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توسعه محیطهای مناسب ،جهت ایجاد شبکههای سبز شهری ،به منظور ارتقاء سطح کیفی زندگی
شهروندان ،از ملزوماتی است که میتواند از رشد بیقاعده و قانون بلوکهای شهری و تخریب باغها و
فضاهای سبز در محدودهها و حومه های شهرها ،جلوگیری نماید.شهر کرج به دلیل مهاجرتها و تغییرات
جغرافیایی سالهای اخیر ،با افزایش جمعیت روبهرو بودهاست.این افزایش جمعیت ،گسترش نامتعادل و
توسعهی نامناسب شهری را در پی داشته است .هدف از این مقاله ،بررسی عوامل موثر در توسعه و گسترش
پایدار مناطق سبز در محدوده و حومه شهر کرج است که با نرمافزار  GISانجام شده است .براین اساس،
ضمن بررسی نقشههای وضع موجود محدوده ،تجزیه و تحلیل دادهها و در نظرگرفتن ویژگیهای تاثیرگذار،
محدودههای مختلف در شهر کرج ،شناسایی و نهایتاً در قالب طرحی پیشنهادی شبکههای مناسب سبز
شهری ،جهت دستیابی تعادل اکولوژیکی و ساماندهی فضاهای سبز شهری ،ارائه گردیده است.
کلید واژهها :توسعهی پایدار ،شبکههای سبز شهری ،تعادل اکولوژیکی ،شهر کرج

مقدمه
فطرت انسان به گونهای آفریده شده است که تواناییهای بسیاری دارد و این تواناییها در ارتباط با زیباییهای
خلقت و به طبع در پرتو بهره طبیعی که در زندگی شهری که همان فضاهای سبز میباشند باعث کاهش افسردگی
میشود و خالقیت های انسان شکوفا میگردد .در طی سالهای اخیر ،افزایش جمعیت و مهاجرت در کالن شهرها
* نویسنده عهده دار مکاتبات:

h.sajadzadeh@gmail.com

50

عوامل موثر در توسعه و گسترش پایدار مناطق سبز در محدودهها و حومههای شهری (نمونه مورد مطالعه :شهرکرج)

موجبات تخریب باغات شهری ،بههمریختگی فضایی ،رشد نابسامان و توزیع ناعادالنهی کاربریها ،کمبود سرانه و
مکانیابی نامناسب ،از جملهی این پیامدها است .در این میان ،برخی کاربریها از جمله کاربری فضای سبز ،به دالیل
گوناگون با بیتوجهی بیشتری روبهرو بودهاند (بخشی .)29:1380 ،در تعاریف به فضاهای باز با پوششهای طبیعی،
مناطق سبز شهری گفته میشود .وجود این گونه فضاها ،نقش تعیین کنندهای در کیفیت زندگی شهروندی ایجاد
میکند .هدف این مقاله ،تحلیل فضایسبز شهر کرج و ارائهی طرح توسعهیسبز پایدار براساس تحلیلهای پایداری
ارضی و عوامل اکولوژیکی است .مکانیابی نادرست فضاهای سبز شهری ،در نهایت منجر به ایجاد ناهنجاریهایی از
جمله :استفاده کم کاربران از فضای سبز ایجاد شده ،ایجاد محدودیت در ارائهی طرح معماری مناسب ،ایجاد
محدودیت در انتخاب و چیدمان گیاهی مناسب ،آشفتگی در سیمای شهری ،مشکالت مربوط به آبیاری و اصالح
خاک ،عدم تعامالت اجتماعی ،مشکالت مدیریت و نگهداری ،کاهش امنیت روانی اجتماعی و غیره میشود
(رحمانی .)17:1383 ،اهمیت و نقش فضای سبز در حیات و توسعهی شهرها تا حدی است که ،از آن بعنوان یکی از
شاخصهای توسعه پایدار یاد می شود .تاثیرات فیزیکی و طبیعی این فضاها در سیستم شهری و بازدهیهای مختلف
اکولوژیکی ،اجتماعی و اقتصادی آنها در ساختار جوامع ،انکارناپذیر است .مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها،
کاهش آلودگی هوا ،کاهش آلودگی صوتی ،تعدیل دما ،افزایش رطوبت نسبی ,تلطیف هوا و جذب گرد و غبار است.
سایر اثرات فضای سبز در شهرها نسبی هستند ولی مجموعه اثرات فضای سبز ،حضور آنها را در شهرها اجتناب
ناپذیر می کند .گسترش سریع شهرها ،پیشرفتهای تکنولوژیکی و گرایش به سوی زندگی ماشینی ،موجب آلودگی
شهرها ،تخریب محیطزیست و پوشش گیاهی شهرها و حومه آنها ،زمینهای کشاورزی ،باغها و از بین رفتن تعادل
اکولوژیکی محیطی شده است .ازطرفی ،با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی ،انسانها به تدریج از طبیعت دور
شده و تراکم بیش از حد جمعیت و دخالت در محیط طبیعی و ایجاد محیطهای انسان ساخت ،برای رفع نیازهای
زیست محیطی ،جسمی و روحی انسان را بیشتر آشکارکرده است .در پی این نیازها ،انسان شهرنشین اقدام به ایجاد
باغها و فضاهای سبز مصنوعی در داخل شهرها کرده است.پارکها و فضاهای سبز به دلیل حمایت از سیستمهای
اجتماعی شهر و فراهم کردن خدمات اکوسیستمی ،یکی از راه حلهای مناسب جهت حل مسائل زیستمحیطی و
تبدیل هر چه بیشتر محیط شهری به محل قابل زیست شهروندان هستند .طبیعت و فضای سبز که که سال ها به
عنوان قلب تپندهی زیستگاههای بشر ایفای نقش میکرد و بهترین محل و موقعیت ایجاد شهرهای نخستین بود با
بیتوجهی به ساکنان شهر ،رو به افول و نابودی گذاشته است .با توجه به بحرانهای آلودگیهای صوتی ،آلودگیهای
هوایی ،و فشاهای روانی که در نتیجه زندگی در میان ازدحام ساختمانهای سنگی و ترافیکهای شدید و تردد انواع
وسایل حمل و نقل ،لزوم توجه به نیازهای این جمعیت عظیم شهری احساس میگردد .افزایش جمعیت و تمرکز آن
در سطح منطقهای اثرات مستقیم بر کیفیت محیطزیست دارد .بطوری که رشد جمعیت ،فقر و فرسایش محیطزیست
درکشورهای رو به رشد دوری باطل را ایجاد کرده است .این دور باطل کیفیت زندگی مردم را به شدت تحت تاثیر
قرار داده است (بهمند.)1395 ،
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پیشینهی تحقیق
در مقالهای ،تحت عنوان "تحلیلی بر توزیع فضایی -مکانی کاربری فضای سبز در منطقه سه شهری زاهدان"،
دکتر ابراهیمزاده به تحلیل مشکالت ناشی از سوخت مراکز صنعتی و پسماندها و تاثیر توسعهی صحیح فضای سبز،
بر روند گسترش این آلودگیها پرداختهاست .در این پژوهش ،سرانهی جمعیت وضعموجود منطقهی سه شهر
زاهدان به دست آمدهاست و رشد جمعیت تا سال  94تخمین زده میشود .بر این اساس ،سرانهی الزم جهت
توسعهی فضای سبز شهری بهدست میآید که بهعنوان یک عامل پیشگیرنده ،در توسعهی نامناسب آلودگیهای
شهری ،بهکار برده میشود (ابراهیمزاده .)1387 ،درمقالهای دیگر تحت عنوان "مکانیابی فضای سبز شهری با استفاده
از سیستم اطالعات جغرافیایی شهر خرمآباد" که توسط آقای وارثی مورد ارزیابی قرار گرفتهاست ،نشان داده شده
است که ،فضاهای سبز در شهر خرمآباد با سرانهی استاندارد ،فاصلهی زیادی دارد و بهصورت کامالً نامتعادل،
فضاهای سبز شهری در مناطق مختلف ،توزیع شدهاست؛ بهگونهای که برخی فضاها ،بیشتر از حد نیاز و برخی
فضاها هیچ بهرهای از فضای سبز شهری نبردهاست .بر این اساس ،کاربریها و سرانهی الزم برای هر منطقه بهدست
آمدهاست و با توجه به وضع موجود ،با بهرهگیری از نرمافزار  ،GISمکانهای مناسب برای فضایسبز ،پیشنهاد شده
است (وارثی .)1387 ،همچنین در مقالهای ،تحت عنوان"مدلسازی محالت مسکونی مناسب شهر اردبیل به روش
AHP 1در محیط  "GISکه توسط آقای فریدون بابایی ،نگاشته شدهاست؛ دلیل بسیاری از افسردگیها و گسستهای
اجتماعی در توسعههای نامناسب شهری ریشهیابی شدهاست و اثرات نامطلوب توسعه شهری و مسکن ،بر سالمت
عمومی شهروندی و ارتقای زندگی شهروندان شناسایی شده است (بابایی .)1390 ،در مقاله ای تحت عنوان تجزیه و
تحلیل مناسب فضای سبز شهری بر اساس  GISدر این مقاله به ایجاد یک چارچوب روش شناختی ،با استفاده
جهانی ،به منظور ارزیابی و بهینهسازی شبکه سبز شهری در مناطق شهری ساخته شده پرداخته است .قابلیتهای
 GISو فرآیندهای فضایی آن که به مدلسازی ساختار شطرنجی برای تجزیه و تحلیل دادهها ،منجر میشود با وجود
آن که بهطور معمول بهعنوان همتای ناقل آن استفاده میشود( .یانگ من لون )2003،در مقالهای تحت عنوان مقایسه
و استفاده از فضای سبز در داخل و خارج از مناطق سبز شهری توسط ساکنان شهری با استفاده مشارکتی از ابزار
 GISتوسط ریکست آ و همکارانش در سال  2017به بررسی و مقایسه فضای سبز شهری در چهار سطح مختلف
فضایی :محله منطقه و در سطح ملی و جهان برای ساکنان شهری در هلند المان و دانمارک پرداخته شده است .این
بررسی با استفاده از  GISمشارکتی مبتنی بر اینترنت رابطه بین فضاهای سبز محلی توسط ساکنان شهری از لحاظ
جبران خسارت انجام شده است (ریکست آ و همکاران .)2017 ،در مقاله ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل مبتنی بر
 GISبرای ارزیابی قابلیت دسترسی به فضای سبز شهری در سطوح مختلف سلسله مراتبی نوشته کشاما گوتا و
همکارانش در سال  2016به ارائه استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه  GISبرای ارزیابی دسترسی به سطوح سلسله
مراتبی با استفاده از فاصله شبکههای مختلف به هر سلسله مراتب در یک محیط متراکم و پیچیده شهری در یک
منطقه در حال توسعه پرداخته شده است( .کشاما گوتا و همکاران )2016 ،در مقالهای تحت عنوان روش

 1روش تحلیلی سلسله مراتبی
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نقشهبرداری از خدمات سقف اکوسیستم سبز شهری در یکی از شهرهای مرکزی اروپا با استفاده از  GISنوشته لورا
گران والد و همکارانش در سال  2017که در ان با ارایه تعدادی از خدمات مختلف اکوسیستم های سبز شهری برای
پشت بامهای سبز به منظور براورد تنوع فضایی UESS 1بام سبز در سراسر منطقه سبز شهری یک روش نقشه
برداری وتجزیه و تحلیل مکانی مبتنی بر  GISتاسیس شد( .لوراگران والد و همکاران.) 2017 ،

روش تحقیق
برای ایجاد یک آستانهی اکولوژیک مناسب ،جهت ایجاد فضاهای مناسب سبز شهری ،چند مهم باید به صورت
دقیق بررسی شود .اطالعاتی از قبیل کاربری ارضی ،ارتفاع ،شیب ،سیستم آب ،ویژگیهای خاک ،پوشش گیاهی و
گسلها ،به عنوان عوامل اصلی در تحلیل ارضی قابل استفاده باید در نظر گرفتهشود .این پژوهش با روش تحقیق
تحلیلی  -توصیفی انجام شده است و برای گرداوری دادهها از روش کتابخانهای و میدانی و با نرمافزار  GISاستفاده
شده است .اهمیت استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی GIS 2در برنامهریزی شهری با گسترش سریع شهرها و
افزایش سرسامآور اطالعات ،که باید برای مدیریتشهری پردازش شوند ،روشن شدهاست( فرجزاده ،سرور،
3

 .)180:1381بر این اساس ،با استفاده از فایلهای بهدست آمده از سازمان نقشهبرداری که بهصورت فایلهای CAD

از وضع موجود شهر کرج است ،بهبررسی آیتمهای باال پرداخته میشود .اصول ارزیابی بر اساس یک سری اصول
کمی وکیفی انتخاب شدهاند .اطالعات ،شامل یکسری نقشههای شطرنجی است ،که به عوامل مختلف مورد نیاز
برای تحلیل فضایی مربوط میشود .عامل ارزیابی ،از نقشههای توپوگرافی استخراج شدهاست .عامل شیب ،با استفاده
از  GISمحاسبه شدهاست(تصویر .)1نهایتاً طرح پیشنهادی فضای سبز محدوده ،از تحلیل همپوشانیها و ترکیب
انواع نقشهها بهدست آمدهاست.
مبانی تحلیل اراضی ،مناسب جهت فضای سبز در توسعه شهری
به طور کلی سه شیوه برای کنترلکردن فضاهای سبز شهری ،وجود دارد .هر کدام از این شیوهها بنا به موقعیت
محلی که برای تحلیل اراضی سبز شهری مورد بررسی قرار خواهدگرفت ،بنا به پتانسیلها و اهداف کلیکه برای آن،
این تحلیل ها صورت میگیرد ،استفاده خواهد شد .روش دستهبندی فضاهای تفریحی ،اولین شیوه ایست که در این
الگو قرار دارد .طبق این الگو طراح به دنبال ایجاد فضای تفریحی است و حوزههای دیگر را در نظر نمیگیرد و
همچنین ،مبنای خود را در ایجاد یک فضای سبز تفریحی ،پایهگذاری میکند .اینکار در اتحادیه شوروی سابق مطرح
شد .علم و هنر نظم دادن به کاربری زمین و استقرار ساختمانها و جادههای ارتباطی ،آن چنانکه حداکثر قابلیت
عملی بودن از لحاظ اقتصادی را داشتهباشد و آسودگی و زیبایی را تأمینکند ،مفهوم شهر سازی و برنامه ریزی
شهری است (سعید نیا .)1383 ،برنامهریزی کاربری زمین شهری در عمل ،به عنوان هسته اصلی برنامهریزی فرایندی
 1خدمات اکوسیستم شهری
 2سیستم اطالعات جغرافیایی

 3طراحی به کمک کامپیوتر تحلیل های طراحی و مهندسی
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است که در آن نحوه استفاده از زمین و الگوی پراکنش مکانی فضایی کاربری های شهری به منظور رفاه زندگی
اجتماعی شهروندان مشخص می شود( .چاپین و استوارت )10-15 :1978 ،شیوهی دوم ،بررسی عوامل اکولوژی به
صورت گستردهاست که در طراحی مناظر کاربرد دارد ،این شیوه نیز در کشورهای غربی بیشتر مطرح است .در این
خصوص سیستم مدریرت شهری بنا به تعریف و به لحاظ وظایف عملی خود ،موظف به برنامه ریزی توسعه و
عمران شهری و اجرای برنامهها و طرحهای شهری مربوطه است (رضویان .)50: 1381 ،از نظر پیتر هال برنامهریزی
به عنوان یک فعالیت عمومی عبارت ا ست از ایجاد سلسله ای منظم از اقداماتی که منجر به حصول هدف یا اهداف
خاص میشود (هال .) 6:1992 ،شناخت ،گام نخست درامر برنامه ریزی است .امروزه از جمله عواملی که باعث
نابسامانی کاربری اراضی شهری شده ع الوه بر شهرنشینی فزاینده و مشکالت محتوایی طرحهای شهری (پوراحمد،
 ،)174: 1385ضعف عملکرد مدیریت شهری در این راستاست که موجب آشفتگی در توزیع کاربریها و تخصیص
منابع و خدمات در نواحی شهری شده و محیطی نامن را برای شهروندان خلق کرده است (رضویان.)102: 1387 ،
سومین شیوه ،روش آستانهی عوامل اکولوژیک است ،که در جهت حفظ تنوع زیستی به کار میرود .این روش
بیشتر در مناطقی کاربرد دارد که محیط زیستی ،تحت تاثیر فعالیتهای انسانی در حال تخریب و یا صدمهدیدن
هستند (محمود و الساید .)159:1390 ،امروزه در برنامهریزی برای شهرها ،تحلیل تناسب زمین برای توسعهشهری و

شناسایی اراضی مناسب و اولویتدار ،برای توسعه کالبدی ،حائز اهمیت است .تحلیل اراضی قابل استفاده در ،GIS
در انواع موقعیتها شناسایی شدهاست .زمینههای اکولوژی ،جزء اصول توسعه فضاهای سبز شهری خوانده
میشوند .محدودهی شهری کرج ،در چنین شرایطی از نظر فعالیتهای انسانی و در شرایط آبوهوایی گرم خشک
قراردارد که به همین دلیل ،بهترین روش برای بهبود وضعیت نابهسامان رشد شهری برای آن ،همین شیوهی آستانهی
عوامل اکولوژیک است .با کمک گرفتن از این روش میتوان حدود مورد نیاز برای حفظ تعادل اکولوژی را بررسی و
مورد توجه قرار داد .این شیوه به بررسی و تحلیل عوامل اکولوژیکی و تاثیر آنها بر سیستم فضای سبز شهری
میپردازد.
ارتقای کیفیت زیست شهری از جمله بخشهای اکولوژیک ،فرهنگی ،سیاسی ،تاسیساتی ،اجتماعی و اقتصادی
بدون اعمال هرگونه فشاری بر نسلهای آینده با فشاری که در نتیجه کاهش سرمایههای طبیعی و انحصارات محلی
اعمال میشود .به عبارت دیگر توسعه پایدار شهری بر راههای توسعه و مدیریت به شیوهای پایدار تمرکز و تاکید
دارد که در آن به تقویت و ارتقا برخی جنبههای توسعه پایدار از جمله عملکرد انرژی فضای سبز و واحدهای
همسایگی اشاره شده است( .بهمن پور و محرم نژاد )1394 ،به رغم اینکه از ابتدای طرح توسعه ،منابع طبیعی نقش
اساسی در شکلگیری آن داشت ،اما تا دهههای اخیر از توجه جدی به آن غفلت شده بود .برای همین از اوایل دهه
 ،1275دررویکردهای علمی به توسعه تجدید نظراساسی پدیدآمد و نظرها به سمت جلوگیری از آلودگی و تخریب
منابع و محیط زیست پیش مقدمه :جلب ،و بر لزوم شکل گیری انقالب عظیم زیستمحیطی تاکید شد توسعه پایدار
یعنی توسعه زیست بوم ،دراوایل سال  1275توسط اتحادیه حفاظت جهانی ،برنامه محیطی سازمان ملل و برخی
دیگر مطرح گردید .واژه توسعه پایدار را اولین بار بطور رسمی برانتلند درسال  1217در گزارش" آینده مشترک ما"
مطرح کرده است .این واژه در مفهوم گسترده آن به معنی اداره و بهره برداری صحیح و کارآمد از منابع پایه ،طبیعی،

54

عوامل موثر در توسعه و گسترش پایدار مناطق سبز در محدودهها و حومههای شهری (نمونه مورد مطالعه :شهرکرج)

مالی و نیروی انسانی برای دستیابی به الگوی مصرف مطلوب است که با بهکارگیری امکانات فنی و ساختار
تشکیالت مناسب ،برای رفع نیاز نسل امروز و آینده ،به طور مستمر و رضایت بخش امکان پذیرمی باشد .اصطالح
توسعه به ارتقای سطح و کیفیت زندگی افراد و بهبود رفاه جامعه معطوف است و پایداری آن به مفهوم پایداری
توسعه شامل چندین (استمرار این فرایند در طول نسلهای بشر اشاره دارد) مفهوم است :پایداری اکوسیستم
محیطزیست ،پایداری منابع طبیعی ،پایداری توسعه اقتصادی و پایداری رفاه و توسعه انسانی .بدین ترتیب توسعه
پایدار کلیه جنبهها و ابعاد زندگی بشر را دربر میگیرد .بنابراین توسعه پایدار یعنی ایجاد فضای اقتصادی ،فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی که تضمین کننده کیفیت مطلوب زیستی باشد و بتواند مسائل یاد شده را به صورت پایدار و
ماندگار حفظ کند (بهمند .)1395

دیاگرام  :نمایش شیوه های کنترل فضاهای سبز شهری

معرفی نمونه موردی
کالنشهر کرج ،مرکز استان البرز به عنوان سی و یکمین مرکز استان ایران است که در سال  1388تاسیس شده
است .این شهر یکی از پرجمعیتترین شهرهای کشور است که پس از تهران دومین شهر مهاجرپذیر ایران نیز به
حساب میآید .این شهرستان ،از شمال به استان مازندران ،از جنوب به شهرستان شهریار و استان مرکزی ،از غرب به
شهرستان ساوجبالغ و استان قزوین و از شرق به شهرستان تهران محدود است .جلگه پهناورکرج با ارتفاع متوسط
 1320متر از سطح دریا ،در مسیر راه ارتباطی وسایل نقلیه حامل کاالهای وارداتی و صادراتی از مرز ترکیه و
آذربایجان به مقصد تهران و بالعکس است .کوههای البرز ،استان مازندران و کرج را ازهم جدا کرده است .کرج از
شهرهای بزرگ و پرجمعیت ایران است .جمعیت این شهر بر پایهی سرشماری سال 1385برابر با 1,377,450نفر
بوده ا ست که از این جهت پس از شهرهای تهران ،مشهد ،اصفهان و تبریز بهعنوان پنجمین شهر پرجمعیت ایران
بهشمار میرود .شهرستان کرج دارای آبوهوای نیمه بیابانی و خشک در تابستان و آبوهوای سرد و کوهستانی در
زمستان است میانگین دمای این شهر حداقل  -4درجه سانتیگراد و میانگین حداکثر دمای  40درجه سانتیگراد
است .میانگین رطوبت هوا در یک دوره  30ساله  51درصد بوده است که در فصل گرم و سرد شرایط متفاوت
میشود .میانگین حداکثر رطوبت نسبی  1/73درصد است که در دی ماه بیشترین میانگین را داریم .همچنین میانگین
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حداقل رطوبت نسبی  5/31درصد در خرداد است ،به طوری که در این ماه میزان رطوبت به  17درصد نیز میرسد.
میانگین بارندگی کرج به طور سالیانه در حدود  3/252میلیمتر است.نقشهی کلی محدودهی استان تهران و ارتباط
آن با استان البرز و شهرستانهای اطراف در تصویر  1نشان داده شده است.

تصویر شماره :1حوزههای شهری استان تهران و شهرستانهای اطراف
تحلیل نمونه موردی با استفاده از GIS

با توجه به نحوهی گسترش شهر کرج ،تحلیل وضع موجود و در نظر گرفتن عوامل مختلف برای رسیدن به
مکانیابی مناسب ،جهت فضای سبز شهری ،الزامیاست .در این قسمت ،شاخصهای تاثیرگذار بر مکانیابی صحیح
جهت فضای سبز شهری معرفی و هر کدام در محدودهی شهر کرج ،تحلیل شده است .در دیاگرام زیر شاخصهای
تأثیرگذار نشان داده شدهاست.

تصویر شماره  :2دیاگرام تحلیل شاخصها و متغیرها

در عکس زیر نقشهی تیپهای اراضی منطقه ،نشان داده شدهاست .این تیپهای اراضی در دیگر عوامل مانند
گستردگی آبهای سطحی و پوشش ،موثر است و اهمیت ویژهای دارد.
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تصویر شماره :3نقشهی تیپ اراضی

موقعیت کاربری اراضی موجود ،ورودی مهمی است زیرا اثر انسان و اثر عملی بودن گسترش فضای سبز را نشان
میدهد.

تصویر شماره :4کاربری اراضی وضع موجود

منابع آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی
استان البرز ،و به تبعیت از آن شهر کرج تحت تأثیر رودخانهای است که در دامنههای جنوبی جاری شدهاست و
گاهی شهر را با طغیانهایی ،رو به رو میکند(تصویر .)5
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تصویر شماره :5پهنهبندی اراضی در معرض خطر سیل خیز

سطح آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی نیز ،عوامل مهمی هستند که در شکلگیری ساختار سبز شهری بسیار
موثراند و در نظر گرفتن آنها ضروری است(تصویر.)6

تصویر شماره :6منابع آبهای سطحی و زیرزمینی

جنس خاک
از دیگر عواملی که در توسعه و یا محدودشدن اراضی سبز شهری تاثیر زیادی دارد ،جنس خاک است .نوع خاک
میتواند بهتنهایی بهعنوان یک آیتم ویژه ،مورد بررسی قرارگیرد و بسترمناسب را برای شکلگیری منطقهی مورد نظر
ایجاد نماید .باتوجه به موارد گفتهشده در باال ،نقشهی خاک این محدوده براساس جنسخاک نیز تهیه شدهاست
(تصویر .)7
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تصویر شماره :7مرغوبیت خاک

بررسی ظرفیت و گسترهی جمعیتی
شهرکرج ،از زمانهای دور به عنوان سکونتگاه در ایران مطرح بوده و دارای بافتهای جدید و قدیم بسیاری
است .با توجه به استقالل شهر و تبدیلشدن به استان ،در چند سالهی اخیر ،رشد جمعیت در این شهر به وضوح،
قابل رؤیت است (تصویر .)8

تصویر شماره :8سلسله مراتب جمعیت شهری حوزه

پهنهبندی سکونتی در این شهر ،خود بهعنوان یکی از عواملی است که نیاز به توسعهی فضای سبز شهری را
میتواند جهت دهد .نیاز به بافت سبز شهری ،از جمله دالیل شکلگیری نظام توسعهی فضای سبز شهری است .در
تصویر شماره  9این پهنهبندیها ،نشان داده شده است.
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تصویر شماره :9نظام استقرار حوزههای شهری

گسلها
ایران ،جزء کشورهای زلزلهخیز جهان محسوب میشود .به همین جهت ،شناخت و بررسی گسلهای پرخطر از
جمله عواملی است که باید برای ایجاد یک زندگی ایمن در نظر گرفتهشود .یکی از این گسلها در نزدیکی شهرکرج
واقع شدهاست (تصویر .)10

تصویر شماره :10نظام استقرار حوزههای شهری

باتوجه به نقشههای جمعیتی و نقشهی گستردگی گسل که در تصویر باال نمایش دادهشدهاست ،روند حرکت
پهنههای جمعیتی به محدودههای پرخطر مشخص میشود .ترکیب نقشهی جمعیتی و گسل موجود ،نقشهای تحت
عنوان مناطق جمعیتی پرخطر را تشکیل میدهد ،که خود میتواند یکی از جهتدهیهای مناسب برای شکلگیری
منطقهی سبز شهری ،به عنوان یک عامل بهبود دهنده باشد.
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تصویر شماره :11نظام توزیع سکونتگاهها با توجه به پهنه بندی خطر زلزله

پوششهای گیاهی
پوششگیاهی ،پتانسیلی است که میتواند بهصورت مناسب ،با ایجاد یکسری اصالحات ،بهعنوان نیروی کمکی
برای تشکیل ساختار سبز شهری مورد استفاده قرارگیرد .تحلیل پوششگیاهی وضع موجود ،از جمله مسائلی است
که باید به آن توجه شود (تصویر .)12

تصویر شماره :12پوشش گیاهی منطقه

یکی از الیههاییکه بهعنوان الیه تاثیرگذار در شکل گیری منطقه سبز شهری در شهر کرج در نظر گرفته شده پهنه
بندی پوشش اراضی حوضه مورد نظر می باشد که به صورت زیر پیشنهاد شده است (تصویر .)13
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تصویر شماره :13پهنهبندی پوشش اراضی حوزه

بهطورکلی روند توسعه و محدودیتها نیز در قالب دو الیه برای تکمیلشدن و ایجاد فضای سبز شهری در نظر
گرفته میشود (تصویر .)14

تصویر شماره :14ارزیابی روند توسعه با توجه به محدودیتها

با توجه به هدف اولیهی این مقاله که ارزیابی ترکیب شیوه آستانه اکولوژی و تحلیل اراضی مناسب فضای سبز
شهری است ،استفاده از اصول شناخت مناظر ،نشان میدهد که فضاهای باز به عنوان مسیرهایی هستند که ،بصورت
مناسبی طبیعت را درون شهر در مقیاس منطقهای ،شهری و مناطق مجاور آن مطرح مینماید .نتیجهی این پژوهش
دارای مفاهیمی برای برنامهریزی و طراحی ساختار سبز است که میتواند برای توسعهی مطلوب فضاهای سبز شهری
بهکار بردهشود .توسعهی پایدار و گسترش فضاهای سبز شهری ،مانند مسیرهای سبز جادهای ،سبب برقراری ارتباط
بین فضاهای سبز موجود و نهایتاً ایجاد یک کمربند سبز شهری به صورت گسترده و مناسب در محلی که عالوه بر
ایجاد فضای مناسب برای کاربران است ،به کاهش توسعه نامناسب شهری در این محدوده نیز بپردازد .طرح حاصل،
تعامل تمامی عوامل مفید و محدود کننده در کنار یکدیگر است که در قالب یک طرح پیشنهادی تحت عنوان کمربند
سبز شهری برای محدودهی شهری کرج ارائه شده است (تصویر .)16
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کمربند سبز پیشنهادی ،عالوه بر ایجاد یک بستر مناسب شهری از گسترش نامناسب شهر در جهت گسلها به
صورت نامناسب جلوگیری کرده و همچنین از نظر بصری ،منظر شهری مناسبی را به وجود خواهدآورد.

تصویر شماره :15شاخصهای تاثیرگذار بر مکانیابی صحیح جهت فضای سبز شهری

با در نظر گرفتن نقشه شماره  15اولویت فضاهای سبز شهری شهر کرج در مناطق کم ارتفاع ،دشتهای دامنه ای
با شیب بسیار کم پیشنهاد میگردد .همچنین با توجه به تصویرهای شماره  5و  6و قرارگیری برخی از نقاط شهر
کرج در محدوده سیلخیز ،با هدف کاهش خطرات هنگام وقوع سیالبهای احتمالی و استفاده آسان و کم هزینهتر
از منابع آبی و استفاده صحیح از آبهای سطحی و زیر زمینی ایجاد و گسترش فضای سبز متناسب با این پهنه بندی
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توصیه میشود.
مکان یابی و توسعه مناسب اراضی شهری و به خصوص فضای سبز شهری تاثیرات روانی مهمی را بر روی
کیفیت زندگی شهروندی از جمله ارتقاء تعامالت اجتماعی ،کیفیت هنجار های رفتاری و آسایش های روانی خواهد
داشت .در یک نتیجه گیری کلی معیارهای اصلی برای توسعه اراضی قابل استفاده فضای سبز شهری ،در نظر گرفتن
مقوالتی چون :آبهای سطحی و زیرزمینی ،زلزله ،تراکم جمعیتی ،جنس خاک ،پوشش گیاهی ،حفاظت از مناطق
کشاورزی ،دسترسی های و محدوده های زیستی مناسب میباشد که توجه به این شاخصها و معیارها در تعریف و
شکلدهی به ساختار توسعه اکولوژیک شهری ،الزامی میباشد .براین اساس و با توجه به نقشه پیشنهادی شماره 16
و با توجه به تحلیلهای صورت گرفته مهم ترین اولویت های توسعه و مکان یابی فضاهای سبز شهری شهر کرج
نمایش داده شده است.

تصویر شماره :16طرح پیشنهادی در قالب کمربند سبز شهری

بر این اساس و به طور کلی در راستای توسعه و مکان یابی بهینه فضاهای سبز شهری پیشنهادات زیر در نظر
گرفته میشود:
 -1فرهنگ سازی در راستای تغیر نگرش شهروندان و مسئولین نسبت به کاربری فضای سبز و لزوم توجه به اهمیت
و ضرورت کاربری های فضای سبز و پارک های شهری
 -2افزایش سطح سرانه های پارک های شهری با مکان یابی مناسب و احداث پارکهای جدید
 -3لزوم توجه به اهمیت کمی و کیفی فضای سبز
 -4استفاده و بهره بردن از پتانسیلهای اجتماعی و مشارکت مردم در افزایش کیفیت فضای سبز شهری
 -5توسعه فضای سبز عمومی با توجه به نیازهای گروه هدف
 -6استفاده از شیوههای مدیریتی فنی صحیح شامل :آبیاری با تجهیز تکنولوژیهای مناسب و استفاده از کارشناسان و
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کارگران ماهر ،اعمال شیوههای صحیح کاشت و نگهداری گیاهان.
مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات مشابه
با توجه به تحقیقات مشابه ای که در ارتباط با توسعه و گسترش پایدار مناطق سبز شهری در محدودههای شهری
صورت گرفته ،مطالعه انجام شده نسبت به تحقیقات مشابه پژوهش جامع تر بوده و با بررسی متغیرهای بیشتری از
جمله مطالعات منابع آب های سطحی ،مطالعات جنس خاک ،پهنه گستره جمعیتی ،مسائل زلزله ،سیل ،پوششهای
گیاهی ،توپوگرافی و ...توانسته است به یک راهبرد مناسب در حوزه گسترش و توسعه پایدار مناطق سبز شهری در
ارتباط با شهر کرج دست یابد.
همچنین با توجه به بررسیها و نتایج به دست امده پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی و موارد مشابه با در نظر
گرفتن عواملی مانند:
 -1نظام توزیع سکونتگاهها با توجه به پهنه بندی خطر زلزله
 -2در نظر گرفتن نقشههای استقرار جمعیتی در حوزههای شهری
 -3مرغوبیت خاک
 -4منابع آبهای سطحی و زیر زمینی
 -5لزوم توجه به پهنهبندی اراضی در معرض خطر سیل خیز بودن
 -6نوع کاربریهای مصوب و وضع موجود آن
 -7توجه به وجود گسلهای احتمالی
نسبت به برنامه ریزی ،طراحی ،ایجاد و گسترش فضاهای سبز در محدودهها و حومههای شهری اقدام نمود.
جدول شماره  : 1روند تعریف و شکلدهی ساختار اکولوژیک صحیح و توسعهی مناسب شهری
توسعه و گسترش پایدار مناطق سبز شهری
روند توسعه

حفاظت از کیفیت موجود در

حفاظت از مناطق

حفاظت از جنبههای دارای

شهری

محیطزیست منطقه

کشاورزی ،روستایی

ارزش معماری
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