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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :با توجه به کمبود سرانه فضاي سبز و توزيع نامناسب آن در شهر شوشتر ،دراين پژوهش که
بر اساس روش توصيفي -تحليلي با تاکيد بر جنبه کاربردي آن ،ميباشد با استفاده از سامانه اطالعات جغرافيايي
( )GISو تحليل سلسه مراتبي ( )AHPسعي در ارائه الگوي مناسب توزيع بهينه فضاي سبز شهر شوشتر براساس
ضوابط مکانيابي و نيازهاي جمعيتي دارد.
روش پژوهش :در اين راستا دادههاي مكاني گردآوري شده مربوط به هر معيار به فرمت قابل تبديل در ( )GISبراي
اعمال مدل و انجام تحليلهاي فضايي از طريق تشكيل پايگاه دادهها و ايجاد اليههاي اطالعاتي جديد ،تبديل شدند.
نهايتاً به منظور الگوسازي هر كدام از معيارها بر اساس ارزش و اهميت آنها در مکانيابي فضاي سبز ،در نرم افزار
 Choice Expertوزن مناسبي به هريك از اليههاي اطالعاتي داده شده است
يافتهها :نتايج حاصل از تلفيق اليههاي وزن دهي شده بر اساس ميزان اهميت هر يک ازاليهها در مکانيابي فضاي
سبز زمينهاي منطقه مورد مطالعه را براي انتخاب مکان مناسب براي ايجاد فضاي سبز اولويتبندي کرد سپس اين
زمينها با نقشه کاربري مقايسه کرده و مکانهاي مناسب در پنج طبقه مشخص شدند.
نتيجهگيري :زمينهاي با درجه عالي و خيلي خوب نزديک به مناطق مسکوني ،مراکز فرهنگي و مذهبي ،و مراکز
آموزشي قرار دارند .و از شعاع عملکرد پارکهاي موجود و کاربريهاي ناسازگار فاصله دارند .و زمينهاي با درجه
تناسب خوب و متوسط در مسير شبکه ارتباطي و نزديکي به مراکز اداري و رودخانه قرار گرفتهاند همچنين از شعاع
عملکرد پارکهاي موجود فاصله دارند ،چون اين کاربريها مالکيت دولتي دارند بنابراين در صورت نياز به تغيير کاربري
مشکالت زيادي به وجود نخواهد آمد .نوع ديگر از زمينهاي اولويتدار براي کاربري فضاي سبز زمينهاي با درجه
تناسب ضعيف ميباشند اين زمينها به دليل فاصله زياد از مناطق مسکوني ،واقعشدن در زمينهاي ناهموار در مرز
محدوده شهر و همچنين مالکيت خصوصي اين زمينها براي ايجاد فضاي سبز پيشنهاد نميشوند.
واژگان كليدي :فضاي سبز ،سامانه اطالعات جغرافيايي ( ،)GISمدل ( ،)AHPمکانيابي ،شهر شوشتر
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 -3- 3طرح مسئله
توسعه بي رويه شهرها در كشورهاي در حال توسعه
از جمله ايران ،مشكالت فراواني را بوجود آورده است كه
يكي از اين مشكالت ،ساخت و سازهاي بي رويه بدون در
نظر گرفتن استانداردها و بي توجهي به محيط زيست
شهري است .مطالعات نشان داده است كه افزايش
جمعيت و گسترش شهرنشيني موجب تبديل فضاهاي
سبز شهري به سطوح بتني خشن و نفوذ ناپذير ميشود؛
و اين روند به ويژه در كشورهاي در حال توسعه و جهان
سوم نمودي جدي تر دارد ( .)Shi, 2002, 18فضاي
سبز شهري از ديدگاه زيست محيطي عبارت است از:
فضاي متشکل از گياهان با ساخت شبه جنگلي و
برخوردار از بازده ي اکولوژيک زيست محيطي معين،
متناسب با شرايط زيست محيطي حاکم بر محيطزيست
شهر (قسامي به نقل از قرغي  .)9313فضاي سبز در
شهرها بويژه در شهرهاي بزرگ و صنعتي ،داراي
عملکردهاي مختلفي ميباشند .فضاي سبز از يک سو
موجب بهبود وضعيت زيست محيطي شهرها ميشوند و
از سوي ديگر شرايط مناسبي را براي گذران اوقات
فراغت شهروندان تعبيه ميکند .عالوه بر اينها ،داراي
عملکردهاي کالبدي نيز ميباشد .اثرات فضاي سبز
شهري از ديدگاه زيست محيطي مواردي چون کاهش
آلودگي هوا کاهش آلودگي صوتي ،بهبود شرايط
بيوکليماتيک در شهر ،افزايش نفوذ پذيري خاک و تاثير
مثبت بر چرخه آب در محيطزيست شهري و افزايش
کيفيت آبهاي زير زميني را شامل ميشود .فضاي سبز
ميتواند به طور قابل توجهي دماي هوا را کاهش دهد و
يا به تلطيف هوا کمک کند .در بررسي اثرات اثرات
رواني -اجتماعي فضاي سبز بايد گفت که انسان در هر
شرايطي ،به چند ساعت فضاي ساکت و آرام نياز دارد که
فضاي سبز ميتواند اين فضا را تامين نمايد (ابراهيمزاده
و جوکنداني  .)4۴-93،۷،45پارکهاي شهري داراي
نقش اجتماعي ،اقتصادي و اكولوژيكي نيز هستند ،با
مزايايي چون درمان بيماريهاي روحي ،محيطي مطلوب
براي پرورش كودكان ،يكپارچگي اجتماعي ،حفظ آسايش
و نظاير اينها ،كه در عين حال شاخصي براي ارتقاي
كيفيت فضاي زندگي و توسعه جامعه محسوب ميشوند.
) (Balram, 2005, 149اهميت فضاي سبز شهري در
محيطهاي شهر تا آن حد است که بهعنوان يکي از
شاخصهاي توسعه يافتگي مطرح ميباشد .يک هکتار
فضاي سبز در سال  3۳۳تا25۳۳کيلو اکسيژن توليد

ميکند که ميتواند بطور متوسط نياز 9۳نفر به اکسيژن
را تامين نمايد (رستم خاني و لقايي  .)9 :93،9اصوالً
حداقل وسعتي که يک پارک بايد داشته باشد تا بتواند
اثرات ملموس خود را در آب و هواي يک منطقه بگذارد
 9تا  9/2هکتار ميباشد (حقاني و ابراهيمي ،93،۳
 .)913فضاي سبز بايد از نظر کمي و کيفي متناسب با
حجم فيزيکي شهر ،نيازهاي جامعه و با توجه به شرايط
اکولوژيکي شهر و روند گسترش آتي آن توسعه يابد تا
بتواند بهعنوان فضاي سبز فعال بازدهي زيست محيطي
مستمري داشته باشد ( .)www.Persiongeo.comيكي
از مهمترين اهداف در مطالعات شهري ايجاد تعادل است.
چنانچه طرز قرارگيري و توزيع خدمات شهري و
كاربريها ،از جمله فضاي سبز ،داراي تعادل باشد ،همه
قشرهاي جامعه تا حد امكان از آنها بهره مفيد خواهند
برد .بنابراين مفهوم سرانه فضاي سبز تنها ميتواند براي
آن نوع فضاي سبز به کار رود که براي گذران اوقات
فراغت ،بازي و تفريح مهيا شده است .کشور ايران با
وجود عدم بهرهبرداري صحيح از اراضي و منابع آبي ،از
نظر سطح فضاي سبز پايينتر از حد استاندارد جهاني
قرار دارد .براساس معيارهاي وزارت مسکن و شهرسازي،
سرانه مناسب براي فضاي سبز شهرهاي کشور بين -95
92مترمربع تعيين شده است ،در حالي که در وضع
موجود بسياري از شهرها ،اين سرانه کمتر از  3۳۳اين
ارقام است .بر مبناي اين يکي از مسائل مطرح در زمينه
مکانيابي ،تعيين مکان بهينه پارک و فضاي سبز شهري
ميباشد .استقرار پاركهاي شهري از يك سو به جهت
تأثيري كه بر كيفيت زندگي شهري و نيل به توسعه
پايدار دارند و از سوي ديگر به جهت بار مالي بدون
بازگشت سرمايه و سود كه براي شهرداريها به جاي
مينهند ،ارزش بررسي گسترده را دارند ( Manlun,
) .2003, 31مکانيابي نادرست فضاهاي سبز شهري و
پارکها ،در نهايت منجر به ايجاد ناهنجاريهايي از قبيل
استفاده کم کاربران از پارکها و فضاهاي سبز ايجاد
شده ،ايجاد محدوديت در ارائه طرح معماري مناسب،
آشفتگي در سيماي شهر و کاهش امنيت رواني و
اجتماعي خواهد گرديد (رحماني .)93،3 ،در اين راستا
شهر شوشتر عليرغم کمبود در زمينه سرانه فضاي سبز
اختصاص يافته به آن ،به جهت توزيع ناموزون اين
کاربري با مشکالت و مسائل بسياري مواجه است که اين
مسئله عالوه بر رعايت نکردن اصل عدالت و برابري در
برخورد يکسان جمعيت مناطق مختلف از فضاهاي سبز
مناسب ،از يک سو ،آسايش ،سالمت و ايمني رواني -

مکانیابی بهینه فضای سبز شهر شوشتر با استفاده از سامانه اطالعات جعرافیایی ( )GISو مدل ()AHP

اجتماعي شهروندان را کاهش ميدهد از سوي ديگر
باعث افزايش حجم ترافيک زياد خصوصاً برروي پل
قديمي شهر ميشود.
تحقيق حاضر ميکوشد تا با بهره گيري از سامانه
اطالعات جغرافيايي و تحليل سلسه مراتبي به ارائه الگوي
بهينه مکانيابي فضاي سبز شهري شهر شوشتر بپردازد.
 -۲-3پيشينهي پژوهش
از پژوهشهاي صورت گرفته در اين زمينه در داخل
و خارج از کشور ميتوان موارد ذيل را بيان نمود.
(مانلوم )۴۳:2۳۳3در پاياننامه کارشناسي ارشد خود در
تحليل فضاي سبز شهري ،از مدل  AHPو سامانه
اطالعات جغرافيايي  GISبهره برده است و معيارهاي
انتخابي وي ،عوامل :آلودگي هوا ،آلودگي آب سطحي،
آلودگي آب زيرزميني و آلودگي صوتي بوده و در قضاوت
به جاي نه درجه اهميت از سه درجۀ اهميت در روش
مقايسه زوجي استفاده نموده است .خانم الهه طهماسبي
و همکاران ( )3۴5-35۷ ،2۳94با ارائه مقاله مکانيابي
پارکهاي شهري در مقياس محلي با استفاده از سامانه
اطالعات جغرافيايي GISو مدل AHPدر مجله اروپايي
زيست شناسي تجربي با استفاده از اطالعات آماري و
نقشه در مقياس  9:9۳۳۳شهري با در نظرگرفتن
معيارهاي ناسازگار با ايجاد فضاي سبز (صنعتي ـ نظامي)
و معيار سازگار (زمين باير) مکان مناسب براي ايجاد
فضاي سبز در منطقه  4شاهرود را پيشنهاد دادند.
) (Elahe Tahmaseb and et al, 2014, 357سهناز
سنر و همكارانش در سال  2۳9۳مطالعه اي درباره
مکانيابي تغيرات سطح زمين درحوضه درياچه بيسهير
تركيه با استفاده از روش تركيبي  GISو  AHPانجام
دادند ) .(sener, sehnaz et al, 2010, 4همچنين در
سال  2۳9۳دي .اس .فرناندز و همکارانش با استفاده از
روش ترکيبي سامانه اطالعات جغرافيايي و تحليلهاي
تصميمگيري چند معياري براي منطقه بندي خطرات
سيل در نواحي شهري استان توکيمان ))Tucuman
آرژانتين انجام دادند ( Fernandez, D. S. and et. al,
) .2010, 90در کشورمان ايران ،آقاي وارثي و همکاران
در تحقيقي مکانيابي فضاي سبز شهري شهر خرم آباد را
در سال  93،۷انجام دادند .احمدي زاده و بناي رضوي
در سال93،،با تلفيق فرآيند سلسه مراتبي () AHPو
( )GISمدلي را براي ارزيابي مکانهاي مناسب پارکهاي
شهر ،در بيرجند ارائه نمودند .در سال  9319عاطفه
احمدي و همکارانش الگوي مناسبي براي توزيع بهينه

فضاي سبزشهري منطقه  ۷اهواز ارائه دادند .محمدي و
همكاران ( )9319در مقاله اي با عنوان تحليل مكاني ـ
فضايي پاركهاي شهري شهر نورآباد به اين نتيجه رسيده
اند كه با استفاده از سيستم اطالعات جغرافيايي GISدر
مکانيابي انواع خدمات شهري از جمله پارك ،ممكن
است مؤثر واقع شود؛ از اين رو برنامه ريزان و مديران
شهري با بهره گيري از اين سامانه ميتوانند با شناسايي
مكانهاي مناسب و اختصاص آنها به فضاهاي سبز تا
حدودي از مشكالت موجود در شهرها بكاهند.
 -1-3معرفي محدوده مورد مطالعه
شوشتر شهري با تاريخ  ۴هزار ساله و سابقه شهر نشيني
بيش از چهار هزار سال از معدود شهرهاي جهان است
كه از قديم به همين نام كنوني از آن ياد شده است اين
شهر در آستانه ورود به دشت ،از رشته كوه زاگرس واقع
شده است ،لذا كوه ،دشت و رودخانه در شوشتر با
يكديگر تالقي دارند .شوشتر با مساحت  243۴کيلومتر
مربع در شمال استان خوزستان کشور ايران ،بين 4،
درجه و  35دقيقه تا  41درجه و  92دقيقه طول شرقي
از نصف النهار گرينويچ و  39درجه و  3۴دقيقه تا 32
درجه و  2۴دقيقه فرض شمالي از خط استوا قرار گرفته
است .جمعيت آن 919هزار نفر است (سرشماري
سال )931۳و پنجاه و هفتمين شهر از نظر جمعيت در
ايران است .در استان خوزستان پس از کالنشهر اهواز و
شهرهاي دزفول و آبادان چهارمين شهر بزرگ استان از
لحاظ جمعيت محسوب ميشود .موقعيت شوشتر در
استان خوزستان مرکز و متمايل به شمال است .از لحاظ
طبيعي دامنههاي پاياني کوههاي زاگرس ،مرز شرقي اين
شهرستان و رود دز مرز غربي اين شهرستان را تشکيل
ميدهد .ميانگين ارتفاع شهرستان شوشتر از سطح دريا
 95۳متر و ارتفاع نقطه مرکزي شهر شوشتر از سطح
دريا  ۴5متر است .کوههاي مشرف به شوشتر فدلک نام
دارند که پايان چين خوردگيهاي زاگرس در جلگه
خوزستان هستند .فاصله شوشتر تا اهواز  ،5کيلومتر و
تا تهران  ،39کيلومتر و تا خليج فارس  222کيلومتر
است .شوشتر همانند اغلب شهرهاي خوزستان داراي
تابستانهاي گرم و زمستانها معتدل مديترانه اي است.
 -۲مواد و روشها
روش تحقيق حاضر توصيفي -تحليلي است و نوع
آن كاربردي  -نظري است .مباني تئوريك آن براساس
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مطالعات اسنادي ،كتابخانهايي و بازديد ميداني و مراجعه
به سازمانها و ارگانها مربوطه انجام گرفته است.
معيارهاي مورد استفاده جهت مكانيابي براساس
ضوابط مكانيابي انتخاب شده است .با توجه به اينكه
فرآيند مكانيابي يك مسئله تصميم گيري چند صفته
بوده و با استفاده از مدل سلولي قابل انجام است،
ميبايست در انتخاب نرم افزار اين نكته را مورد نظر قرار
داد كه نرم افزار منتخب عالوه بر مدل برداري ،مدل
رستري را نيز مورد پشتيباني قرار داده و عالوه بر اين
موارد ،قابليت استفاده از قواعد تصميم گيري چند صفته
را نيز داشته باشد .در اين راستا جهت مقايسه زوجي
معيارها و بدست آوردن وزن اليهها از نرم افزار Expert
Choiceاستفاده شد و سپس با استفاده از ابزار Spatial
 GIS ٬Analystسازي اليهها با اعمال وزنهاي بدست
آمده براي تجزيه و تحليلهاي فضايي صورت گرفت .در
نهايت پس از تلفيق اليههاي وزندار به دست آمده از
انجام عمليات مذكور ،مناطق اولويت دار براي ايجاد
فضاي سبز منطقه مورد مطالعه شناسايي شدند.

 -1مباني نظري
يکي از نخستين گامها ،در شناخت هر موضوعي و
برنامهريزي براي آن ،آگاهي از تعاريف و گونههاي
مختلف آن موضوع است .به منظور شناخت فضاهاي سبز
شهري نيز گام نخست مرور تعاريف و گونهبنديهاي
مختلف ارائه شده براي آن است .آن بخشي از فضاي سبز
که در محدوده شهر طراحي و بنا شده ،فضاي سبز
شهري ناميده ميشود .لغات مترادف با مفهوم فضاي سبز
در زبان فارسي عبارتند از :آبسال ،باغ ،بست ،بستان،
بهشت ،بوستان ،بهشت زار ،تاکستان ،پرديس ،چمن زار،
رضوان ،گلشن (رضايي بنفشه  .)93 ،93،۴بين فضاي
سبز و سطح سبز از نظر اکولوژيکي تفاوت وجود دارد و
اين تمايز از اين جهت حائز اهميت است که سطوح سبز
(بهعنوان مثال يک پارک تزئيني) نميتواند همچون
فضاي سبز شبه جنگلي عمل غبارگيري را انجام داده و
يا در کاهش آلودگي صوتي نقش مؤثر داشته باشد و يا
به نحو مطلوبي موجب کاهش دما گردد (سعي دنيا
.)39 ،93۷1
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با توجه به اين نکته ،به تعريف فضاي سبز پرداخته
ميشود:
 منظور از فضاي سبز شهري ،نوعي از سطوح کاربريزمين شهري با پوششهاي گياهي ساخت ميباشد.
که هم واجد بازدهي جتماعي و هم واجد بازدهي
اکولوژيکي هستند (سعيد نيا .)39 ،93۷1
 فضاي سبز شهري ،بخشي از فضاي باز شهري استکه عرصههاي طبيعي يا اغلب مصنوعي آن ،زير
پوشش درختان ،درختچهها ،بوتهها ،گلها ،چمنها
و ساير گياهاني است که بر اساس نظارت و مديريت
انسان با در نظر گرفتن ضوابط ،قوانين و
تخصصهاي مرتبط با آن براي بهبود شرايط زيستي
و رفاهي شهروندان و مرکز جمعيتي غير روستايي،
احداث ،حفظ و نگهداري ميشوند (سازمان مديريت
و برنامهريزي کشور.)93۷4 ،
همچنين فضاي سبز شهري از ديدگاههاي مختلفي
مورد بررسي قرار ميگيرد:
 از ديدگاه زيست محيطي ،فضاي سبز شهري عبارتاست از فضايي نسبتاً وسيع متشکل از گياهان با
ساختي شبه جنگلي و برخوردار از بازدهي زيست
محيطي و اکولوژيکي معين در شرايط زيست
محيطي شهر حاکم ميباشد (بهرام سلطاني ،93۷2
.)9۳2
 از ديدگاه شهرسازي ،فضاي سبز شهري دربرگيرندهبخشي از سيماي شهر است که از انواع پوششهاي
گياهي تشکيل شده است و بهعنوان يک عامل زنده
حياتي در کنار کالبد بي جان شهر ،تعيين کننده
ساختار مورفولوژيک شهر است (مجنونيان ،93۷4
.)341
با توجه به اهميت روزافزون فضاي سبز شهري و
گسترش نقش کليدي آن در عرصههاي مختلف زندگي
شهري نياز به تعريف جامع تري که دربرگيرنده مفاهيم
مورد نياز در شرايط کنوني باشد وجود دارد .اين مفاهيم
شامل موارد زير است:
 نقش انسان در سازماندهي و مديريت و برنامهريزيفضاي سبز.
 اعمال خالقيتهاي مهندسي -معماري در طراحيفضاي سبز شهري
 مباني مهندسي محيطزيستبنابراين ميتوان چنين عنوان نمود که فضاي سبز
شهري آن بخش از ساختار شهر است که در محدوده
شهر بوده و شامل مجموعه اي از انواع گياهان دست

کاشت که براي استفاده عمومي و رفاه حال شهروندان و
همچنين افزايش کيفيت زيستي شهرها ايجاد شده و
داراي کارکردهايي چون تلطيف هوا ،زيبايي بصري ،روح
بخشي به کالبد بي جان شهر و غيره است (حيدري
.)93،،،،۷
 -3-1عملکردهاي فضاي سبز شهري
دانشمندان پي بردهاند كه فضاي سبز ميتواند به
آرامش ،جوان سازي و كاهش خشونت مردم كمك كند.
گذشته از مزاياي اجتماعي و فيزيولوژيكي ،طبيعت
شهري ميتواند مزاياي اقتصادي را نيز ،چه براي مديران
شهري و چه براي شهروندان فراهم سازد .بهعنوان مثال،
پااليش هوا كه درختان انجام ميدهند ،ميتواند منجر به
كم شدن هزينههاي كاهش آلودگي و ميزان آن گردد .به
عالوه ،ارزشهاي زيبايي شناختي ،تاريخي و تفرجي
پاركهاي شهري باعث افزايش جذابيت شهر ،ارزش
گردشگري و در نتيجه درآمد ميشود ( Cheisura,
) .2004, 129عالوه بر اين پارکهاي شهري در موارد
بسياري از توسعه بي قواره و نسنجيده شهرها نيز
جلوگيري ميکند .امروزه با توجه به سرطانزايي محيط
شهري بر اعتبار و اهميت فضاهاي سبز و پارکهاي
شهري افزوده شده است (مهدي نژاد .)93۷2،21
عملکردهاي فضاي سبز شهري را به طور کلي به
سه دسته عمده تقسيم بندي کرده اند.
 -3-3-1عملکرد اکولوژيک:1
تنوع زيستي و حفاظت از محيطزيست کاهش
آلودگي هوا و صوتي ،معتدل کردن هوا ،سايه افکني و
تنظيم ميکروکليما ،کمک به آرام کردن جريانات سيل و
کيفيت آب ،ايجاد سطح نفوذپذيري براي جذب آب و
ايجاد فرصتهايي براي مطالعات تاريخي و محيطي ،از
عملکردهاي مهم اکولوژيک فضاي سبز شهري ميباشد.
فرصتهايي براي مطالعات تاريخي و محيطي ،از
عملکردهاي مهم اکولوژيک فضاي سبز شهري ميباشد
(.)Scottish, 1981, 2
 -۲-3-1عملکردهاي اجتماعي – رواني:2
ايجاد مکانهاي مناسب براي ورزش ،تفريح ،در
جهت سالم نگه داشتن سالمتي انسان و در دسترس
بودن اين فضاها براي همه ساکنان شهر و به وجود
آوردن محيطهاي آرام در شهر ميتواند بهعنوان عاملي
مهم در جهت سالمتي اجتماعي و رواني عمل کند

سال ششم
شماره بيستم
زمستان 3131
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( .)Scottish, 1981, 2در بيشتر بحثها بر پارکها و
فضاي سبز شهري بهعنوان يک راهکار بسيار مهم که
ميتواند کيفيت زندگي اجتماعي شهري را باال ببرد،
تأکيد شده است (..G. Girarde( 9112
 -1-3-1عملکرد از ديدگاه اقليمي و زيست
محيطي ـ اجتماعي:3
جدول شماره ( - )9عملکردهاي فضاي سبز از اين دو
ديدگاه را در جدول زير مشاهده ميکنيم.
ديدگاه اقليمي

ديدگاه زيست محيطي  -اجتماعي

-9توليد اکسيژن و دي
اکسيد کربن

کمک به کاهش وزش باد شديد در
سطح شهر

کنترل تشعشعات و بازتاب
نور

جلوگيري از تغييرات غير طبيعي دما
در سطح شهر

کنترل ترافيک

کمک به کاهش وجود غبار در سطح
شهر

کنترل باد

سيرکوالسيون (گردش) جداگانه هواي
شهر

تاثير رواني از طريق فينوسيد
توليدي گياهان

جلوگيري از مسدوديت سطح شهر

 – 2ذخيره انرژي

برقراري ايمني رواني از طريق ايجاد
حريمهاي عريض سبز ميان
کاربريهايي که با يکديگر در تعارضند.

کاهش دما و افزايش رطوبت زيباسازي و کمک به شکل و فرم دادن
فضاهاي شهري
نسبي

مأخذ( :جالليان)93۷4 ،
 -۴تعريف و اهميت مكانيابي

سال ششم
شماره بيستم
زمستان 3131

78

انتخاب موقعيت 4مناسب براي استقرار يك كاربري
جستجويي است جهت يافتن مكاني 5كه بتواند با نيازهاي
خاص كاربري مربوط هماهنگ گردد .نيازهاي مربوط به
استقرار يافتن كاربريهاي مختلف در محل مناسب همان
معيارهاي انتخاب و يا معيارهاي مکانيابي 6هستند.
فرآيند يافتن و انتخاب موقعيت محل كاربريها با توجه
به معيارهاي مورد نظر مکانيابي ناميده ميشود .از آنجا
كه مکانيابي نياز به اطالعات واقعي زيادي دارد ،حجم
بزرگي از اطالعات جزئي براي معرفي مكانهاي مختلف
بايد جمع آوري ،تركيب ،تجزيه و تحليل شوند؛ تا ارزيابي
صحيحي از عواملي كه ممكن است در انتخاب تأثير
داشته باشند ،صورت پذيرد .بنابراين در مقياس شهري،
مکانيابي فعاليتي است كه قابليتها و تواناييهاي يك
منطقه را از لحاظ وجود زمين مناسب و كافي و ارتباط
آن با سايركاربريهاي شهري جهت انتخاب مكاني

مناسب براي كاربري خاص ،مورد تجزيه و تحليل قرار
ميگيرد .قابليتها و توانهاي يك مكان با توجه به اينكه
براي چه فعاليتي در نظر گرفته شود متفاوت خواهد بود،
بنابراين بسته به نوع كاركرد مورد نظر بايد شاخصها يا
معيارهايي تعريف شود تا توان مكان با توجه به آنها مورد
بررسي قرار گيرد .اين شاخصها و معيارها نسبت به نوع
كاربرد ،متفاوت هستند اما همه آنها در جهت انتخاب
مكان مناسب همسو ميشوند .استفاده از اين شاخصها
نياز به داشتن اطالعات صحيح و كامل از مكان دارد و
دستيابي به اطالعات نيازمند تحقيقات گسترده و جامع
ميباشد .تنها پس از تركيب و تجزيه و تحليل اطالعات
جمع آوري شده و ارزيابي آنها امکان تصميم گيري
مكاني وجود دارد( .جعفر كريمي  .)٣ ،٢٨٣١بطور كلي
مکانيابي فعاليتي است كه استعدادهاي فضايي و غير
فضايي يك سرزمين را جهت ،انتخاب مكان مناسب براي
كاربري خاص مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار ميدهد
(فخري .)99 ،٢٨٣٣
 -۵معيارهاي مکانيابي فضاي سبز
جين جکوب ،منتقد شهرسازي معاصر معتقد است
که پارک بايد در جايي باشد که زندگي در آن موج
ميزند ،جايي که در آن ،فرهنگ و فعاليتهاي بازرگاني و
مسکوني است .تعدادي از بخشهاي شهري داراي چنين
نقاط کانوني ارزشمندي از زندگي هستند که براي ايجاد
پارکهاي محلي يا ميادين عمومي ،مناسب به نظر
ميرسند (بهمن فر و محرم نژاد .)2 :93،5بر اين اساس
مکانيابي فضاي سبز بايد از اصولي چون «مرکزيت،
سلسه مراتب و دسترسي» تبعيت کند .مرکزيت فضاي
سبز به اين مفهوم است که فضاي سبز حتي المقدور در
مرکز محله ،ناحيه و يا منطقه شهري مکانيابي شود.
همچنين فضاهاي سبز در مقياسهاي متفاوت اعم از
پارکهاي محله اي ،منطقهاي و امثال آنها ،بايد با
ساختار کالبدي متناظر خود انطباق داشته باشد ،بهعنوان
مثال پارک منطقهاي در محدوده منطقه پيشنهاد شود.
يکي از معيارهاي ديگري که در مکانيابي فضاي سبز
بايد به آن توجه شود ،معيار «دسترسي» است .به اين
مفهوم که پارکهاي شهري بايد از چهار جهت به شبکه
ارتباطي دسترسي داشته باشند تا بدين طريق هم
جمعيت بيشتري از آنها استفاده کند و هم امکان نظارت
اجتماعي و امنيت پارک افزايش يابد .بدين ترتيب امکان
بهره برداري ديداري از جلوههاي زيباي پارک براي
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رهگذران از چهار جهت فرآهم ميشود (قرخلو و جان
بابا نژاد .)93،۷،3۷
جدول شماره ( :)2ابراهيمزاده و جوکندان معيارهاي زير
را براي مکانيابي فضاي سبز ذکر کردند؛
سازگاري

قرارگيري کاربريهاي سازگار در کنار يکديگر

آسايش

دسترسي به فضاي سبز از لحاظ فاصله و زمان

کارايي

مکاني انتخاب شود که بيشترين بازدهي و
کارايي متناسب با فضاي سبز را داشته باشد.

مطلوبيت

ارتباط فضاي سبز با کاربريهاي اطراف

سالمتي

اعمال ضوابط محيطي و بهداشتي جهت تعديل
آلودگيها

ايمني

حفاظت شهر در مقابل خطرات صنعتي و
طبيعي از قبيل سيل و طوفان

مکانيابي
اکولوژيکي

اقدام به ايجاد کمربند سبز تا به نوعي تعادل
اکولوژيکي شهر و پيرامون آن ايجاد شود.

مکانيابي حقوقي

مشخص کردن مالکيت حقوقي اراضي و اولويت
دادن به اراضي ملي

مکانيابي
اقتصادي

ضرورت و توجيه اقتصادي فضاي سبز ،تا فضا
بدان اختصاص يابد.

مآخذ( :ابراهيمزاده و جوکندان )93،۷
 -۶يافتههاي تحقيق
جهت مکانيابي در سامانه اطالعات جغرافيايي
ميبايست عوامل مؤثر ،معيارها و محدوديتها بصورت
اليههاي نقشه تهيه شده و مورد پردازش و تحليل قرار
گيرند .در اين مطالعه براساس ضوابط مكانيابي فضاي
سبز شهري و متناسب با نوع مدل كاربردي () AHPو
شناخت شرايط جغرافيايي ،اجتماعي -اقتصادي و
كالبدي -فيزيكي منطقه مورد مطالعه ،عوامل مؤثر
(معيارها) در مكانيابي فضاي سبز شناسايي شدند .جهت
مكانيابي و ادغام نمودن نقشهها ،ميبايست معيارها مؤثر
در مكانيابي استاندارد شود .يعني معيارها را با استفاده از
قواعد تصميم گيري به مقياسي تبديل شوند كه بتوان
آنها را با يكديگر ادغام كرد( .شهابي )1 :93،، ،بدين
منظور از روش تحليل سلسله مراتبي )(AHPاستفاده
شده است .فرآيند تحليل سلسله مراتبي روشي است
منعطف ،قويي و ساده كه براي تصميم گيري در شرايطي
كه معيارهاي تصميم گيري متضاد ،انتخاب بين گزينهها
را با مشكل مواجه ميسازد ،مورد استفاده قرار ميگيرد.
اين روش ارزيابي چند معياري ابتدا در سال  91،۳به
وسيله توماس ال ساعتي پيشنهاد گرديد و تاكنون
كاربردهاي متعددي در علوم مختلف داشته است
(زبردست  )93،۳،94اين تكنيك براساس مقايسه دو به

دو بنا شده و امكان بررسي و تصميم گيري مسائل با
معيارهاي چندگانه و كمي و كيفي را با يكديگر امكان
پذير ميكند (قدسي پور .)34،93،۴
در اين راستا جهت مكانيابي بهينه فضاي سبز
شوشتر بايستي اطالعات و دادههاي به دست آمده به
فرمتي مناسب جهت انجام تحليل در محيط  GISتبديل
شوند.
 -3-۶دادههاي مورد استفاده
دادههاي مورد نياز اين تحقيق به دو قسمت
دادههاي مکاني و دادههاي توصيفي تقسيم بندي
ميشوند ،از منابع زير جمعآوري شده و با استفاده از نرم
افزار () Arcgisرقومي شده و در پايگاه دادهها قرار
گرفتهاند.
 -3-3-۶دادههاي مکاني
-

-

نقشههاي موجود به ويژه نقشه شهري در مقياس
 9:9۳۳۳۳شهر شوشتر که توسط مهندسين مشاور
براي اداره مسکن و شهرسازي تهيه شده بود.
مشاهده ميداني ،که از طريق آن معيارهاي مورد
نظر از قبيل پارکهاي موجود ،مناطق مسکوني،
آموزشي ،اداري ،بهداشتي ،فرهنگي -مذهبي ،شبکه
معابر ،زمينهاي باير و رودخانه روي
نقشه 9:9۳۳۳۳مشخص گرديدهاند.

 -۲-3-۶اطالعات غير مکاني و توصيفي
طرح جامع شهر شوشتر اطالعاتي در مورد تراکم
جمعيت ،وسعت زمينهاي باير ،وسعت فضاي سبز
مناطق و نواحي و غيره.
واحد فضاي سبز شهرداري شوشتر اطالعات دقيق
در مورد امکانات موجود در پارکها ،مساحت پارکها،
تعداد درختان درختچهها و...
 -۲-۶ورود عوامل تاثير گذار (معيارها) به محيط
سيستم اطالعات جغرافيايي ))GIS
اين مرحله فرآيندي است که شامل اخذ داده،
تغييرات فرمت  ،7تنظيم کردن ٣و مستندسازي

9

دادههاست (فرجزادهاصل .)، ،93،4داده هايي که به
سيستم وارد شده عبارتند از نقشههاي رقومي ٢0کاربري
اراضي وضع موجود و نقشههاي رقومي از اليههاي مراکز
مسکوني ،آموزشي ،بهداشتي ،اداري ،فرهنگي ،ارتباطي،
رودخانه ،زمينهاي باير و فضاي سبز موجود.
با توجه به جدول شماره ( )3و شکلهاي زير
مشاهده ميکنيم که حريمهاي با فاصله صدمتر صدمتر
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از معيارهاي مؤثر در مکانيابي تا فاصله 9۳۳۳متري زده
شده است و براي اليههايي مثل نزديکي به مراکز
مسکوني ،نزديکي به مراکز آموزشي ،نزديکي به مراکز
اداري ،نزديکي به مراکز فرهنگي -مذهبي ،نزديکي به
شبکه ارتباطي و نزديکي به رودخانه که از همجواريهاي
متناسب با پارک و فضاي سبز هستند هر قدر به پارکها

و فضاي سبز نزديک تر باشند وزن بيشتري ميگيرند و
بر عکس اليههايي مثل مراکز بهداشتي و پارکهاي
موجود که همجواري آنها با پارک و فضاي سبز ناسازگار
است هر قدر فاصله افزايش پيدا کند وزن بيشتري
ميگيرند.

جدول شماره ( :)3ارزش گذاري اليهها بر اساس فاصله
فاصله (متر)

آموزشي

فرهنگي

پارک

اداري

بهداشتي

ارتباطي

رودخانه

۳-9۳۳

9۳

9۳

9

9۳

9

9۳

9۳

9۳۳-2۳۳

1

1

2

1

2

1

1

2۳۳-3۳۳

،

،

3

،

3

،

،

3۳۳-4۳۳

۷

۷

4

۷

4

۷

۷

4۳۳-5۳۳

۴

۴

5

۴

5

۴

۴

5۳۳-۴۳۳

5

5

۴

5

۴

5

5

۴۳۳-۷۳۳

4

4

۷

4

۷

4

4

۷۳۳-،۳۳

3

3

،

3

،

3

3

،۳۳-1۳۳

2

2

1

2

1

2

2

1۳۳-9۳۳۳

9

9

9۳

9

9۳

9

9
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شکل شماره ( :)4ارزشگذاري بر حسب فاصله از
شبکه ارتباطي
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شکل شماره ( :)5ارزشگذاري بر حسب فاصله
ازفضاي سبز موجود

شکل شماره ( :)۴ارزشگذاري بر حسب فاصله از
زمينهاي باير

شکل شماره ( :)،ارزشگذاري بر حسب فاصله از
شکل شماره ( :)۷ارزشگذاري بر حسب فاصله از
مناطق مسکوني
.مراکز فرهنگي و...
منبع :طرح جامع شهر شوشتر و محاسبات و پردازشهاي نگارندگان/سال 9314
بررسي ،شدت برتري معيار iنسبت به معيار aij ٬j

عت زمينهاي باير اقدام
با ايجاد حريم تا فاصله  5۳۳متري با فواصل صد متر
نموديم و به علت سازگار بودن اين معيار با افزايش فاصله
وزن کاهش مييابد .شکل ( )۴همچنين با توجه به اينکه
براي ايجاد اليههاي مسکوني به صورت نقطهاي مرکز
محالت انتخاب شدند تا حريم  3۳۳متري وزن صفر در
نظر گرفته شد ،از  3۳۳متر تا فاصله 9۳۳۳متر حريمها
با فواصل صدمتري ايجاد شدند در اينجا هم مثل بقيه
معيارهاي سازگار با افزايش فاصله وزن کاهش مييابد.
شکل شماره ()،
 -۷وزندهي و انجام تلفيق اليهها براي انجام
تحليل و شناسايي مکان بهينه براي فضاي سبز
براي تعيين ضريب اهميت (وزن) معيارها ،در يك
ماتريس دو به دو آنها را با هم مقايسه ميكنيم .مبناي
قضاوت در اين امر مقايسه ي معيارها براساس كميتي
يک تا نه است كه بر اساس آن و با توجه به هدف

تعيين ميشود تمامي معيارها با توجه به درجه اهميت
دو به دو مقايسه ميشوند( .مالچفسكي.)395 :93،5 ،
پس از مقايسه دو به دو معيارها و محاسبه وزنها و
نسبت توافق () ،CRچنانچه اين نسبت كمتراز ۳/9
باشد ،مقايسهها قابل قبول و وزنهاي محاسبه شده را
استخراج ميكنيم .در صورتي که نسبت توافق ما از ۳/9
بيشتر باشد ،آنگاه با اعمال تغييراتي در ماتريس مقايسه
دوتايي آن را براي حد قابل قبول تنظيم ميكنيم .شرط
اين اعالم نتيجه نيز کمتر بودن نسبت )(CRاز ۳/9
ميباشد (شهابي  .)1 :93،،دراين پژوهش مقايسه
زوجي اليهها در نرم افزار Expert Choiceصورت
گرفته است و نسبت ( )CRبراي دادههاي ما کمتر از
 ۳/9در آمده است که نشان دهنده ي قابل قبول بودن
نتيجه ميباشد (نمودار شماره .)9
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مسکونی

0.376

فرهنگی

0.16

آموزشی

0.125

رودخانه

0.087
0.072

ارتباطی

0.048

اداری

0.046

بهداشتی

0.045

زمین هار بایر

0.042

پارک

نمودار شماره ( – )9نمودار محاسبه وزنها در Expert Choice
مآخذ :نظرکارشناسان و محاسبات انجام شده در نرم افزار Expert Choice CR=0. 09

 -۸نزديکي به تک تک معيارها
در نهايت با ضرب وزنهاي بدست آمده در اليههاي مؤثر در مکانيابي در  overlay weightedو ادغام اليههاي
وزن دار در  Map Algebraمکانهاي اولويت دار براي ايجاد فضاي سبز شناسايي شدند.

شکل ( :)9۳تلفيق نهايي اليههاي وزن دار براي شناسايي مکان بهينه براي ايجاد فضاي سبز
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شکل ( :)99ارزش گذاري و اولويت بندي نهايي زمينهاي شهري براي ايجاد فضاي سبز
 -3بحث و نتيجه گيري
ضرورت و اهميت فضاي سبز در شهرها
غيرقابلترديد است ،فضاي سبز شهري ميتواند عالوه بر
جنبه زيبايي و اثرات تفريحي ،تأثير مستقيمي در
سالمت جسماني و روحي افراد داشته باشد بنابراين بايد
بهگونهاي مستقل موردتوجه برنامهريزان قرار گيرد.
چنانچه طرز قرارگيري و توزيع خدمات شهري و
کاربريها ،ازجمله فضاي سبز ،داراي تعادل باشد ،همه
قشرهاي جامعه تا حد امكان از آنها بهره مفيد خواهند
برد .بنابراين مفهوم سرانه فضاي سبز تنها ميتواند براي
آن نوع فضاي سبز به کار رود که براي گذران اوقات
فراغت ،بازي و تفريح مهيا شده است .کشور ايران باوجود
عدم بهرهبرداري صحيح از اراضي و منابع آبي ،ازنظر
سطح فضاي سبز پايينتر از حد استاندارد جهاني قرار
دارد .بر اساس معيارهاي وزارت مسکن و شهرسازي،
سرانه مناسب براي فضاي سبز شهرهاي کشور بين -95
92مترمربع تعيينشده است ،سرانه فضاي سبز شهر
شوشتر طبق طرح جامع ۴/2مترمربع است .که
نشاندهنده کمبود فضاي سبز در سطح شهر هست .لذا
در اين پژوهش مکانيابي فضاي سبز شهري با
کاربرد GISو مدل AHPدر راستاي ارائه الگوي بهينه و
مؤثر توزيع پارکهاي شهر شوشتر مورد بررسي و تحليل
قرار گرفت .در اين پژوهش از هفت معيار نزديکي به

رودخانه ،مراکز آموزشي ،مراکز فرهنگي و مذهبي،
زمينهاي باير ،مناطق مسکوني و نزديکي به شبکه
ارتباطي و دوري از مناطق بهداشتي و فضاي سبز موجود
استفاده شده است .ازآنجا که در اين پژوهش با پارامتري
متفاوت (سازگار و ناسازگار) براي مکانيابي فضاي سبز
شهري روبهرو بوديم براي تعيين اهميت معيارها با
استفاده از مدل  AHPو نظرات کارشناسان اهميت
معيارها را مشخص کرديم .در اين پژوهش از معيارهاي
متفاوتي چون دوري از صنايع آالينده و ظرفيت مناسب
زمينهاي باير و مخروبه استفادهشده است ،تحليل نتايج
حاصل از خروجي نهايي حاصل از مدل  AHPدر
محيط GISو انطباق آن با نقشه کاربري اراضي شهر
بيانگر اين است که مناطق با درجه تناسب عالي و خيلي
خوب (به ترتيب با  2۳و  2،درصد مساحت پيشنهادي)
نزديک به مناطق مسکوني ،مراکز فرهنگي و مذهبي ،و
مراکز آموزشي و قرار دارند .و از شعاع عملکرد پارکهاي
موجود و کاربريهاي ناسازگار فاصله دارند .اين مناطق
بهترين محل براي ايجاد پارک هستند .شکل شماره
( )99زمينهاي با درجه تناسب خوب و متوسط (به
ترتيب با  24و  99درصد مساحت پيشنهادي) در مسير
شبکه ارتباطي و نزديکي به مراکز اداري و رودخانه
قرارگرفتهاند همچنين از شعاع عملکرد پارکهاي موجود
فاصلهدارند ،چون اين کاربريها مالکيت دولتي دارند
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بنابراين در صورت نياز به تغيير کاربري مشکالت زيادي
به وجود نخواهد آمد .نوع ديگر از زمينهاي اولويتدار
براي کاربري فضاي سبز زمينهاي با درجه تناسب
ضعيف ( 1درصد از مساحت پيشنهادي) ميباشند اين
زمينها به دليل فاصله زياد از مناطق مسکوني ،واقعشدن
در زمينهاي ناهموار در مرز محدوده شهر و همچنين
مالکيت خصوصي اين زمينها براي ايجاد فضاي سبز
پيشنهاد نميشوند .زمينهاي با درجه تناسب خيلي
ضعيف (۷درصد از مساحت پيشنهادي) به دليل
قرارگيري در فاصله زياد از محدوده اصلي شهر (نزديک
به قسمت بيروني جاده کمربندي) دوري از مناطق
مسکوني و دوري از ساير معيارهاي مؤثر در مکانيابي،
براي ايجاد فضاي سبز پيشنهاد نميشوند .شکل شماره
( .)99نتايج حاصل از اين تحقيق بيانگر کاربرد و اهميت
 GISو  AHPدر مکانيابي فضاي سبز و ديگر کاربريها
بر اساس ضوابط و ديگر نيازهاي جمعيتي است.
 -3۱پيشنهادها
 با توجه به کمبود محسوستر فضاي سبز در منطقهکوي نيرو و فرهنگ شهر و قرار گرفتن مساحت بسيار
زيادي از زمينهاي با تناسب عالي و خيلي خوب در
اين منطقه به دليل وجود زمينهاي باير مناسب و
نزديک به رودخانه پيشنهاد ميشود پارک ساحلي
منطقهاي در حاشيه کارون در اين منطقه احداث
گردد.
 با توجه به پتانسيل بسيار باالي منطقه شهرک ساحليجهت ايجاد فضاي سبز و وجود مساحت زياد از
زمينهاي باير اطراف ساحل و مهمتر از همه محروم
بودن اين منطقه از بسياري از امکانات تفريحي اولويت
دوم براي ايجاد فضاي سبز در اين مهم (طبق شکل
شماره  )99پيشنهاد ميگردد.
 با توجه به وجود روشهاي بهروز و بسيار خوب درتصميمگيري و تجزيهوتحليل اطالعات مکاني؛ مانند
سامانه اطالعات جغرافيايي  GISو روشهاي تحليل
سلسله مراتبي ،AHPو همچنين لزوم توزيع عادالنه و
کارشناسانه خدمات شهري ،پيشنهاد ميشود که در
مکانيابي مراکز خدمات شهري از اين فنها به نحوه
مطلوب استفاده شود.
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 -33منابع و مأخذ
ابراهيمزاده ،عيسي ،اسماعيل ،عبادي جوکندان.93،۷ .
تحليلي بر توزيع فضايي ـ مکاني فضاي سبز در منطقه
سه شهري زاهدان .مجله جغرافيا و توسعه .شماره 99
احمدي عاطفه ،علي ،موحد ،علي ،شجاعيان.931۳ .
ارائه الگوي بهينه مکانيابي فضاي سبز شهري با
استفاده از  GISو  AHPنمونه موردي :منطقه ۷
شهرداري اهواز .فصلنامه آمايش محيط .شماره 95
بهرام سلطاني ،کامبيز .)93۷2( .مقدمهاي بر شناخت
محيطزيست .تهران :سازمان محيطزيست.
جالليان ،حميد .)93۷4( .آلودگي هواي تهران و اهميت
فضاي سبز در کاهش آلودگي هوا .پاياننامه
کارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهريزي شهري .دانشگاه
تهران.
جعفر كريمي ،اشكان .)93،1( .مکانيابي مراكز آموزشي
(دبستان) با استفاده از .GISپاياننامه کارشناسي ارشد
شهرسازي .دانشكده هنرهاي زيبا .دانشگاه تهران .شماره
٢٨
حقاني مجيد ،فرزانه،ابراهيمي .)93،۳( .بررسي اهميت
و اثرات فضاي سبز بهعنوان بخشي از دانش مداخلهگر
در برنامهريزي کالبدي و طراحي شهري .مجموعه
مقاالت همايشهاي آموزشي و پژوهشي فضاي سبز
شهر تهران .جلد دوم
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