترمربع، معادل  32104سبز عمومي 

متر مربع است و سرانه آن  106846كولوژيكي است و شامل بلوارها و ميادين سبز مي شود كه داراي كاركرد ا
مترمربع  7-12مترمربع است، اين ميزان سرانه در مقايسه با استاندارد فضاي سبز در ايران كه رقمي بين  056/0

ه صورت بهينه در سطح نكته حايز اهميت اينكه اين مساحت ناچيز، ب. بسيار پايين تر از حد استاندارد است
  .مشخصات و مساحت پاركها در شهر گلستان بيان شده است 1در جدول شماره  .شهر توزيع نشده است

  )1385(شهر گلستان )فضاي سبز عمومي ( مشخصات و مساحت پاركها  - 1جدول شماره 
  مساحت  عنوان  رديف

  متر مربع17000 پارك الهيه  1
  بعمتر مر9000 پارك الحاقي الهيه  2
  مترمربع3304 پارك محله اي گلستان  3
  مترمربع2800 پارك قلعه مير  4
  32104  جمع كل مساحت  5

  )1385(مشخصات و مساحت ميادين سبز در شهر گلستان   - 2جدول شماره                  
  مساحت عنوان رديف

  مترمربع 1384  ميدان ارغوان  1
  مترمربع9498 ميدان سعدي  2
  مترمربع2122 ميدان ياس  3
  مترمربع1962 ميدان شهدا  4
  مترمربع2824 ميدان كامليا  5
  مترمربع 314  ميدان باغ مهندس  6
  18104 جمع كل مساحت  7

  
  
  
  
  



  1385مساحت بلوارها و عرصه هاي سبز در شهر گلستان در سال مشخصات و -3جدول
  مساحت  عنوان رديف

 مترمربع 28000 رفيوژهاي وسط جاده ساوه 1
 مترمربع 8100 بلوار حاشيه شمالي جاده ساوه 2
 مترمربع 8000 بلوار حاشيه جنوبي جاده ساوه 3
 مترمربع 2000 بلوار اصلي گلستان 4
  مترمربع 800  بلوار اصلي قلعه مير  5
  مترمربع 300 بلوار امام خميني قلعه مير 6
  مترمربع 1000  بلوارجاده شهريار  7
 مترمربع 10000 سي متري شهيد ستاري 8
  مترمربع 400 متري الهيه 45بلوار  9

 مترمربع 28732 معابر عمومي سطح شهر 10
 مترمربع 1410 از عرصه كارخانجات%25فضاي سبز احداث شده در 11
  88742  جمع كل مساحت 12

  )1385واحد فضاي سبز شهرداري گلستان (: مأخذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  1384لستان در سال نقشه پراكندگي فضاي سبز عمومي شهر گ



  ارزيابي سازگاري كاربري فضاي سبز شهر گلستان با ساير كاربري هاي شهر -

به منظور ارزيابي وضع موجود كه پس از تكميل اطالعات مربوط به كاربري فضاي سبز شهر و ديگر اطالعات 
كمي و كيفي فضاي هدف اين مرحله ارزيابي . مورد نياز بر پايه شناخت وضعيت موجود بايستي صورت گيرد

  سبز موجود، شناخت كمبودها و نيازهاي شهر نسبت به عملكردهاي متنوع فضاي سبز است
كه براي تجزيه و تحليل وضع موجود كاربري فضاي سبز، از مجموع داده هاي فضايي شامل اليه اطالعاتي 

ي و شهري كه پس از پاركهاي موجود واقع در محدوده شهر به تفكيك واحد همسايگي، محله اي، منطقه ا
( ز جمله مشخصات هر يك از پاركها اطالعات خصيصه اي، ا GISتشكيل اليه هاي مورد نياز در محيط 

شعاع دسترسي و پوشش جمعيتي، جمع آوري و بانك اطالعاتي تشكيل  نوع پارك، همجواري،  مساحت، 
ابي همجواري ها، نتايج سرشماري اطالعات ديگر مانند، اليه هاي كاربري اراضي شهري، براي ارزي. گرديد

، و ديگر اطالعات مربوط به واحد فضاي سبز شهرداري گلستان جمع آوري  85و  75اطالعات جمعيتي سال 
در اين راستا به منظور تحليل موارد فوق از سيستم اطالعات .  ديتحليل گرد GISشده در محيط نرم افزار

مهمترين . به كار گرفته شده است ، Buffer، thiessen SPatial Analysis  جغرافيايي از جمله تحليل هاي
معيارهاي ارزيابي كمي و كيفي كه از چهار عامل زير جهت ارزيابي و تحليل استقرار بهينه كاربريها در سطح 

  .به شرح زير است. شهر گلستان استفاده گرديد
ربريهاي همجوار آن، ابتدا مشخصات و ميزان سازگاري كاربري فضاي سبز شهر گلستان با ساير كا براي تعيين

سپس با مقايسه اين مشخصات با وضع موجود شهر . نيازهاي كاربري فضاي سبز شهر گلستان مشخص گرديد
حوزه نفوذ يكديگر قرار  بديهي است كاربري هايي كه در. موارد توافق و عدم توافق مشخص كاربري ها گرديد

ني با يكديگر سازگار باشند و موجب مزاحمت و مانع انجام فعاليت مي گيرند، بايستي از نظر سنخيت و همخوا
براي تعيين ميزان سازگاري كاربري فضاي سبز با ساير كاربري ها در شهر گلستان . كاربري هاي ديگر نگردد

اندازه و ابعاد كاربري، شبكه ارتباطي، تاسيسات و تجهيزات شهري، كاربري هاي وابسته، كيفيت هوا و صدا، 
  .مورد مقايسه و بررسي قرار گرفت... ر ومنظ

.     نياز به كاربري فضاي سبز در زمينه هاي فوق مي تواند بر اساس استانداردهاي كمي وكيفي تعيين گردد
بنابراين چنانچه مشخصات به دست آمده با يكديگر قابل تطبيق و يا نزديك به هم باشد، كاربري ها با هم 

  . با يكديگر ناسازگار خواهد بود  و يا كامالً سبتاًسازگار و در غير اين صورت ن
فضاي سبز شهري از يك سو به لحاظ اثرات زيست محيطي و اكولوژيكي بر محيط شهري و از سوي ديگر 
تأمين نيازهاي تفريحي و اوقات فراغت نيازمند بكارگيري اصول و روش هاي برنامه ريزي و طراحي شهري 

كاربري  ي هاي فضاي سبز ناشي مي شود، بيانگر تباين كاربري مذكور با سايراين تمهيدات كه از ويژگ. است



بنابراين الزم است كاربريهايي كه در شهر استقرار مي يابند، موجب مزاحمت و مانع اجراي . هاي شهري است
  :باشد بر اين اساس، ميزان سازگاري كاربري هاي شهري مي تواند داراي حالتهاي ذيل. ساير فعاليت ها نگردد

يعني هر دو داراي خصوصيات مشتركي بوده و فعاليت آنها بر يكديگر . با يكديگر سازگار باشند كامالً) الف
  .مانند دو مسكن با تراكم كم. منطبق باشد

. به اين ترتيب كه هر دو كاربري از يك نوع بوده، اما در جزئيات اختالف داشته باشند. سازگار باشند نسبتاً) ب
  .با تراكم كم  با مسكني كه از تراكم متوسط برخوردار است مانند مسكن

  .يعني اينكه ميزان ناسازگاري بين دو كاربري از سازگاري آنها بيشتر است. نسبتا ناسازگار باشند) ج
يعني مشخصات دو كاربري هيچ گونه همخواني با يكديگر نداشته و در تقابل با . كامال ناسازگار باشند) د

  .مانند كاربري صنعتي و كاربري مسكوني .يكديگر باشند
  .يعني اينكه دو نوع كاربري از جهت سازگاري تأثيري بر يكديگر نداشته باشند. بي تفاوت باشند) ه

براي تعيين ميزان سازگاري و ناسازگاري بين دو نوع كاربري، بايد مشخصات و نيازهاي مختلف هر يك را 
نموده و سپس اين مشخصات و موارد توافق و عدم توافق با يكديگر  براي انجام دادن فعاليت عادي آن تعيين

  . مقايسه شود
كاربري بر اساس استانداردهاي كمي و كيفي موجود و سپس  مرحله ديگر تحليل، بررسي و تعيين نيازهاي هر

كاربري  چنانچه مشخصات به دست آمده با يكديگر مساوي يا نزديك به هم باشد،. مقايسه آنها با يكديگر است
  ها سازگار و در غير اين صورت ممكن است اين كاربري ها نسبتا به يكديگر ناسازگار يا كامال ناسازگار باشند 

  
  ارزيابي ميزان مطلوبيت كاربري هاي فضاي سبز شهر گلستان با محل استقرار آن

آيا كاربري هاي فضاي كه نشان مي دهد  ،در تحليل مطلوبيت كاربري هاي فضاي سبز شهر با محل استقرار آن
سبز استقرار يافته در محدوده شهر گلستان در جايگاه مناسب قرار گرفته است ؟ و آيا مكان يابي صحيحي در 

كنش و  اين رابطه بر قرار شده است ؟ پاسخ به اين سوال ها در گرو شناخت نوع فعاليت، عملكرد، نيازمنديها،
بنابراين هر كاربري بر اساس . ر كاربري ها پديد مي آوردواكنش هايي است كه كاربري فضاي سبز با ديگ

ويژگي هاي خود براي محل خاصي مناسب است و بر عكس، هر محلي نيز با توجه به ويژگي هاي محيطي و 
با مقايسه عوامل فوق . مي طلبدشهري كاربري خاص خود را  همچنين شعاع دسترسي، تاسيسات و تجهيزات

كامال مطلوب، نسبتاً مطلوب، نسبتاً نامطلوب و يا كامال نامطلوب است؟  حل كاربريمي توان نتيجه گرفت آيا م
چنانچه خصوصيات مورد نياز هر كاربري با خصوصيات محل كامال در تضاد باشد، در اين صورت آن محل 

  . مطلوبيتي براي چنين كاربري ندارد



كاربري هاي فضاي سبز و محل استقرار  مولفه هاي مورد استفاده در اين پژوهش جهت تشخيص مطلوبيت بين
  : آن در شهر گلستان عبارتند از 

   از آنجا كه كاربري فضاي سبز كاهش دهندة آلودگي هوا و صدا در سطح شهر       : آلودگي هوا و صدا* 
ته رباط كريم قرار گرف –مي باشد، با توجه به موقعيت جغرافيايي گلستان كه در كنار جاده اصلي اسالم شهر 

عالوه بر اين، در اطراف اين جاده حجم زيادي از . است، عبور وسايل نقليه موجب آلودگي هوا و صدا مي شود
  كاربري  صنعتي و كارگاهي قرار گرفته است كه عامل مهم آلودگي هوا و صدا در اين منطقه محسوب       

ههاي صنعتي باعث آلودگي بيشتر شهر عالوه بر اين به دليل مجاورت شهر با جاده اصلي و گارگا. مي گردد
لذا ايجاد و گسترش  فضاي سبز يكي از راهكارهاي موجود جهت حل مشكل آلودگي صوتي در . شده است

عالوه بر آلودگي صوتي، صنايع واقع در شهر و در محور اسالم شهر ـ رباط كريم، عمده ترين . شهر مي باشد
  .و مساحت زيادي از اراضي شهر را به اشغال خود در آورده اند. دمنبع آلوده كننده هواي شهر گلستان مي با ش

فضاي سبز عمومي  كاربري.جا به جايي هوا نيز  باعث انتشار آلودگي صنايع پيرامون به درون شهر مي گردد
قادر است تا حدودي بر تغييرات اقليمي ناشي از تردد در خيابان و عمدتاً تغييرات مربوط به دما و رطوبت 

ي  و غبار ناشي ازتردد وسايط نقليه موتوري در شهر گلستان تأثير بازدارنده بگذارد و از اين راه كاربري نسب
كه از اين نظر جزء كاربري هاي ناسازگار در .هاي مجاور را تا حدودي در مقابل اين مواد آالينده حفاظت كند

داخل و پيرامون شهر و وزش باد از جهات بنابراين با توجه به وجود صنايع آلوده كننده در . شهر مي باشد
مختلف در فصول سال و به دليل كمبود شديد كاربري فضاي سبز ضرورت دارد كاربري هاي فضاي سبز 

 . شهري به ميزان كافي به منظور كاهش آلودگي ها در شهر ايجاد گردد

با توجه به . في شهر استمنظور از شرايط محيطي ويژگي جغرافيايي زمين شناسي و توپوگرا: شرايط محيطي
نمي شود و نيز  ناهمواري خاصي در شهر مشاهدهاينكه شهر گلستان فاقد ناهمواري و شيب قابل توجه است و 

  .است، تمام بخش هاي شهر براي احداث فضاي سبز مطلوب است  0/0 5متوسط شيب شهر كمتر از 
ي سبز مي باشد كه در تحليل بافر نحوه از ديگر معيارهاي ارزيابي مطلوبيت به كاربري فضا: دسترسي* 

  .  دسترسي به پاركهاي شهري تشريح شده است
 Spatial Analysis تحليل

از جمله تحليل هاي مانند بافر پيوسته، تعيين مجاورت،  GISاين تحليل براي انجام بسياري از تحليل هاي 
ها، طبق ماتريس هاي چهارگانه،  محاسبه تراكم و استخراج شيب مي باشد كه پس از ارزش گذاري كاربري

  . صورت مي گيرد Spatial Analysis نقشه ها تهيه شده و تحليل نهايي



آنچه طي اين تحليل به دست آمده، حاكي از اين است كه در مقياس واحد همسايگي، پارك محله اي گلستان و 
ني با مشكل مواجه هستند، و به قلعه مير كه طبق طرح هادي به عنوان پارك معرفي شده اند از نظر مكان گزي

در طرح هادي شهر،  مكان هاي زيادي . عنوان يك پارك در مقياس مذكور به هيچ وجه قابل استفاده نيستند
ليكن در طي يك دهه اخير اين مكان ها به اشغال كاربري هاي مسكوني و . براي احداث پارك پيشنهاد شده بود

ايگي و محله نمي توان پاركي يافت كه اصول مكان يابي در آن صنعتي در آمده است و در مركز واحد همس
 15محله نسترن، قلعه مير و الهيه داراي پارك مي باشند و  3محله شهر گلستان فقط  18از . رعايت شده باشد

كه پارك ها را بر حسب محله بندي شهر  5 -13نقشه شماره  . محله ديگر شهر از وجود پارك محروم هستند
ان مي دهد، در مناطق پرتراكم شهر با توجه به پيشنهاد طرح هادي هيچ پاركي احداث نشده و بيشتر گلستان نش

در محله قلعه . در محالت كم تراكم مانند محله نسترن كه در جنوب شرقي شهر واقع شده پاركها قرار گرفته اند
با توجه به . ث شده استمير هم كه از بافت هاي قديمي شهر محسوب مي شود پارك واحد همسايگي احدا

موقعيت اين محله كه در نزديكي منطقه صنعتي شهر قرار دارد، پارك موجود نيازهاي اين محله را تامين نمي 
  . كند

محله الهيه نيز از بافت هاي جديد شهر گلستان مي باشد و در نزديكي بزرگراه ساوه و منطقه كارگاهي شهر  
ي موجود در اين محله با توجه به كاركرد اين محله جوابگوي نيازهاي اين پارك الهيه و پارك الحاق. قرار دارد

پرتراكم شهر قديمي و   در محالتي مثل سلطان آباد، حسن آباد، ميمنت آباد هم كه جزء بافت هاي. محله نيست
 .محسوب مي شوند، با توجه به پيشنهادات طرح هادي هيچ پاركي مشاهده نمي شود

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 Thissen تحليل

اين تحليل، . تحليل تايسن در واقع تعريف مناطق منحصر به فرد، تحت نفوذ و مؤثر در اطراف نقاط مي باشد 
عدم توجه به موانعي همچون جاده شرياني، مسيلها و . عوارض نقطه اي را به عوارض پليگوني تبديل مي نمايد

براي انجام اين تحليل . زاياي آن به شمار مي آيدرودخانه ها، از معايب و عدم همپوشي سطوح ايجاد شده از م
ابتدا مي بايستي اليه پارك هاي موجود در محدوده به صورت عوارض نقطه اي ايجاد شده و اطالعات آن را 

اگر پاركها نفوذ و تاثير خاصي داشته باشند به صورت پليگون نشان    مي دهد و . وارد جدول خصيصه اي نمود
نشانگر شعاع خدمات رساني و ظرفيت پارك هاي  شهر گلستان مي باشد و  به طور  هر يك از پليگون ها

مهمترين مزاياي اين تحليل، مشخص نمودن حوزه عمل هر . خودكار عامل مقياس نيز دخالت داده مي شود
. پارك بصورت جداگانه است كه نزديكترين پارك به اين محله ها حوزه وسيعي را به خود اختصاص داده است

محلة ارغوان،  4كه . مانند پارك گلستان كه از لحاظ سلسله مراتب پارك واحد همسايگي محسوب مي شود
نسترن، سبزدشت وكامليا را تحت پوشش خود قرار مي دهد و پارك قلعه مير با همان مقياس    محله هاي 

پارك الهيه نيز بقيه محله  .گلها، هفت تير، ميمنت آباد، شهيد چمران و محله صنعتي پيروزي را پوشش مي دهد
اگر مرزهاي حوزه پارك ها را با رعايت . هاي شمال شهر را تحت پوشش عملكردي خود قرار داده است

مي  5 - 15كه با توجه به نقشه شماره . مقياس آنها حذف كنيم، همان نقشه شعاع عملكرد بوجود خواهد آمد
د كه در اجراي طرح هادي رعايت نشده است، اين امر توان به كمبود پارك در مقياس هاي كالبدي شهر پي بر

در حال حاضر نشان مي دهد ظرفيت پاركها از نظر سلسله مراتب كالبدي در سطح محدوده شهر گلستان 
  .   جوابگوي نياز هاي جمعيت نمي باشد

  
  
  
  
  
  
  

                    
  
  



  
  
  
  



  
  مساحت پارك سبز شهر گلستان بر اساس يسن فضا يتوابع ت ليتحلنقشه  
  
  
  



  نتيجه گيري
 يها يجامع در سطح كشور، كاربر يزيو فقدان برنامه ر ينيشهرنش عيبه علت رشد سر رياخ يسالها در

همچون كمبود سرانه  يسبز بصورت خاص با مشكالت متعدد يفضا يبطور عام و كاربر يخدمات شهر
شهرها  سطحفضاها در  نيچن ينيب شيدم پنامتناسب و ع ينينامناسب و ناموزون، مكان گز عيسبز، توز يفضا

كم  يكالن شهر تهران، ابتدا بصورت روستا رامونيشهرگلستان است كه در پ شهرها،  نياز جمله ا. مواجه شدند
 يوستگيموجب پ ت،يآن شهر و روند تمركز جمع يريگذشت زمان و مهاجر پذ يبود اما در ط تيجمع

 ليروستاها و تبد نيا ييفضا - يكالبد عيرشد سر. ديطرح گرداطراف و به عنوان شهر گلستان م يروستاها
 1345گلستان در سال . نمود جاديمراكز را ا نيبه ا يضرورت ارائه خدمات شهر يآنها به مراكز شهر ريناگز

در  عياستقرار كارخانجات و صنا. مشغول بودند يكشاورز شهيآن به پ تيجمع تيبود، كه اكثر يكوچك يروستا
محور به  نيا رامونيمرغوب و باغات پ يكشاورز ياراض ليتبدشهر و  نيساوه، موجب رشد ا -جاده تهران

 ميشهر، شهرستان رباط كر نيتر تيدر حال حاضر شهر گلستان پرجمع. ديگرد يو صنعت يمسكون يكاربر
بودن  رينبوده، بلكه با توجه به مهاجرپذ تيجمع يعيبر اثر رشد طب  تيجمع شيافزا نيا . شود يمحسوب م

آن در  ينفر 778 تيجمع. است افتهي شيبود، افزا دهيدرصد رس 27كه نرخ رشد آن به  70و  60منطقه در دهه 
 ،يتيرشد جمع نيچن. است دهيرس 1381هزار نفر در سال  200و حدود  1365نفر در سال  8429به  1355سال 

 يخدمات يها يبا كاربر يمسكون يها يبدون كنترل شهر گلستان و رشد نامتعادل كاربر يكيزيباعث گسترش ف
 يبا توجه به كاركرد اجتماع يسبز عموم يفضا يكه سرانه كاربر. ديگرد... و  يورزش ،يفرهنگ يهمچون فضا

كه  يباشد در حال يمترمربع م0/ 56شود، حدود يمحسوب م يخدمات يهايكه دارد و از كاربر يكيو اكولوژ
و  يجهت ارتقاء كم حيو صح نهيبه يابي كانبه منظور م نهيزم نيدر ا. دباش يمتر مربع م 7استاندارد آن حداقل 

و با . شهر گلستان به دست آمد يسبز عموم يموجود فضا تياز وضع يابيارز كي ،يسبز شهر يفضاها يفيك
سبز  يفضا تيوضع ليو تحل هيو تجز يابيآن، با ارز يها يو توانمند يياياطالعات جغراف ستمياستفاده از س

موجود بدست آمد كه  تياز وضع يجيمربوطه، نتا يجدول ها و نمودارها ها،شهر گلستان و ارائه نقشه  يعموم
 ريبه شرح ز يو وابستگ تيظرف  ،يسازگار ت،يمطلوب نهيگز 4انجام شده در  يها يآن در كل بررس نيبارزتر

  . باشد يم
  .شهر گلستان يكيو اكولوژ يكاركرد اجتماع يدارا يسبز عموم يفضا تيو مطلوب يفيك تيوضع  - 1
  . يپاركها در رابطه با سازگار تيوضع  - 2
  .گريد يها يسبز به كاربر يفضا يكاربر يوابستگ  - 3
  



 10به  كيكه نزد ديمشخص گرد يسازگار اريمختلف مع يها هيال بيها، با ترك يكاربر يدر رابطه با همجوار
به  يكامل قرار دارند كه امكان دسترس ير سازگارو پارك گلستان د ريدرصد از پاركها مانند پارك قلعه م

كرده  تيرا رعا ازيمورد ن ميو حرا شتهدا يو درمان يآموزش  ،يفرهنگ ،يمراكز ورزش لياز قب ازيمورد ن ساتيتاس
دهد  يشهر كه نشان    م يپاركها يكردن آن بر رو ادهيمحالت و پ يمطلوب برا يشعاع دسترس نييبا تع.اند
از محله هاي  پرتراكم  يعمده ا يكه قسمتها يدر حال.  برخوردار نبوده يمنطق عياز توز يسبز عموم يفضا

مطلوب  يسبزدشت و فردوس از دسترس ن،يحسن آباد، گلها، امام حس غوان،شهر، همچون محله سلطان آباد، ار
  ركها در سطح شهر،ناموزون پا عيبا توجه به توز زين يبه پارك محرومند از نظر نحوه ارتباط با شبكه دسترس

 كبه پار دنيرس يمردم برا. دهيدر استقرار پاركها باعث گرد ينيمكان گز يارهاياصول و مع يريعدم بكارگ
  .باشند ميرباط كر -بزرگراه اسالمشهر كيو پر تراف ياصل يابانهايآن مجبور به عبور از خ يو پارك الحاق هياله
  

  ارائه پيشنهاد اجرايي جهت توسعه فضاي سبز

آنچه از ديدگاه سيستمي در ارتباط با فضاي سبز شهري اهميت دارد، ميزان رابطـه و وابسـتگي كـاربري فضـاي     

هدف، ارائه راه حلهـا و پيشـنهاداتي بـراي مقابلـه بـا        در اين مرحله،. سبز دركالبد شهر با كاربريهاي ديگر است

  . مشكالت و مسائل فضاي سبز شهر گلستان مي باشد

عبارت است از اينكه بعـد از شـناخت وضـع موجـود و آشـنايي بـا مسـائل و مشـكالت شـهر،          پيشنهاد اول * 

يعني راه حلي كه بتوان آن را بـه اجـرا     مقتضيات زماني و مكاني را در نظر گرفته و به ارائه راه حل ها بپردازيم،

  .گذاشت و از آن نتيجه گرفت

دولتي و اشخاص حقيقي قرار دارد، كه        اراضي خالي زيادي در محدوده شهر در اختيار سازمانهاي - 1

سازمانها در جهت انتقال مالكيت زمينها به شهرداري كه متولي احداث و نگهداري فضاي سبز شهري است 

 .بايد هماهنگي و همكاري الزم را جهت گسترش فضاي سبز عمومي داشته باشند

ر مقايسه با ساير كاربري ها كه از طريق اولويت قرار دادن اجراي كاربري فضاي سبز توسط شهرداري د - 2

 .بررسي هاي محلي و منطقه اي با توجه به پارامترها اجتماعي و اقتصادي مشخص مي گردد

مكان يابي اكولوژيكي است، با توجه به موقعيت منطقه و   از آنجا كه مرحله سوم مكان يابي كاربري فضاي سبز
  .ايفا كند، محلي براي احداث فضاي سبز اختصاص يابد نقش اكولوژيكي كه اين فضا در شهر مي تواند
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