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ارزیابی کاربری فضای سبز شهری ،در فرایند توسعه پایدار
(مطالعه موردی :اسالمشهر)

نعمت حسین زاده ،* 1الهام امینی ،2زینب یعقوب پور ،3مجید نقوی

4

 1دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یادگار امام خمینی(ره) ،شهر ری ،تهران ،ایران
 2استادیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس ،تهران ،ایران
 3دانشجوی دکترای شهرسازی دانشگاه آزاد ،معاون توسعه منابع انسانی شهرداری منطقه 19شهر تهران
 4گروه طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1395/6/1 :

چکیده

تاریخ پذیرش مقاله1395/12/10 :

1

با توجه به افزایش جمعیت و آلودگی روزافزون محیط شهری ،نقش حیاتی فضاهای سبز روز به روز بیشتر می
شود .فضای سبز به عنوان یك فیلتر طبیعی از آلودگیهای محیطی می کاهد و تضمین گستره نسبی سالمت
فردی و اجتماعی ساکنان شهر و آرامش محیط آن است .باتوجه به این اثرهای حیاتی ،فضای سبز شهری باید
از نظر کمّی و کیفی متناسب باحجم فیزیکی شهر(راهها و ساختمانها) و نیازهای جامعه(گذران اوقات فراغت
ونیازهای بهداشتی) تأمین شود ،تا بتواند به عنوان فضای سبز فعال ،بازدهی محیط زیستی مستمری داشته
باشد .بنابراین باید توسعه فضای سبز شهری برای پایدار ماندن ،با توجه به ویژگیهای اقلیمشناختی محل و
آرای مردم بومی لحاظ شود .بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت کاربری فضای سبز
شهر اسالمشهر در فرایند توسعه پایدار با مدل راهبردی Swotمیباشد .بر همین مبنا با مطالعات میدانی و نظر
سنجی از کارشناسان به جمع آوری و شناسایی فهرستی از نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها پرداخته شد و
با برخورد دو به دو فرصتها و تهدیدها با نقات قوت و ضعف استراتژیهای تهاجمی ،محافظه کارانه ،رقابتی و
تدافی استخراج شد و با بهرهگیری از روش توصیفی -تحلیلی و پیمایشی به تدوین راهبردهایی پرداخته شد و
در نهایت با استفاده از یك مدل مطلوب ،سرانه فضای سبز مناسبی برای شهر اسالمشهر پیشنهاد و اثبات
گردید ،نتایج پژوهش نشان میدهد که که در حال حاضر ،سرانه کاربری وضع موجود فضای سبز شهر
اسالمشهر در حد استاندارد برای شهروندان این شهر نمیباشد.
کلید واژهها :کاربری فضای سبز ،سرانه فضای سبز ،مدل  ،Swotاسالمشهر

* نویسنده عهده دار مکاتبات:

Nemat.1986@ yahoo.com
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 -1مقدمه
امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست ،پیامدهای
توسعه شهری و پیچیدگی معضالت زیست محیطی ،موجودیت فضای سبز و گسترش آن را برای همیشه اجتناب
ناپذیر کردهاند .شهرها به عنوان کانون های متمرکز فعالیت و زندگی انسانها ،برای اینکه بتوانند پایداری خود را
تضمین کنند چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متاثر از سیستم های طبیعی ندارند .در این میان فضای سبز به
عنوان جزء ضروری و الینفک پیکر یگانه شهرها در متابولیسم آنها نقش اساسی دارند که کمبود آنها میتواند
اختالالت جدی درحیات شهرها به وجود آورد .توجه به فضای سبز به طور عام به عنوان ریه های تنفسی شهرها
تعریف اغراق آمیزی از کارکردهای آن نیست بلکه این تشبیه بیان کننده حداقل کارکرد آن در مفهوم اکولوژیک
شهرها به شمار میرود (مجنونیان .) 6:1374 ،شهرنشینی اگرچه باعث رفاه و راحتی انسان ها شده است ،لیکن
گرفتاری هایی را نیز به دنبال داشته است به طور کلی هرچه جمعیت شهرها بیشتر می شود به همان نسبت مشکالت
شهری بیشتر میشود .افزایش جمعیت ،مسائلی همچون ترافیک ،افزایش کارگاه های کوچک و بزرگ ،افزایش حجم
زباله ،آلودگی ،نابودی جنگلها و درختان و فضای سبز را به دنبال دارد(سعیدنیا .)11:1382 ،با افزایش جمعیت،
توسعه و گسترش شهرنشینی ،انسان ها به تدریج از طبیعت دور شده اند و تراکم بیش از حد جمعیت و دخالت در
محیط طبیعی و ایجاد محیط های انسان ساخت ،نیازهای زیست محیطی ،جسمی و روحی انسان را بیشتر بروز داده
است (پوراحمد و دیگران .) 29:1388 ،فضای سبز شهری یکی از مهمترین نیازهایی است که زندگی شهری امروزی
بدان احتیاج دارد و در هر برنامهریزی و طراحی برای شهرها باید بیشترین توجه را به این مقوله معطوف کرد
(یوسفی .) 51:1380،فضای سبز و پارک ها نه تنها به دلیل اهمیت تفریحی آنها بلکه به علت نقش مهمی که در حفظ
و تعادل محیط زیست شهری و تعدیل آلودگی هوا دارند مورد توجه بوده است (شاهیوندی .)15:1385 ،از محاسبه
مساحت کاربریهای فضای سبز شهر اسالمشهر در طول دوره های مختلف این اطالعات به دست آمده است که در
سال  ، 1343یعنی پیش از شروع مهاجرت به شهر اسالمشهر و تبدیل آن به یک نقطه شهری ،میزان کاربری
کشاورزی و فضای سبز برابر 40/6درصد از کاربریها بوده است .اما این میزان بعد از ورود 160490نفر افراد مهاجر
در سال ،90میزان این کاربری ها به 16/53درصد کاهش پیدا میکند و این روند کاهشی به موازات ورود مهاجران به
شهر اسالمشهر ادامه دارد تا جایی که در سال 1390به حدود 10/36درصد میرسد .با توجه به همین امر و توزیع
ناعادالنه فضای سبز در سطح شهر اسالمشهر و کمبود سرانه نسبت به استاندار کشور این ضرورت پیدا میکند به
بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدها از دیدگاه مشارکت کنندگان و افراد ذینفع در جهت توسعه پایدار
فضای سبز شهر اسالمشهر پرداخته و در نهایت باتوجه به این نظرات و دیدگاهها ،راهبردها و راهکارهای مناسب به
روش swotبه منظور بهره گیری بهینه و هدفمند از نقات قوت و فرصتها و تقویت یا از بین بردن نقاط ضعف و
تهدیدها در جهت دستیابی به توسعه پایدار فضای سبز این شهر ارائه شود.

 -2روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی -تحلیلی و در نهایت اثباتی است .برای جمععآوری
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دادهها و اطالعات مورد نیاز ،از بررسیهای اسنادی و مطالعات میدانی از قبیل مصعاحبه و مشعاهده ،اسعتفاده شعده و
باتوجه به اطالعات به دست آمده به بررسی وضعیت فضای سبز در ناحیه اقدام شعده اسعت .در مرحلعه بععد جهعت
تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائه راهبردهای توسعه پایدار فضای سبز شهر اسالمشهر از ماتریس تحلیلی سوات بهعره
گرفته شده است .باتوجه به بررسیهای صورت گرفته برروی محیط داخلی و خارجی ناحیه فهرستی از نقاط قعوت،
ضعف ،فرصتها و تهدیدها مورد شناسایی قرار گرفت و با برخورد دو به دو فرصتها و تهدیدها با نقعات قعوت و
ضعف اسعتراتیی هعای تهعاجمی ،محافظعه کارانعه ،رقعابتی و تعدافی اسعتخراج شعد .سعشس بعرای مشعارکتی کعردن
برنامهریزیهای آتی ،به نظر خواهی از جامعه آماری موجود در ناحیه مورد مطالعه به صعورت پرسشعنامه و تصعادفی
جمعآوری و ارزیابی شد .و باتوجه به نظرات مصاحبه شوندگان و مسئوالن وزن دهی به تک تک عوامل تعاثیر گعذار
صورت گرفت .در نهایت با تنظیم و عوامل داخلی و خارجی به تدوین راهبردهای اساسی به منظعور توسععه پایعدار
فضای سبز شهر اسالمشهر پرداخته شد.

 -3اهداف پژوهش
هدف این پیوهش بررسی و ارزیابی فضای سبز شهر اسالمشهر در فرایند توسعه پایدار با مطالعه اسنادی و عینی
از وضعیت موجود فضای سبز این شهر و شناخت نقاط قوت و ضعف و بهرهگیری از فرصت های موجود با مدل
 swotمی باشد .در این راستا ابتدا با بررسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها از دیدگاه مشارکت کنندگان و
افراد ذینفع به ارائه راهبرد توسعه یکشارچه فضای سبز شهری این ناحیه پرداخته و در نهایت با بهرهگیری بهینه و
هدفمند از نقات قوت و فرصت ها و تقویت یا از بین بردن نقاط ضعف و تهدیدها درجهت دستیابی به توسعه پایدار
فضای سبز این شهر به محاسبه سرانه فضای سبز پیشنهادی متناسب با شرایط خاص موجود در منطقه بر اساس مدل
بهرام سلطانی ارائه شده است.

 -4مبانی نظری پژوهش
طرح مسأله فضای سبز از الزامات زندگی شهرنشینی به شمار میرود چرا که عالوه بر ارزشهای جانشین نشدنی
زیست محیطی تلطیف هوا و تعدیل دما در زیباسازی شهر و حفظ آرامش و شادابی شهروندان تاثیر مستقیم دارد
(خوش نمک .)109 :1381 ،در اواخر قرن نوزدهم از جمله راهحلهایی که بسیاری از مسائل سکونت در شهر
پیشنهاد شد ،فکر ایجاد شهرهای باغ مانند بود .این فکر از جانب ابنزرهاوارد انگلیسی پیشنهاد شد .توجه او بیشتر به
رهایی از جنبههای مضر انقالب صنعتی و از میان بردن محالت فقیر نشین و پرجمعیت بود (شیعه .)35:1385 ،نمونه
جدیدترین سامانه پارکی ،طرح آبروکرمبی درسالهای 1943-44برای شهر لندن جهت ایجاد یک سیستم از فضای
باز و سبز متصل از طریق مسیرهای سبز می باشد .در این سامانه سلسله مراتبی از باغات و پارک ها و سایر فضای
سبز ،در اندازههای مختلف با کاربردها و نقشهای مکمل ،باتوجه به نیازهای متفاوت استفاده کنندگان و عملکردهای
محیطی وجود دارد که عالوه بر نقشی که به صورت منفرد ایفا مینمایند .در چهارچوب یک شبکه گستردهتر
عملکرد دارند (خان سفید .)125:1390 ،اکنون عصر جدیدی در طراحی فضای سبز پا به عرصه وجود نهاده که
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خاستگاه اصلی آن آمریکاست ،اما در اروپا نیز می توان آن را مشاهده کرد .این پدیده انعکاس از شناخت زمان و فضا
برزمین است و به طور عمده از سوی هنرمندان و مجسمه سازان هدایت میشود .با وجود این امروز طراحی فضای
سبز اصوالً براساس الگوهای سنتی اروپاست (پاپلی یزدی .)125:1382 ،افزایش ایجاد صنایع در حومه ها به موازات
تاسیس پارکهای صنعتی برنامه ریزی شده ،صورت گرفته است .اولین پارکهای صنعتی برنامهریزی شده در اوایل قرن
بیستم در ایاالت متحده تاسیس شد .اما این پارکها تا بعد از جنگ جهانی دوم عمومیت چندانی نیافت .بیشتر این
پارک های صنعتی از طرف شرکتهای خصوصی تأسیس شده و بعضی از آنها از طریق سازمان های غیرانتفاعی مانند
اتاقهای بازرگانی و کمیته توسعه به وجود آمده است (شکویی .)98:1385 ،گشودن مرکز میادین شهرها یا انتقال
مجسمهها و بر ج های یادگار به یک گوشه میدان ایجاد باغچه در حیاط آپارتمانهای مسکونی به جای مراکز شلوغ
شهر ،برپا داشتن دیواره های بلند در اطراف پارکهای عمومی برای حفاطت آنها در مقابل سر و صدای خیابان در
اطراف پارکهای عمومی همه رفرمهای سطحی بودند که کامیلوزیته پیشنهاد میکرد (شیعه .)33:1385 ،در
سال1945گزارشی در ارتباط با پارک های ملی تنظیم و بر ایجاد و احداث آنها تاکید شده بود که پارکها باید به
سرعت و در مناطق برجسته و مهم تفریحی ایجاد شوند ،تا مردم از اوقات فراغت و هوای آزاد الزم بر خوردار
شوند .بنابراین یک نمایندگی پا رک ملی باید انجام شود تا امور اجرایی را برای برنامه ریزی و نظارت بر کار تاسیس
آنها به عهده گیرد (زیاری.)12:1378 ،
امروزه فضای سبز در شهرها جزء الینفک ساختار شهر و یکی از عناصر اصلی آن می باشد .در گذشته نقش
غالب فضاهای سبز به زیباسازی و سشس ظاهر سازی محیط مصنوع محدود می شد .لیکن امروزه کارکرد این فضاها
در سطح شهرها نقشی به مراتب وسیع تر و اساسی تر به خود گرفته و از سه دیدگاه عملکردی قابل طرح گردیده
اند :عملکرد زیست محیطی ،عملکرد کالبدی در ساخت شهر ،عملکرد اجتماعی -روانی .تقسیم بندی فضاهای سبز
شهری در کشورهای مختلف ،متفاوت میباشد و علت آن نیز در نوع بهرهبرداری و کاربرد آنهاست (رضویان:126 ،
 .) 1381از آنجایی که فضای سبز بخش جاندار ساختار شهرها محسوب می شود ،در نتیجه در ارتقاء کیفیت محیط
زیست شهری تاثیر مستقیم دارد (لقائی.)9:1373 ،
 -مدل SWOT

1

مدل راهبردی swotتجزیه و تحلیل و شناسایی نظامند عواملی است که راهبرد باید بهترین سازگاری را با آنها
داشته باشد .منطق رویکرد مذکور این است که راهبرد اثر بخش باید قوتها و فرصتهای سیستم را به حداکثر،
ضعف ها و تهدیدها را به حداقل برساند .این منطق اگر درست بکار گرفته شود نتایج بسیار خوبی برای انتخاب و
طراحی راهبرد اثر بخش خواهد داشت این مدل یکی از ابزارهای استراتییک تطابق نقاط قوت و ضعف درون
سیستمی با فرصتها و تهدیدات برون سیستمی است (هریسون و همکاران .)1382 ،روش تحلیلی سوات با
شناسایی و تحلیل عوامل بیرونی و درونی آغاز می گردد ،منظور از عوامل بیرونی کلیه عواملی است که در خارج از
منطقه قرار دارند ولی بر آن تاثیر دارند این عوامل به عنوان تهدیدها و فرصتها مشخص میشوند .کارایی ،سرعت
strengths, weaknesses, opportunities, threats
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و ظرفیت تطبیق عوامل درونی با محیط بیرونی همراه با رقابت با مناطق و شهرهای دیگر نقاط قوت و ضعف شهر را
منعکس میکنند .نقاط قوت و ضعف باتوجه به عوامل متعدد مشخص میشوند .این نقاط قوت و ضعف در مقابل
تهدیدها مقاومت میکنند یا بر آنها غلبه می نمایند و از فرصتها جهت بهبود شرایطی استفاده میشوند .خط مشیها
به عنوان واسطه عمل میکنند و تعامالت بین عوامل بیرونی و درونی را تحت تاثیر قرار میدهند (ضیاخواه:25 ،
.)1388
 -روش استفاده از مدل SWOT

در شکل شماره( ،) 1به طور کلی ماتریس سوات به نمایش در آمده است .ماتریس سوات استراتییهای چهارگانه
و نیز نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها را نمایش میدهد ،استراتییها دارای عنوانهای SO ،WO ،ST ،WT

می باشند .این ماتریس فرایند مربوط به تدوین سیاستها و استراتییهای توسعه است که باتوجه به نوع واکنش و
تقابل و نحوه تعامل هر عامل داخلی و خارجی با لحاظ نمودن جهات قبلی با چهار منطقه با چهار نوع استراتیی
متفاوت ،میتوان ماتریس سوات ر ا ترسیم کرد .بنابراین این ماتریس باید بتواند نقاط قوت و فرصت را حفظ ،و نقاط
ضعف را تبدیل به قوت یا حذف و تهدیدها را خنثی کند.
ماتریس نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها و تهدیدها از ابزارهای مهمی در فرایند تدوین راهبرد هستند که به وسیله
آن اطالعات ماتریسهای ارزیابی عوامل درونی و بیرونی با یکدیگر مقایسه میشوند (قادری .)35:1388 ،از مقایسه
فرصتها و نقاط قوت ،راهبردهای فرصت -تهدید ( )SOحاصل میشود .به همین ترتیب از مقایسه نقاط قوت و
تهدیدها ،راهبردهای قوت -تهدید( ،)STاز مقایسه نقاط ضعف و فرصتها راهبردهای ضعف -فرصت( )WOو از
مقایسه نقاط ضعف و تهدیدها ،راهبردهای ضعف -تهدید ( )WTبه دست میآید (زمانی و همکاران.)1388 ،
ماتریس سوات
SWOT
فرصت ها
O

نقات قوت
S
استراتژی های
SO

نقاط ضعف
W
استراتژی های
WO

تهدیدها
T

استراتژی های
ST

استراتژی های
WT

شکل( ) 1ماتریس تهدیدات ،فرصت ها ،نقاط ضعف وقوت swot

 استراتژیهای  :SOاین استراتیی ها به منظور حداکثر استفاده از قوت های موجود برای بیشترین استفاده ازفرصتهای محیطی طراحی میشوند .به عبارتی دیگراین استراتییها ،استراتییهای خاص رقابتی و راهبردی بوده و
از نقاط قوت جهت بهرهبرداری بهتر از فرصتها استفاده میشود.
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 استراتژیهای  :STاین استراتییها به منظور حداکثر استفاده از قوتهای موجود برای به حداقل رساندنتهدیدهای موجود در عوامل بیرونی طراحی می شوند .به عبارتی دیگران تهدیدها را با استفاده از استراتیی نقاط
قوت بی خطر میکنند.
 استراتژیهای  :WOاین استراتییها به منظور حداقل نمودن ضعفهای داخلی برای بیشترین استفاده ازفرصتهای محیطی طراحی میشوند .به عبارتی دیگر در این استراتییها از فرصتها ،جهت کم رنگ نمودن و یا از
بین بردن نقاط ضعف استفاده می-شود.
 استراتژیهای  :WTاین استراتییها به منظور حداقل نمودن ضعفهای داخل برای حداقل نمودن اثراتتهدیدهای محیط بیرونی طراحی می شوند .به عبارت دیگر این استراتییها ،استراتییهای بقاپذیری در محیط بوده
و جهت به حداقل رساندن نقاط ضعف و اجتناب از تهدیدها استفاده میشود.
 مدیریت استراتژی :چارچوبی است که مجموعه حرکات و اقدامات اصلی را برای دستیابی به اهداف ترسیمکرده و چگونگی تخصیص کلی منابع را برای بدست آوردن موقعیتهای مطلوب ،خنثی کردن تهدیدها در حال و
آینده بیان م ی دارد .همچنین مدیریت استراتیی به عنوان طرح و نقشه الگو موضع و دیدگاه به کار میرود شکل(.)2
بدین ترتیب راهبرد تدابیری است که در جامعه برای کاربرد کلیه منابع موجود و قابل حصول به منظور حفظ ارزش
های متعلق به خود اتخاذ میشود (رضوانی.)1389:116 ،

وجود منابع
استمرار تولید

اقتصاد

مدیریت فضای سبز
کنترلهای محیطی

ساختارنهادی
اجتماعی

شکل( :)2الگو و چارچوب فرایند مدیریت توسعه پایداردرفضای سبزشهری
مأخذ(:صالحی فرد)4:1387 ،

 فضای سبز و نقش آن در توسعه پایدارمحیط زیست انسانها مجموعهای است از روابط متقابل بین انسانها با محیط اطراف خود که تعادل بیولوژیک را
سبب میشود و چگونگی برقراری این رابطه و تأثیرپذیری خصوصیات اکوسیستمها در کیفیت زندگی انسانها و
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سالمت روانی آنها تأثیر دارد .بحث فضای سبز شهری و چگونگی تأثیر گذاری آن بر پایداری شهر باعث اهمیت این
بخش از فضای شهری می شود به خصوص در شهرهای ناپایدار و نامتعادل که امروزه وجود دارد.
جدول( )1به عنوان یک مدل مفهومی برای چگونگی تأثیر گذاری فضاهای سبز شهری در پایداری شهر و
سرانجام در توسعه پایدار می باشد و بیانگر این است که توزیع و پراکنش فضاهای سبز شهری باید به گونهای بهینه
و مطلوب باشد تا دارای بازدهی اکولوژیکی (محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،روحی و روانی) برای شهروندان باشد و
زمینه ساز شرایط اکولوژیکی مطلوب برای شهرها باشد.استقرار پارکهای شهری از یک سو به جهت تأثیری که بر
کیفیت زندگی شهری و نیل به توسعه پایدار دارند و از سوی دیگر به جهت بار مالی بدون بازگشت سرمایه و سود
که برای شهرداری ها بجای می نهد ،ارزش بررسی گسترده را دارند.
جدول( :)1نقش و كارایی فضای سبز در توسعه پایدار شهری
تصفیه آب و هوا
زیباسازی شهری
 -1محیطی

کاهش آثار باد
پایداری میکرو اقلیم
کاهش آلودگی صوتی

نقش و

جلوگیری از فرسایش

كارایی

کاهش انرژی مصرفی ساختمان ها

فضای سبز

کاهش هزینه های مربوط به رفع آلودگی هوا و

در توسعه

 -2اقتصادی

پایدار شهری

کیفیت باالی

توسعه پایدار

زندگی

شهری

توسعه پایدار

گردو غبار
کاهش هزینه ساخت سیستم های هدایت جریان
سیالبی

 -3اجتماعی و

تقویت وابستگی های اجتماعی

روحی و روانی

باالبردن میزان مشارکت پذیری شهروندان
کاهش فشار و استرس
مأخذ(:خان سفید و همکاران)10:1390 ،

 ارتباط اركان توسعه پایدار با فضاهای سبز شهریتوسعه پایدار دارای سه اصل پایداری محیط زیست ،پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی است:
 پایداری زیست محیطی :ایجاد فضای سبز و پارکها برای جلوگیری از هرگونه آالینده و آلودگی محیطزیست.
 پایداری اقتصادی :یعنی حفظ و ارتقای وضعیت فعلی بدون صدمه زدن به منابع طبیعی و نیازهای آینده.-

پایداری اجتماعی :انسان و جوامع انسانی محور اصلی توسعه پایدار هستند که هدف اصلی توسعه پایدار
دستیابی به جامعه ای پویا و ماندگار است که این امر جز با حفظ محیط زیست ممکن نیست ( Del Barrio,

.)1998:242
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شکل( :)3ابعاد مختلف توسعه پایدار(مورای ،1388 ،ص)488

 -5معرفی محدوده مورد مطالعه
اسالمشهر شکل( )4در نواحی میانی شمال غرب فالت مرکزی و در موقعیت جغرافیایی" 51" ،22 " ،30و "،0
" 51 " ،10طول شرقی و در" 34"،42"،30و " 35 " ،27" ،30عرض شمالی و بر روی آبرفتهای سیالبی و
مخروطه افکنه سیالبهای جاری شده از دامنههای جنوبی البرز مرکزی واقع شده است .مساحتی بالغ بر 278کیلومتر
مربع( 7/1درصد مساحت استان تهران) را اشغال کرده است (فرمانداری اسالمشهر .)1390،اسالمشهر بر روی یکی از
مهمترین محورهای ارتباطی استان تهران با جنوب کشور یعنی محور ارتباطی تهران -ساوه و خط آهن تهران -قم
در 22کیلومتری راه زمینی جنوب غرب پایتخت واقع شده است (طرح جامع اسالمشهر ،مهندسین مشاور همسو،
 ،1364بخش دوم  .)1:در گذشته به دلیل همجواری روستای قاسمآباد با جاده ساوه ،اسالمشهر را به نام قاسمآباد
شاهی و یا قاسمآباد می شناختند و مدتی نیز نام آن شادشهر بوده است .این شهر از نظر تقسیمات دارای سه شهر
(اسالمشهر ،چهار دانگه ،احمدآباد مستوفی) با مرکزیت شهر اسالمشهر می باشد.
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شکل( :)4نقشه و موقعیت جغرافیایی شهر اسالمشهر

 -1-5بررسی ویژگیهای جمعیتی شهر اسالمشهر
به طور کلی روند تحوالت جمعیت شهراسالمشهر در دوره های مختلف سرشماری به شرح جدول زیر میباشد:
جدول( :)2وضعیت جمعیت شهر اسالمشهر از سال  1345تا 1390
سال

تعداد مطلق جمعیت

سهم از كل جمعیت كشور%

نرخ رشد اسالمشهر%

نرخ رشد كشور%

1345

1006

0/0039

7/66

3/ 1

1355

50292

0/14

47/87

2/ 7

1365

215129

0/43

15/56

3/ 9

1375

265450

0/44

2/12

1/96

1385

357389

0/51

3

1/ 5

1390

389102

0/55

1/66

1/29

مأخذ(:مركز آمارایران سرشماری عمومی نفوس و مسکن)45-90
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 -2-5وضع موجود كاربری فضای سبز و كشاورزی شهر اسالمشهر
از محاسبه مساحت کاربری های مختلف در طول دورههای مورد بررسی این اطالعات به دست آمده است که در
سال  ،1343یعنی پیش از شروع مهاجرت به شهر اسالمشهر و تبدیل آن به یک نقطه شهری ،میزان کاربری
کشاورزی و فضای سبز برابر 40/6درصد از کاربری ها بوده است .اما این میزان بعد از ورود 160490نفر افراد
مهاجر ،میزان این کاربریها به 16/53درصد کاهش پیدا می کند و این روند کاهشی به موازات ورود مهاجران به
شهر اسالمشهر ادامه دارد تا جایی که در سال 1390به حدود 10/36درصد میرسد .این کاهش همانند نرخ رشد
جمعیت این کانون شهری در نوع خود بی نظیر است .در تحلیل این مسأله می توان چنین گفت که اسکان مهاجرین
به این منطقه ،پیرامون هستههای روستایی اولیه بوده است و اراضی پیرامون این روستاها منطبق بر اراضی کشاورزی
و فضای سبز بوده در نتیجه بیشترین میزان تغییر و تبدیل به کاربری های دیگر را داشته اند .به این ترتیب این نتیجه
حاصل می شود که مهاجرت های چند دهه گذشته موجب تغییرکاربری کشاورزی و فضای سبز در شهر اسالمشهر
گردیده است تا آنجا که مساحت کل فضای سبز شهر اسالمشهر در سال 93برای جمعیت 389102نفری حدود
 3/550/149متر مربع و سرانه فضای سبز این شهر در سال 93به حدود 9/12متر مربع رسیده است.
جدول( :)3وضعت موجود مساحت كاربری فضای سبز اسالمشهر به تفکیک مناطق

كل مناطق

مساحت فضای سبز(هکتار)

مساحت چمن(هکتار)

مساحت جنگل كاری(هکتار)

منطقه یک

67

26

17

منطقه دو

52

16

4/ 5

منطقه سه

61

14

30

منطقه چهار

16

4/ 5

5/ 5

منطقه پنج

93

---

80

منطقه شش

66

10

45

شهر اسالمشهر

355

---

182

مأخذ(:سازمان پاركها و فضای سبز شهرداری اسالمشهر)1393 ،

 -6یافتههای پژوهش
 -1-6استانداردهای فضای سبز شهری
درمنابع مختلف و براساس نظر کارشناسان و دانشمندان مطالعات شهری در دنیا استاندارد بینالمللی فضای سبز
برای هر انسانی که در شهرهای پرجمعیت زندگی میکنند ،از 15تا 50مترمربع و به طور متوسط30مترمربع ذکر شده
است رقم پیشنهادی سازمان ملل 20تا  25متر مربع برای هر نفر ذکر شده است.
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 -2-6سرانه فضای سبز شهری
براساس مطالعات و بررسی های وزارت مسکن و شهرسازی ،سرانه متعارف و قابل قبول فضاهای سبز شهری در
شهرهای ایران بین  7تا  12متر مربع برای هر نفر است که در مقایسه با شاخص تعیین شده از سوی محیط زیست
سازمان ملل ( 20تا  25متر مربع برای هرنفر) ،رقم کمتری است .با وجود این در شهرهای مختلف کشور نیز این رقم
با توجه به وییگیهای متفاوت جغرافیایی و اقلیمی آنها ،با اختالفاتی همراه است که میزان آن را طرحهای مصوب
هریک از شهرها تعیین می کنند .برخی زمان دسترسی را  10دقیقه که معادل  400تا  500متر از نواحی مسکونی
است ،برآورد می کنند .در مورد سطح سرانه فضای سبز در بین آراء دست اندرکاران همسانی دیده نمی شود .برخی
از منابع استاندارد سرانه فضای سبز را 15متر مربع و بعضی دیگر بین  15تا  50متر مربع را اعالم کرده اند .طبق
گزارش مطالعات برنامه ریزی وزارت کشور زندگی سالم در جایی امکان پذیر است که سهم سرانه هر فرد از فضای
سبز در منطقه مسکونی از 30تا 50متر مربع کمتر نباشد (مجنونیان.)57:1374 ،
 -3-6ارزیابی وضعیت فضای سبز شهر اسالمشهر با مدل swot
به منظور تدوین راهبردهای توسعه اقتصادی این منطقه از الگوی جامع برنامه ریزی راهبردی استفاده شده است:
مرحله نخست این تکنیک تعیین چشم انداز و تدوین هدف می باشد سشس با ورود دادهها به بررسی عوامل
داخلی و تشکیل ماتریس ( 1)IFEبا ضرایب و رتبه بندی ،به بررسی عوامل خارجی و تشکیل ماتریس()EFE

2

پرداخته می شود بعد از این مرحله زمان مقایسه کردن می باشد که به مقایسه ماتریس تهدیدها ،فرصتها ،نقاط قوت
و ضعف ( )SWOTو تشکیل ماتریس داخلی و خارجی ( )LEپرداخته شده است و در نتیجه تصمیمگیری و
اولویتبندی راهبردهای استخراج شده خواهد بود (هزارجریبی.)43:1390 ،
 تعیین ضریب اهمیت و رتبه بندی :در این مرحله تمامی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و تمامی عواملخارجی(فرصت ها و تهدیدها) در جداول مربوطه تنظیم شده و باتوجه به نتایج مربوط به نقطه نظرات مردم و
مسئولین که در چند مرحله تجزیه و تحلیل گردیده است به هر عامل ،ضریب اهمیت نسبت و رتبه اختصاص داده
می شود.
 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی( :)LEEهدف این مرحله سنجش محیط داخلی ناحیه مورد مطالعه جهتشناسایی نقاط ضعف و قوت یعنی جنبههایی که راههای دستیابی به اهداف برنامهریزی و اجرای تکالیف آن
زمینههای مساعد یا بازدارنده دارند مدنظر میباشد که در جدول نقاط قوت و ضعف تنظیم شده است.
 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی( :)ELEهدف این مرحله کنکاو آثار محیط خارجی در ناحیه مورد مطالعهجهت شناسایی فرصتها و تهدیدهایی است که ناحیه مورد مطالعه در ارتباط با توسعه فضای سبز شهری با
آن مواجه است که در جدول( )4آمده است:

Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix
External Factor Evalution (EFE) Matrix

1
2
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جدول( :)4شناسایی عوامل داخلی و خارجی موثر در برنامه ریزی توسعه پایدار فضای سبز اسالمشهر
 -S1باال بودن مراجعه به مناطق فضای سبز و پارکها از سوی شهروندان
 -S2قوانین و مقررات موجود برای افزایش فضای سبز از سوی سازمان فضای سبز
 -S3مکان یابی مناسب و بهینه خدمات فضای سبز و پارکها

نقاط قوت S

 -S4دسترسی سریع به پارکها و فضای سبز شهری موجود
 -S5وجود مکان های تفریحی مناسب در برخی پارکهای شهر
 -S6وجود فضاهای دلنشین و مطلوب در مجموعه فضای سبز و پارکها
 -S7تامین امنیت در پارکها از سوی نیروی انتظامی
 -S8وجود اماکن اسکان مانند آالچیق در برخی از پارکهای اصلی شهر
 -S9طراحی مناسب اکثر پارکها از نظر پوشش نقاط جرم خیز
 -S10تالش مسئولین شهر در ساماندهی وضع موجود فضای سبز شهر
 -W1عدم نظارت کافی یا کوتاهی بر اجرای قوانین از سوی مسئولین
 -W2محدودیت منابع مالی اختصاص داده شده به فضای سبز از سوی شهرداری
 -W3کم توجهی به نظارت و ساماندهی فضای سبز از سوی مسئولین
 -W4نامعلوم بودن چشم انداز فضای سبز شهری برای سالهای آتی
 -W5عدم ساماندهی و کم توجهی به فضاهای سبز شهری
 -W6عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در امر مدیریت فضای سبز شهری
 -W7عدم تامین امنیت در پارکها از سوی نیروی انتظامی
 -W8پایین بودن نرخ مشارکت مردمی در امر ایجاد ،حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز

نقاط ضعف W

 -W9عدم وجود و اطالعات و داده های کافی از وضع موجود فضاهای سبز
 -W10عدم توجه به نیازهای جانبازان ،معلولین و سالمندان در طراحی مبلمان پارک های شهر
 -W11نبود فضای مناسب و خصوصی برای بازی و تفریح کودکان
-W12کمبود خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز تامین غذایی
-W13کیفیت پایین اماکن بهداشتی و سرویسها
 -W14آ لودلی صوتی و زیست محیطی ناشی از تردد ماشین آالت در کنار پارکها
 -W15نبود پارکینگ در اکثر فضای پارکهای شهری و یا دوربودن آنها
 -W16نبود درخت به اندازه کافی
-W17کاهش مساحت پارک ها به علت احداث فضاهای تجاری و خدماتی
 -W18سرانه پایین فضای سبز نسبت به استاندار تعیین شده در طرح جامع اسالمشهر
-W19کمبود پارک ها و فضای سبز شهری باتوجه به رشد جمعیت
 -W20عدم توزیع متعادل پارک های موجود ،متناسب با حجم و نیاز جمعیتی

مأخذ :مطالعات میدانی نگارنده گان و اطالعات حاصل از پرسشنامه ها

ادامه جدول( :)4شناسایی عوامل خارجی موثر در برنامه ریزی توسعه پایدار فضای سبز اسالمشهر

فرصت هاO

 -O1نقش فضاهای سبز و پارکها بر بازار زمین و مساکن مجاور آنها
 -O2تاثیرات مطلوب روانی و اجتماعی محیط پارکها بر شهروندان
 -O3وجود زمین های مورد نیاز جهت توسعه فضاهای سبز
 -O4شرایط مناسب و مساعد شهر در بعضی نواحی شهر جهت گسترش فضای سبز
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 -O5امکان برگزاری نمایشگاه های فرهنگی – اجتماعی در بعضی پارکها
 -O6استفاده از محیط پارکها برای گسترش ورزشهای همگانی ،مراسم و جشن ها
 -O7تمایل و استقبال شهروندان از گسترش فضای سبز و پارکها
 -O8وجود زمین های بایر مناسب در اسالمشهر برای گسترش فضای سبز و احداث پارک
 -O9داشتن احساس مسئولیت در کارشناسان و مسئولین فعلی فضای سبز
 -T1تغییر کاربری فضای سبز شهری و تبدیل به کاربری مسکونی -تجاری
 -T2آلودگی های زیست محیطی در فضاهای سبز شهری

تهدیدهاT

 -T3عدم ساماندهی مناسب پارکها در نواحی شهری
 -T4گسترش دست فروش ها و تکدی گران در پارکها
 -T5عدم آبیاری به موقع و مناسب و در نتیجه کاهش کیفیت فضای سبز
 -T6عدم توزیع متعادل پارکها در شهر و عدم تقسیم بندی پارکها در سطح شهر
 -T7فقدان چشم انداز جامع و عدم مطالعات مناسب برای توسعه آتی شهر
 -T8بی اعتمادی برخی از شهروندان به اقدامات مسئولین شهر نسبت به مدیریت و توسعه مناسب فضای سبز
مأخذ :مطالعات میدانی نگارنده گان و اطالعات حاصل از پرسشنامه ها

 -4-6عوامل داخلی و خارجی موثر برتوسعه و گسترش فضاهای سبز اسالمشهر
هدف این مرحله بررسی آثار محیط داخلی و خارجی فضای سبز شهر اسالمشهر و شناسایی نقاط(قوت و
ضعفها) و فرصتها و تهدیدهایی است که فضای سبز شهر با آن مواجه است .در واقع این ماتریس نقاط قوت،
ضعف و فرصت و تهدیدهای اصلی سیستم را تدوین میکند .در این پیوهش با توجه به مطالعات اسنادی و میدانی
فهرست اساسی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و عوامل تهدید کننده توسعه پایدار فضای سبز شهر اسالمشهر مشخص
گردیده و در جدول شماره( )4نیز عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و خارجی (فرصتها و تهدیدها) موجود بر
سر راه توسعه پایدار فضای سبز این شهر مشخص گردید ،به منظور ارزیابی میزان تاثیرات هرکدام از عناصر و
عوامل تشکیل دهنده ماتریسهای نقاط قوت و ضعف ،ابتدا با استفاده از روش AHPو مقایسه دودویی عناصر
ماتریس ،وزن و ضریب اهمیت اولیه ای برای هرکدام از نقاط قوت و ضعف شناسایی شده ،تعیین شده است .در
ردیف رتبه بندی باتوجه به اهمیت هرکدام عوامل تعیین شده ،امتیازی از 1تا  5تخصیص داده شده است .از حاصل
ضرب وزن اولیه هر عامل بر رتبه آن ،امتی از نهایی یا امتیاز وزنی عوامل به دست آمده است .بعد از این مرحله به
ارزیابی ،شناسایی و مشخص کردن آثار محیط خارجی(فرصتها و تهدیدها) در فضاهای سبز شهر اسالمشهر که
پایداری توسعه فضای سبز این شهر با آن مواجه است پرداخته شد و باتوجه به تاثیرات هریک از عوامل به رتبه
بندی و وزن دهی آنها پرداخته شد.
جدول( :)5ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(قوتها و ضعفها) موثر در برنامه ریزی توسعه پایدار فضای سبز اسالمشهر

ضریب

رتبه

امتیاز

عوامل داخلی(قوتها)
S1

باال بودن مراجعه به مناطق فضای سبز و پارکها از سوی شهروندان

0/16

5

0/80

S2

قوانین و مقررات موجود برای افزایش فضای سبز از سوی سازمان فضای سبز

0/11

3

0/33
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S3

مکان یابی مناسب و بهینه خدمات فضای سبز و پارکها

0/12

4

0/48

S4

دسترسی سریع به پارکها و فضای سبز شهری موجود

0/08

3

0/24

S5

وجود مکان های تفریحی مناسب در برخی پارکهای شهر

0/14

4

0/56

S6

وجود فضاهای دلنشین و مطلوب در مجموعه فضای سبز و پارکها

0/10

4

0/40

S7

تامین امنیت در پارکها از سوی نیروی انتظامی

0/06

2

0/12

S8

وجود اماکن اسکان مانند آالچیق در برخی از پارکهای اصلی شهر

0/12

4

0/48

S9

طراحی مناسب اکثر پارکها از نظر پوشش نقاط جرم خیز

0/07

3

0/21

S10

تالش مسئولین شهر در ساماندهی وضع موجود فضای سبز شهر

0/04

2

0/08

جمع

1

34

3/70

عوامل داخلی(ضعفها)

ضریب

رتبه

امتیاز

W1

عدم نظارت کافی یا کوتاهی بر اجرای قوانین از سوی مسئولین

0/04

2

0/08

W2

محدودیت منابع مالی اختصاص داده شده به فضای سبز از سوی شهرداری

0/08

4

0/32

W3

کم توجهی به نظارت و ساماندهی فضای سبز از سوی مسئولین

0/05

3

0/15

W4

نامعلوم بودن چشم انداز فضای سبز شهری برای سالهای آتی

0/09

5

0/45

W5

عدم ساماندهی و کم توجهی به فضاهای سبز شهری

0/08

4

0/32

W6

عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در امر مدیریت فضای سبز شهری

0/03

2

0/06

W7

عدم و جود امنیت کافی در اکثر پارکهای شهری

0/02

2

0/04

W8

پایین بودن نرخ مشارکت مردمی در امر ایجاد ،حفظ و نگهداری پارکها و فضای سبز

0/03

3

0/09

W9

عدم وجود و اطالعات و داده های کافی از وضع موجود فضاهای سبز

0/02

2

0/04

W10

عدم توجه به نیازهای جانبازان ،معلولین و سالمندان در طراحی مبلمان پارک های شهر

0/03

3

0/09

W11

نبود فضای مناسب و خصوصی برای بازی و تفریح کودکان

0/04

4

0/16

W12

کمبود خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز تامین غذایی

0/05

3

0/15

W13

کیفیت پایین اماکن بهداشتی و سرویس ها

0/04

4

0/16

W14

آلودلی صوتی و زیست محیطی ناشی از تردد ماشین آالت در کنار پارکها

0/06

3

0/18

W15

نبود پارکینگ در اکثر فضای پارکهای شهری و یا دوربودن آنها

0/04

2

0/08

W16

نبود درخت به اندازه کافی

0/06

2

0/12

W17

کاهش مساحت پارک ها به علت احداث فضاهای تجاری و خدماتی

0/04

3

0/12

W18

سرانه پایین فضای سبز نسبت به استاندار تعیین شده در طرح جامه

0/08

5

0/40

W19

کمبود پارک ها و فضای سبز شهری باتوجه به رشد جمعیت

0/09

5

0/45

W20

عدم توزیع متعادل پارک های موجود ،متناسب با حجم و نیاز جمعیتی

0/09

4

0/36

1

65

3/70

جمع
مأخذ :مطالعات میدانی نگارنده گان و اطالعات حاصل از پرسشنامه ها
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ادامه جدول( :)5ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(فرصتها و تهدیدها) موثر در برنامه ریزی توسعه پایدار فضای سبز اسالمشهر

ضریب

رتبه

امتیاز

عوامل خارجی(فرصتها)
O1

نقش فضاهای سبز و پارکها بر بازار زمین و مساکن مجاور آنها

0/10

3

0/30

O2

تاثیرات مطلوب روانی و اجتماعی محیط پارکها بر شهروندان

0/10

4

0/40

O3

وجود زمین های مورد نیاز جهت توسعه فضاهای سبز

0/14

5

0/70

O4

شرایط مناسب و مساعد شهر در بعضی نواحی شهر جهت گسترش فضای سبز

0/13

5

0/65

O5

امکان برگزاری نمایشگاههای فرهنگی – اجتماعی در بعضی پارکها

0/09

3

0/27

O6

استفاده از محیط پارکها برای گسترش ورزشهای همگانی ،مراسم و جشن ها

0/10

4

0/40

O7

تمایل و استقبال شهروندان از گسترش فضای سبز و پارکها

0/15

3

0/45

O8

وجود زمین های بایر مناسب در اسالمشهر برای گسترش فضای سبز و احداث پارک

0/10

4

0/40

O9

داشتن احساس مسئولیت در کارشناسان و مسئولین فعلی فضای سبز

0/09

3

0/27

جمع

1

34

3/57

عوامل خارجی(تهدیدها)

ضریب

رتبه

امتیاز

T1

تغییر کاربری فضای سبز شهری و تبدیل به کاربری مسکونی -تجاری

0/21

4

0/84

T2

آلودگی های زیست محیطی در فضاهای سبز شهری

0/13

3

0/39

T3

عدم ساماندهی مناسب پارکها در نواحی شهری

0/16

3

0/48

T4

گسترش دست فروش ها و تکدی گران در پارکها

0/14

3

0/42

T5

عدم آبیاری به موقع و مناسب و در نتیجه کاهش کیفیت فضای سبز

0/13

1

0/13

T6

عدم توزیع متعادل پارکها در شهر و عدم تقسیم بندی پارکها در سطح شهر

0/15

3

0/45

T7

فقدان چشم انداز جامع و عدم مطالعات مناسب برای توسعه آتی شهر

0/15

3

0/45

T8

بی اعتمادی برخی از شهروندان به اقدامات مسئولین شهر و مدیریت توسعه مناسب فضای

0/10

3

0/30

سبز

جمع

1

23

3/46

مأخذ :مطالعات میدانی نگارنده گان و اطالعات حاصل از پرسشنامه ها1393 ،

 -5-6تدوین راهبردها
در این مرحله پس از شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای مطرح شده در زمینه فضای سبز شهر
اسالمشهر ،ماتریس راهبردهای فضای سبز پایدار براساس اهداف تعریف شده استخراج شد .ماتریس سوات با
مقایسه نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتها چهار نوع راهبرد ارائه می کند که عبارتند از ،راهبردهای،ST2 ،SO1
 . WT4 ،WO3استخراج راهبردهای ممکن از طریق ماتریسی که از تقابل و تعامل عوامل درونی و بیرونی شکل می
یابد صورت می گیرد .استنتاج نهایی از ارزیابی ماتریس عوامل داخلی بیانگر آن است که با حذف تهدیدهای کم اثر،
بهره جستن از نقات قوت ،برای استفاده از فرصتها
بهره جستن از فرصتها ،برای از بین بردن نقاط ضعف
احتراز از تهدیدها برای استفاده از نقات قوت
کاهش نقاط ضعف برای پرهیز از تهدیدها

1

Strengths opportunities
Weakness opportunities
3
Strengthts threats
4
Weakness strengths
2
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نقاط قوت این شهر از نقاط ضعف آن به نسبت بیشتر است در نتیجه راهبردهای معطوف به نقاط قوت باید به گونه
ای تدوین شود که بتوان از آن به نحو مطلوب استفاده نم ود و استنتاج نهایی از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی
بیانگر این است که فرصت های پیش روی توسعه پایدار فضای سبز بیشتر از تهدیدات پیرامون آن بوده و راهبردهای
کالن باید به گونهای تدوین شود که بتوان بر تهدیدات موجود غلبه کرد .به منظور ارائه راهکارها و سیاستهای
اف زایش سرانه فضای سبز از طریق توسعه فضای سبز پایدار این ناحیه ،شناخت عوامل چهار گانه ( )SWOTدرجهت
رفع ضعفها ،تهدیدها و بهبود قوتها و فرصتها اجتناب ناپذیر تلقی میگردد .بر این مبنا راهکار توسعه این ناحیه
با فهرست نمودن مهمترین نقاط قوت و فرصتها به منظور طرح راهبردهای تهاجمی مبتنی بربهرهگیری برتریهای
رقابتی ناحیه و تبیین مهمترین فرصت های پیش رو به منظور رفع نقاط قوت و ضعف درون ناحیهای از طریق ارائه
راهبردهای بازنگری به منظور تخصیص مجدد منابع و طرح مهمترین قوتهای درون ناحیهای به منظور رفع
تهدیدهای بیرون ناحیه ای با تاکید بر راهبردهای تنوع بخشی در جهت رفع نیازمندیهای فضای سبز شهر اسالمشهر
و نیز طرح راهبردهای تدافعی به منظور رفع آسیبپذیری ناحیه به مرحله اجرا گذاشته شد که نتایج تحقیق بیانگر آن
است که در ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی( )IEراهبردهای محافظه کارانه به عنوان راهبردهای اجرا شدنی
مطرحاند.
جدول( :)6راهبردهای مناسب جهت توسعه فضای سبز پایدار شهر اسالمشهر با تلفیق دیدگاه مردم و مسئولین

ماتریسSWOT

نقاط ضعف()W

نقاط قوت()S

عوامل داخلی
در جدول ماتریس ارزیابی عوامل داخلعی حعاکم بعر

در جععدول مععاتریس ارزیععابی عوامععل خععارجی حععاکم

عوامل

توسعععه پایععدار فضععای سععبز ناحیععه 10نقطععه قععوت

بر توسعه پایعدار فضعای سعبز ناحیعه 20نقعاط ضععف

خارجی

شناسایی شده است.

شناسایی شده است.

فرصتها()O

استراتژیهای رقابتی /تهاجمی()SO

استراتژیهای بازنگری /انطباقی ()WO

درجععدول مععاتریس ارزیععابی عوامععل

 -ایجاد روحیعه مسعئولیت پعذیری در معردم جهعت

 -تدوین و ارائه راهبردهایی جهت دستیابی بعه چشعم

خععارجی حععاکم بععر توسعععه پایععدار

مشععارکت در مععدیریت و توسعععه فضععاهای سععبز و

انداز فضای سبز با استفاده از امکانعات و فرصعتهعای

فضای سعبز ناحیعه ،نقعاط فرصعت

پارکهای سبز.

شهر.

توضیح داده شعده اسعت کعه از O1

 -توسعه فضاهای سبز در نعواحی محعروم منطقعه بعا

 -تهیه و تدوین طرح جامع و طعرح هعای سعاماندهی

تا  O9لیست شده اند.

استفاده از امکانات موجود.

فضای سبز شعهر در جهعت ارتقعاء کمعی و کیفعی در

 -بهبود زیرساخت ها و امکانات پعارکهعا و فضعای

افقهای زمانی بلند مدت و میان مدت.

سبز جهت تثبیت رضایت از فضاهای موجود.

 -ارجعیت و اصالت دادن به فضای سبز به عنوان نیعاز

 -ایجاد حس مسئولیت در شهرداری به منظور توزیع

اولیه شهر ،شهروندان و مدیریت شهر.

متناسب کاربری های فضای سبز در سطح شهر.

 -تفکیک مدیریت و اداره پعارکهعا و فضعاهای سعبز

 -استفاده از قابلیتها و تواناییهای بعالقوه طبیععی و

شهر در یک سازمان مستقل جهت ارتقاء کیفیت پارک-

اقتصادی شهر در راستای توسعه فضای سبز.

ها و فضای سبز در کوتاه مدت و افزایش کمیت سرانه

 -تالش در جهت برگزاری نمایشگاهها و برنامه های

فضای سبز در بلند مدت.

فرهنگی -هنری و ورزشی ...به منظور اسعتفاده بهینعه

 -جلوگیری از تضعیف سبزینگی ،مبلمان و عناصعر بعا
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از فضاهای موجود و تشویق بیشتر مردم برای حضور

ارزش فرهنگی به منظور حضور مردم در این مراکز.

در این فضاها.

 بهبععود زیرسععاختها و امکانععات موجععود پارکهععا وفضاهای سبز برای افزایش کیفیت سعازه ای و بصعری
پارکها.

تهدیدها ()T

استراتژیهای اقتضایی/تنوع ()ST

استراتژیهای تدافعی ()WT

در جععععدول مععععاتریس ارزیععععابی

 -ممنوعیععت تغییععر کععاربری هععای فضععای سععبز بععه

 -باال بعردن کیفیعت فضعای سعبز و پارکهعای موجعود

عوامععل خععارجی حععاکم بععر توسعععه

فضاهای تجاری -اداری.

از طریق توجه بیشعتر بعه طراحعی آنهعا و پعیش بینعی

پایععدار فضععای سععبز ناحیععه ،نقععاط

 -انجعععام مطالععععات الزم قبعععل از اتخعععاذ تعععدابیر

برنامه های الزم جهت تشدید.

تهدید توضیح داده شعده اسعت کعه

توسعه در فضاهای سبز.

 -ایجععاد و گسععترش مراکععز فرهنگععی و تفریحععی در

از T1تا  T8لیست شده اند.

 -گسععترش و توسعععه امکانععات فرهنگععی ،هنععری ،و

پارکها و فضاهای سبز برای تعامالت اجتماعی.

سععرگرمی در پارکهععای دارای مراجعععات کمتععر بععه

 -افزایش تعداد فضعاهای سعبز و پعارکهعا در سعطح

منظععور اسععتفاده بهینععه از فضععاهای موجععود در ایععن

عملکرد محلی و واحد همسایگی.

مراکز.

 -جلععوگیری از تخریععب فضععاهای سععبز شععهری،

 -کنتععرل و نظععارت بععر توسعععه کالبععدی شععهر بععه

انتخععاب گونععههععای مناسععب ،رعایععت اصععول علمععی

منظعععور جلعععوگیری از تغییعععر کعععاربری باغعععات و

در مرحلععه کاشععت و نگهععداری گیاهععان ،مکانیععابی

زمینهای کشاورزی.

مناسب برای ایجاد و توسعه فضای سبز شهری.

مأخذ :بررسیها و شناسایی نگارنده گان و نتایج حاصل از پژوهش1393 ،

 -6-6سرانه فضای سبز پیشنهادی برای اسالمشهر
به طور کلی سرانه فضای سبز شهری در فضاهای گوناگون جغرافیایی و محیطی بسیار متفاوت است .در واقع
نمیتوان برای تمامی شهرهای جهان و در مقیاس کوچکتر برای تمامی شهرهای ایران یک مقدار معین از فضای
سبز سرانه را تعیین کرد زیرا شرایط طبیعی(توپوگرافی ،وضعیت اقلیمی ،هیدرولوژی ،خاک و غیره) و وییگی های
انسانی(تراکم جمعیت ،فرهنگ اجتماعی ،میزان آلودگی های صنعتی و شهری و غیره) در شهرهای مختلف متفاوت
است .در نتیجه منطقی به نظر میرسد که شهرها را برحسب وییگیهای محیط طبیعی و ساختار اجتماعی -اقتصادی
شان طبقه بندی کرده و برای هر طبقه از شهرها به کمک معیارهای قابل محاسبه و ارزیابی ،سرانه فضای سبز را
پیشهاد کرد.
روش پیشنهادی برای تعیین برای سرانه فضای سبز شهری باید دارای ویژگی انعطافپذیری باشد .و همچنین
امکان اجرایی كردن آن توسط شهرداری های محلی وجود داشته باشد .یکی از محاسبه سرانه فضای سبز شهری
استفاده از فرمول زیر می باشد:

فرمول :محاسبه سرانه فضای سبز پیشنهادی

Percapita =Σ Q × 7 m 2
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این فرمول که از سوی مهندس کامبیز بهرام سلطانی پیشنهاد شده است (بهرام سلطانی .)97:1374 ،در واقع به
عنوان روش پیشنهادی برای تعیین سرانه فضای سبز ،عمدتاً به منظور تعیین سرانه فضایهای سبز خاص گذران
اوقات فراغت ،یعنی پارکها و گردشگاههای سبز شهری ،طراحی شده و سایر فضاهای سبز عمومی -مانند فضای
سبز میدانها ،شبکه راهها ،لچکیها و غیره را در بر نمی گیرد زیرا در محیط شهری هر یک از عناصر سبز باید متناسب
با عملکردی که بر عهده گرفته اند ارزیابی شوند .برای مثال هرچند ممکن است فضای سبز متعلق به شبکه راهها آثار
اکولوژیکی -زیست محیطی د اشته باشد .ولی عملکرد اصلی آن با شبکه و جریان ترافیک ارتباط مییابد و از همین
لحاظ سایر بازدهی های آن از اهمیت کمتری برخوردار است بنابراین برای عناصر سبز شهری نیز همانند سایر
کاربری های شهری باید هویت مستقلی در نظر گرفت .در اینجا محاسبه فضای سبز شهری تنها در مورد انواع
فضاهای سبزی صورت میگیرد که عملکرد اجتماعی -روانی دارند .شایان ذکر است که در سرانههای مورد بحث
فضاهای بازی کودکان در نظر گرفته نشده است .در این زمینه اطالعات موجود در ایران ناچیزتر از آن است که در
حال حاضر بتوان به تعیین سرانه مبادرت کرد (بهرام سلطانی .)95:1374 ،همان گونه که قبالً نیز اشاره گردید به
منظور محاسبه دقیق فضای سبز شهری می توان عوامل متعددی را مورد توجه قرار داد .براین مبنا هرچه بر تعداد
پارامترهای دخیل در محاسبه افزوده شود به همان نسبت سرانه بدست آمده دقیق تر خواهد بود و به نیازهای
اجتماعی -روانی جامعه شهری پاسخ مناسب تری خواهد داد .ولی استفاده از پارامترهای متعدد مستلزم آن است که
در مورد هریک اطالعات کافی نیز وجود داشته باشد .همچنین استفاده از تعداد کثیری از پارامترها میتواند خطر
کاهش ارزش عملیاتی روش محاسبه را نیز به همراه داشته باشد .باتوجه به نکات فوق برای محاسبه فضای سبز
شهری روش زیر پیشنهاد میشود .به مرور زمان و با تولید اطالعات بیشتر میتوان به روش پیشنهادی ظرافت
بیشتری بخشید و آن را به یک روش استاندارد و دقیق تبدیل کرد .در طراحی این روش محاسبه از چهار پارامتر زیر
استفاده شده است:
 .1متوسط مساحت مور نیاز برای رشد سالم یک درخت
 .2وییگی های اقلیم محله
 .3کیفیت محیط زیست
 .4تراکم نفر /اتاق در واحدهای مسکونی
متوسط مساحت مورد نیاز برای رشد سالم یک درخت با محاسبه دایره ای به شعاع 1/5متر که درخت در مرکز
آن قرار گرفته است به دست می آید .این مساحت برابر  7متر مربع است .در این محدوده سطح خاک باید از هر نوع
ساخت و ساز (آسفالت ،سنگ فرش ،سیمان و غیره) آزاد بماند تا از این طریق از بروز هر نوع اختالل در فعالیت
ریشه ممانعت شود (همانجا.)95: ،
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جدول( :)7طبقه بندی طیف متوسط حداكثر دمای هوا در گرمترین ماه سال معادل ضرایب فضای سبز
طبقه حرارتی C

ضریب فضای سبز

توضیحات

25

1

بسیار مناسب

25 -30

2

مناسب

30 -35

3

قابل قبول

35 -40

4

نامناسب

+40

5

بسیار نامناسب

جدول( :)8كیفیت محیط و ضرایب فضای سبز
توضیحات

كیفیت محیط

ضریب فضای سبز

بسیار مناسب

0

آلودگی هوا و صوت وجود ندارد.

مناسب

1

آلودگی هوا در برخی از سعاعات شعبانه روز و آلعودگی صعوتی در

نامناسب

2

آلودگی صوتی در ساعات شبانه روز وجود دارد.

بسیار نامناسب

3

هر دو نوع آلودگی در ساعات شبانه روز وجود دارد.

برخی از ساعات روز وجود دارد.

مأخذ( :بهرام سلطانی)96:1374 ،
جدول( :)9نسبت تراكم نفر /اتاق و ضرایب فضای سبز
تراكم نفر /اتاق

ضرایب فضای سبز

توضیحات

 1نفر /اتاق

0

بسیار مناسب

 2نفر /اتاق

1

نامناسب

 3نفر /اتاق

2

بسیار نامناسب

مأخذ( :بهرام سلطانی)96:1374 ،

اسالمشهر و حوزه نفوذی آن به علت قرار گرفتن در دشتهای هموار جنوبی استان تهران با ارتفاع متوسط
 1050متر از سطح دریا و نزدیکی به مناطق خشک داخلی ،دارای اقلیم خشک و نیمه بیابانی زمستانهای کوتاه و
خشک و تابستانهایی گرم میباشد .بر این اساس متوسط ساالنه دما در ایستگاه مهرآباد  17/0درجه سانتی گراد
محاسبه شده است که در مقایسه با  15/5درجه سانتیگراد برای ایستگاه فرودگاه امام خمینی ،رقم باالتری را نشان
می دهد .همچنین متوسط حداکثر و حداقل دما در ایستگاه مهرآباد به ترتیب  38/4درجه سانتیگراد و  12/3درجه
سانتیگراد میباشد که در مقایسه با ارقام ارائه شده برای ایستگاه فرودگاه امام خمینی که به ترتیب معادل 39/4درجه
سانتیگراد و  12/3درجه سانتیگراد می باشد ،در شرایط مساوی و یا باالتری نسبت به آن قرار دارد در نتیجه ضریب
دمای حداکثر آن برای تعیین فضای سبز(طبق جدول ضریب فوق)  3در نظر گرفته میشود .از نظر کیفیت محیط
زیست نیز هوای شهر اسالمشهر دارای آلودگی هوا در برخی از ساعات شبانه روز و آلودگی صوتی در برخی از
ساعات روز می باشد .بنابراین ضریب کیفیت محیط زیست طبق جدول فوق و با اغماض عدد 1در نظر گرفته
میشود .همان گونه که مشاهده میگردد دامنه تغییرات حرارتی مناسب ضریب فضای سبز که معرف مناسبترین
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تغییرات درجه حرارت در شب و روز می باشد به طور متوسط بین 10تا  25درجه میباشد .برای بدست آوردن
کیفیت واحدهای مسکونی و به دلیل نبود آمار تراکم نفر در اتاق در سازمان های مربوطه و با توجه به اینکه هرساله
از سراسر کشور مهاجرت به اسالمشهر برای بدست آوردن شغل و درآمد و نزدیکی به پایتخت رو به افزایش است
در نتیجه در سطح شهر  2/5به طور متوسط برای تراکم نفر در نظر گرفته شد در نتیجه ضریب فضای سبز اختصاص
داده شده به این پارامتر عدد ( 1نامناسب) اختصاص داده شد .با استفاده از روش پیشنهادی محاسبه فضای سبز
شهری ،برای محاسبه سرانه فضای سبز اسالمشهر ،هر سه ضریب با یکدیگر جمع شده و در رقم  7متر مربع ضرب
می شوند .در نتیجه همان گونه که فرمول زیر نشان می دهد طبق سه پارامتر (اقلیم ،کیفیت محیط و درجه حرارت)
سرانه پیشنهادی برای شهر اسالمشهر عدد  35متر مربع برای هر نفر می باشد البته الزم به ذکر است که محاسبه
سرانه از این طریق بسیار زیاد و باال می شود و خود ارائه کننده این مدل (بهرام سلطانی) توضیح داده است که سرانه
فضای سبز در شهرهای ایران می تواند بین  7تا  70مترمربع تغییر کند.

نتیجهگیری
در یک جمع بندی کلی میتوان گفت فضاهای سبز شهری دارای بازدهی اجتماعی و اکولوژیکی هستند که
مهمترین اثر فضای سبز در شهرها ،کارکردهای محیطزیستی ،یا بازدهی اکولوژیکی آنهاست که شهرها را برای
زیستن مساعد میسازد و با آثار مخرب گسترش صنعت و حمل و نقل مقابله میکند .بنابراین توسعه فضای سبز
شهری برای پایدار ماندن باید با توجه به وییگیهای اقلیمشناختی محل و آرای مردم بومی لحاظ شود .بررسی و
ارزیابی صورت گرفته در زمینه کاربری فضای سبز شهر اسالمشهر در این پیوهش با مدل  swotو مقایسه سرانه
فضای سبز این شهر با استانداردهای ملی و بی المللی ارائه شده نشان می دهد که مساحت کاربری فضای سبز و
توزیع فضایی آن در ساختار کالبدی شهر اسالمشهر از وضعیت نامطلوبی برخوردار است ،با توجه به این مسأله در
این پیوهش با بهره گیری از مطالعات میدانی و نظر سنجی از کارشناسان و شهروندان به تدوین راهبردهایی با مدل
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سوات پرداخته شد که ارزیابی ماتریس عوامل داخلی بیانگر آن است که با حذف تهدیدهای کم اثر ،نقاط قوت این
شهر از نقاط ضعف آن به نسبت بیشتر است در نتیجه راهبردهای معطوف به نقاط قوت باید به گونه ای تدوین شود
که بتوان از آن به نحو مطلوب استفاده نمود و استنتاج نهایی از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی بیانگر این است که
فرصتهای پیش روی توسعه پایدار فضای سبز بیشتر از تهدیدات پیرامون آن بوده و راهبردهای کالن باید به گونه ای
تدوین شود که بتوان بر تهدیدات موجود غلبه کرد .استنتاج نهایی تحقیق بیانگر آن است که در ماتریس ارزیابی
داخلی و خارجی( ) IEراهبردهای محافظه کارانه به عنوان راهبردهای اجرا شدنی مطرح اند .در نهایت باتوجه به
اینکه سرانه فضای سبز درشهر اسالمشهر در سطح پایین می باشد با استفاده از یک مدل مطلوب ،سرانه فضای سبز
مناسبی برای شهر اسالمشهر پیشنهاد گردید الزم به ذکر است که کل مساحت فضای سبز شهری موجود در
اسالمشهر  3/550/149متر مربع و سرانه فضای سبز  9/12متر مربع به ازای هر نفر می باشد که در مقایسه با شاخص
تعیین شده از سوی محیط زیست سازمان ملل متحد ( 20تا  25مترمربع برای هر نفر) ،رقم کمتری است.
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